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Inleiding: Een onvolmaakt verhaal. 
De geschiedenis van de Nederlandse literatuur van 
1968 tot 1985. 

I.I Inleiding

Er klinkt muziek. Breathe, breathe in the air. Don’t be afraid 
to care. Het is een traag ritme, de gitaar begeleidt rustig, bijna 
alsof hij er niet is. Langzaam doemt er een beeld op. We zien 
een breed glimlachende kalende man. Hij kijkt schalks opzij 
naar de bebrilde man naast hem. Aanstaand premier Joop 
den Uyl is duidelijk tevreden; zijn lach illustreert de positieve 
stemming die zijn kabinet teweeg brengt. Rechts naast hem zit 
een stoïcijns, licht spottend voor zich uit kijkende man. Dries 
van Agt, minister van justitie, lijkt het allemaal niet zo serieus te 
nemen. Zijn tijd komt nog wel. 

Het beeld vervaagt. De muziek gaat door. Ticking away the 
moments that make up a dull day. You fritter and waste the 
hours in an offhand way. Kicking around on a piece of ground 
in your hometown. Waiting for someone or something to show 
you the way. Een nieuw beeld. Een kolkend stadion. Veel in 
oranje geklede mensen die luidkeels zingen. Elf voetbalspelers. 
Aan de linkerkant staat Johan Neeskens, zelfverzekerd. Met 
zijn lange haren en dito bakkebaarden ziet hij eruit als veel 
van zijn leeftijdgenoten. Aan de andere kant Johan Cruijff. 
Nederlands grootste voetballer, bekende Nederlander en ook 
al zo’n brutaal, nonchalant en volks uiterlijk. Met hun lange 
haren en ongedwongen houding lijken deze voetballers wel een 
stel vrijbuiters, hippies op het voetbalveld. Ze zijn nationale 
volkshelden. Hun stijl van voetballen is revolutionair. En dan 
draait de camera naar een strak voor zich uit starende man: 
de generaal, Rinus Michels. Voetbal is oorlog, is zijn credo. De 
trainer staat bekend om zijn strakke regime. Het Nederlandse 
succesteam wordt door zijn ijzeren hand gevormd.

Opnieuw wordt het beeld vager, we horen weer de stem. 
Down and out. It can’t be helped but there’s a lot of it about. 
With, without. And who’ll deny it’s what the fighting’s all 
about? Nu zien we een aaneenschakeling van beelden. De 
Amerikaanse president Nixon met een verslagen blik. Hij heeft 
zojuist zijn ontslag ingediend. Cut. Gevechten in het Midden-
Oosten. Cut. Gevechten in Afghanistan. Cut. Revolutie in Iran. 
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Cut. Een geëxplodeerd appartement in Frankfurt am Main. Cut. 
Een stilstaande trein in een weiland. 

Dit is de wereld in de jaren zeventig: revoluties in de Derde 
Wereld, vertwijfelde Verenigde Staten, terrorisme in Duitsland, 
Ierland en Spanje. In Nederland: recessie, werkloosheid, 
woningnood, polarisatie, milieuproblematiek, discussies over 
kernwapens, de komst van gastarbeiders. Ga zo maar door. 

Ineens staat het beeld stil. Een foto, de cover van een 
weekblad. Drie mannen en een vrouw voor een enorme 
boekenkast. Aan de linkerkant kijkt een jonge vrouw met 
pikzwart haar de lezer haast verwijtend aan. Ze lacht niet, de 
drie heren evenmin. De bebrilde langharige man heeft zijn 
armen over elkaar en kijkt evengoed nors, al kun je het ook 
uitdrukkingsloos noemen. Hij draagt een spijkerbroek en een 
vest. Aan de rechterkant staat een jongen die eveneens een 
spijkerbroek draagt. Hij heeft de handen nonchalant in zijn 
zakken. Om zijn nek een sjaaltje. Weer geen lach. De vierde 
figuur staat met de rug half naar hem toe. Zijn witte blouse steekt 
net als zijn blonde haren af tegen de wat duistere achtergrond. 
Hij kijkt richting de camera, maar kijkt er tegelijkertijd langs. 
Alsof hij in zichzelf kijkt. 

Deze vier jong volwassenen zijn schrijvers: Doeschka 
Meijsing, Nicolaas Matsier, Frans Kellendonk en Dirk Ayelt 
Kooiman. Zij worden geportretteerd als de auteurs die het 
academisme de literatuur binnenbrengen, al zien zij zelf er toch 
weinig academisch uit. Hun uitstraling doet eerder denken aan 
de elf Nederlandse voetballers dan aan studeerkamergeleerden, 
in alles zijn het babyboomers. In Haagse Post worden zij alle 
vier geïnterviewd. Een literaire stroming als nieuwsitem in 
een populair weekblad. De vier schrijvers op de foto lijken 
zich er niet helemaal gemakkelijk bij te voelen. Er spat geen 
hartelijkheid van hun gezichten. Sex appeal al helemaal niet. 
Deze jonge schrijvers lijken wat grimmig, afstandelijk, in 
zichzelf gekeerd misschien. En, staat er onder, ze zijn ‘op zoek 
naar een methode’. 

Literatuur in de jaren zeventig. Te midden van een wereld die 
sterk gepolariseerd is. Een wereld met aanslagen, treinkapingen, 
koude oorlog. Een wereld waarin op alle fronten de progressieve 
geest van de jaren zestig in gevecht is verwikkeld met de 
conservatieve van daarvoor. Voetbalhippies voeren oorlog, 
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in het progressieve kabinet-Den Uyl is conservatief Van Agt 
minister van justitie. En de schrijvers? Hun debatten gaan 
over het zoeken naar een methode, de taak van de schrijver of 
het raadsel der onleesbaarheid. Criticus Carel Peeters vraagt in 
1979 om meer cultuurkritiek, maar hij krijgt unaniem nul op 
het rekest. De jonge schrijvers hebben andere problemen. Zij 
vragen zich af hoe te schrijven in de jaren zeventig. Pas daarna 
is er weer ruimte voor de vraag wat er te schrijven valt. Voor 
Peeters is dit reden genoeg hen te verwijten zich neer te leggen 
bij de positie van gelokaliseerde outcast, iemand die buiten de 
samenleving staat en daar niets mee te maken wil hebben. Hij 
heeft zijn plek, doet zijn trucje en verdwijnt weer om een nieuwe 
truc te bedenken. 

Maar ligt het wel zo eenvoudig? Meer dan welke generatie 
ook voor hen denken deze schrijvers na over hun positie. Anders 
dan Peeters geloven zij niet langer in het beeld van de schrijver 
als cultuurcriticus, als soevereine intellectueel. De hoog elitaire 
schrijver, verheven boven de massa. De dichter als ziener, de 
essayist als profeet. De jonge generatie prikt die beelden één 
voor één door: het zijn illusies. Niet alleen academist Kooiman 
(en zijn tijdschrift De Revisor), maar ook taalscepticus en 
marxist Jacques Vogelaar (Raster) en succesauteur Maarten ’t 
Hart kunnen het niet eens zijn met Peeters. Hoe erg ze onderling 
ook van mening verschillen, ze vinden elkaar in hun afwijzing 
van Peeters’ schrijversideaal. In dit boek staat de vraag centraal 
wat deze jonge auteurs met elkaar verbindt. Waarin lijken zij op 
elkaar? Welke problemen stellen zij aan de orde?

De jaren zeventig hebben lange tijd in de schaduw gestaan van 
de jaren zestig. Het decennium werd gezien als de wat kleurloze 
periode die volgde op een fase van grote maatschappelijke 
veranderingen. Nederland was een decennium lang in de 
ban geweest van provo’s en Dolle Mina’s, protesterende 
studenten, onrusten bij een koninklijk huwelijk, provocerende 
televisiemakers en niet minder recalcitrante schrijvers. In de 
jaren zeventig keerde de rust weer terug. Het is een misleidend 
beeld. De jaren na 1968 zijn belangrijk, juist omdat ze zo 
verbonden zijn aan de jaren zestig. Niet zelden wordt na een 
revolutie het stof van de jassen geveegd en keert men terug 
tot de orde van de dag. Dat was deze keer niet het geval. In de 
jaren zeventig wordt de erfenis van de jaren zestig op intensieve 
en intrigerende wijze verwerkt. We zien in alle lagen van de 
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maatschappij de verwerking en bestendiging van ideeën die in 
de jaren ervoor met veel rumoer waren opgekomen. Het is een 
tijd van bezinning, van conservatie, maar ook een tijd waarin  
praktische vorm wordt gegeven aan een nieuw Nederland dat 
oude waarden verenigt met nieuwe.1   

Die veranderingen krijgen ook grip op Nederlandse 
literatoren. De positie van de schrijver in de samenleving 
lijkt aan grote veranderingen onderhevig. De opkomst van de 
popcultuur en nieuwe media als de televisie verandert het veld 
waarin schrijvers opereren en dwingt hen om de eigen positie te 
herzien. Dit roept in de literaire wereld tal van vragen op. Is er 
nog avant-gardeliteratuur, ‘ander proza’, mogelijk na de jaren 
zestig? Is het nog wel zo vanzelfsprekend dat een schrijver zich 
betrokken voelt bij de samenleving? Deze onzekerheden over 
de eigen identiteit van schrijvers komen samen in één van de 
belangrijkste literaire discussies uit deze jaren waarin de vraag 
luidt: ‘wat is nog de taak van de schrijver?’.

I.II De jaren zeventig in de literatuurgeschiedenis
In 1986 verschijnt de bundel Het literair klimaat 1970-1985. 
In deze bundel wordt een poging gedaan om de belangrijkste 
literaire ontwikkelingen van de voorafgaande jaren te duiden. 
In deze bundel zien we de eerste contouren van het beeld dat de 
literatuurgeschiedschrijving zal gaan domineren. Rob Schouten 
spreekt over een driestromenland waarin literaire tijdschriften 
een belangrijke rol spelen:

“Een luchtfoto van de Nederlandse literatuur en de 
tussentijdse pogingen tot literaire geschiedschrijving 
geeft te zien dat er in grote trekken drie gebieden zijn te 
onderscheiden met elk een tijdschrift als hoofdstad. Wat 
T. van Deel voor de poëzie opmerkt, ‘De dichters zoeken 
elkaar op, in tijdschriften meestal, die helemaal niet zo 
onderling verwisselbaar zijn als wel wordt beweerd’, 
geldt ook voor het proza. Zuilen zijn die tijdschriften (en 
ik noem ze hier maar: Raster, De Revisor en Maatstaf) 
evenwel niet, soms lijken het stofwolken, hier wat dichter, 
daar wat dunner. En er zijn landverhuizers.”2

Schouten onderscheidt drie richtingen. Het experimentele proza 
in Raster, het realistische proza in Maatstaf en er tussenin 
de literatuur uit De Revisor. De drie richtingen krijgen van 
Schouten alledrie aandacht. In Raster is ‘ander proza’ te vinden 
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van Jacq Firmin Vogelaar, Sybren Polet en Lidy van Marissing. 
Deze auteurs willen breken met traditionele literaire vormen. 
Hun radicaliteit roept veel weerstand op bij de literaire kritiek. 
Vanuit verschillende hoeken van het veld wordt er tegen hun 
werk aangeschopt omdat het onleesbaar zou zijn. 

Ook in De Revisor is er aandacht voor de literaire vorm. 
De prozaïsten uit het tijdschrift krijgen een etiket opgedrongen 
dat daarnaar verwijst. Zij produceren ‘academistisch proza’. 
Literatuur die in elkaar is gezet volgens de regels van de 
academische verhaalanalyse en door gewillige critici vervolgens 
weer ontleed dient te worden. Hoewel er dus  kritiek is, worden 
Frans Kellendonk, Dirk Ayelt Kooiman, Doeschka Meijsing en 
Nicolaas Matsier door velen gezien als de nieuwe stroming. 
Dat zij zelf daartegen bezwaar hebben gemaakt, heeft het beeld 
niet veranderd. Door de Revisor-prozaïsten wordt weliswaar 
geknutseld met de verhaalvorm, maar toch wordt er een 
begrijpelijk verhaal verteld. Om die reden positioneert Schouten 
de Revisor-literatuur tussen het experimentele proza van Raster 
en een derde richting die hij het ‘realistische proza’ noemt. 

Auteurs van realistisch proza krijgen in deze jaren veel 
publieke belangstelling. Succesvolle auteurs als Maarten ’t 
Hart, Maarten Biesheuvel en F. B. Hotz zijn de belangrijkste 
vertegenwoordigers, maar daarnaast zijn er nog veel realistische 
auteurs die minder bekend zijn. Deze auteurs publiceren vooral 
in Maatstaf, Hollands maandblad en Tirade. Deze realistische 
richting is nogal veelomvattend. Schouten rekent er naast 
genoemde auteurs ook de ironisch realisten (‘de zeventigers’) 
toe, net als polemist Jeroen Brouwers en auteurs die ook wel tot 
het estheticisme of decadentisme worden gerekend, zoals Gerrit 
Komrij, Jan Siebelink en Joyce & co. Deze mengelmoes vat 
Schouten vervolgens samen  onder de weinig charmante noemer 
‘romantisch-realistische restauratie’. 

De prozaliteratuur uit de jaren zeventig wordt beschreven als 
een driestromenland, dat er als volgt uitziet: (1.) het ‘ander 
proza’ dat gepubliceerd wordt in Raster (2.) het ‘academistisch 
proza’ uit De Revisor en (3.) het ‘anekdotisch proza’ dat onder 
meer te vinden is in Maatstaf, Holland maandblad, Tirade. In 
de geschiedschrijving van de poëzie uit de jaren zeventig worden 
de literaire tijdschriften óók als uitgangspunt genomen. In dit 
geval is er meestal sprake van een vierstromenland. Bepalend 
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voor het beeld is de bijdrage van T. van Deel aan Twee eeuwen 
literatuurgeschiedenis. Hoewel de tijdschriften grofweg 
hetzelfde zijn worden er hier heel andere termen gebruikt. 

Als eerste vinden we de taalgerichte dichters in Raster. Hun 
poëzieopvatting wordt ‘autonomistisch’ genoemd. Dit suggereert 
dat deze dichters op ‘ambachtelijke’ wijze werken met de taal. 
Veel van hun gedichten gaan dan ook over het dichterlijk proces. 
Van Deel noemt de namen van Gerrit Kouwenaar, Hans Faverey, 
H. C. ten Berge, Wiel Kusters en Peter Nijmeijer. Lijnrecht 
daar tegenover staat de ‘parlandistische’ poëzie uit Tirade: in 
het gedicht moet de dichter als sprekende persoonlijkheid te 
herkennen zijn. De belangrijkste vertegenwoordiger is Rutger 
Kopland, naast Jan Emmens, Elisabeth Eybers en Judith 
Herzberg.

Een derde richting is de ‘neoromantische’ richting. De 
dichters die hiertoe gerekend kunnen worden (Gerrit Komrij, 
Anton Korteweg en Jean-Pierre Rawie) bevinden zich in 
Maatstaf en grijpen terug op een traditioneel arsenaal aan 
verstechnieken en inhouden. Als vierde richting onderscheidt 
Van Deel het ‘neosymbolisme’ van onder meer Jan Kuijper en 
C. O. Jellema dat veelal in De revisor verschijnt. Deze poëzie 
wordt  gekarakteriseerd vanuit de negatie. Men reageert 
afwijzend op ‘al te personalistisch en anekdotisch werk enerzijds 
en op taalexperimenten anderzijds’.3 Kortom, in de poëzie is er 
sprake van een vierstromenland met (1.) de taalgerichte poëzie 
uit Raster, (2.) de neosymbolistische poëzie uit De Revisor, (3.) 
de parlandistische poëzie uit Tirade en (4.) de neoromantische 
poëzie uit Maatstaf. 

De beschouwingen van Schouten en Van Deel kunnen 
gezien worden als de eerste voorzichtige pogingen om de op dat 
moment recentste literatuur te ordenen. Het ligt dan ook voor de 
hand dat deze critici daarbij termen gebruiken die in het literaire 
debat worden gehanteerd (zoals anekdotisch en academistisch). 
Ook valt op dat er in het debat over het proza heel andere 
termen worden ingezet dan in het debat over de poëzie. Het lijkt 
erop dat er sprake is van twee gescheiden circuits. In deze studie 
zal de vraag centraal staan hoe deze literaire periode het best 
beschreven zou kunnen worden door een literatuurhistoricus. 
Vanuit dat perspectief roepen deze twee beschouwingen vooral 
vragen op. Waarom ziet dit literaire landschap er zo complex 
en gepolariseerd uit? Wat zijn de relaties tussen de genoemde 
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stromen? Hoe verhouden poëzie en proza zich tot elkaar? Zijn 
er kenmerken die de drie richtingen gemeen hebben? Is er een 
vreedzame coëxistentie tussen deze verschillende richtingen 
of is er sprake van een poëticaal debat op het scherpst van de 
snede?  

I.III Drie typen literatuurgeschiedschrijving
De geschiedenis van de literatuur van de jaren zeventig is tot 
nu toe op verschillende manieren geschreven. Ik onderscheid 
in dit boek grofweg drie types. In de eerste plaats zijn er de 
beschrijvingen van Schouten uit Het literair klimaat, Van Deel 
en Mertens in Twee eeuwen literatuurgeschiedenis en Brems in 
Altijd weer vogels die nesten beginnen.4 Deze historici kiezen 
ervoor in hun literatuurgeschiedenis dicht bij de al bestaande 
verhalen te blijven. Het verhaal wordt bepaald door de literaire 
richtingen die in de te beschrijven periode zelf onderscheiden 
werden. 

Voor de jaren zeventig betekent dat vooral dat men het 
bestaande vier- of driestromenland nog eens uiteenzet, zo nu 
en dan voorzien van een relativerende kanttekening. Neem 
bijvoorbeeld de bijdrage van Frans de Rover in Twee eeuwen 
literatuurgeschiedenis.5 Die bijdrage bevat, net als het stuk 
van Schouten, een beschrijving waarin drie richtingen te 
onderscheiden zijn: de experimentele literatuur, de realistische 
literatuur (met een ironische en een ideologische variant) en 
een vorm van literatuur die de verbeelding plaatst boven de 
werkelijkheid en die zich concentreert rondom De Revisor. 
Aan die laatste literaire richting besteedt De Rover iets meer 
aandacht, maar zijn verzuchting aan het einde is veelzeggend: 
ieder jaar worden er weer tientallen werken aan het geheel 
toegevoegd waardoor indelingen al bij voorbaat ‘houdbare 
illusies’ blijken.

De meest recente van deze literatuurgeschiedenissen, die 
van Hugo  Brems, gaat uit van een functionalistische benadering 
van de literaire werkelijkheid. Zo’n literatuurgeschiedenis zou 
volgens De Geest het volgende moeten doen:

“In plaats van gangbare waardeoordelen en selectie-
mechanismen als vanzelfsprekend over te nemen 
of ze door nieuwe schalen te vervangen, moet de 
literatuurhistoricus integendeel dergelijke waardeoordelen 
en selectiemechanismen, in hun historische, contextuele 
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én tekstuele specificiteit, trachten te reconstrueren, 
analyseren en verklaren.”6  

In een functionalistische literatuurgeschiedenis gaat de 
aandacht uit naar de manier waarop literaire classificaties in een 
bepaalde historische periode tot stand komen. De beeldvorming 
in het literaire veld wordt van groter belang geacht dan de 
(lees)observaties van de literatuurhistoricus. 

Ton Anbeek baseert zich in zijn literatuurgeschiedenis óók 
op classificaties uit de literaire kritiek, maar schrikt er niet voor 
terug de gegevens te presenteren volgens een vast stramien. 
Bij hem is dat de verandering van normen en conventies.7 Hij 
schaart zich daarmee achter de op Russisch formalistische 
leest geschoeide literair-historische benadering van Wellek 
en Warren. Voor de literatuurhistoricus betekent dat vooral 
dat hij meer afstand neemt van het verleden. Hij volgt niet 
zozeer de beschrijvingen in de periode zelf, maar beschrijft 
de vernieuwende literaire ontwikkelingen. Een formalistische 
literatuurgeschiedenis vertelt het verhaal van vernieuwende 
stromingen en bewegingen en richt zich daarmee vooral op de 
polemische en poëticale teksten waarmee jonge schrijvers de 
vernieuwing afkondigen. Opvallend aan Anbeeks beschrijving 
van de literatuur van de jaren zeventig is dan ook dat hij de 
verschillende ‘stromen’ niet naast elkaar plaatst, maar een 
opeenvolging suggereert.

Anbeek beschrijft het proza van na 1960 als een diachrone 
ontwikkeling waarbij er steeds afwisseling is tussen traditionele 
en experimentele vertelwijzen. Zo wordt er in de jaren zestig 
volop geëxperimenteerd met traditionele verhaalvormen (door 
auteurs als Hermans, Schierbeek en Polet), maar is in de 
jaren zeventig het realistisch proza weer dominant (Wolkers, 
Reve, Heeresma, ’t Hart). Aan het begin van de jaren tachtig 
zijn er vervolgens weer auteurs die complex literair werk 
schrijven, waarbij het begrip ‘de verbeelding’ voortdurend 
wordt geproblematiseerd. Tot deze richting horen niet alleen 
Harry Mulisch en Cees Nooteboom, maar ook de auteurs uit 
De Revisor en Raster. Verschillende richtingen die in de jaren 
zeventig naast elkaar en in interactie met elkaar bestaan, trekt 
Anbeek wat kunstmatig uit elkaar zodat zijn verhaalstructuur 
van actie en reactie kloppend blijft. 

Dat Anbeek zich vooral richt op vernieuwende literatuur, 
blijkt uit zijn beschrijving van het prozalandschap. Wanneer 
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hij De Revisor een middenpositie toeschrijft tussen de 
experimentele traditie in Raster en  de realistische traditie 
in Maatstaf en Hollands maandblad, lijkt het er even op dat 
hij een synchrone situatie schetst. Het verschil is alleen dat 
de aandacht voor de derde stroom hier erg minimaal is. Vijf 
jaar literatuurgeschiedschrijving heeft er voor gezorgd dat 
het driestromenland, wat proza betreft, meer en meer is gaan 
lijken op een tweestromenland met een kleine vertakking. Het 
is vooral de op het oog ‘conventionele’ stroming (de realistische 
literatuur) die uit het beeld verdwijnt. De twee stromingen die 
vernieuwing brengen in het proza krijgen het volle pond. 

Iets soortgelijks zien we in het hoofdstuk over poëzie. Daarin 
legt Anbeek veel nadruk op de rol van Raster. Uitgebreide 
aandacht besteedt hij aan de ‘stof makende’ dichters Gerrit 
Kouwenaar en Hans Faverey die in dat tijdschrift hun 
taalgerichte poëzie publiceren. Daartegenover plaatst Anbeek de 
Tirade-poëzie van Kopland en Herzberg die de ‘grote gevoelens’ 
terugbrengen in de poëzie. Volgens Anbeek is er in het oeuvre 
van Kopland een ontwikkeling waar te nemen van anekdotische 
Tirade-poëzie naar meer taalgericht werk waardoor zijn werk 
sterk gaat lijken op Raster-poëzie. Ditzelfde geldt voor de poëzie 
van Komrij, die meer weg heeft van die van Faverey dan op het 
eerste gezicht lijkt. Uiteindelijk hebben Faverey, Kopland en 
Komrij alledrie de neiging om gedichten te schrijven die over het 
dichten gaan. Daarmee onderschrijven zij de literatuuropvatting 
die in het gedicht een autonome werkelijkheid ziet. Anbeek 
componeert het verhaal hier zo dat alle relevante dichters deel 
uitmaken van de vernieuwende autonomistische stroming, 
terwijl de paar échte anekdotici het met enkele regels moeten 
doen.8

De literatuur uit de jaren zeventig is ook beschreven 
in een ander type literatuurgeschiedenis: een contextuele. 
Ruiter en Smulders schreven een literatuurgeschiedenis die 
niet in de eerste plaats geïnteresseerd is in literair-intrinsieke 
normveranderingen of de beeldvorming in het literaire veld.9 
Deze literatuurhistorici bekijken de literatuurgeschiedenis door 
de bril van de cultuurhistorische context. De historische en 
culturele context van de moderne literatuur benoemen zij met 
de (sociologische) term ‘modernisering’. Ruiter en Smulders 
spreken over het ‘nettoresultaat van talloze pro- en anti-
moderne bewegingen die de westerse cultuur de afgelopen 150 
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jaar bepaald hebben’. Moderniteit verwijst naar uiteenlopende 
veranderingen op economisch, politiek, sociaal, filosofisch en 
cultureel vlak. Cultuurdragers bevinden zich midden in dat 
spanningsveld. Het gaat er bij deze literatuurhistorici niet om 
de geschiedenis te beperken tot die literatuur die ‘haar tijd ver 
vooruit was’, maar om literatuur als vitaal onderdeel van haar 
eigen tijd. Daarom staan in dit boek de vernieuwende canonieke 
estheten naast hun al lang vergeten en minder gewaardeerde 
conservatieve collegae van weleer.

De literatuur van de jaren zeventig wordt door Ruiter en 
Smulders vooral bekeken in het licht van de grote culturele 
veranderingen die er sinds de jaren zestig optraden. 
Commercialisering van de literatuur (‘akoïsering’), het 
postmoderne anything goes en het vervagende onderscheid 
tussen hoge en lage kunst. De recente studie van Thomas Vaessens 
sluit aan bij deze vorm van literatuurgeschiedschrijving.10 Ook 
Vaessens bekritiseert die vormen van literatuurgeschiedschrijving 
die zich alleen maar richten op vernieuwende stromingen. Hij 
pleit ervoor om de grote veranderingen in het poëzieklimaat 
in de afgelopen decennia te verdisconteren in het literair-
historische onderzoek. 

Deze drie vormen van literatuurgeschiedenis concurreren met 
elkaar. De formalistische benadering van Anbeek en vele andere 
literatuurhistorici die zich bezighouden met stromingsconcepten 
als realisme, modernisme, existentialisme en postmodernisme 
heeft de literatuurgeschiedschrijving in de tweede helft van 
de twintigste eeuw gedomineerd. Het verbaast dan ook niet 
dat de twee andere benaderingen (de functionalistische en de 
contextuele) zich in eerste instantie profileren als vernieuwingen 
ten opzichte van dit oude model. Ik wil in dit boek betogen dat 
een model voor literatuurgeschiedschrijving pas vruchtbaar 
is, wanneer de drie typen met elkaar gecombineerd worden. 
Om die stelling te onderbouwen zal ik eerst laten zien wat de 
tekortkomingen zijn van de drie afzonderlijke methoden.

 
I.IV Een formalistische erfenis. De mythe van de

 Ene literatuur?
Om de voors en tegens van de op normverandering gerichte 
literatuurgeschiedschrijving te illustreren, richt ik mij op het 
begrip ‘stroming’ en dan met name op de specifieke stroming 
postmodernisme. Theoretici creëren doorgaans een groep 
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auteurs door op zoek te gaan naar teksten die ‘passen bij’ een 
tevoren op basis van literatuurwetenschappelijke en filosofische 
teksten geconstrueerde stroming. Deze werkwijze werd 
toegepast door Fokkema en Ibsch in hun canonieke boek over 
het modernisme en door Van Stralen in zijn conceptualisering 
van het existentialisme.11 Auteurs die over postmodernisme 
schrijven, hebben de neiging om zich te excuseren voor deze 
benadering en hun neiging tot classificeren te relativeren.

Hoewel Vaessens en Joosten dit probleem aan de orde stellen 
in hun boek Postmoderne poëzie in Nederland en Vlaanderen, 
creëren zij wel degelijk een concept postmodernisme, met een 
rijtje kenmerken, ook al worden die eufemistisch ‘problemen’ 
genoemd.12 Ook Bart Vervaeck is voorzichtig in zijn Het 
postmodernisme in de Nederlandse en Vlaamse roman.13 Hij 
zet zich zelfs af tegen het literair-historische schema van de 
Russisch formalisten. Stromingen zijn heuristische middelen, 
geen concrete historische werkelijkheid. Zijn concept moet 
gezien worden als een leeswijze die de besproken teksten kan 
verhelderen. Vervaeck wekt de indruk dat er tijdens het lezen 
spontaan en organisch een corpus postmoderne teksten is gaan 
groeien. Dat is natuurlijk misleidend. Ook hij heeft de keuze van 
de teksten laten bepalen door de ideeën die hij vooraf had over 
het postmodernisme. Hij heeft een postmodernismeconcept 
gecreëerd op basis van filosofische (Lyotard, Derrida) ideeën 
en andere literatuurwetenschappelijke theorieën (McHale, 
Hutcheon). 

Hoe Vervaeck, Vaessens en Joosten het ook relativeren, 
door zich op het terrein van de literair-historische stromingen te 
begeven, staan zij in de traditie van literatuurgeschiedschrijving 
die teruggaat op de principes van het Russisch formalisme. 
De centrale notie van die literatuurtheoretische beweging was 
het vervreemdingsprincipe: de gedachte dat de ene avant-
gardestroming opgevolgd wordt door de andere als de literaire 
vormen te vertrouwd zijn geraakt. Om bij de lezer opnieuw een 
gevoel van vervreemding teweeg te brengen, zijn er dan nieuwe 
en radicalere vormvernieuwingen nodig. In deze visie is de 
literatuurgeschiedenis een alsmaar voortschrijdend proces van 
vernieuwingsbewegingen. Een literatuurgeschiedenis die dit 
principe volgt, houdt zich primair bezig met normveranderingen 
die optreden in het literaire veld. Sommige historici nemen die 
normveranderingen vooral waar in poëticale uitlatingen, andere 
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richten zich eerder op literaire vormvernieuwingen. Dat neemt 
niet weg dat de uitgangspunten overeenkomen.

Hoewel Vervaeck zich kritisch uitlaat over de Russisch 
formalisten, wanneer hij  poogt de verwevenheid van 
modernisme en postmodernisme te benadrukken, schetst ook 
hij een beeld waarin het postmodernisme een aanval is op 
modernistische en realistische prozavormen.14 In zijn ‘vooraf’ 
beweert hij dat postmodernisme in zijn boek geen stroming is, 
maar een ‘verzamelnaam voor een aantal kenmerken dat door 
de literatuurkritiek aan bepaalde teksten toegeschreven wordt’. 
Volgens mij is dat een omschrijving die het begrip ‘stroming’ 
vrijwel volledig dekt. 

Vaessens en Joosten zijn wat dat betreft openhartiger: 
zij spreken van moderne vanzelfsprekendheden die de 
postmoderne tekst problematiseert. Kortom, bij deze auteurs is 
het postmodernisme altijd een reactie op of een radicalisering 
van het modernisme.15 Het postmodernisme is een nieuwe avant-
gardestroming die de hedendaagse literatuur domineert. Zij 
stellen dat er een moderne leeshouding is en een postmoderne. 
Omdat de ene ingeburgerd is geraakt, is er een nieuwe avant-
garde gekomen. Hoewel zij rekenschap afleggen van het feit dat 
zij een groep auteurs construeren, dat zij selecteren en dat er 
in zekere zin sprake is van persoonlijke smaak, kan vastgesteld 
worden dat zij hiermee – vanuit hun eigen literatuuropvatting 
– een poging tot canonvorming ondernemen. Die nieuwe avant-
garde vormt voor hen de canon van de hedendaagse poëzie. En 
dat terwijl de oplettende krantenlezer of boekwinkelbezoeker 
zich niet aan de indruk kan onttrekken dat hiermee een groot 
aantal auteurs uit de literaire canon verbannen wordt die 
desondanks een belangrijke rol in de literaire wereld lijken te 
spelen.

Verschillende literatuurwetenschappers hebben in de 
afgelopen dertig jaar kanttekeningen geplaatst bij deze vorm 
van literatuurgeschiedschrijving. Literatuur zou niet langer 
benaderd moeten worden als een voortdurende opeenvolging 
van vernieuwende stromingen, maar veeleer als een complex 
cultureel verschijnsel waarvan de ontwikkeling en beoordeling 
sterk samenhangen met de culturele omstandigheden waarin 
het zich bevindt. Vooral vanuit de hoek van de ‘cultural studies’ 
komt er harde kritiek op het formalisme. In Nederland is het 
vooral Maaike Meijer geweest die onder de aandacht heeft 
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gebracht dat er in deze vorm van literatuurgeschiedschrijving 
een mythe van de Ene literatuur wordt gecreëerd die voor een 
groot deel tot doel heeft een groepsbelang te verdedigen.16 De 
eigen literatuurhistorische constructie wordt door mensen die 
sleutelposities innemen in het literaire systeem gepresenteerd 
als algemeen-geldende waarheid. Het onderzoek naar de 
kenmerken van het postmodernisme noemt zij als voorbeeld 
van een dergelijk machtsmisbruik. Meijer pleit ervoor de mythe 
van de Ene literatuur overboord te gooien en wil liever een 
beschrijving van de literatuurgeschiedenis als een pluralistisch 
systeem. 

In het onderzoek van Meijer en andere onderzoekers 
uit de hoek van de cultural studies dient deze kritiek 
veelal een emancipatorisch doel: er moet ruimte komen 
voor vrouwenliteratuur, voor populaire cultuur en voor 
jeugdliteratuur.17 De onderzoekers kiezen een tegendraadse 
positie en nemen van daaruit de canon onder vuur. In feite 
maken zij gebruik van bestaande machtsmechanismen om de 
rollen om te draaien. Bij literatuurgeschiedschrijving lijkt het 
mij van groot belang inzicht te verkrijgen in de manier waarop 
het literaire veld of het literaire systeem in een bepaalde periode 
geordend is. Bovendien kunnen literaire ontwikkelingen niet los 
worden gezien van bredere maatschappelijke ontwikkelingen.18 
Onderzoekers uit deze tradities hebben erop gewezen dat de 
West-Europese cultuur sinds de jaren zestig zodanig van 
karakter is veranderd dat de logica van elkaar opvolgende 
vernieuwingsbewegingen niet langer geldig is. De culturele 
context waarin postmoderne literatuur verschijnt, kent 
andere parameters en vertoont afwijkende patronen. Het is 
vreemd dat Vervaeck, Vaessens en Joosten deze contextuele 
veranderingen niet betrekken in hun conceptualiseringen van 
het postmodernisnme, zeker wanneer zij op andere plaatsen wél 
wijzen op het veranderde functioneren van literatuur.19 

I.V Een complex kluwen. De functionalistische
 benadering

In het vooraf bij Altijd weer die vogels die nesten beginnen zet 
Hugo Brems zich expliciet af tegen literatuurgeschiedenissen die 
slechts het systeem van veranderende normen tot uitgangspunt 
nemen. De vernieuwende roman of het experimentele gedicht 
spelen niet meer vanzelfsprekend de hoofdrollen in het literair-
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historische verhaal. Er wordt in de literatuurwetenschap steeds 
meer aandacht gevraagd voor de wereld rondom de tekst: 
literaire tijdschriften, literaire kritiek, uitgeverijen, leesgedrag. 
Het Taalunieproject waar Brems’ boek deel van uitmaakt, stelt 
de vraag centraal wat literatuur in een bepaalde periode is. En 
onder literatuur wordt nogal het een en ander verstaan:

“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.”20

Deze functionalistische visie op literatuurgeschiedenis komt 
voort uit een bezwaar tegen de formalistische literatuurgeschied-
schrijving. Dat bezwaar heeft betrekking op het gebruik van 
woorden als ‘overheersend’ of ‘dominant’. Volgens Ibsch is er in 
een bepaalde literair-historische periode altijd één periodecode 
die domineert. Niet alle werken behoren tot die code. 

“Synchroon met de dominante procédés zijn uitlopers 
van een voorafgaande en voorlopers van een volgende 
periode waar te nemen. Epigonisme en avantgardisme 
zi jn  de begeleiders  van iedere  periodecode in 
dominante positie: het epigonisme gericht op de 
instandhouding van oudere normen en waarden, en het 
avantgardisme gericht op de doorbreking van de zojuist 
gevestigde normen. In vergelijking met de heersende 
periodenorm zijn avantgardisten en epigonisten extreme 
vertegenwoordigers  van respectievelijk de esthetiek van 
de tegenstelling en de esthetiek van de identiteit. De 
periode in de dominante positie daarentegen kan men 
beschouwen als de voltooiing van de ‘norm-creating 
activity, waarbij de doorbreking van de oudere code en de 
continuering ervan in een creatieve spanning staan.”21

Volgens deze opvatting zijn de verschillende poëtica’s in een 
literair veld ofwel epigonistisch, ofwel avant-gardistisch, ofwel 
dominant. Die ordening wordt duidelijk gekleurd door een 
waardeoordeel. Wie de literatuurgeschiedenis immers ziet als 
de opeenvolging van vernieuwingsbewegingen, heeft geen hoge 
pet op van epigonistische literatuur en beschouwt avant-garde 
als de voorbode van de toekomstige dominante code. Welke 
code dominant is, kan niet feitelijk worden bepaald, omdat er 
in een literair veld verschillende opvattingen zijn over welke 
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literatuur belangrijk is. In veel literair-historisch onderzoek is 
het de literatuuropvatting van de literatuurhistoricus die bepaalt 
welke stroming domineerde en welke stromingen ‘ouderwets’ en 
‘vernieuwend’ waren.

Niet alleen de projectie van de individuele literatuurhistoricus 
bepaalt of een literair-historische stroming dominant is. 
Functionalistische literatuurhistorici wijzen erop dat die 
dominantie het resultaat is van een canoniseringsproces dat 
in het te beschrijven literaire veld begint en in de jaren daarna 
steeds duidelijker patronen gaat krijgen. In een bepaald literair 
veld zijn verschillende stromingen naast elkaar te herkennen. 
De vraag welke dominant is, is onderwerp van voortdurende 
strijd. Dit geeft een ander beeld van de literair-historische 
situatie dan de gedachte dat oude en nieuwe stromingen elkaar 
voortdurend afwisselen. Dirk de Geest keert zich tegen de idee 
dat de literatuurgeschiedenis bestaat uit een ‘opeenvolging van 
elkaar aflossende  tijdperken, stromingen, codes en poëtica-
modellen’.

“Integendeel, doorlopend zal – ook in de concrete 
vormgeving van het historische betoog – moeten blijken 
hoe op ieder ogenblik van de geschiedenis een complex 
kluwen aanwezig is van actuele tendensen (wat is), 
van tendensen die verwijzen naar het verleden (wat is 
geweest) en van tendensen die lijken vooruit te wijzen 
naar de nog niet gearticuleerde toekomst (wat nog niet 
is, maar kan / zal komen). Precies in die wisselwerking 
van verleden en heden, die gekoppeld is aan heruitgaven, 
eigentijdse commentaren, vernieuwende impulsen, 
ambivalenties en tegenstrijdigheden, ligt immers een van 
de sleutelmechanismen van de literaire dynamiek. De 
diachronie doordringt als het ware iedere synchronie.”22 

Functionalistische literatuurgeschiedschrijving stelt kritische 
vragen bij de selectiecriteria die de literatuurhistoricus gebruikt 
om auteurs wel en niet tot ‘de literatuur’ te rekenen. Men maakt 
gebruik van theorievorming over de institutionele ordening 
van het literaire veld. Onderzoekers die zich baseren op de 
literatuursociologische veldtheorie van Pierre Bourdieu en 
onderzoekers die de systeemtheorie van Schmidt of Luhmann 
aanhangen, hebben erop gewezen dat de literaire canon geen 
vanzelfsprekend gegeven is. Wat ‘literatuur’ is, wordt bepaald 
in het literaire veld. Met literaire veld of literair systeem 
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wordt verwezen naar alle instituties die met literatuur van 
doen hebben: uitgeverijen, literaire tijdschriften, bibliotheken, 
boekhandels, universiteiten en scholen. Binnen die instellingen 
zijn mensen bezig met het definiëren van literatuur: schrijvers 
zelf, critici, uitgevers, literatuurhistorici en anderen. 

Onder deze actoren bestaan opvattingen over wat literatuur 
is. Sommige opvattingen domineren het veld. Men spreekt 
dan over doxa. Onder de deelnemers aan het veld bestaat een 
zekere mate van overeenstemming over wat wel literatuur is 
en wat niet. Over die opvattingen wordt overigens voortdurend 
gestreden. Schrijvers of critici die een toonaangevende positie 
innemen kunnen hun poëtica dominant maken ten koste van die 
van anderen. En wanneer anderen proberen de macht te grijpen, 
kan dat leiden tot veranderingen in literatuuropvattingen. Wie 
een literatuurgeschiedenis schrijft, moet volgens veldtheoretici 
en systeemtheoretici niet zijn eigen norm aangrijpen om 
auteurs uit het verleden te selecteren, maar dient dit proces 
van classificatie tot onderwerp van onderzoek te maken. Wat 
zijn de statusverhoudingen tussen verschillende auteurs? 
Welke literatuuropvattingen bestaan er en hoe verhouden die 
zich tot elkaar? Door de strijd tussen verschillende literaire 
richtingen tot onderwerp van onderzoek te maken voorkomt de 
literatuurhistoricus dat hij zich al te gemakkelijk aan de zijde 
van de overwinnaars schaart en daarmee alle minder dominante 
richtingen uit het oog verliest.

Ook dit type literatuurgeschiedenis heeft zijn beperkingen. 
Door de camera te richten op de processen die zich in het 
literaire veld afspelen en de canoniseringsprocessen die daaruit 
voortvloeien, is de functionalistische literatuurhistoricus in 
staat om bestaande literair-historische verhalen te nuanceren. 
Zo laat Brems overtuigend zien dat wat wij nu de periode van 
de vernieuwing in de poëzie noemen (de jaren vijftig), óók de 
tijd was waarin auteurs als A. Roland Holst, Simon Vestdijk en 
Ferdinand Bordewijk de literaire wereld domineren. 

Tegelijkertijd zit de functionalistische historicus met 
handen en voeten gebonden aan de beelden die critici en 
auteurs in de periode zelf de wereld in helpen. Die beelden 
bevredigen ons vanuit retrospect niet altijd. Zij worden niet 
zelden gecreëerd vanuit literaire-politieke of anderszins 
ideologische overwegingen. Wie de literatuur beschrijft met een 
functionalistisch uitgangspunt, zal die ideologische motieven 
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blootleggen en analyseren, maar schrikt er voor terug het oude 
beeld te vervangen door een nieuw beeld. Het is immers niet aan 
hem om zijn eigen visie tot ordenend principe voor het literair-
historische verhaal te maken. 

En toch is ook dat een van de taken van de literatuur-
historicus. Kijkend vanuit een perspectief dat zo’n dertig jaar 
later ligt, tekenen zich andere patronen af en ontstaan er nieuwe 
beelden. Die beelden contrasteren met de oude beelden. Het is 
aan de literatuurhistoricus meer te doen dan het reproduceren 
van het gecanoniseerde beeld. Hij moet proberen met nieuwe 
ogen te kijken en daardoor nieuwe dingen te zien. Niet om hoe 
dan ook ‘het oude beeld’ te vervangen door een nieuw beeld, 
maar om de complexiteit van het verleden te laten zien. Veel 
literatuurhistorici die vertrekken vanuit een functionalistisch 
paradigma nemen die vrijheid niet. Het risico is groot dat 
zo’n literatuurgeschiedenis vooral de bestaande beelden 
reproduceert, en hier en daar nuanceert. 

I.VI Het gevaar van de grabbelton. De contextuele
 benadering

In een literatuurgeschiedenis die zich baseert op het Russisch 
formalisme, wordt de ontwikkeling van de literatuur in 
beeld gebracht als een reeks van elkaar opvolgende poëticale 
bewegingen. Dat dit leidt tot een eenzijdige benadering, heb ik 
hiervoor betoogd. Bovendien wordt de selectie van auteurs sterk 
bepaald door de eigentijdse normen van de literatuurhistoricus: 
alleen de winnaars komen in beeld. Anbeek bijvoorbeeld gaat 
(bewust) voorbij aan het feit dat literatuur functioneert in een 
samenleving waarin allerlei maatschappelijke en culturele 
processen gaande zijn waardoor zij onmiskenbaar wordt 
beïnvloed. Een contextuele literatuurgeschiedenis zal meer 
oog hebben voor deze factoren en zal daardoor wellicht minder 
eenzijdig zijn.

Het denken over literatuur en context is zo oud als de 
literatuur zelf, maar staat vooral in de negentiende eeuw in de 
belangstelling. Onder invloed van positivisme en nationalisme 
worden de eerste nationale  literatuurgeschiedenissen ge-
schreven. Het concept ‘natie’ is negentiende-eeuws, dus ook 
de nationale literatuurgeschiedenis. Een bekende literatuur-
historicus uit die tijd is Hippolyte Taine, een Franse positivist 
die geloofde dat de literaire verschijnselen verklaard konden 
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worden door de trits ‘race, milieu, moment’.23 De eerste term 
‘race’ verraadt de nationalistische context waarin hij werkte. De 
literatuurgeschiedenis diende geschreven te worden vanuit het 
perspectief van de natiestaat. De verschillende auteurs werden 
aan elkaar verbonden doordat zij dezelfde nationaliteit bezaten. 
‘Milieu’ duidt op de sociale omstandigheden en het geografische 
klimaat waarin de auteur zich bevindt. ‘Moment’ ten slotte is de 
term waarmee Taine verwijst naar de politiek-sociale situatie 
die in een bepaalde tijd invloed uitoefent op de auteurs en hun 
werk. Dit concept moment wordt wel in verband gebracht met 
de term Zeitgeist (tijdgeest). 

Twintigste-eeuwse literatuurhistorici hebben afstand 
genomen van de literatuurgeschiedenis à la Taine. Diens 
deterministische literatuuropvatting hangt samen met het 
positivistische en nationalistische wereldbeeld van zijn 
tijd. In de tweede helft van de twintigste eeuw heeft – onder 
meer vanwege de Tweede Wereldoorlog – het nationalisme 
een negatieve connotatie gekregen. In de literatuurtheorie 
krijgen de formalisten en structuralisten meer invloed: 
literatuurwetenschappers richten zich niet meer zo nadrukkelijk 
op  literatuurgeschiedenis, maar gaan zich intensief bezighouden 
met analyse en interpretatie van afzonderlijke literaire teksten. 
Wanneer er in de jaren tachtig een hernieuwde belangstelling 
ontstaat voor de literatuurgeschiedenis, staat één ding als een 
paal boven water. Het mag niet ‘op z’n negentiende-eeuws’.

Veel literatuurhistorici uit deze periode werken in het 
kader van het eerdergenoemde Russische formalisme en het 
structuralisme. Die literatuurtheoretische stromingen keren 
zich fel tegen de negentiende-eeuwse literatuurbeschouwing die 
men Geistesgeschichte noemt. Er is daarin te weinig aandacht 
voor de compositie van de literaire tekst, veelal worden 
historiserende verklaringen aangevoerd. Om dat gevaar uit de 
weg te gaan, willen deze literatuurhistorici zich liever focussen 
op de opeenvolging van poëticale normen en periodecodes. De 
buitenliteraire context verdwijnt daardoor meer en meer naar 
de achtergrond. Wanneer in de jaren negentig de context weer 
in de belangstelling komt te staan, is dat een ontwikkeling die 
tegelijkertijd ouderwets en vernieuwend is. 

Een Nederlandse literatuurgeschiedenis die expliciet breekt 
met de formalistische ‘esthetica van de vernieuwing’ is het al 
eerder genoemde Literatuur en moderniteit in Nederland 
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1840-1990. Ruiter en Smulders laten daarin zien hoe literatoren 
gedurende anderhalve eeuw omgingen met maatschappelijke 
veranderingen. Het is vooral de verhouding tussen verschillende 
culturele niveaus die Ruiter en Smulders interesseert. Naast 
de cultuur van de elite zijn er door de eeuwen heen ook andere 
cultuursferen geweest: volkscultuur en massacultuur. Deze 
culturele sferen zijn met elkaar in gesprek, vormen concurrenten 
en profileren zich ten koste van elkaar. In de dynamiek van de 
verschillende cultuursferen wordt het moderniseringsproces 
zichtbaar. Ruiter en Smulders laten zien hoe dit proces verloopt 
in twee eeuwen Nederlandse cultuurgeschiedenis. Het boek 
mondt uit in een visie op het contemporaine culturele klimaat. Zij 
betitelen dat als de ‘postmoderne grabbelton’. Het traditionele 
onderscheid tussen hoge kunst en lage kunst, elitecultuur en 
massacultuur verdwijnt: er is voor de kunstenaar geen autonome 
positie meer. De schrijver kan zich niet meer onderscheiden 
en de cultuur wordt een grabbelton. Allerlei ontwikkelingen 
passen perfect in dit plaatje: de ‘akoïsering’ van de literatuur, 
het opkomen van het fenomeen camp, de ready-madepoëzie in 
Barbarber en Gard Sivik. 

Stevige kritiek op dit boek komt er van literatuurhistorici 
die zich verwant voelen met het formalisme. Musschoot citeert 
in haar recensie een uitspraak van de geschiedschrijvers in een 
interview: 

“De literatuur fungeert als sleutelgat om een ideeën-
geschiedenis te schrijven, en omgekeerd, we gebruiken de 
context om een aantal literaire verschijnselen begrijpelijk 
te maken.”24 

Het is een ouderwetse aanpak, zeggen Ruiter en Smulders zelf, 
en Musschoot doet daar een schepje bovenop door te stellen 
dat de tekortkomingen ervan al in Theory of literature van 
Wellek en Warren zijn aangetoond.25 De literatuur wordt door 
de beoefenaars van Geistesgeschichte vaak als documentatie 
gebruikt. Bij Ruiter en Smulders leidt dat er – volgens veel 
critici – toe dat zij de literaire teksten buiten beschouwing laten 
en zich concentreren op auteurs die cultuurfilosofische essays 
en opiniërende stukken hebben geschreven. Musschoot zegt dat 
in Literatuur en moderniteit vooral interessant achtergrond-
materiaal is verzameld dat door toekomstige literatuur geschied-
schrijvers nuttig gebruikt zal kunnen worden. 

Ook Ton Anbeek, ooit de vertaler van het magnum opus van 
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Wellek en Warren, toont zich zeer kritisch. In het nawoord van 
zijn eigen literatuurgeschiedenis wees hij al op de gevaren die 
een contexuele literatuurgeschiedenis met zich meebrengt. Een 
literair-historisch verhaal is altijd een hypothese, een historisch 
verhaal evenzeer: wie beide verhalen aan elkaar relateert, creëert 
dus een hypothese in het kwadraat. Het gevaar van willekeur 
ligt altijd op de loer. In zijn bespreking van Literatuur en 
moderniteit herhaalt hij de kritiek nog eens in andere woorden:

“Het probleem waarover de auteurs hier uitglijden is 
ongetwijfeld kenmerkend voor de cultuurhistorische 
benadering in het algemeen. Binnen elk tijdvak zijn 
verschillende groeperingen, generaties, tendenties 
aanwijsbaar. Cultuur kan voor de schrijver dan makkelijk 
een grabbelton worden: iedereen reageert ‘mogelijk’ 
op elkaar; of indien niet: op ‘een gemeenschappelijke 
voedingsbodem’.”26

Een literatuurgeschiedenis moet over literatuur gaan. De 
context kan ingezet worden om die te verhelderen, maar dat 
kan alleen met de grootst mogelijke voorzichtigheid. Dat is het 
standpunt dat Musschoot en Anbeek in hun kritiek verwoorden. 
Hoewel zij erkennen dat literatuur altijd functioneert in een 
veld dat breder is dan de literaire wereld alleen, zijn beide critici 
(die zelf ook literatuurhistorici zijn) geen voorstanders van een 
cultuurhistorische literatuurgeschiedenis.  

Deze critici leggen een centraal probleem bloot dat zich 
voordoet bij contextualiserende literatuurgeschiedschrijving: 
wat is eigenlijk ‘context’? Is niet alles context? Hoe kun je die 
context vruchtbaar operationaliseren? Hoe werkt de beïnvloeding 
van auteurs door de context? Of beïnvloeden auteurs zelf ook de 
context? Hoe gaat een literatuurhistoricus om met de relatie 
tussen literatuur en context? Hoe kun je de literaire teksten 
die auteurs produceren op een vruchtbare manier in verband 
brengen met de cultuurhistorische veranderingen?

Ruiter en Smulders vullen de vage notie context in met het 
concept moderniteit. Die term is, zo stellen zij, in de sociologie 
en de geschiedenis goed uitgewerkt.27 Om het concept in te 
vullen spelen zij dan ook vruchtbaar leentjebuur. Die aanpak 
komt de literatuurhistorici op het verwijt te staan dat zij al 
te zeer een Hegeliaanse (Goedegebuure) of Spengleriaanse 
(Anbeek) dialectiek navolgen.28 Ruiter en Smulders verdedigen 
zich door te wijzen op het begrip ‘hulpconstructie’:
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“Wie op zo’n manier naar het recente verleden kijkt, 
ontwaart onvermijdelijk dialectische patronen. En daar 
is, denken wij, niets mee mis, zolang je maar goed blijft 
beseffen dat het een bepaalde manier van kijken is, een 
bepaalde manier om het verleden te ordenen. Niets 
meer, maar ook niets minder. Met zo’n dialectische bril 
op worden dingen zichtbaar die met een andere bril 
minder of geen reliëf krijgen (bij voorbeeld met de bril 
van de conventiedoorbreking - waarmee Anbeek naar 
de literatuurgeschiedenis heeft gekeken). Maar: het hele 
dialectische is slechts een hulpconstructie, een ladder die 
we (in navolging van Wittgenstein) op het moment dat hij 
ons heeft gebracht op het punt van waaruit we een mooi 
uitzicht hebben, kunnen weggooien.”29

Als je ervoor kiest om de twee hypotheses van Anbeek aan elkaar 
te relateren, zo stellen Ruiter en Smulders hier, zorg er dan voor 
dat je een duidelijke keuze maakt voor de invulling ervan. 

We zagen al dat Ruiter en Smulders het verwijt kregen te 
Hegeliaans (lees: te negentiende-eeuws) te zijn. Toch wijkt 
hun aanpak af van die van de Geisesgeschichte. In de opvatting 
van Taine wordt de literatuur door de context gedetermineerd. 
Auteur en werk weerspiegelen de heersende opvattingen. 
Ruiter en Smulders beschrijven de verhouding tussen auteur 
en context subtieler. Moderniteit is bij hen de optelsom van 
pro- en antimoderne bewegingen waarin totaal verschillende 
denkers op uiteenlopende wijze reageren op veranderde 
omstandigheden. In de traditionele literatuurgeschiedschrijving 
worden alleen de innovatieve werken bestudeerd en (zo nu en 
dan) in hun ‘met de moderniteit meegaande’ context geplaatst. 
In hun ‘Besluit’ onderscheiden Ruiter en Smulders naaste de 
innovatieve literatuur ook literaire verschijnselen die een sterke 
aantrekkingskracht van het midden ondergaan:

“Naar onze mening wordt het historisch beeld nogal 
vertekend als de artistieke preoccupaties van deze 
centripetale literaire traditie worden weggeschreven uit 
de cultuur- of literatuurgeschiedenis. Het loont juist de 
moeite haar te nemen voor wat zij is. Zij is de literaire 
vertegenwoordiger van stromingen die op het eerste 
gezicht misschien weinig aanspreken, maar die toch een 
integraal onderdeel van de cultuur vormen. Het culturele 
verzet dat deze kracht heeft geleverd en nog levert, is geen 
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achterhoedegevecht, maar de expressie van een vitale 
en formerende kracht in de strijd om de moderniteit. 
Bovendien krijgen de centrifugale, innovatieve literaire 
stromingen pas tegen de achtergrond van dit verzet 
hun zeggingskracht. De vernieuwingen in de literatuur 
ontlenen hun vitaliteit aan de gespannen verhouding tot 
andere bewegingen.”30

Uit dit citaat wordt onder meer duidelijk dat cultuur bij Ruiter 
en Smulders allesbehalve een spiegel van de context is, maar 
dat er ‘een strijd om de moderniteit’ gevoerd wordt, waarbij 
cultuurdragers en culturele uitingen een ‘kracht’ kunnen 
vormen.

Hoe werkt de keuze van Ruiter en Smulders uit? Critici 
wijzen erop dat Ruiter en Smulders, als ware systeemdenkers, 
een historisch eindpunt hebben voorzien. Dat ligt niet in een 
utopische toekomst, maar in het heden. De literatuur in haar 
postmoderne fase wordt beschreven als een brede middenstroom 
waarin parasensus regeert en er geen plaats meer is voor 
tegengeluiden. Deze opvatting wordt door de meeste critici 
gerelativeerd. Goedegebuure zegt hierover: “Ik kan me niet aan 
de indruk onttrekken dat zowel de door Ruiter en Smulders 
geschetste ontwikkeling als de conclusie die ze eraan verbinden 
in hoge mate getuigen van gevangenschap in het heden.”31 Het is 
vooral dit laatste hoofdstuk over het ‘allesopslokkende midden’, 
de ‘parasensus’ en de postmoderne grabbelton dat veel critici 
te ver gaat. In hun ijver de postmoderne conditie te schetsen 
kondigen Ruiter en Smulders ogenschijnlijk het einde van de 
literatuur af. En zij vinden het nog een ‘subliem schouwspel’ ook. 

Ook al is de kritiek op de stelligheid van de auteurs misschien 
terecht, hun contextuele werkwijze plaatst verschillende 
literaire ontwikkelingen in een interessant nieuw licht. Ruiter en 
Smulders snijden in hun boek onderwerpen aan die tot dan toe 
nog niet gesignaleerd waren: de invloed van het gedachtegoed 
van de jaren zestig op latere auteurs, de toenemende rol van 
commercie in de literatuur, het fenomeen van de schrijver als 
bekende Nederlander, de akoïsering van de literatuur. Het zijn 
onderwerpen ‘van buitenaf’ die invloed hebben op de keuzes en 
de uitspraken van auteurs. Door juist deze aspecten te belichten 
maken Ruiter en Smulders literair-historische ontwikkelingen 
inzichtelijk die bij andere literatuurhistorici onduidelijk bleven. 
Hoe hypothetisch contextualisering volgens sommige critici ook 
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mag zijn, het is beter om de contextuele ontwikkelingen die de 
literatuur beïnvloeden in het verhaal te betrekken dan om je 
welbewust blind te houden en daarmee een deel van het verhaal 
onverteld te laten. 

I.VII Come together. Synchronie als basis voor de
 literatuurgeschiedenis

Elk van de drie methoden vertelt het literair-historische 
verhaal vanuit een beperkt perspectief. In dit boek opteer ik 
voor een vorm van literatuurgeschiedschrijving die deze drie 
benaderingswijzen combineert. Ik ga op zoek naar die momenten 
waarop functionalisme (institutioneel onderzoek), formalisme 
(poëticaal onderzoek) en contextualisering (cultuurhistorisch 
onderzoek) samenkomen. Vanuit dit samengestelde perspectief 
meen ik een gedifferentieerd en genuanceerd verhaal te kunnen 
vertellen over de literatuur in de jaren zeventig.

De drie benaderingswijzen laten zich combineren met 
behulp van een concept dat in alledrie een centrale rol speelt. 
De rode draad in dit boek zal gevormd worden door het concept 
‘literatuuropvatting’ of ‘poëtica’.32 Het concept komt voort uit 
een onderzoekstraditie die één van de belangrijkste pijlers van 
het onderzoek naar de moderne Nederlandse letterkunde is 
geworden. Tot nu toe heeft het concept een centrale rol gespeeld 
in de formalistische literatuurgeschiedschrijving. In mijn studie 
wil ik de theorievorming over het begrip ‘literatuuropvatting’ 
aanvullen door het te beschouwen als de verbindende schakel 
tussen functionalistische, formalistische en contextuele  
literatuurgeschiedschrijving.  

De beschouwing ‘Vier poëtica’s’ van Sötemann is een 
canonieke tekst. De Utrechtse hoogleraar presenteert daarin 
een model dat hij ontleent aan M. H. Abrams.33 De uitspraken 
van auteurs over hun werk kunnen gecategoriseerd worden in 
een model waarin vier soorten poëtica’s bestaan: de mimetische, 
de expressieve, de pragmatische en de autonomistische poëtica. 
Deze verdeling is gebaseerd op de manier waarop de auteur 
denkt over de verhouding tussen het literaire werk, de auteur 
ervan, de lezer en de omringende werkelijkheid. 

Grof gezegd komen de poëtica’s op het volgende neer: 
wie een mimetische poëtica onderschrijft, wil in zijn werk 
een geloofwaardige weergave van een werkelijkheid geven. 
Auteurs met een pragmatische poëtica maken zich druk om de 
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invloed van de tekst op de lezer, en willen die invloed sturen. 
Wie een expressieve poëtica belangrijk acht, legt de nadruk 
op het creatieve proces van de auteur en de manier waarop de 
literaire tekst diens gevoelens weergeeft. De autonomistische 
of objectivistische poëtica, ten slotte, behoort aan auteurs die 
zich concentreren op het literaire werk. Zij zien het werk als 
een geconstrueerd taalbouwsel dat naar niets ander verwijst 
dan zichzelf, en dat de menselijke maat van de schepper ervan 
overstijgt.

Abrams zag een historische ontwikkeling waarin de 
genoemde poëtica’s elkaar opvolgden. Hij koppelde de poëtica’s 
aan periodeconcepten. Zo hoorde de pragmatische poëtica bij 
de classicistische kunst, de mimetische bij het realisme, de 
expressieve poëtica bij de romantiek, en de autonomistische 
bij het symbolisme en het modernisme. Sötemann vindt die 
voorstelling van zaken te rigide en stelt voor de vier poëtica’s 
los te koppelen van de periodeconcepten. Hij ziet de poëtica’s 
als vier vormen van denken over kunst die door de eeuwen heen 
naast elkaar bestaan.

“Ik heb de twee poëtica’s, welbewust terloops, aangeduid 
als romantisch en symbolistisch, omdat we ze in 
markante vorm aantreffen bij een aantal belangrijke 
auteurs in het begin, respectievelijk aan het eind 
van de negentiende eeuw, die men gewoonlijk aldus 
betitelt met periodiseringsoogmerken. Waar het mij 
evenwel om begonnen is, was juist te laten zien dat deze 
literatuurconcepties in de moderne westerse letteren niet 
tijdgebonden zijn, en daarom ook niet kunnen dienen als 
‘period concept’, als een systeem van normen dus dat een 
bepaald tijdsbestek beheerst; waarvan het mogelijk is de 
opkomst en de ondergang te traceren, en dat duidelijk 
kan worden afgezet tegen de dominante normsystemen 
in de tijdperken die eraan voorafgaan en erop volgen 
– aldus luidt de omschrijving die René Wellek geeft van 
het begrip ‘period concept’. In feite zijn de aanduidingen 
‘romantisch’ en ‘symbolistisch’ dus niets anders dan 
ezelsbruggetjes.”34

In verschillende beschouwingen pleit Sötemann ervoor om de 
vier poëticale categorieën, dan wel de periodeconcepten naar 
model-Wellek, niet langer te gebruiken als literair-historische 
concepten, maar om ze te bekijken als diachrone pijlers die in 
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verschillende perioden naast elkaar aanwezig zijn.
“I submit that in principle these four categories have very 
little to do with periods in literary history, but that, at 
least in more recent times, they coexist, […].”35

Dichters als Leopold, Martinus Nijhoff en Gerrit Kouwenaar 
verwoorden alledrie een autonomistische poëtica en bevinden 
zich op dezelfde diachrone lijn. Dat hun werk verschilt, 
komt omdat ze in een andere tijd schrijven waarin andere 
stijlconventies heersen. Wanneer Kouwenaar vergeleken wordt 
met zijn tijdgenoot Sybren Polet blijkt dat die er een andere 
(ogenschijnlijk expressieve) poëtica op na zegt te houden. In hun 
werk kunnen echter momenten van overeenkomst aangewezen 
worden. Die overeenkomsten worden veroorzaakt door de 
periodestijl die dichters er niet van weerhoudt uiteenlopende 
opvattingen over aard en functie van het dichterschap te 
hebben. 

Op grond van deze opvattingen heeft men Sötemann 
lang beschouwd als iemand die niet geporteerd was van 
literatuurgeschiedenis. Niet geheel onterecht, want hij 
uit zich hier zeer negatief over de mogelijkheden van een 
literatuurgeschiedenis op basis van normveranderingen. Wat 
hij wel voorstelt, de aandacht vestigen op iets wat hij noemt 
‘literair klimaat’ of ‘periodestijl’, is nooit de basis geworden 
voor een literair-historische studie. Wanneer zijn leerlingen Van 
den Akker en Dorleijn het poëticamodel willen inzetten voor 
literair-historische doelen, ondervinden zij dan ook nogal wat 
problemen.36 Als classificatiemodel leidt het tot teleurstellende 
resultaten. Om die reden pleiten zij ervoor het poëticaonderzoek 
slechts één van de vele perspectieven te laten zijn in een 
multidimensionaal literair-historisch project. Het poëticamodel 
van Abrams kan goede didactische diensten bewijzen, maar 
stimuleert niet tot het stellen van vragen naar de verschillen 
tussen poëtica’s die tot dezelfde categorie behoren. 

Ik deel Sötemanns opvatting dat poëticale modellen niet 
goed bruikbaar zijn als periodeconcepten. Ik beschouw ze liever 
als naast elkaar bestaande pijlers. Het zijn ‘constructies’ die 
gebruikt worden om de communicatie over literatuur in een 
bepaald literaire veld inzichtelijk te maken. In zo’n veld zijn 
immers talloze auteurs bezig hun eigen literatuuropvatting te 
verwoorden én hun unieke literaire werk te schrijven. Poëticale 
modellen kunnen dienst doen om deze in essentie chaotische 
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situatie te ordenen. 
In veel (formalistisch) literair-historisch onderzoek worden 

stromingsconcepten gebruikt. Het concept ‘stroming’ lijkt sterk 
op het concept ‘poëtica’. Het komt regelmatig voor dat dezelfde 
termen ingezet worden om de concepten te beschrijven. In 
hoofdstuk vier zal ik dit laten zien aan de hand van de stroming 
‘realisme’ en de ‘mimetische’ poëtica. Toch kunnen de concepten 
niet helemaal aan elkaar gelijkgesteld worden. Sommige 
poëtica’s vinden we in verschillende stromingen terug. Zo 
domineert in het realisme én in het naturalisme de mimetische 
literatuuropvatting en zo kan men in het symbolisme, het 
modernisme en in sommige varianten van het postmodernisme 
aspecten van de autonomistische poëtica terugvinden. Je zou 
kunnen zeggen dat een stroming de specifieke invulling is die 
een literatuuropvatting in een bepaalde historische periode 
krijgt. Maar daar blijft het niet bij. Als die specifieke invulling 
succesvol is in het literaire veld, krijgt hij zélf het karakter van 
een tijdloze constante. Je zou hierbij kunnen denken aan het 
realisme, de specifieke invulling die de mimetische poëtica in de 
negentiende eeuw krijgt. Het concept ‘realisme’ blijft vanaf dat 
moment voortdurend in de literatuur aanwezig. 

In dit boek wil ik het onderzoek naar literatuuropvattingen 
koppelen aan het institutionele onderzoek naar het literaire 
veld. Ik ben geïnteresseerd in hoe poëticale concepten en 
stromingsconcepten fungeren in het literaire veld van een 
bepaalde periode. Aan welke institutionele posities worden 
de concepten gekoppeld? En hoe verloopt de strijd tussen die 
verschillende posities? Ik heb mij daarbij laten inspireren door 
het voorstel van Van Rees en Dorleijn en door het onderzoek 
van Bart Keunen.37 Voor Keunen zijn de stromingsconcepten 
geen heuristische concepten die de vernieuwing in de 
literatuurgeschiedenis aan het licht brengen. Het zijn veel 
eerder keuzemogelijkheden in het literaire veld, die gekoppeld 
worden aan elkaar beconcurrerende posities. Dorleijn en 
Van den Akker hebben het in een vergelijkbare context 
over ‘literatuuropvattingen als denkstijl’.38 Auteurs, critici, 
redacteuren, leden van jury’s kunnen met elkaar verbonden 
zijn door een zelfde denkstijl. Literatuuropvattingen zijn dan 
‘fundamenteel gedeelde waardesystemen’. 

“Literatuuropvattingen zijn hier dan niet alleen 
instrumenten voor de legitimering van classificaties 
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en dergelijke, voor de productie van geloof, voor 
de beeldvorming, voor de symbolische productie, 
maar literatuuropvattingen zijn een fundamentele 
veldbepalende factor: de denkwijze bindt de deelnemers 
en bepaalt creatieve en kritische activiteit. Zonder 
denkstijl geen denkcollectief, zonder literatuuropvattingen 
geen literair veld.”39 

In mijn opvatting is een ‘literaire stroming’ een door een 
aantal auteurs gedeeld complex van expliciete en impliciete 
literatuuropvattingen. Een literaire stroming ontstaat in een 
bepaalde historische fase, maar verdwijnt daarna niet meer. 
Als een stroming eenmaal herkend is, zal zij aanwezig blijven 
als ‘poëticale traditie’ waaraan opnieuw inhoud gegeven (kan) 
worden. Zo zou je kunnen zeggen dat ‘romantische poëzie’ 
elementen gebruikt uit met name de expressieve poëtica, maar 
ook uit de mimetische poëtica. Deze specifieke combinatie 
ontstaat in de negentiende eeuw in verschillende Europese 
landen, maar heeft overal een eigen specifiek karakter. In 
Nederland zijn negentiende-eeuwse dichters als Bilderdijk 
en Da Costa wel romantici genoemd, evenals Tachtigers als 
Kloos en Perk. In mijn optiek geven die laatste – in een andere 
institutionele en cultuurhistorische fase – een nieuwe inhoud 
aan een historisch poëticaal concept dat al die tijd is blijven 
bestaan. 

Als de bepaalde combinatie van poëticale elementen eenmaal 
is opgetreden, zal zij zich nestelen in het literaire systeem. 
Hoewel er in de negentiende eeuw ‘romantische’ en ‘realistische’ 
stromingen in Nederland te vinden zijn, komen die allerminst 
in de plaats van de al bestaande stromingen, die geënt zijn op 
een pragmatische literatuuropvatting. Het systeem van literair-
historische opeenvolging kan genuanceerd worden door erop te 
wijzen dat de eerste romantische en realistische werken in de 
Nederlandse literatuur juist gecombineerd zijn met elementen 
van de pragmatische poëtica. Hierbij kan gedacht worden aan 
de poëzie van Da Costa waarin de aandacht gevestigd wordt 
op de emotieve verwerking van de geloofsbeleving, maar wel 
in gedichten die voorgelezen werden ter stichting van het 
publiek. Iets soortgelijks geldt voor de typen in de Camera 
Obscura van Hildebrand, alias dominee Nicolaas Beets. Pas 
wanneer er veranderingen optreden op cultuurhistorisch niveau 
(de strijdcultuur aan het einde van de negentiende eeuw) en 
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op institutioneel niveau (het optreden van een groep jonge 
talentvolle dichters in een spraakmakend tijdschrift), dan 
krijgen romantische en realistische literatuuropvattingen een 
ander gezicht – maar ze komen allerminst uit het niets. En die 
tachtiger varianten van romantiek en realisme zijn zelf al weer 
gemengd met de eerste voorzichtige sporen van symbolisme 
en impressionisme, stromingen die wéér later pas tot bloei 
kwamen.

Verschillende stromingen functioneren in een bepaalde 
periode naast en door elkaar, zowel de op het eerste oog 
vernieuwende als de traditioneel ogende.40 Deze constatering 
geeft aanleiding om het literair-historisch gebruik van dit soort 
(formalistische) stromingsbegrippen te relativeren: de gedachte 
dat de literatuurgeschiedenis een vernieuwingsproces is waarin 
(bijvoorbeeld voor het proza) de ontwikkeling van idealisme, via 
realisme, naturalisme en modernisme naar postmodernisme 
loopt, lijkt moeilijk houdbaar als ‘aan het einde van de rit’ de 
volgende stromingen naast elkaar bestaan: realisme (’t Hart, 
Hotz), naturalisme (Van  Keulen), modernisme (Meijsing, 
Brakman) en postmodernisme (Kellendonk, Matsier, Vogelaar). 
Dat is een van de redenen dat stromingsconcepten in dit boek 
niet worden beschouwd als indicatoren om literair-historische 
veranderingen mee te karakteriseren, maar als concepten 
waarmee de verschillende posities in het literaire veld 
beschreven en geïnterpreteerd kunnen worden. 

Als stromingsconcepten niet meer worden ingezet 
om de literair-historische lijnen aan te geven, hoe kan de 
literatuurhistoricus dan het proces van verandering in beeld 
brengen? Het verhaal kan naar mijn idee beter verteld worden 
aan de hand van twee andere aspecten: cultuurhistorische 
veranderingen (bijvoorbeeld zoals ze beschreven zijn in het werk 
van Ruiter en Smulders) en (systeem-intrinsieke) institutionele 
veranderingen. De literatuurgeschiedenis wordt gevormd door 
het opkomen van nieuwe auteurs en nieuwe tijdschriften, door 
veranderingen in de literaire infrastructuur. Die veranderingen 
in infrastructuur leiden in de regel tot nieuwe poëticale claims 
en nieuwe literaire werken. Het is aan de literatuurhistoricus 
om niet al te klakkeloos achter die claims aan te lopen en te 
laten zien welke poëticale en literair-historische tradities door 
de jonge schrijvers geactiveerd worden. 

Tegelijkertijd wil ik in dit boek óók een relatie tot stand 
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brengen tussen het poëticaal-institutionele onderzoek en het 
cultuurhistorische onderzoek. In dit boek sluit ik aan bij de 
voorstellen van Ruiter en Smulders om onderzoek te doen 
naar de posities die literaire schrijvers kiezen in de debatten 
over (post)modernisering. Literatuur en moderniteit in 
Nederland heeft als iedere literatuurgeschiedenis een sterk 
diachroon karakter: de literaire ontwikkeling van de afgelopen 
150 jaar wordt beschreven met behulp van een historisch 
concept (moderniteit) dat eveneens betrekking heeft op een 
ontwikkeling van 150 jaar. Om de manier waarop Ruiter en 
Smulders de literatuur uit de jaren zeventig behandelen aan te 
vullen en te nuanceren maak ik in deze studie andere keuzes. 
Je zou zelfs kunnen zeggen dat ik het beeld 90 graden draai. 
Waar Ruiter en Smulders een historische (diachrone) lijn 
verhelderen aan de hand van één concept, zal ik ervoor kiezen 
één bepaalde historische periode te benaderen met verschillende 
literatuurhistorische benaderingswijzen. Ik wil een synchrone 
beschrijving geven van een tamelijk korte periode van achtien 
jaar (1968-1985). 

Door zo’n korte periode te nemen, ben ik in staat om 
de contextuele beschouwingswijze te verbinden met de 
institutionele situatie in het literaire veld en de poëticale 
opvattingen en literaire teksten die auteurs schreven. Dat wordt 
mogelijk omdat ik een literatuuropvatting niet alleen beschouw 
als ‘de opvattingen van een auteur over de aard en de functie 
van de literatuur’.41 Eén van de tekortkomingen van de poëticale 
benadering is dat zij het concept literatuuropvatting te zeer heeft 
vernauwd tot uitspraken over de aard van het literaire werk. 
Het tweede deel van de  definitie (de functie van het literaire 
werk) wordt veel minder vaak in het onderzoek betrokken. 
Wanneer auteurs schrijven of spreken over hun scheppend werk 
en over het verleden en toekomst van de literatuur, hebben zij 
het ook over de plaats die de literatuur inneemt in de wereld, 
over de verhouding tussen literatuur en maatschappelijke 
werkelijkheid, over de functie (of ‘taak’) van de literatuur in de 
bredere samenleving. In een (overigens voorbeeldige) poëticale 
studie als Vorm of vent worden deze aan levensbeschouwing 
gerelateerde aspecten bewust buiten het onderzoek gehouden.42 
Ook in Een dichter schreit niet, Van den Akkers studie over 
de literatuuropvatting van Nijhoff, speelt de maatschappelijke 
context geen rol.43 
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Ik beschouw de poëtica als een poging van een auteur om 
zijn identiteit in het literaire veld te bepalen. Daarbij spelen 
zowel literair-inhoudelijke als institutionele factoren een rol. 
Tegelijkertijd probeert een auteur ook  zijn of haar verhouding 
te bepalen tot de maatschappelijke omstandigheden waarin zijn 
werk functioneert. Vanuit dat perspectief gaat een poëticaal 
debat nooit alleen over vorm en inhoud van het literaire 
werk, maar is het altijd een strijd waarin de verhouding 
tussen literatuur en de cultuurhistorische omstandigheden 
die haar beïnvloeden bepaald wordt. In het laatste hoofdstuk 
van mijn studie hoop ik te laten zien hoe de verschillende 
literair-historische benaderingswijzen elkaar aanvullen bij 
de analyse van een poëticaal debat dat over de hele breedte 
van het literaire veld gevoerd wordt: het debat over de taak 
van de schrijver. De posities in het debat kunnen verhelderd 
worden door te kijken naar de institutionele lijnen. Vanuit die 
posities worden er voortdurend poëticale claims gedaan die 
beschreven en geduid kunnen worden met behulp van poëticale 
concepten en stromingsbegrippen. Die poëticale uitspraken 
echter kunnen in de jaren zeventig niet los worden gezien 
van de diepgaande reflectie van tal van auteurs op de manier 
waarop  cultuurhistorische omstandigheden het schrijverschap 
beïnvloeden.

Net als bij Ruiter en Smulders staat bij mij de nationale 
literatuur centraal. Ook richt ik mij op die historische gebeur-
tenissen en ontwikkelingen die bij traditionele geschiedschrijvers 
en sociologen domineren. De voorgestelde aanpak geeft mij 
de gelegenheid enkele critici van Literatuur en moderniteit 
tevreden te stellen. Door te kiezen voor één korte periode kan er 
in dit onderzoek uitgebreide aandacht zijn voor de analyse van 
literaire teksten (en poëticale opvattingen) van afzonderlijke 
auteurs. Meer dan in Literatuur en moderniteit het geval is, 
zal ik mijn beschrijving van het literaire veld (de selectie van 
representatieve auteurs) verantwoorden. Eén van de twee door 
Anbeek gesignaleerde hypotheses (de literatuur) zal daardoor 
minder willekeurig van karakter worden.

In dit boek neem ik de literatuur van de jaren zeventig als 
casus. Aan de hand van die casus wil ik laten zien hoe vruchtbaar 
een literair-historisch model is waarin functionalistische, forma-
listische en contextualiserende literatuurgeschiedschrijving 
gecombineerd wordt. Het kerndoel van mijn onderzoek ziet er 
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als volgt uit: het opnieuw beschrijven en  interpreteren van de 
Nederlandse literatuur tussen 1968 en 1985 door het combineren 
van functionalistische, formalis tische en contextualiserende 
benaderingswijzen van literatuurgeschiedschrijving.  

In deel 1 richt ik mij vooral op de functionalistische 
literatuurgeschiedschrijving. Hoofdstuk 1 stelt de vraag centraal 
‘wat is de literatuur van de jaren zeventig?’. Ik vergelijk het 
gecanoniseerde literair-historische beeld met institutionele 
gegevens over het literaire veld. Hoe sterk is de schifting die 
dertig jaar literatuurgeschiedschrijving creëert? In hoofdstuk 2 
doe ik iets soortgelijks. Nu echter staat niet de vraag centraal wie 
er in de literatuurgeschiedenis terecht zijn gekomen, maar wat 
er in staat. Hoe is het beeld van het vierstromenland in de poëzie 
ontstaan en hoe geloofwaardig is dat beeld, achteraf bekeken? 
Heeft de functionalistische literatuurgeschiedschrijving in dit 
soort kwesties niet de hulp nodig van een poëticale benadering?

In het tweede deel voert de formalistische benaderingswijze 
de boventoon. Ik bespreek in twee hoofdstukken de literair-
historische stromingen die in de literatuur van de jaren zeventig 
onderscheiden worden. Ik beschouw daarin niet alleen de 
vernieuwende stroming postmodernisme als relevant voor het 
historische verhaal, maar richt mij ook op de manier waarop 
auteurs in de jaren zeventig omgaan met een ogenschijnlijk 
ouderwetse stroming als het realisme (hoofdstuk 4). Door de 
pluriformiteit van een literair-historische fase als uitgangspunt 
te nemen, krijgen ook realistische stromingen het volle pond. 
Als ik in hoofdstuk 5 het postmodernisme aan de orde stel, zal 
ik laten zien dat het interessant is om te kijken hoe teksten die 
als postmodern geclassificeerd  worden in het institutionele veld 
van de jaren zeventig functioneerden. Tegelijkertijd zal duidelijk 
worden dat auteurs hun postmoderne teksten beschouwen als 
een reactie op veranderende cultuurhistorische omstandigheden. 
Wie het postmodernisme louter als ‘cluster van kenmerken’ 
beschouwt, kijkt vanuit een beperkt perspectief.

Ten slotte zal ik in het derde deel de cultuurhistorische 
benaderingswijze inzetten. Duidelijk zal worden dat die 
benadering aangevuld kan worden met aandacht voor de 
vraag: vanuit welke institutionele posities reageren auteurs op 
veranderingen? En: in hoeverre kunnen de literair-historische 
stromingen en de poëticale oriëntaties van auteurs in deze 
periode gezien worden in het licht van die veranderingen? De 
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eerste vraag zal ik in hoofdstuk 6 aan de orde stellen. In dat 
hoofdstuk zal ik drie verschillende perspectieven schetsen op de 
autonomie van de literatuur na de culturele transformatie van 
de jaren zestig. Die perspectieven corresponderen met de eerder 
vastgestelde belangrijke instituties in het literaire veld. 

In het slothoofdstuk zal ik de drie benaderingswijzen 
bij elkaar brengen in mijn beschrijving en interpretatie van 
de discussie over de taak van de schrijver. Het is een debat 
waaraan auteurs vanuit verschillende institutionele posities 
meedoen en waarin verschillende poëticale uitspraken gedaan 
worden. Duidelijk zal worden dat wat in de bestaande literatuur-
geschiedenissen in de eerste plaats een poëticaal debat lijkt, 
bij nader inzien vooral een discussie is over de relatie tussen 
literatuur en context. 

In het literaire veld van de jaren zeventig vinden we 
elementen terug uit het realisme, de romantiek, het symbolisme, 
het modernisme, de (historische) avant-garde en het 
postmodernisme. Al die stromingen krijgen een eigen karakter 
dat typisch is voor het Nederlandse literaire debat van die jaren 
en voor de auteurs die daarin vertegenwoordigd zijn. Om grip te 
krijgen op wat auteurs uit de jaren zeventig met elkaar verbindt, 
ga ik in deze studie op zoek naar overeenkomsten in hun 
herschrijvingen van totaal uiteenlopende poëticale tradities. 
Wat is de overeenkomst tussen Hotz’ ironische variant van het 
realisme en Matsiers postmodernisme? Wat verbindt ’t Harts 
dwepen met het negentiende eeuwse realisme met Vogelaars 
door en door avant-gardistische houding? 
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Deel 1:

Literatuuropvattingen in het
literaire veld.
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Hoofdstuk 1
Het object van de literatuurhistoricus. Wat is de 
literatuur van de jaren zeventig?

1.1 Inleiding
Literatuurgeschiedschrijving staat de afgelopen jaren volop in 
de belangstelling. Dat is voor een groot deel te danken aan het 
grote project dat de Nederlandse Taalunie in 1997 is gestart: de 
literatuur uit de Nederlanden ‘van nul tot nu’ in zeven delen. 
Tijdens een bijeenkomst van vele prominente Neerlandici 
die aan dit plan voorafging, was al uitgebreid bediscussieerd 
wat de voorwaarden voor zo’n literatuurgeschiedenis zouden 
moeten zijn, erna zijn nog vele discussiemomenten gevolgd. 
Ook het verschijnen van de eerste twee delen, februari 2006, 
leverde weer voldoende stof op voor een discussie over waar 
het met de literatuurgeschiedenis heen moet.44 Illustratief voor 
de discussie over deze kwestie is de zevendelige uitzending die 
het NPS-radioprogramma ‘Knetterende Letteren’ in 1999 aan 
de literatuurgeschiedenis wijdde.45 Wekelijks nodigde men de 
auteur van één der delen uit, samen met enkele liefhebbers of 
vakgenoten. 

De interviewreeks werpt een interessant licht op het 
fenomeen literatuurgeschiedschrijving, vooral op wat daar 
doorgaans onder wordt verstaan. Zo zien we in de aankondiging 
van het zevende deel de volgende zinnen staan: “Wat hebben 
de jaren ’70 opgeleverd aan belangwekkende literatuur?” en 
“Maar wat is de literaire waarde van dit proza?”. Wie de moeite 
neemt om het gesprek tussen literatuurhistoricus Hugo Brems, 
literatuurcritici Elsbeth Etty en Jeroen Vullings en auteur Atte 
Jongstra te beluisteren, merkt dat er maar één vraag centraal 
staat: welke ‘meesterwerken’ zijn er sinds 1945 geschreven? 
De gesprekspartners krijgen telkens een periode van tien jaar 
opgedrongen waarvan zij moeten zeggen welke literaire werken 
daarin van belang zijn. Aan het begin van het gesprek sputtert 
Brems nog wat tegen over methodologie, systeembenadering 
en cultuurhistorische context, maar het mag niet baten. Het 
gesprek concentreert zich volledig op de canon van de moderne 
literatuur.

Tegelijkertijd echter blijkt waarom die benadering zo 
problematisch is. Over de jaren vijftig kunnen de vier gasten 
het nog wel eens worden, maar daarna beginnen de meningen 
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sterk uiteen te lopen. Wat de één een belangrijk werk vindt, 
wordt door de ander hartgrondig verworpen. Brems en Jongstra 
bijvoorbeeld vestigen de aandacht op het experimenteel proza 
van de kring rond Raster, criticus Vullings verwijst die hele 
stroming als onleesbaar naar de prullenbak. Etty wijst op de 
feministische literatuur uit de jaren zeventig, dezelfde Vullings 
noemt dat een maatschappelijke ontwikkeling met weinig 
literaire waarde. In zijn geschiedenis is daar blijkbaar geen plaats 
voor. Wanneer blijkt dat Jongstra Ranonkel, of de geschiedenis 
van een vereenzelviging van Jacques Hamelink als belangrijkste 
boek beschouwt, wordt eens te meer duidelijk hoe particulier en 
persoonlijk een literaire canon kan zijn. Als het aan Vullings ligt, 
worden de hele jaren zeventig overgeslagen. Ook het Revisor-
proza heeft geen grote werken opgeleverd, Frans Kellendonk is 
overschat, Oek de Jong schrijft te weinig en A. F. Th. van der 
Heijden ‘hoort’ veel meer bij de jaren tachtig. Het patroon is 
duidelijk. Radiomakers verwachten, net als literatuurcritici, van 
een literatuurgeschiedenis vooral een verhaal over de canon. 
Aan methodologisch getheoretiseer is geen behoefte. 

Literatuurwetenschappers zijn gewend wat kritischer te 
kijken naar het gebruik van het begrip ‘canon’ in literatuur-
geschiedenis. Onder invloed van functionalistische en 
institutionele literatuurbeschouwingen worden er nieuwe 
vragen gesteld aan de literatuurhistoricus.46 ‘Literatuur’ wordt 
niet beschouwd als een objectief vaststaand corpus teksten. 
Welke tekst het predikaat ‘literatuur’ krijgt, wordt bepaald in 
een ingewikkeld spel van waardetoekenningen door auteurs, 
critici en andere instituties. Literatuur is niet, maar functioneert 
in verschillende contexten. Dit leidt tot een flinke herziening 
van het denken over literatuurgeschiedenis. Er is immers 
nogal een verschil tussen een literatuurhistoricus die zich richt 
op die boeken die vandaag de dag nog relevant zijn en een 
literatuurhistoricus die de vraag stelt wat in de periode zelf 
belangrijke werken en relevante debatten werden gevonden. In 
deze studie ga ik uit van de gedachte dat de literatuurhistoricus 
zich eerst moet afvragen hoe literatuur in de te onderzoeken 
jaren functioneerde om daarna pas na te gaan denken over wat 
wij daar nu nog relevant aan vinden.  

Wanneer we deze problemen toepassen op de jaren tussen 
1968 en 1985, dan blijkt dat het inderdaad lastig is om het object 
van onderzoek te bepalen. ‘De literatuur uit de jaren zeventig’ 
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wordt immers al snel ‘het beeld dat wij in het heden hebben 
van die literatuur van de jaren zeventig’. Er ontstaat dan frictie 
tussen de historische situatie die onderzocht wordt en het beeld 
waarop de historicus voortborduurt. Hoe dat proces in zijn werk 
is gegaan voor de literatuur aan het einde van de negentiende 
eeuw laat Jacqueline Bel zien.47 Waar wij tegenwoordig vooral het 
vernieuwende naturalisme van Lodewijk van Deijssel, Marcellus 
Emants en Louis Couperus dominant achten, blijkt de literaire 
kritiek uit die jaren zelf andere waardeoordelen gehad te hebben. 
Er bestaan veel meer gewaardeerde richtingen en auteurs. Naast 
het naturalisme vormen het idealisme, de mystiek, de Indische 
roman en de tendensroman ook belangrijke genres. Het aantal 
indelingscriteria is in een eeuw literatuur geschiedschrijving 
danig gereduceerd en het aantal gecanoniseerde auteurs en 
romans evenzeer.

Voor de jaren zeventig staat dit proces van reductie nog in 
de kinderschoenen. Het is een periode die hoort bij de recente 
geschiedenis. Toch rijst er uit twintig jaar literatuurgeschied-
schrijving al een redelijk vaststaand beeld op van de literatuur 
uit deze periode: het beeld van een literatuur met drie of vier 
stromen lijkt vast te liggen. Ook zien we al voorzichtig dat er een 
hiërarchie tussen de stromen ontstaat: de canonisering staat al 
in de steigers. We zagen in het vorige hoofdstuk dat de rol van 
realistische en anekdotische schrijvers in de literair-historische 
overzichten steeds kleiner wordt en de auteurs rondom De 
Revisor meer en meer als de gecanoniseerde stroming worden 
gepresenteerd. 

In dit hoofdstuk zal ik die literair-historische beeldvorming 
confronteren met een analyse van de auteursaantallen in 
literaire tijdschriften. Het literaire tijdschrift is één van de 
instituties in het literaire veld waar de eerste stappen in het 
canoniseringsproces worden gezet. Door te kijken hoe auteurs 
en hun werk functioneren in de literaire tijdschriften volg ik 
als het ware het proces van canonvorming op de voet. Welke 
posities waren er in het literaire veld van de jaren zeventig? 
Welke poëticale ideeën worden naar voren geschoven? In dit 
hoofdstuk gaat de aandacht dus uit naar het functioneren van 
literatuur in het veld van literaire tijdschriften. 

Het is niet mijn bedoeling het literair-historische beeld 
volledig op zijn kop te zetten. Er worden geen marginale 
auteurs op een voetstuk geplaatst ten koste van gecanoniseerde 
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auteurs. Wanneer ik een literaire richting wil beschrijven, zal 
ik mij moeten wenden tot prototypische en exemplarische 
auteurs. In dergelijke gevallen zal ik kiezen voor auteurs die 
al vrij snel in hun carrière (in de jaren zeventig zelf) status 
verwierven. Ik analyseer in dit hoofdstuk de processen die 
zich afspelen in het literaire veld omdat ik daarmee weerstand 
meen te kunnen bieden tegen de notie ‘dominante stroming’ 
zoals ik die in het vorige hoofdstuk uiteen heb gezet. Ik wil als 
literatuurhistoricus niet literaire richtingen selecteren op basis 
van een vooraf geconceptualiseerd zoeklicht. Ik wil mij in dit 
boek richten op die richtingen die in het literaire veld van de 
jaren zeventig zelf belangrijk worden geacht. De selectie die 
ik uiteindelijk zal toepassen (de keuze voor vier belangrijke 
tijdschriften) wordt ingegeven door de vroege canonvorming in 
de periode 1968-1985. Al in deze periode zelf onderscheidt een 
klein aantal tijdschriften zich van de andere. Die tijdschriften 
spelen in de debatten en polemieken een rol. Om die reden 
zullen zij  een centrale rol spelen in mijn studie. In dit hoofdstuk 
wil ik de camera dan ook richten op het literaire veld van de 
jaren zeventig. Welke auteurs komen we daar tegen? In welke 
tijdschriften publiceren zij? Van welke genres bedienen zij zich? 
Wie beschouwen zij als voorgangers? 

1.2 De literatuur als markt en strijd
Het literaire veld, zoals dat beschreven is door de Franse 
literatuursocioloog Pierre Bourdieu, vormt een samenspel van 
auteurs en instituties.48 De instituties zijn instellingen die zorgen 
voor de materiële productie en verspreiding van literatuur 
(uitgeverijen, literaire tijdschriften, boekhandels, bibliotheken) 
of voor de symbolische productie, dat wil zeggen het specificeren 
en uitdragen van opvattingen over literatuur. Tot deze categorie 
behoren de literaire kritiek, de literatuurwetenschap, het 
literatuuronderwijs en de media. Wie deel uitmaakt van het 
literaire veld, is altijd bij een van de instituties betrokken. 
Critici bijvoorbeeld publiceren in literaire tijdschriften of 
dag- en weekbladen. Ook zitten zij wel eens in redacties van 
tijdschriften, kunnen zij literatuurwetenschapper of docent 
zijn en verschijnen zij in de media. Auteurs maken gebruik van 
dezelfde kanalen: zij publiceren in tijdschriften, zijn afhankelijk 
van uitgevers en zijn ook in de media vertegenwoordigd. 

Een persoon kan verschillende posities innemen in het 
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literaire veld en kan daardoor in verschillende instituties 
werkzaam zijn. Volgens Bourdieu is iemand die zich in het 
literaire veld begeeft er altijd – bewust of onbewust – op uit 
zijn status te vergroten. Die status duidt Bourdieu aan als 
‘symbolisch kapitaal’.49 Dat kapitaal wordt vergaard door een 
belangrijke positie in het veld in te nemen. Ook is het symbolisch 
kapitaal afhankelijk van de kwalificaties van andere deelnemers 
aan het literaire veld. In de ogen van de literatuursocioloog is 
er in het veld dan ook sprake van een voortdurende strijd om 
verwerving van kapitaal. Die strijd wordt gevoerd door auteurs 
zelf, die hun teksten begeleiden met poëticale statements, 
door critici die nieuwe literaire teksten ordenen en de maat 
nemen, door academische critici en literatuurhistorici, die 
achteraf een beeld geven van de literaire ‘werkelijkheid’ van 
een bepaalde periode maar daarbij natuurlijk sterk hun eigen 
voorkeuren kunnen laten meespelen en ten slotte door mensen 
die actief zijn in het literatuuronderwijs. Hierdoor wisselen de 
machtsrelaties voortdurend en is er in het literaire veld sprake 
van een dynamisch spel. De resultaten van deze processen 
hebben een belangrijke invloed op de manier waarop niet-
professionele lezers met literatuur omgaan en op wat ‘literatuur’ 
wordt genoemd. Anders gezegd: in het literaire veld wordt een 
strijd geleverd over de invulling van ‘wat literatuur is’. 

De afgelopen jaren is het onderzoek naar ‘het literaire veld’ 
een steeds belangrijkere rol gaan spelen in het onderzoek naar 
de moderne Nederlandse letterkunde. Er is onderzoek gedaan 
naar hoe uitgeverijen functioneren (De Glas), naar orkestratie 
in de literaire kritiek (Van Rees, Janssen), naar de rol die de 
activiteiten van auteurs spelen bij het verwerven van status (Van 
Dijk) en naar het verband tussen netwerken rondom literaire 
tijdschriften en literatuurhistorische classificaties (De Nooy). 
Er is een geschiedenis in de maak waarin de Nederlandse poëzie 
tussen 1880 en 1940 vanuit institutioneel perspectief wordt 
bestudeerd en tijdens de discussies over het karakter over de 
meerdelige geschiedenis van de Nederlandse Taalunie wordt 
herhaaldelijk gepleit voor expliciete nadruk op het literaire veld 
of systeem.50 

Een groot probleem voor de literatuurhistoricus is het 
allesomvattende karakter van het begrip ‘het literaire veld’. Het 
lijkt nauwelijks voorstelbaar dat er een literatuurgeschiedenis 
geschreven wordt die rekening houdt met én de uitgeverijen 
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én de literaire tijdschriften én de literaire kritiek én de 
schoolboeken. Daar komt nog bij dat de institutionele 
analyse betrekking heeft op de trits ‘productie, distributie en 
consumptie’. Welk perspectief kies je? Dat van de auteur en 
zijn gang door het literaire veld? Of kies je voor uitgevers en 
redacteurs? Die hebben grote invloed op de processen in het 
veld. Maar het is evenzeer mogelijk de focus te leggen bij de 
receptie: kritieken, literatuurgeschiedenissen en schoolboeken. 
Een laatste probleem is dat er in een veld of systeem altijd 
sprake is van een centrum en een periferie, er zijn canonieke en 
buitencanonieke teksten. Beperkt de literatuurhistoricus zich 
tot de bekende canonieke auteurs, die hij in hun institutionele 
context plaatst, of legt hij juist de nadruk op de minder bekende 
auteurs of richtingen die ook hun rol hebben gespeeld in het 
literaire veld?

1.3 Het literaire tijdschrift in het literaire veld
Deze studie houdt zich bezig met ‘de Nederlandse literatuur 
tussen 1968 en 1985’. Maar wat valt daar allemaal onder? Alle 
problemen die ik in de vorige paragraaf opsomde, hebben 
betrekking op de vraag wat het object is van deze proeve 
in literatuurgeschiedschrijving. Wie het literaire veld wil 
onderzoeken, moet op een aantal punten heldere keuzes te 
maken en zich proberen te beperken tot één perspectief. De 
allereerste principiële keuze die ik maak is de volgende. Dit boek 
gaat in de eerste plaats over auteurs, hun teksten, hun poëticale 
uitlatingen en hun gedragingen. 

Deze keuze impliceert het een en ander. Het proces 
van beeldvorming dat zich na 1985 heeft afgespeeld, laat ik 
grotendeels buiten beschouwing. Ik hou me bijvoorbeeld niet 
bezig met representaties van deze periode in schoolboeken 
of in de media. Hoe de literatuur uit deze jaren in de 
literatuurgeschiedenis is beschreven, heb ik in het vorige 
hoofdstuk al laten zien. Een andere implicatie is dat ik zal 
vertrekken vanuit de vraag hoe in deze jaren het proces 
van canonvorming verloopt. Ik wil weten hoe de eerste 
contouren van die canon zich in de jaren zeventig aftekenen 
en tegen de achtergrond van welke niet-canonieke auteurs dat 
gebeurde. Door het literair-historische beeld van de canon te 
confronteren met institutionele ontwikkelingen in het veld, 
laat ik zien hoe problematisch het begrip canon is. Welke plek 
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is er – bijvoorbeeld – voor feministische schrijfsters als Anja 
Meulenbelt en Hannes Meinkema? En voor Maarten ’t Hart?

In deze keuze voel ik me gesteund door Bourdieu’s De 
regels van de kunst.51 In dit boek richt Bourdieu zich op één 
gecanoniseerde auteur (Flaubert). Om diens keuzes (literair-
politieke strategieën en poëticale keuzen) te kunnen duiden, 
moet zijn omgeving onderzocht worden. Welke andere posities 
waren er? Wie bezetten die posities? Welke opvattingen hadden 
zij? Om het werk van één auteur te begrijpen, moet het hele veld 
aan artistieke standpunten (de artistieke ruimte) om hem heen 
gereconstrueerd worden. 

Er rest mij nog één keuze. Vanuit welke ingang bekijk ik 
het literaire veld? De institutie die naar mijn gevoel de meest 
centrale positie in het literaire veld inneemt, is het literaire 
tijdschrift. Het bevindt zich aan het begin van de keten van 
classificaties. Beginnende auteurs publiceren in een tijdschrift 
om aansluiting te zoeken bij generatiegenoten, maar ook om 
de aandacht van critici en uitgeverijen te trekken. In zekere 
zin is publiceren in een tijdschrift voor jonge auteurs een soort 
initiatie in het literaire veld. De waardetoekenning door critici 
en literatuurwetenschappers wordt grotendeels gebaseerd op 
het veld van literaire tijdschriften. Maar ook de uitgevers richten 
hun aandacht op dat veld: zij gebruiken hun eigen tijdschrift 
soms als kweekvijver, maar zijn ook niet te beroerd om in 
iemand anders’ vijver te vissen.
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Figuur 1: Het literaire veld
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[Bron: Van Rees en Dorleijn 1993, p. 7, met toestemming
 van de auteurs.]  

Hoe moeten we de plaats van het literaire tijdschrift in het 
literaire veld zien? In figuur 1 is het literaire veld weergegeven 
zoals Dorleijn en Van Rees dat zien.52 Bij hen is het tijdschrift 
te vinden aan de kant van de materiële productie van literatuur. 
Het is een publicatiekanaal dat zich tussen ‘schrijvers’ en 
‘literaire uitgeverij’ in bevindt. De Nooy heeft laten zien dat 
deze weergave te veel de rol verhult die tijdschriften spelen in 
de literatuurkritiek.53 De labels die auteurs door critici krijgen 
opgedrongen worden zeer sterk bepaald door de groepsvorming 
van auteurs in tijdschriften. Wanneer auteurs zich polemisch 
opstellen en met elkaar in debat treden, zullen critici elkaars 
classificaties gaan vergelijken en zich uiteindelijk aan elkaar 
aanpassen. Zo ontstaat er bij auteurs en critici een beeld van de 
ordening van het veld tijdens een bepaalde periode. Dat beeld 
bepaalt vervolgens ook de processen in uitgeverijen, boekhandels, 
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onderwijs en uiteindelijk de literatuurgeschiedenis. Hoewel het 
tijdschrift in het schema van Van Rees en Dorleijn een marginale 
plek lijkt in te nemen, zijn zij zich wel degelijk bewust van de rol 
die het tijdschrift speelt:

“Processen van beeldvorming zijn dus in hoge mate 
door het gebruik van literatuuropvattingen bepaald. De 
impact van literatuuropvattingen in het literaire veld is 
in beeldvormingsprocessen goed waar te nemen. Tegelijk 
zullen bepaalde activiteiten van deelnemers uit het 
literaire veld, bijvoorbeeld het gezamenlijk publiceren 
in een literair tijdschrift, ertoe bijdragen dat zich bij 
literatuurbeschouwers en collega-auteurs een beeld 
vastzet over wat die gezamenlijke publicerende auteurs 
als kenmerken gemeen hebben en deze kenmerken 
kunnen vervolgens een belangrijke plaats gaan innemen 
in de ideeën van een periode.”54

Verdaasdonk vergelijkt het literaire tijdschrift met het boek.55 
Beide behoren tot het segment van de materiële productie. 
Tijdschriftpublicaties hebben echter een korte houdbaarheid 
dan boekpublicaties. Het literaire tijdschrift fungeert als 
publicatiemedium anders dan het boek (de literaire uitgeverij). 
Omdat tijdschriften minder aandacht krijgen van critici, 
consumenten en lezers dan boeken, is publiceren in een 
tijdschrift in de ogen van Verdaasdonk geen middel om een 
stevige en lange reputatie op te bouwen. Vooral jonge auteurs, 
die nog geen boekpublicatie op hun naam hebben staan, zullen 
in tijdschriften te vinden zijn. Daarmee kunnen zij immers de 
aandacht trekken van de uitgever. Een ander gevolg hiervan is 
dat de periode waarin een auteur bijdraagt aan een tijdschrift 
kort zal zijn: wanneer hij een boek heeft gepubliceerd, zal hij zijn 
interesse in het medium verliezen. Een groot aantal kenmerken 
van literaire tijdschriften is te herleiden tot dit gegeven. Zo 
hebben literaire tijdschriften een grote en stabiele groep 
medewerkers nodig om op regelmatige basis te verschijnen. Er 
zullen in tijdschriften dan ook altijd meer essays te vinden zijn 
dan poëzie- en prozabijdragen: het aantal non-fictieauteurs is 
immers aanzienlijk groter dan het aantal fictieauteurs.

Slechts een klein deel van de tijdschriftauteurs, zo stelt 
Verdaasdonk, zal in staat zijn een boekpublicatie te verwerven 
en van die groep is het een nog kleiner deel dat een oeuvre 
op weet te bouwen dat voor langere tijd beschikbaar blijft. 
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Er zal dan ook stevige concurrentie plaatsvinden tussen pas 
opgerichte tijdschriften die erin geslaagd zijn een stabiele groep 
jonge medewerkers om zich te formeren en oudere, gevestigde 
tijdschriften. Jonge auteurs zullen aarzelen tussen publiceren in 
een vernieuwend tijdschrift of toetreden tot het establishment. 

Hoe gaat dat publiceren in zijn werk? Waar auteurs in het 
algemeen zeer trouw zijn aan hun uitgever, zijn zij dat veel 
minder aan een literair tijdschrift. Het publiceren in meerdere 
tijdschriften wijst erop dat een auteur herkenning en waardering 
oogst voor zijn werk. Redacteurs van tijdschriften op hun beurt 
zijn geneigd om succesvolle auteurs uit andere tijdschriften over 
te nemen, omdat hun keuzes dan overeenkomen met die van 
andere redacteurs. Een auteurslijst kan een indicatie zijn voor 
de machtsverhoudingen tussen tijdschriften: auteurs publiceren 
immers niet in alle tijdschriften evenveel. Een literair tijdschrift 
lijkt op een uitgeverij in die zin dat het merendeel van de 
bijdragen op naam staat van een kleine groep auteurs.

Een uitgeverij heeft twee redenen om een literair tijdschrift te 
publiceren. Enerzijds kan men nieuw talent ‘scouten’ en aan zich 
binden, anderzijds kan zij de status van de uitgeverij vergroten 
omdat er aandacht is voor actuele literaire ontwikkelingen. 
Het is belangrijk dat die redenen er zijn, want tijdschriften 
maken geen financiële winst. De enige inkomstenbron, naast 
wat abonneegelden, is de subsidie van de overheid. Ook de 
lezers van literaire tijdschriften vormen een kleine groep. Het 
onderwijsniveau van die groep is tamelijk hoog in vergelijking 
met het niveau van lezers van boekpublicaties. De groep lezers 
van literaire tijdschriften is goed geïnformeerd in het literaire 
leven en heeft kennis van de literaire productie.

Verdaasdonk toetst zijn hypothesen met een database 
waarin elf literaire tijdschriften uit de periode 1970-1980 
zijn opgenomen. Inderdaad blijkt dat het merendeel van de 
tijdschriftbijdragen op het terrein van de non-fictie te vinden 
is en dat er meer essayisten in literaire tijdschriften publiceren 
dan schrijvers en dichters. Ook laat Verdaasdonk zien dat in 
een literair tijdschrift het grootste deel van de bijdragen wordt 
geleverd door een kleine groep auteurs. Daardoor ontstaat er 
een kleine en stabiele groep medewerkers. Minder overtuigend 
is de bewijsvoering voor de stelling dat jonge auteurs in een 
literair tijdschrift in de meerderheid zijn. Hij laat zien dat in 
de categorieën ‘essays’ en ‘kort verhaal’ telkens iets meer dan 
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dertig procent van de medewerkers is geboren tussen 1945 en 
1955, terwijl ongeveer een kwart van de medewerkers geboren 
is tussen 1935 en 1945. In de andere categorieën vinden we 
lagere percentages. Het merendeel van de auteurs in literaire 
tijdschriften is in 1980 dus tussen de 25 en de 45 jaar. Het 
gaat in mijn ogen wat ver om die gehele groep aan te duiden 
als ‘jonge auteurs’ en op basis daarvan te beweren dat jonge 
auteurs de overhand hebben in tijdschriften. De groep auteurs 
die tussen 1935 en 1945 geboren is, heeft in de jaren zeventig 
immers al het nodige gepubliceerd en bezit al enige status. 
Volgens Verdaasdonks hypothese zou er voor hen geen reden 
meer zijn om in de tijdschriften te publiceren. Opvallend is nu 
juist – en we zullen dat verderop in dit hoofdstuk nog zien – dat 
sommige auteurs nog trouw blijven aan een tijdschrift als ze al 
lang en breed gelauwerd zijn.

Vanuit institutioneel perspectief wordt alle nadruk gelegd 
op de rol die een literair tijdschrift speelt bij het toekennen van 
waarde (status, kapitaal) aan het werk van de auteur. Dat is 
natuurlijk één kant van de zaak. De bemoeienissen van auteurs, 
redacteurs en uitgevers met literaire tijdschriften hebben 
natuurlijk ook een poëticale kant. Wie iets schrijft, of dat nu een 
gedicht is of een essay, doet dat in de eerste plaats omdat hij of 
zij zoiets als een innerlijke noodzaak voelt om te schrijven. Het 
samenkomen van auteurs in een tijdschrift is niet slechts een 
kwestie van politiek of strategie, maar wordt even goed bepaald 
door gevoelens van verwantschap, gedeelde programma’s en 
affiniteit met elkaars werk. In de gelederen van een literair 
tijdschrift heerst vaak een beeld van verwantschap. Er zijn 
misschien grote verschillen, maar men heeft het gevoel of het 
idee dat er affiniteit is met de andere auteurs uit het tijdschrift. 
Op dit niveau speelt de inhoud van het werk wel degelijk een rol. 
Deze kant van het tijdschrift wordt door Verdaasdonk gehekeld 
omdat zij uitgaat van de gedachte dat er aan een tijdschrift zoiets 
als een coherente poëtica toegeschreven zou kunnen worden. 
Hoewel ik denk dat die gedachte inderdaad problematisch is, lijkt 
me toch zinvol om de institutionele processen rondom literaire 
tijdschriften te verbinden aan het ‘beeld van verwantschap’ dat 
in tijdschriften ontstaat op basis van het daarin gepubliceerde 
werk. Dat ‘beeld van verwantschap’ kan dan weer verbonden 
worden aan de classificaties die in literaire kritiek en 
literatuurwetenschap aan auteursgroepen worden toegekend.
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Wie op zoek gaat naar wat men zou kunnen noemen de 
‘tijdschriftpoëtica’ zou er goed aan doen zowel de inhoudelijke 
als de institutionele aspecten aan bod te laten komen. Om 
die reden definieer ik tijdschriftpoëtica als ‘het geheel van 
opvattingen over aard en functie van de literatuur en de 
strategieën om aan die opvattingen waarde toe te kennen van 
redacteurs, critici en auteurs in een literaire tijdschrift’.  De 
‘tijdschriftpoëtica’ is dus een optelsom van opvattingen én 
strategieën van de redactieleden en de verschillende auteurs. 
Dit levert een geheel op dat uit veel verschillende delen bestaat 
waartussen onvermijdelijk contrasten te vinden zijn. Het zal 
niet mogelijk zijn één coherent en sluitende literatuuropvatting 
op een tijdschrift te plakken. Wél is het mogelijk per tijdschrift 
overeenkomstige tendensen aan te wijzen en enkele in het oog 
springende differenties.

De keuze voor het literaire tijdschrift als ingang tot het 
literaire veld impliceert ook de twee jaartallen die deze periode 
omkaderen: 1968 en 1985. Het eerste jaartal ligt voor de hand 
omdat rondom dit jaar in de belangrijke tijdschriften ‘iets’ 
gebeurt. In Tirade stapt in 1967 de gehele redactie op en wordt 
Geert van Oorschot vanaf 1968 de enige redacteur, in Maatstaf 
vindt rond deze tijd een radicale redactiewisseling plaats: Bert 
Bakker komt te overlijden, Martin Ros en Gerrit Komrij nemen 
het over. Raster wordt in 1967 opgericht en Soma (dat gezien 
kan worden als voorloper van De Revisor) in 1969. Tegelijkertijd 
zien we dat een aantal oudere tijdschriften er in deze periode 
mee ophoudt: Merlyn (1966), Randstad (1969), Podium 
(1969) en Barbarber (1971). Door het jaartal 1968 te kiezen 
laat ik mijn onderzoek beginnen op een moment dat er in het 
tijdschriftenveld een omslag lijkt plaats te vinden. Een andere 
reden om dit jaartal te nemen, is de historische implicatie ervan. 
De jaartallen 1968 en 1969 worden door historici als Kurlansky 
en Righart gezien als tegelijkertijd het culminatiepunt van de 
jaren zestig én het begin van de jaren zeventig. De jaren zeventig 
beginnen– om verschillende redenen dus – voor mij in 1968.

Het jaartal 1985 is minder gemakkelijk te beargumenteren. 
In de meeste tijdschriften treden in de jaren tachtig 
redactiewisselingen op. Bij de een rond het begin van de 
jaren tachtig (De Revisor, Tirade), bij de andere wat later 
(Maatstaf, Raster). Bij verschillende tijdschriften zien we in 
deze fase veranderingen van het auteursbestand. Er beginnen 
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nieuwe jonge auteurs te debuteren (Joost Zwagerman, Thomas 
Rosenboom, Nicolette Smabers, Wessel te Gussinklo). Ook zijn 
er rond deze tijd nieuwe literaire ontwikkelingen. De Held (1985-
1990) wordt opgericht en de bloemlezingen De nieuwe wilden in 
de poëzie (1987) en Maximaal (1988) worden uitgegeven.56 Ook 
historici onderscheiden de jaren zeventig van de jaren tachtig. 
Die omslag is echter minder gemakkelijk in een kenteringjaar 
weer te geven dan die van de jaren zestig in de jaren zeventig. 
1985 lijkt mooi het midden te houden tussen de verschillende 
mogelijke jaartallen. 

1.4 ‘De’ literatuur uit de jaren zeventig (1968-1985)
Welke tijdschriften zijn er? Hoe verhouden die tijdschriften 
zich tot elkaar? De Nooy heeft een onderzoek gedaan naar de 
statusverhoudingen tussen tijdschriften in het veld van de jaren 
zeventig.57  De notie ‘prestige’ staat daarbij centraal.58 Auteurs 
en tijdschriften bezitten een zekere hoeveelheid prestige. De 
status van een tijdschrift is in absolute zin niet meetbaar, 
maar door de relaties tussen auteurs en tijdschriften onderling 
te meten, kan men –aldus De Nooy- wel inzicht krijgen in de 
prestigeverschillen. De achterliggende vooronderstelling is dat 
succesvolle auteurs hun prestige van het ene tijdschrift naar 
het andere overbrengen op het moment dat zij erin publiceren. 
Wanneer bijvoorbeeld een Revisor-auteur als Nicolaas Matsier 
een bijdrage zou leveren aan Raam, dan wordt het prestige 
van Raam niet alleen beïnvloed door dat van Matsier, maar 
door het prestige van het tijdschrift De Revisor. Er is op dat 
moment immers een connectie tussen beide tijdschriften. 
Om de hoeveelheden prestige te meten kijkt De Nooy naar de 
verschillen in status tussen verschillende tijdschriften. 

Op basis van de auteurs die tijdschriften met elkaar delen, 
maakt De Nooy een netwerk. In figuur 2 zien we hoe dat eruit 
ziet voor de jaren zeventig.59 Deze figuur laat een vrij stabiel 
centrum zien van acht tijdschriften waarin meer dan 27 
onderlinge uitwisselingen plaatsvinden. Er is een klein aantal 
tijdschriften dat ‘op gelijke voet’ leeft en min of meer het centrum 
van het literaire veld van tijdschriften vormt. Het zijn ook deze 
tijdschriften die in 1981 het hoogste prestige hebben.60 Tussen 
1970 en 1981 maken weinig tijdschriften een sterke stijging of 
daling mee. Er is één tijdschrift dat zeer snel aan prestige wint 
(De Revisor) en één tijdschrift dat sterk in status daalt (Raam).
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Figuur 2: Het veld van tijdschriften 1970-1981

[Bron: De Nooy 2002, p.156, met toestemming van de
 auteur.]

Uit verschillende berekeningen die De Nooy met dit materiaal 
maakt, wordt duidelijk dat de lengte van iemands literaire 
loopbaan positief correleert met een hoog prestige en dat 
tijdschriften die uitgegeven worden door een grote uitgeverij 
een hoog prestige hebben. Verder laat hij zien dat er een neiging 
is tot het maken van wederzijdse keuzes en het herhalen van die 
keuzes. Als voorbeeld hiervan gelden de relaties tussen Maatstaf 
en Tirade. Dit wijst er volgens De Nooy op dat auteurs in de 
meeste gevallen tijdelijke excursies naar andere tijdschriften 
maken om daarna weer terug te keren of dat zij regelmatig in 
verschillende tijdschriften tegelijk publiceren. Het zijn dan ook 
vooral tijdschriften met overeenkomstig prestige die onderling 
auteurs uitwisselen.

In wat De Nooy het centrum van het literaire veld noemt, 
komen we de tijdschriften tegen die in de literatuurgeschiedenis 
veelal genoemd worden (Raster, Soma, De Revisor, Tirade, 
Maatstaf), naast Bzzlletin, De gids en Hollands maandblad. 
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De andere tijdschriften moeten het doen met een positie in 
de periferie en komen dan ook niet in de annalen terecht. De 
Nooy heeft het over de volgende tijdschriften: Kentering (1959-
1977), Raam (1963-1974), Gedicht (1978-1981), Horus (1974-
1993), Mandala (1975-1983), Naar morgen (1969-1991), De 
schans (1976-1981), War (1975-1986), Zomaar wat verhalen en 
gedichten (1974-1988), Chrysallis (1978-1981), Gist (1977-1998), 
De tweede ronde (1980-heden), De Fonteijne (1981-1986), 
Iambe (1981-1990), New found land (1981-1983), Wolfsmond 
(1978-1987) en Propria cures (1890-heden). 

Het is een nogal uiteenlopende groep tijdschriften. Er 
zijn tijdschriften bij met een wel erg korte looptijd (New 
found land), tijdschriften die zich slechts op vertalingen 
richten (De tweede ronde), verzuilde tijdschriften (Raam) en 
tijdschriften die zich louter op poëzie richten (Gedicht). In een 
cijfermatige benadering als deze komen ze naast elkaar te staan 
als gelijkwaardig. Door de verschillen tussen de aard van de 
tijdschriften te negeren, stelt De Nooy de zaken eenvoudiger voor 
dan ze in werkelijkheid zijn. Dat neemt niet weg dat het beeld 
wel lijkt te kloppen dat de breder georiënteerde tijdschriften De 
Revisor en Raster méér het beeld van de literatuur uit de jaren 
zeventig hebben gekleurd dan de specifiekere tijdschriften als 
Gedicht en De tweede ronde. 

Van deze tijdschriften, die zeer sterk van elkaar verschillen, 
zien we alleen het feministische tijdschrift Chrysallis en 
het studententijdschrift Propria Cures wel eens terug in de 
literatuurgeschiedenis. Het eerste tijdschrift is het orgaan van 
een literaire emancipatiebeweging, het tweede huisvest enkele 
van de zeventigers. De literaire richtingen die deze tijdschriften 
representeren zijn er niet in geslaagd om een permanente 
positie in het centrum van het literaire veld te bemachtigen. 
Auteurs uit Propria cures zijn zo nu en dan doorgedrongen 
tot de literaire tijdschriften in het centrum van het literaire 
veld, auteurs uit Chrysallis lijken te kiezen voor een positie 
naast die andere tijdschriften. Van Boven heeft er op gewezen 
dat vrouwelijke auteurs zich anders door het literaire veld 
bewegen dan mannelijke auteurs: zij houden zich meer afzijdig 
van de institutionele processen. Om die reden leidt ook een 
institutionele analyse ertoe dat de vrouwelijke stem minder luid 
gehoord wordt.61  
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1.5 Poëzie
De Nooy maakt gebruik van een Acces-database die de 
digitalisering bevat van de gegevens uit de catalogus Literaire 
tijdschriften in Nederland en Vlaanderen tussen 1970 en 1981.62 
In die jaren worden er 3083 poëziebijdragen gepubliceerd door 
1006 dichters.63 Onder deze dichters bevinden zich zeer veel 
ééndagsvliegen, 564 dichters publiceren slechts één bijdrage. 
Het is niet gemakkelijk om in dit tijdschriftenveld tot een 
aanzienlijke hoeveelheid bijdragen te komen: 89,1 % van de 
dichters draagt in tien jaar tijd minder dan zeven keer bij aan 
een tijdschrift. Dit illustreert de gedachte dat het veld van 
literaire tijdschriften dé selectiepoort is. Zeer genadeloos wordt 
het kaf van het koren gescheiden.

Tabel 1: Percentages poëziebijdragen per tijdschrift

Aantal poëziebijdragen

0%

De gids 6%

Hollands maandblad 9%

Maatstaf 11%

Raster 3%

De revisor 9%

Tirade 9%
Naar morgen 8%

Zomaar wat gedichten 7%

Soma 2%

Overigen 36%

Uit tabel 1 kan afgelezen worden dat Maatstaf (11%), Hollands 
maandblad (9%), Tirade (9%) en De Revisor (9%) van de 
tijdschriften in het centrum de meeste poëziebijdragen bevatten. 
Soma (2%) en Raster (3%) publiceren veel minder. In het eerste 
geval is dat begrijpelijk: het tijdschrift houdt al in 1972 op te 
bestaan. Het percentage poëziebijdragen in Raster is opvallend 
laag, ook al weten we dat dit tijdschrift van 1973 tot 1976 niet 
is uitgekomen. Een nadere beschouwing leert dat vooral in 
Raster II verhoudingsgewijs weinig Nederlandstalige poëzie 
wordt gepubliceerd. In die fase richt het tijdschrift zich vooral 
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op vertalingen. Opvallend hoog in de lijst staan de tijdschriften 
Naar morgen (8%) en Zomaar wat gedichten (7%), twee 
tijdschriften die zich voornamelijk richten op poëzie zonder 
daarbij direct een literaire richting te willen vertegenwoordigen. 

Wanneer we kijken naar het aantal tijdschriften waarin 
gepubliceerd wordt, dan valt op dat 765 van de 1006 dichters 
slechts in één tijdschrift publiceren.64 In de meeste gevallen 
is dat een teken dat hun werk weinig succesvol is. De meeste 
dichters (97%) publiceren in drie of minder tijdschriften. Hoe 
het met de andere dichters zit, valt af te lezen aan tabel 2.

Tabel 2: Aantal tijdschriften per dichter

8 H. C. ten Berge en Anton Korteweg

7 Hans van de Waarsenburg, Hans Plomp, 

Wiel Kusters, Jan G. Elburg, Remco 

Campert, Gerrit Kouwenaar en Arie van 

den Berg

6 Cees van Hoore, Rutger Kopland, Gust 

Gils, Jules Deelder, Chris J. v. Geel, Jaap

Harten, Jacques Hamelink, Jacob Groot, 

Erika Dedinszky, Arie Gelderblom en Jan 

Eijkelboom

5 Frank Koenegracht, Thomas Graftdijk, 

Hans Tentije, Gerrit Krol, J. H. van 

Geemert, Kees Winkler, Igor Streepjes, 

Adriaan Roland Holst, Sybren Polet en 

Bert Schierbeek

4  25 dichters, waaronder Leo Vroman, Elly 

de Waard, Hans Vlek, Judith Herzberg, 

Hans Faverey, Willem van Toorn, Gerrit 

Komrij, Tom van Deel, Ad Zuiderent, 

Willem Wilmink en Rein Bloem

3 74 dichters

2 133 dichters

1 765 dichters

Aantal tijdschriften Dichter
10 H. H. ter Balkt en J. Bernlef

9 Cees Buddingh’

Op basis van deze gegevens zou je kunnen concluderen dat van 
de 1006 aspirant-dichters minder dan één tiende deel (tussen 
de vijftig en de honderd dichters) succes heeft gehad in het 
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tijdschriftenveld. Onder de dichters die slechts één tijdschrift 
hebben bezocht bevinden zich natuurlijk ook de dichters die 
slechts één keer gepubliceerd hebben. Afgezien van enkele 
dichters die wel veel publiceerden maar trouw waren aan 
hun tijdschrift (J. P. Guépin, Hans Warren, Jan Kuijper), 
bevat de categorie erg veel dichters die er niet in zijn geslaagd 
een loopbaan als dichter te beginnen en een bundel uit te 
geven. Naast deze mislukte dichters zien we in deze categorie 
natuurlijk ook allang overleden dichters van wie nog eens iets 
is gepubliceerd, prozaïsten en essayisten die zich een enkele 
keer aan poëzie hebben gewaagd of dichters die in de decennia 
ervoor naam hebben gemaakt en zich in deze jaren wat uit de 
tijdschriftenwereld terug hebben getrokken. 

Tabel 3:  Verdeling naar geboortejaartal van de 32 meest 
publicerende dichters

1925 of eerder 6

1926 -1935 7

1936 -1945 11

1946 -1955 8

Tabel 3 leert ons dat de hypothese van Verdaasdonk dat 
medewerkers aan literaire tijdschriften vooral jonge auteurs 
zijn die nog moeten publiceren, moet worden genuanceerd. 
Van de acht auteurs die tussen 1946 en 1955 zijn geboren, kan 
gezegd worden dat ze in de jaren zeventig jong zijn. De benjamin 
onder hen, Rob Schouten, is in 1981 27 jaar oud. De meeste 
auteurs echter vinden we in een categorie iets oudere auteurs. 
De elf dichters die tussen 1936 en 1945 geboren zijn, steken 
daarmee uit boven het gemiddelde (8), de zeven en zes dichters 
in de andere twee categorieën zitten onder het gemiddelde. Het 
zijn dichters die horen bij de leeftijdscategorie van Ter Balkt, 
Bernlef, Hamelink, Ten Berge en Zuiderent die in deze jaren 
bovengemiddeld optreden. Dat neemt niet weg dat de andere 
categorieën zeker niet ver onder het gemiddelde vallen: oudere 
dichters als Buddingh’ (1918), Winkler (1927) en Van Geel 
(1917) zijn ook nog eens bovenin het klassement van de meest 
publicerende dichters te vinden. 

We zagen ook dat de dichters met succes zich veelal 
verspreiden over de verschillende tijdschriften. Hoewel enkele 
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hun productie beperken tot één of twee tijdschriften, publiceren 
succesvolle dichters vaak elders. Hiervoor zijn verschillende 
verklaringen te geven. Het kan zijn dat dichters zich in het literaire 
veld eerst en vooral strategisch gedragen. Zij publiceren niet in 
een tijdschrift omdat het een aantrekkelijk programma heeft, 
maar omdat ze manieren zoeken om de aandacht te vestigen op 
het eigen werk. Soortgelijke beweegredenen kunnen spelen bij de 
redacties van tijdschriften: het prestige van het eigen tijdschrift 
wordt verhoogd wanneer een gerennomeerd dichter uit een 
concurrerend tijdschrift in het eigen tijdschrift gaat publiceren. 
Een andere mogelijke verklaring heeft te maken met het genre. 
Omdat gedichten korte teksten zijn, kunnen redacteuren er 
gemakkelijker ‘mee schuiven’ dan met prozateksten.65 Zijn er 
nog drie pagina’s nodig om het tijdschrift te vullen, dan voldoet 
een korte poëziebijdrage al snel. Onder tijdschriftredacteuren 
zal de vraag naar poëziebijdragen mede daarom groter zijn dan 
die naar prozabijdragen. In de volgende paragraaf zal inderdaad 
blijken dat prozaïsten minder flexibel zijn dan dichters. 

Toch lijkt het interessant na te gaan hoe dit proces van 
‘literair vreemdgaan’ verloopt: blijven dichters altijd een accent 
leggen op één van de tijdschriften? Of maakt het in de loop van 
de tijd weinig meer uit in welk tijdschrift er gepubliceerd wordt? 
Ook op inhoudelijk niveau roept dit alles nogal wat vragen 
op. Als publiceren in tijdschriften een strategische bezigheid 
is, betekent dat dan ook dat het niet uit maakt welke gedichten 
de dichter in welk tijdschrift plaatst? Of kiest de dichter uit 
zijn oeuvre gedichten die aansluiten bij een verondersteld 
programma van een tijdschrift? Kunnen we zelfs nog wel praten 
over een programma of moeten we Verdaasdonk gelijk geven 
wanneer die de gedachte dat een tijdschrift een zekere poëticale 
coherentie vertoont onderuit haalt?

Laat ik wat preciezer kijken naar de vier tijdschriften die in 
de literatuurgeschiedenis vaak genoemd worden, Raster, De 
Revisor, Maatstaf en Tirade. Van deze tijdschriften heb ik meer 
gegevens ingevoerd dan De Nooy. Op basis van zijn database heb 
ik een eigen database gemaakt waarin van deze vier tijdschriften 
alle bijdragen zijn ingevoerd tussen 1968 en 1985, naast essays, 
proza en poëzie ook vertalingen, interviews, illustraties en 
dergelijke. Vervolgens heb ik een corpus geselecteerd van de 
meest publicerende dichters in de vier onderzochte tijdschriften. 
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Hun publicatiegedrag kan inzicht geven in de manier waarop 
dichters zich gedragen in dit tijdschriftenveld.66 

In Raster wordt minder poëzie gepubliceerd dan in Maatstaf, 
Tirade en De Revisor. Dat blijkt eens te meer wanneer men kijkt 
naar de meest publicerende dichters in de tijdschriften. Bij de 
laatste drie tijdschriften zijn er respectievelijk 30, 27 en 24 
dichters met zes of meer bijdragen, terwijl er in Raster maar 
tien dichters zien die zo veel publiceren. Deze dichters heb ik 
samengebracht in een corpus van 79 dichters die zes of meer 
bijdragen in één van de vier onderzochte tijdschriften hebben 
gepubliceerd. Uit tabel 4 blijkt dat bijna veertig procent van 
deze dichters slechts in één van de vier tijdschriften publiceert. 
Daarnaast zijn er toch ook nogal wat dichters die in twee (36,3%) 
of drie (21,2%) van de tijdschriften te vinden zijn. Er zijn zelfs 
vier dichters die de grenzen tussen alle vier de tijdschriften 
weten te slechten: Judith Herzberg, Thomas Graftdijk, J. Bernlef 
en H. C. ten Berge.

Tabel 4: Aantal tijdschriften per dichter

Aantal tijdschriften per dichter

Een tijdschrift Twee tijdschriften Drie tijdschriften Vier tijdschriften

30 29

17

4

0

5

10

15

20

25

30

35

Er blijkt de nodige uitwisseling plaats te vinden tussen de vier 
tijdschriften. Wie had gedacht dat de wereld van de poëzie in de 
jaren zeventig uit gesloten zuilen bestond, heeft het mis. Wil dat 
ook zeggen dat er geen onderscheid gemaakt kan worden tussen 
de verschillende tijdschriften? De gegevens maken duidelijk dat 
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er een aantal auteurs is dat tussen verschillende tijdschriften 
heen en weer beweegt, maar dat er eveneens groepen dichters 
zijn die het (kwantitatieve) accent leggen bij één van de 
tijdschriften. In tabel 5 heb ik geprobeerd de verdeling van de 
tachtig dichters over de tijdschriften weer te geven. Als criterium 
daarvoor heb ik genomen dat een auteur meer dan de helft van 
zijn bijdragen in de genoemde tijdschriften heeft gepubliceerd.67 
Enkele dichters die afwijkende keuzes maken, staan niet in het 
schema genoemd: Jacques Hamelink publiceert in Tirade en 
Raster, Anton Korteweg in Tirade, Raster en De Revisor, Eva 
Gerlach in Maatstaf en De Revisor en Riekus Waskowsky en 
Arie van den Berg in Maatstaf en Raster.68 In figuur 1 is dit alles 
weergegeven als netwerk. 

Deze verdeling leidt tot het beeld dat er zeven groepen 
bestaan in de poëzie van de jaren zeventig: vier dichtersgroepen 
rondom de tijdschriften en drie tussen de verschillende 
tijdschriften in: Tirade-De Revisor, Tirade-Maatstaf en 
Raster-De Revisor. Wat kunnen we over deze groepen zeggen? 
Wat opvalt, is dat zich onder de dichters die nauwelijks buiten 
het tijdschrift publiceren weinig namen bevinden die de 
literatuurgeschiedenis hebben gehaald. Men zou misschien 
verwachten dat dichters die het tijdschrift volledig trouw blijven 
opgevoerd worden als representanten van een bepaalde richting 
in de poëzie, maar dat blijkt niet waar. Alleen De Revisor 
vormt hierop een uitzondering. Dichters als Kuijper, Otten en 
Anker publiceren weliswaar niet uitsluitend in het tijdschrift, 
maar wel veruit het grootste deel van hun bijdragen. Toch 
zijn zij de dichters die in de literatuurgeschiedenis worden 
gezien als representatief voor het tijdschrift.69 Voor de andere 
drie tijdschriften geldt dat de dichters die veel publiceren 
vaak ook elders hun heil zoeken. Verder valt op dat wat in de 
literatuurgeschiedenis terecht is gekomen als Tirade-poëzie zich 
eigenlijk tussen Tirade en De Revisor bevindt. Kopland, Van 
Geel en Herzberg worden veelal aangevoerd als representanten 
van een poëziestroming rondom Tirade in de jaren zestig 
en zeventig, maar deze dichters publiceren eveneens in het 
andere tijdschrift. Dit materiaal roept de vraag op hoe valide 
een beschrijving van het poëzielandschap aan de hand van vier 
tijdschriften is. Zijn de verschillen tussen die tijdschriften wel zo 
groot als blijkt dat dichters met groot gemak van het ene naar 
het andere tijdschriften overstappen? 
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Tabel 5: Verdeling dichters over de tijdschriften

Tijdschrift Dichter

Tirade Jan Emmens, C. Sanders, G. J. Resink, Hanny 
M ichaelis, A. van Haastrecht, Toon Tellegen, 
Cees van Hoore, Dick Hillenius, Adriaan Morriën, J. 
C. van Schagen, Marko Fondse en Sipko Melissen.

Tirade / Revisor C. J. van Geel, Judith Herzberg, Thomas Graftdijk, 
Gerrit Krol, Rutger Kopland, Tom van Deel  en Leo 
Vroman.

De Revisor Jan Kuijper, H. H. ter Balkt, Ad Zuiderent, Willem 
Jan Otten, Robert Anker, Willem van Toorn, C. O. 
Jellema, Piet Meeuse, Marcel Koopman, Theo 
Jooren, Elly de Waard, Koos Geerds, Peter 
Zonderland en Harmen Wind.

Tirade / Maatst af Kees Winkler, Cees Buddingh’, Jan Eijkelboom, 
Frank  Koenegracht, Herman de Coninck, Adriaan 
Roland Holst, Frits Dalenoord en Harry Mesterom.

Maatstaf Rob Schouten, Ed Leeflang, Hans Warren, J. P. 
Guépin, Gerrit Komrij, J. B. Charles, Willem 
(Dirkje) K uik, Anton Ent, Jan Kal, Jacques 
Waterman, Rien Vroegindewey, Peter H. van 
Lieshout, Hans Melchior Wap, Sander Weores, Wim 
Gijsen, Ida Gerhardt, Boudewijn Büch, Victor van 
Vriesland, Hendrik de Vries, Wijnand Steemers en 
Jules Deelder

Revisor / Raster Hans Tentije, Martin Reints, Rein Bloem, Wiel Kusters en
Redbad Fokkema

Raster Gerrit Kouwenaar, H. C. ten Berge, Hans Faverey, J. 
Bernlef, Kenneth White, Nathaniel Tarn, E. 
Sanguinetti en Breyten Breytenbach.

Deze inhoudelijke vragen zal ik proberen te beantwoorden in 
de hierna volgende hoofdstukken. In dit hoofdstuk gaat het 
mij erom te laten zien welke auteurs zich op welke plaatsen in 
het veld bevonden: welke auteurs vinden we in het centrum 
van het literaire veld? Welke groeperingen kunnen we daar 
onderscheiden? We kunnen het publicatiegedrag van deze auteurs 
koppelen aan de processen van classificering en canonisering die 
zich in de literaire kritiek en in de literatuurgeschiedenis hebben 
afgespeeld. In de twintig jaar die er na het einde van deze periode 
zijn verstreken zijn deze dichters ten prooi gevallen aan het 
genadeloze proces van canonvorming. Het ligt niet in de lijn van 
dit onderzoek – dat immers terug wil gaan naar de historische 
situatie om van daaruit een nieuw beeld te scheppen – om dat 
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proces te onderzoeken. Toch heb ik in tabel 6 twee gemakkelijk 
te achterhalen indicatoren van canonvorming bijeengebracht 
– om een idee te geven: het aantal verkregen literaire prijzen en 
het aantal vermeldingen in de literatuurgeschiedenissen.70 

Een indicator voor canonvorming is het aantal literaire 
prijzen dat een auteur heeft gekregen. Met behulp van de website 
‘Literaire prijzen Nederland’ van het Letterkundig Museum kon 
ik dat vrij eenvoudig achterhalen.71 Ik heb genoteerd hoeveel 
prijzen een dichter voor zijn bundels of voor zijn gehele oeuvre 
heeft gekregen én ik heb genoteerd welke grote prijzen de 
dichters kregen (P. C. Hooftprijs, Constantijn Huygensprijs, 
Prijs der Nederlandse letteren, VSB-poëzieprijs, AKO of Libris). 
Dit heeft geresulteerd in tabellen 6 en 7.

Van de 79 dichters die we hebben geselecteerd, komen er 
slechts zestien in aanmerking voor één van de grote prijzen. 
Daartoe behoren natuurlijk ook Adriaan Roland Holst, Victor 
van Vriesland en Hendrik de Vries, auteurs die hun reputatie 
al ver voor deze periode hebben opgebouwd, maar die tot hun 
dood nog in de tijdschriften actief zijn.72 Wanneer we ook de 
kleinere prijzen erbij betrekken, dan zien we dezelfde auteurs 
veel prijzen winnen. Alleen Breytenbach en Eijkelboom scoren 
hoog in deze categorie zonder een grote prijs te winnen. Er zijn 
30 dichters die in hun loopbaan niet één prijs weten te krijgen 
voor een dichtbundel, naast 16 dichters die er slechts één weten 
te verwerven. 

Een tweede indicator is de vermelding in de bestaande 
literatuurgeschiedenissen. Ik koos er zes: Nederlandse 
literatuur. Een geschiedenis, de studiehandleiding daarbij, 
Twee eeuwen literatuurgeschiedenis, Geschiedenis van de 
Nederlandse literatuur tussen 1885 en 1985, Literatuur en 
moderniteit in Nederland 1840-1990 en Altijd weer vogels die 
nesten beginnen.73 Welk beeld tekent zich af als we naar de 
literatuurgeschiedenissen kijken? 

Naast Roland Holst en De Vries, zijn er drie dichters die 
in alle zes literatuurgeschiedenissen worden genoemd. Ze 
publiceren alle drie in Raster: Kouwenaar, Bernlef en Faverey. 
Bij de eerste twee is dat niet zo verwonderlijk. Kouwenaar 
maakte immers deel uit van de beweging van Vijftig en Bernlef 
staat in de literatuurgeschiedenis vaak als voorman van 
Barbarber vermeld. Dat neemt niet weg dat het opvallend 
is dat ook Faverey (6 keer) en Ten Berge (5 keer) zo vaak 
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genoemd worden. Zoals we in het vorige hoofdstuk al zagen: 
Raster krijgt in de literatuurgeschiedenis veel aandacht. Onder 
de dichters die vier of vijf keer genoemd worden, zien we de 
eerste vertegenwoordigers van andere tijdschriften: Kopland en 
Herzberg van Tirade en De Revisor, Komrij van Maatstaf.

Tabel 6: Soort prijs per dichter

Prijs Dichters

P. C. Hooft 13: Roland Holst, De Vries, Van Vriesland, 
Kopland, Herzberg, Vroman, Ter Balkt, 
Gerlach, Gerhardt, Komrij, Kouwenaar, Ten 
Berge en Bernlef.

C. Huygens 10: Roland Holst, De Vries, Van Vriesland, 
Herzberg, Hamelink, Otten, Ter Balkt, Ten 
Berge, Faverey en Bernlef. 

VSB 3: Kopland, Kouwenaar en Vroman.

Ned Let 2: Roland Holst en Kouwenaar

Tabel 7: Aantal prijzen per dichter

Aantal
prijzen

Dichters

8 Kouwenaar, Gerhardt, Roland Holst

7 Vroman

6 Komrij, Ter Balkt

5 Gerlach, De Vries, Breytenbach, Ten Berge

4 Otten, Kopland, Herzberg, Eijkelboom

Tabel 8:  Aantal vermeldingen in de literatuurgeschiedenis 
per dichter

Aantal Dichters

6 5: Roland Holst, De Vries, Kouwenaar, 
Bernlef, Faverey 

5 4: Kopland, Van Vriesland, Komrij, Ten Berge

4 2: Herzberg, Buddingh’

3 6

2 23

1 17

0 22
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Er zijn inhoudelijke overeenkomsten tussen de twee rijtjes: 
de meeste auteurs die geen of weinig prijzen winnen, zien 
we in de literatuurgeschiedenis niet of nauwelijks terug. 
Prijzen winnen is echter geen garantie voor aanwezigheid in 
de literatuurgeschiedenis: Gerhardt bijvoorbeeld vinden we 
alleen terug in Twee eeuwen literatuurgeschiedenis en Altijd 
weer vogels die nesten beginnen, de  handboeken waarin de 
meeste namen genoemd worden, de naam van Vroman wordt 
alleen in de literatuurgeschiedenissen van Anbeek en Brems 
genoemd, Gerlach, Breytenbach en Eijkelboom komen we 
slechts tegen in Nederlandse literatuur. Een geschiedenis en 
Altijd weer vogels die nesten beginnen. De naam van Otten is 
in alleen nog in de literatuurgeschiedenis van Brems vermeld. 
Tegelijkertijd staan ook in de literatuurgeschiedenis auteurs die 
minder royaal bekroond zijn: Buddingh’, Leeflang, Korteweg, 
Kuijper, Sanguinetti, Kusters en Kal. Deze verschillen laten zich 
verklaren vanuit de verschillen tussen beide indicatoren. Wie 
een prijs uitreikt, houdt zich immers in de eerste plaats bezig 
met literaire kwaliteit. In een literatuurgeschiedenis kunnen 
ook andere argumenten worden aangevoerd om een auteur op 
te nemen. Wat beide rijtjes duidelijk maken is dat er van het 
corpus van tachtig dichters telkens ongeveer twintig overblijven. 
Voor beide indicatoren geldt dat zij de canon met een kwart 
verkleinen in twintig jaar tijd.

1.6 Proza
Tussen 1970 en 1981 zijn er 587 prozaïsten te vinden in de 
literaire tijdschriften.74 337 prozaïsten (57,4%) leveren maar 
één enkele bijdrage, 91,1 % van de auteurs levert zes of minder 
bijdragen. Kortom, ook als het om proza gaat, vindt er een in het 
tijdschriftenveld een scherpe selectie plaats. 

In totaal zijn er in de tijdschriften 1582 prozabijdragen 
te vinden, vooral in Hollands maandblad (19%), Maatstaf 
(17%), Tirade (9%), De Revisor (7%) en De gids (7%).75 Deze 
vijf tijdschriften nemen maar liefst zes tiende van al het proza 
in hun kolommen op. Net als het geval was bij de poëzie is 
de score van Raster op dit punt laag (4%). Dit wordt deels 
veroorzaakt doordat men in Raster minder belang hechtte 
aan primair werk, anderzijds omdat het tijdschrift slechts 
vier keer per jaar uitkwam waar andere tijdschriften vaker 
verschenen. Prozabijdragen komen eerder terecht bij de selecte 
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groep tijdschriften in het centrum van het literaire veld dan 
poëziebijdragen. Wat verder opvalt, is de cijfermatige overmacht 
van het realistische proza: 45 % van de prozabijdragen 
verschijnt in de drie tijdschriften waarvan het proza gewoonlijk 
als realistisch wordt geclassificeerd (Hollands maandblad, 
Maatstaf en Tirade).

Tabel 9: Percentage prozabijdragen per tijdschrift

Slechts 17,7% (104) van de prozaïsten publiceert in meer 
dan één tijdschrift.76 38 auteurs publiceren in meer dan twee 
tijdschriften. 
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Tabel 10: Aantal tijdschriften per prozaïst

Aantal tijdschriften Prozaïst

 Maarten ’t Hart, Maarten Biesheuvel en Hans 
Plomp

5 Harry Mulisch, Cees Buddingh’, Lidy van 
Marissing en F. B. Hotz

4 Louis Ferron, Jan Donkers, Hannes Meinkema, 
Jan Siebelink, Henk Romijn Meijer, Pé 
Hawinkels, Joyce & co, Gerrit Krol en Astère 
Michel D’hondt

3 22 auteurs, waaronder J. Bernlef, Jeroen 
Brouwers, Doeschka Meijsing, Jan Hanlo, 
Anton Koolhaas, Guus Kuijer, H. C. ten Berge,
Judicus Verstegen, Lodewijk Wiener en Sybren 
Polet

2 66

1 483

6

Waar dichters vrij regelmatig en met vrij groot gemak in 
andere tijdschriften publiceren, daar blijken prozaïsten dat 
veel minder te doen. Dat deze situatie zo sterk afwijkt, kan te 
maken hebben met het verschil in tekstsoort. Een prozatekst 
heeft meer pagina’s. Het ligt voor de hand te denken dat 
tijdschriftredacteuren sneller een korte poëziebijdrage opnemen 
dan een lange prozatekst. Bij proza treedt er dan een strengere 
selectie op, waardoor prozaïsten minder uitwaaieren over de 
tijdschriften. Een andere verklaring kan te maken hebben met 
de specifieke aard van het literaire veld van de jaren zeventig. 
Het literaire debat draait in deze jaren nogal sterk om het proza. 
De prozaïsten van Raster, De Revisor en Maatstaf bijvoorbeeld 
debatteren nogal fel met elkaar, terwijl er rondom de poëzie een 
minder scherp debat wordt gevoerd. Deze cijfers kunnen ook 
gelezen worden als de realisering van die twee verschillende 
situaties: een vredig poëzielandschap en een strijdvaardig 
prozaveld. 

Wie een blik werpt op de auteurs die tussen 1970 en 1981 
slechts in één of twee tijdschriften publiceren, ziet daarin veel 
namen van auteurs die de literatuurgeschiedenis ruimschoots 
gehaald hebben. De meeste Revisor-auteurs (Frans Kellendonk, 
Patrizio Canaponi (alias A. F. Th. van der Heijden), Nicolaas 
Matsier, Dirk Ayelt Kooiman, Willem Brakman) vinden we daar, 
maar ook Andreas Burnier, Guus Luijters, Leon de Winter, Bert 
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Schierbeek, Oek de Jong, R. J. Peskens, Mensje van Keulen, A. 
Alberts en Jacques Firmin Vogelaar. Dit verklaart ook het grote 
percentage van auteurs die in weinig tijdschriften publiceren. 
In deze categorie bevinden zich niet alleen de prozaïsten die 
weinig succes hadden, maar ook enkele die juist door de isolatie 
in één tijdschrift naam hebben gemaakt. Wat opvalt, is dat naast 
enkele oudere auteurs vooral schrijvers van realistisch proza in 
meerdere tijdschriften publiceren (’t Hart, Biesheuvel, Hotz, 
Donkers, Romijn Meijer). Die prozavorm concentreert zich dan 
ook minder in één tijdschrift, maar verspreidt zich onder meer 
over Maatstaf, Hollands maandblad en Tirade. 

Tabel 11:  Verdeling naar geboortejaartal van de eerste 32 
prozaïsten

1925 of eerder 8

1926 -1935 7

1936 -1945 13

1946 -1955 4

Net als het geval was bij de poëzie zijn de prozaïsten verdeeld 
over alle leeftijden. De categorieën met de oudste schrijvers zijn 
zeker niet onderbezet; ze schommelen rondom het gemiddelde 
(8). Wat wél opvalt, is dat de op één na jongste categorie (1936-
1945) sterk boven het gemiddelde uitsteekt, terwijl de jongste 
categorie (1946-1955) juist achterblijft. Bij poëzie zagen we ook 
al dat er meer dichters waren in de voorlaatste categorie, maar 
hier is het verschil (en de afwijking van het gemiddelde) een 
stuk groter. Blijkbaar krijgen jongere auteurs eerder voet aan de 
grond als zij dichten, dan wanneer zij proza schrijven.

Zoals ik deed bij de poëzie, wil ik bij het proza inzoomen 
op de vier tijdschriften die in dit boek centraal staan: Raster, 
De Revisor, Maatstaf en Tirade. Tussen deze vier tijdschriften 
blijkt weinig uitwisseling te zijn van prozaïsten. Wanneer we 
ons beperken tot de auteurs die niet minder dan vier (Maatstaf, 
Tirade) of drie (De Revisor, Raster) prozabijdragen hebben 
geleverd, dan blijft er een groep over van zo’n 65 prozaïsten.
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Tabel 12: Aantal tijdschriften per prozaïst

Aantal tijdschriften per prozaïst
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Uit tabel 12 wordt duidelijk dat de verdeling over de tijdschriften 
veel minder sterk is dan bij de poëzie. Niet één prozaïst 
publiceert in alle vier de tijdschriften, slechts zeven in drie van 
de vier: Jeroen Brouwers, Leo Vroman, Gerrit Krol, Maarten ’t 
Hart, Henk Romijn Meijer, F.B. Hotz en Maarten Biesheuvel.77 
En zelfs bij deze zeven auteurs is het beeld vertekend: telkens 
is er één tijdschrift bij waarin zij slechts een enkele keer 
publiceren. Slechts twaalf prozaïsten publiceren in twee 
tijdschriften.Ook hier geldt dat er bij de kruisbestuivingen één 
partij vaak incidenteel bezocht is. 

Van al die 65 prozaïsten leggen alleen Plomp, Joyce & co 
en Ruting niet het accent bij één tijdschrift. Voor het overige 
zijn er dus vier groepen prozaïsten die vrij trouw zijn aan hun 
tijdschrift. Dit laat zich rijmen met het beeld dat er bestaat 
van het proza in de jaren zeventig: er is een sterke polarisatie 
tussen met name De Revisor, Raster en Maatstaf. Auteurs 
zeggen in interviews dat zij er niet over peinzen in het ‘vijandige’ 
tijdschrift te publiceren. Grosso modo wordt dat onderschreven 
door de hier gepresenteerde cijfers. Het beeld is, en dat is 
evengoed opmerkelijk, tegengesteld aan dat bij poëzie. Daar 
immers overschrijden de dichters de grenzen tussen dezelfde 
tijdschriften met veel groter gemak. In tabel 13 worden de vier 
groepen naast elkaar gezet.
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Tabel 13: Verdeling prozaïsten over de tijdschriften

Tijdschrift Prozaïst

Tirade  R. J. Peskens, Lodewijk Wiener, Jeroen 
Brouwers, A. Alberts, Adriaan Morriën,  
Judicus Verstegen, Wim Raven, Jan Hanlo, 
Anton Koolhaas, Mary Dorna, en Paul 
Meeuws

De Revisor Dirk Ayelt Kooiman, Willem Brakman, Frans
Kellendonk, Patrizio Canaponi, Doeschka 
Meijsing, Nicolaas Matsier, Hedda Martens, 
Jean-Paul Franssens, Jan Donkers, Thomas 
Rosenboom, Nicolette Smabers en H. Verveer

Raster Jacques Firmin Vogelaar, F. C. Terborgh, Lidy 
van Marissing, H. C. ten Berge, Daniël
Robberechts, Hans W. Bakx, Bert Schierbeek, 
Willem Frederik Hermans, Gust Gils en Just 
Terkel

Maatstaf F. B.Hotz, Sal Santen, Maarten ’t Hart, 
Maarten Biesheuvel, Benno Barnard, Louis 
Paul Boon (tot aan zijn dood en daarna 
postuum), Fritzi ten Harmsen van der Beek, 
Julien Piraña, Ben van der Velden, Wessel te 
Gussinklo, Jean A. Schalekamp, Hans Warren, 
Geert van der Kolk, E. B. de Bruijn, J. B. 
Charles, Ethel Portnoy, J. J. Peereboom, Guus 
Kuijer, Robert Loesberg, A. Doctors van 
Leeuwen, Bob den Uyl en Joop Waasdorp

Er zijn zes auteurs die buiten deze groepen vallen. Leo Vroman 
publiceert in Tirade, Maatstaf en De Revisor ongeveer 
evenveel, Cees Buddingh’ zit tussen Tirade en Maatstaf in, 
net als Henk Romijn Meijer, Gerrit Krol op zijn beurt bevindt 
zich tussen De Revisor en Tirade en Joyce & co en Jos Ruting 
publiceren in Raster én in Maatstaf. Kortom, slechts zes van 
de 65 prozaïsten kunnen, op grond van deze cijfers, niet tot één 
van de tijdschriften gerekend worden. Alle 59 andere auteurs 
hebben, in ieder geval cijfermatig, een sterke voorkeur voor het 
vasthouden aan één tijdschrift. 

Hoe is het deze prozaïsten nadien vergaan? Wie kwamen er 
in de literatuurgeschiedenis terecht en wie wonnen er prijzen?78 
Om met dat laatste te beginnen: 
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Tabel 14: Soort prijs per prozaïst

Prijs Prozaïsten

P. C. Hooft 8: Alberts, Koolhaas, Vroman, Krol, 
Brakman, Hotz, Hermans en Ten Berge

C. Huygens 8: Alberts, Brouwers, Koolhaas, Krol, Boon, 
Terborgh, Schierbeek en Ten Berge

AKO 3: Brouwers, Canaponi (Van der Heijden) en 
Joyce & co (Geerten Meijsing)

Libris 1: Rosenboom

Nederlandse letteren 1: Hermans

Nemen we de prijzen in ogenschouw, dan krijgen we een ‘canon’ 
van vijftien auteurs, waarbij we Vogelaar en Te Gussinklo 
kunnen voegen als we de aantallen prijzen beschouwen. 24 van 
de 65 auteurs wint nooit een prijs en 17 winnen slechts één keer 
een prijs. 

Tabel 15: Aantal prijzen per prozaïst

Aantal prijzen Prozaïst

8 Koolhaas

7 Brouwers

5 Canaponi (Van der Heijden), Vogelaar en Ten 
Berge

4 Alberts, Krol, Te Gussinklo, Hermans en 
Schierbeek

Een derde van de 65 auteurs zien we in de literatuurgeschiedenis 
niet meer terug, en nog eens elf worden alleen genoemd in 
Altijd weer vogels die nesten beginnen. Er tekent zich in de 
geschiedenissen een canon af waarin naast oudgedienden als 
Hermans, Boon en Van Deyssel, de volgende auteurs belangrijk 
zijn: ’t Hart, Kellendonk, Brakman, Van der Heijden en Vogelaar. 
Tabel 16 laat zien hoe de verdeling precies is. 
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Tabel 16: Aantal vermeldingen in de literatuurgeschiedenis
per prozaïst

Vermeldingen Prozaïst

6 4: ’t Hart, Kellendonk, Van Deyssel en 
Hermans

5 4: Brakman, Canaponi (Van der Heijden), Boon 
en Vogelaar

4 14: Hanlo, Brouwers, Buddingh’, Krol, 
Kooiman, Matsier, Meijsing, Plomp, Van 
Keulen, Biesheuvel, Van Marissing, Ten Berge, 
Robberechts en Schierbeek

3 3:    Donkers, Joyce & co en Gils

2 9

1 11

0 20

Net als bij de dichters is er een correlatie tussen het niet 
winnen van literaire prijzen en niet in de literatuurgeschiedenis 
terechtkomen. Tegelijkertijd zijn er prijswinnaars als Koolhaas 
(één keer genoemd), Vroman (twee keer), Alberts (twee keer), 
Hotz (één keer),  Rosenboom (één keer) en Te Gussinklo 
(één keer) die niet prominent in de literatuurgeschiedenis 
aanwezig zijn. Bij de laatste twee is dat overigens niet 
opmerkelijk. Zij debuteren pas tegen 1985 in de tijdschriften 
en beginnen hun carrières in een periode die in de meeste 
literatuurgeschiedenissen (met uitzondering van het zeer 
recente boek van Brems) niet meer is meegenomen. Voor de 
andere geldt echter dat de literatuurgeschiedenis auteurs lijkt te 
vergeten die wél gelauwerd worden.

Er is ook een mechanisme dat andersom werkt. Auteurs die 
niet veel in de prijzen vallen, worden in de literatuurgeschiedenis 
wel belangrijk geacht. Typerend hiervoor zijn de Revisor-auteurs 
Kellendonk, Kooiman, Matsier en Meijsing en Maatstaf-auteurs 
als ’t Hart, Biesheuvel en Van Keulen. We kunnen opmerken dat 
dit mechanisme bij het proza uit de jaren zeventig sterker is dan 
bij de poëzie. Ging het om drie dichters, bij de prozaïsten zijn 
het maar liefst zeven ‘ongelauwerden’ die de annalen bereiken. 
Daar kan aan toegevoegd worden dat de selectie op het gebied 
van prijzen strenger is (17 uit 65) dan de literatuurgeschiedenis 
(26 uit 65). We zien ook dat de literatuurgeschiedenis strenger 
selecteert op dichters dan op prozaïsten. Ook deze trend laat 
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zich verklaren vanuit het gepolariseerde debatklimaat. Om 
de literatuurgeschiedenis te halen, is het blijkbaar vruchtbaar 
elkaar in de haren te vliegen. 

Wanneer we de literatuurgeschiedschrijving van deze 
periode bekijken dan valt voor het proza iets op wat we bij de 
poëzie uitdrukkelijk niet zagen. Er is een groot aantal auteurs 
dat wel in de literatuurgeschiedenis staat, maar niet aan een van 
de tijdschriften wordt verbonden.79 De literatuurgeschiedenis 
wordt tegelijkertijd wel en niet op basis van literaire tijdschriften 
geschreven. Zo worden veelvuldig de namen van Gerard Reve 
en Harry Mulisch genoemd wanneer er over de jaren zestig en 
zeventig wordt gesproken. De eerste publiceert op dat moment 
nauwelijks in tijdschriften (drie verhalen in Tirade), de tweede 
echter, redactielid van De gids, publiceert maar liefst negen 
prozabijdragen in onder meer Soma, De Revisor, Bzzlletin en 
De gids.  

Het is niet zo opmerkelijk dat deze oudgedienden (ook 
Cees Nooteboom, Armando, K. Schippers en C. B. Vaandrager 
publiceren zo nu en dan tijdens deze periode) in de jaren zeventig 
niet meer aan een tijdschrift gekoppeld worden. Zij hebben hun 
sporen al eerder verdiend. Er is echter ook een aantal jonge 
auteurs dat buiten de vier tijdschriften lijkt te vallen. In verband 
met De Revisor worden vaak de namen genoemd van Oek de 
Jong en Leon de Winter. Maar zij publiceren beide niet in het 
tijdschrift. De Jong levert vijf prozabijdragen aan Hollands 
maandblad, terwijl De Winter publiceert in perifere tijdschriften 
als Mandala en New Found Land. Zij danken hun plaats in 
de literatuurgeschiedenis aan andere factoren. Beide auteurs 
hebben groot publiek succes, ook in de jaren na 1985, wat 
invloed heeft op geschiedschrijvers. De belangrijkste factor is 
echter Carel Peeters’ essaybundel Houdbare illusies, waarin De 
Jong en De Winter figureren naast de bekende Revisor-auteurs. 
De beeldvorming over Oek de Jong en Leon de Winter wijkt dus 
af van de institutionele situatie. Dit is één van de punten waarop 
het contrast tussen literair-historisch beeld en institutionele 
ontwikkelingen een interessante kwestie oplevert. 

De groep realistische auteurs die buiten de tijdschriften 
staat, is aanmerkelijk groter. Peter Andriesse, Heere Heeresma 
en George Kool, schrijvers van het Manifest voor de jaren 
zeventig, komen als ‘de zeventigers’ in de literatuurgeschiedenis 
terecht. Alleen Heeresma heeft een aanzienlijk aantal bijdragen 

DE_TAAK.indb   79DE_TAAK.indb   79 20-05-2007   23:39:4420-05-2007   23:39:44



80

in één van de centrale literaire tijdschriften op zijn naam staan. 
Tussen 1970 en 1972 staan er maar liefst veertien prozabijdragen 
in Soma. In de jaren daarna zien we zijn werk, net als dat van 
Andriesse en Kool, nauwelijks meer in tijdschriften terug. In 
deze hoek komen we ook auteurs tegen als Theo Kars, Guus 
Luijters, Ger Verrips en Hans Vervoort. Het zijn allemaal auteurs 
van korte realistische verhalen die aan het begin van de jaren 
zeventig veel aandacht krijgen, maar tussen 1968 en 1985 niet in 
de belangrijkste literaire tijdschriften te vinden zijn.

Er is ook een groep auteurs die meestal in de context van 
Raster wordt geplaatst. Drie van hen zijn Vlamingen. Er is 
intensief contact tussen experimentele prozaïsten en dichters 
in Vlaanderen en Nederland. Toch opereren de Vlamingen 
Mark Insingel, Ivo Michiels en Willy Roggeman voornamelijk in 
het Vlaamse literaire veld, om zo nu en dan een uitstapje naar 
Nederland te maken. Insingel bijvoorbeeld publiceert slechts 
één gedicht in Raster. De weinige verhalen die hij publiceert 
staan in Mandala en Raam. Ook Michiels publiceert in Raster, 
maar wel erg weinig, slechts één prozabijdrage. Willy Roggeman 
zien we zelfs in het geheel niet terug in Raster. Een andere 
auteur die we in de literatuurgeschiedenis zien is J. Ritzerfeld 
alias Oscar Timers. Hij publiceert één prozastuk in Raster, tegen 
twee in De Revisor en vier in Bzzlletin. 

En dan zijn er nog enkele eenlingen. De Antilliaanse auteur 
Frank Martinus Arion zien we in de literatuurgeschiedenis 
terug, al publiceert hij maar drie prozabijdragen in Nederlandse 
literaire tijdschriften. Jan Siebelink publiceert maar liefst negen 
prozabijdragen, maar doet dat in verschillende tijdschriften, 
één in De Revisor, één in Maatstaf, twee in Bzzlletin en maar 
liefst vijf in Kentering. Tymen Trolsky komt ook als prozaïst in 
de literatuurgeschiedenis terecht, maar hij publiceert in deze 
jaren voornamelijk poëzie. Voor Arion geldt dat hij in de eerste 
plaats deel uitmaakt van het Antilliaanse literaire systeem en 
slechts incidenteel opereert in het Nederlandse. Het werk van 
Siebelink en Trolsky blijkt voor critici moeilijk te classificeren, 
te meer omdat zij nauwelijks met een tijdschrift te identificeren 
zijn. Aanvankelijk probeerde men deze twee auteurs, met Joyce 
& co, tot vertegenwoordigers van een nieuw decadentisme te 
bombarderen, maar het gebrek aan institutionele verankering 
van een dergelijke stroming zorgt ervoor dat het etiket als 
literair-historische categorie discutabel is.80
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In de jaren zeventig ontstaat er nog een eigen literaire 
richting. Nadat Anja Meulenbelts De schaamte voorbij veel 
aandacht had gekregen in de kritiek en in het publieke debat, 
wordt de weg gebaand voor feministische georiënteerde 
schrijfsters. In 1978 wordt er een feministisch literair tijdschrift 
opgericht: Chrysallis (1978-1981). In dat tijdschrift publiceren 
expliciet feministische schrijfsters als Hanneke van Buuren, 
Ethel Portnoy en Hannemieke Stamperius (Hannes Meinkema), 
naast verwante auteurs als Mensje van Keulen (Maatstaf) en 
Lidy van Marissing (Raster). Al vrij snel classificeren critici deze 
groep auteurs als ‘de feministische schrijfsters’. Als zodanig zijn 
zij nog te vinden in Twee eeuwen literatuurgeschiedenis en in 
Altijd weer vogels die nesten beginnen. 

De auteursgroepen die ik aan de orde heb gesteld, vallen 
buiten het blikveld van wie zich alleen maar richt op het veld 
van literaire tijdschriften. Wie zich dan ook nog eens richt 
op het centrum van het literaire veld in Nederland, negeert 
daarmee bijvoorbeeld de Vlaamse en Antilliaanse literatuur 
die niet in het Nederlandse literaire veld te vinden is en 
marginaliseert die auteurs die er wél zijn (Insingel, Michiels 
en Roggeman, Arion). Iets soortgelijks geldt voor een groep 
controversiële feministische auteurs die niet wensen mee 
te doen aan de dominante tijdschriften én voor een groep 
schrijvers die zich helemaal afzijdig opstellen. Bewegingen die 
zich verzetten tegen de dominante posities in het veld zonder 
er in te slagen die posities over te nemen, raken in de marge. 
Deze ‘vergeten’ auteurs confronteren ons met de blinde vlek 
van een institutionele benadering. Een keuze die zich beperkt 
tot de gecanoniseerde literaire tijdschriften ziet een belangrijke 
emancipatorische tendens over het hoofd. Tegelijkertijd is ook 
duidelijk dat de marginale positie die deze groeperingen in het 
literaire veld innamen, wel degelijk hun positie in de canon 
negatief beïnvloed heeft. Rondom deze auteurs wordt altijd de 
vraag gesteld of ‘ze er wel echt bij horen’. Was het feminisme niet 
een louter maatschappelijke beweging zonder literaire kwaliteit? 
Wat deze institutionele aanpak laat zien is dat die problematiek 
van meet af aan heeft gespeeld. Het lijkt vruchtbaar om in het 
vervolg nader te bezien hoe de verhoudingen tussen de vier 
centrale tijdschriften en de groeperingen rondom Chrysallis 
en de zeventigers precies liggen. Wellicht werpt dat een nieuw 
licht op een discussie over de canon.81 Aan deze kwesties zal ik 
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in mijn studie dan ook wel aandacht schenken omdat zij direct 
te maken hebben met de ontwikkelingen in het centrum van het 
literaire veld.

1.7 Meer dan proza en poëzie alleen. Essayisten,
 vertalers, uitgevers.

Tot zover de institutionele ordening van het literaire veld. We 
hebben uitgebreid (kwantitatief) kennis genomen van ‘wat er 
in die tijdschriften gebeurde’: welke auteurs publiceerden er 
daadwerkelijk in? In hoeverre was het veld van tijdschriften 
gepolariseerd? Hoe verlopen de eerste processen van 
canonisering en beeldvorming? Welke niet-canonieke auteurs 
bevinden zich naast de bekende namen en hoe is dat verschil 
ontstaan? Totnogtoe echter heb ik mij beperkt tot de auteurs 
van proza en poëzie. Literaire tijdschriften hebben echter nog 
veel meer aanknopingspunten in het literaire veld. Dat ‘vele 
meer’ vormt evengoed een context waarin auteurs functioneren. 
Tijdschriften ontwikkelen hun profiel niet alleen door de 
auteurs die erin opereren, maar evengoed (en misschien juist 
wel meer) door de critici, vertalers en essayisten die het 
merendeel van de pagina’s vullen. De beeldvorming rond 
tijdschriften in de literatuurgeschiedenis wordt niet zelden 
zelfs in de eerste plaats bepaald door die essays, kritieken en 
polemieken. In deze korte epiloog wil ik een aantal van deze 
aanknopingspunten aan de orde stellen: uitgevers, critici, 
essayisten, literatuurwetenschappers en vertalers die zich aan 
het tijdschrift verbinden, en ook de auteurs die in de tijdschriften 
als voorgangers worden aangewezen. 

Een auteur die in Tirade publiceert, opereert bijvoorbeeld in de 
context van uitgeverij G.A. van Oorschot. Veel auteurs uit het 
tijdschrift worden ook uitgegeven door deze uitgever, al is er 
geen noodzakelijke één-op-één relatie. Uitgever Van Oorschot is 
van 1968 tot 1976 de enige redacteur. Na 1976 maken Herman 
Verhaar (1976-1978 en 1981-1985), Jaap Goedegebuure (1976-
1981) en Floris Cohen (1982-1985) eveneens deel uit van de 
redactie. In de periode dat Van Oorschot alleen de redactie 
voert, publiceren er enkele critici en essayisten in het tijdschrift 
die op de een of andere manier werken in de invloedssfeer 
van de Leidse hoogleraar Hans Gomperts: Ivo Veenstra, Eep 
Francken en Aad Nuis. Critici in Tirade (ook Wam de Moor, 
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Huug Kaleis en Hans van den Bergh) schrijven veelal over 
Nederlandse canonieke auteurs: vooral over Menno ter Braak en 
E. du Perron, maar ook over Multatuli, Hendrik Marsman, Jan 
Greshoff, J. van Oudshoorn, Louis Couperus en Simon Vestdijk. 
Kortom, de auteur die zich verwant voelt aan Tirade bevindt zich 
in een klimaat waarin de kritische geest van de Forum-groep uit 
het interbellum het belangrijkste oriëntatiepunt is. 

Na 1976 publiceren redacteuren Jaap Goedegebuure en 
Herman Verhaar veel in Tirade. Deze twee critici, door Gomperts 
bij Van Oorschot aangedragen, houden zich eerst en vooral bezig 
met actuele literatuur. Zij zorgen ervoor dat polemist Jeroen 
Brouwers Tirade als belangrijkste podium kiest en schrijven ook 
zelf kritieken over contemporaine literatuur. In het tijdschrift 
verschijnen voorts themanummers over naoorlogse auteurs als 
Hermans, Reve, Vroman, Emmens en Van Geel. Voor de poëzie 
schrijft de Vlaamse criticus Herman de Coninck in Tirade. 

Van Oorschot had niet alleen op literair gebied een 
uitgesproken mening, ook in politieke zin drukte hij zijn 
stempel op het tijdschrift. Politiek essayist Jacques de Kadt en 
verwante geesten als Floris Cohen (vanaf 1981 met Herman 
Verhaar zelfs redactielid), Josine Meijer, Paul Lauxtermann, 
Ronald Havenaar en Sal Tas publiceren veel bijdragen die 
gecategoriseerd worden onder ‘over andere zaken’. Deze auteurs 
hebben een geprononceerd politiek profiel dat onmiskenbaar 
het aanzien van het tijdschrift bepaald heeft. Naast deze auteurs 
zijn het Charles B. Timmer en Karel van het Reve die veel in 
Tirade essayeren over hun belangstelling voor de situatie in de 
Sovjetunie. 

De Revisor is veel minder gebonden aan één uitgeverij. De eerste 
jaren (van 1974 tot 1977) is Athenaum – Polak & Van Gennep de 
uitgever van het pas opgerichte tijdschrift en tussen 1977 en 
1980 richt men de ‘Revisor B.V.’ op die het tijdschrift uitgeeft 
in samenwerking met Athenaeum – Polak & Van Gennep. In 
1981 wordt het tijdschrift door maar liefst vier uitgeverijen 
uitgegeven: Athenaeum – Polak & Van Gennep, De Harmonie, 
Meulenhoff en Querido, om vanaf 1982 (tot aan de dag van 
vandaag) door uitgeverij Querido te worden uitgegeven. Wie de 
auteurslijsten vergelijkt met de uitgevers, ziet lange tijd weinig 
verband. Omdat Querido het tijdschrift overneemt op een 
moment dat veel van de bekende Revisor-auteurs het tijdschrift 

DE_TAAK.indb   83DE_TAAK.indb   83 20-05-2007   23:39:4520-05-2007   23:39:45



84

verlaten, debuteert vanaf dat moment een aantal auteurs die 
later door Querido uitgegeven zullen worden en krijgt het 
tijdschrift meer een ‘kweekvijverfunctie’. 

Er zijn in De Revisor veel beschouwingen over literatuur 
te vinden. Net als bij Tirade zien we veel essayisten uit 
literatuurwetenschappelijke hoek in het tijdschrift: Tom van 
Deel, Maarten van Buuren, Leo Ross, Hugo Verdaasdonk, Jan 
Fontijn, Marita Mathijssen, Frans A. Janssen, Frida Balk, Rob 
Delvigne, Redbad Fokkema en Ton Anbeek. Het is opvallend 
hoe actief Neerlandici en literatuurwetenschappers in de jaren 
zeventig zijn in de literaire tijdschriften. Sommige van hen 
publiceren in de tijdschriften (gewone) wetenschappelijke 
artikelen, anderen opereren in het tijdschrift ook als criticus of 
redactielid. Prozaïsten en dichters schrijven (in het algemeen) 
veel minder ‘over literatuur’: in De Revisor vinden we wel essays 
van Meeuse, Otten, Jellema, Kuijper en Krol.

Waarover schrijven Revisor-essayisten voornamelijk? 
Hoewel het moeilijk is daarin een duidelijke lijn te ontwaren, 
valt op dat er vooral geschreven wordt over auteurs die 
werkzaam waren zo tussen het einde van de negentiende eeuw 
en de tweede wereldoorlog: de periode van symbolisme en 
modernisme. Enkele buitenlandse auteurs krijgen veel aandacht 
in het tijdschrift: de laat-modernisten of vroeg-postmodernisten 
Vladimir Nabokov, Marian Pankowski, Witold Gombrowicz 
en Jorge Luis Borges. Andere buitenlandse auteurs die aan de 
orde worden gesteld, zijn Martialis, Dante, Eugenio Montale, 
Malcolm Lowry, Claude Simon, Rainer Maria Rilke, George 
Orwell, Marguerite Yourcenar, Italo Svevo, Georges Bataille, 
Ingeborg Bachmann. Minder dan in Tirade en Maatstaf wordt 
er over de Nederlandse literatuurgeschiedenis geschreven, al is 
er aandacht voor Couperus, Hermans, Mulisch, Vestdijk, Jacob 
Israël de Haan, Lucebert, Der Mouw en De Schoolmeester. Er 
komen slechts enkele auteurs aan bod die ook in het actuele 
literaire debat een rol spelen: Krol, Brakman, Carel Peeters, 
Brouwers en ’t Hart. Contemporaine auteurs, en dan vooral die 
uit eigen kring, worden in De Revisor voorgesteld in interviews 
die Tom van Deel of Jan Kuijper houden. 

Naast deze groep essayisten zijn er ook veel vertalers actief 
in het tijdschrift. Paul Beers en Peter Verstegen zitten in de 
beginjaren in de redactie, maar ook Frans van Dooren, Petrus 
Hoosemans, Barber van der Pol, Anneke Brassinga en Gerrit 

DE_TAAK.indb   84DE_TAAK.indb   84 20-05-2007   23:39:4620-05-2007   23:39:46



85

Bussink krijgen veel ruimte. Er worden vertalingen gepubliceerd 
van Duitse dichters (S. Lenz, Rilke en Bertold Brecht),  Franse 
(Charles Baudelaire, Paul Verlaine, Stéphane Mallarmé, 
Gérard de Nerval en Arthur Rimbaud), Amerikaanse (Sylvia 
Plath, Elizabeth Bishop), Griekse (K. P. Kavafis) en Italiaanse 
(Montale, Martialis, Dante, Fransesco Petrarca). Onder vertaalde 
prozaïsten vinden we auteurs die in de beeldvorming vaak met 
De Revisor in verband worden gebracht: Pankowski, Borges, 
Gombrowicz, Simon, Nabokov, Milan Kundera en Italo Calvino. 
Ook worden er vertalingen opgenomen van werk van Ingeborg 
Bachmann, Danilo Kis, Georg Büchner en Ian McEwan. Veel 
van de auteurs waarover geëssayeerd wordt, vinden we terug in 
de lijst met vertaalde auteurs.  

Waar Tirade zich voornamelijk oriënteert op de Nederlandse 
literatuurgeschiedenis en een duidelijk geëngageerd standpunt 
in wil nemen, daar gaat de belangstelling van Revisor-
auteurs eerst en vooral uit naar buitenlandse literatuur die 
via vertalingen en essays onder de aandacht worden gebracht. 
Veel minder dan Tirade is De Revisor een politiek tijdschrift. 
Over politiek wordt er in het tijdschrift hoegenaamd niets 
geschreven. 

Anders is dat bij Maatstaf, net als Tirade een tijdschrift dat al 
bestaat sinds de jaren vijftig. Waar in Tirade veel plaats werd 
ingeruimd voor Jacques de Kadt, daar zijn de namen van J. 
B. Charles en H. M. van Randwijk onlosmakelijk verbonden 
met Maatstaf. Naast deze ideologische tegenhangers van De 
Kadt, publiceren eigentijdse politieke essayisten als Koen Koch, 
Arthur Stam en Bart Tromp in het tijdschrift. In hun stukken 
gaat het vooral over het potentieel van de sociaal-democratie 
in de jaren zeventig en over de lotgevallen van communistisch, 
socialistisch of anarchistisch links. Andere essayisten zijn Jan 
Meijers, Wim Zaal, Emanuel Kummer en Charles Vergeer. Deze 
essayisten berijden in Maatstaf meestal hun historische hobby 
horse. In de onderwerpen is weinig lijn te ontdekken. Redactielid 
Martin Ros, ook zelf als essayist vertegenwoordigd, legt een 
grote belangstelling aan de dag voor historische studies waarin 
ogenschijnlijk marginale onderwerpen aan de orde komen.

In Maatstaf zijn minder literatuurwetenschappers te 
vinden dan in de vorige twee tijdschriften, al zijn ze er wel: 
biografen Harry Prick en Frederic Bastet publiceren door de 
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jaren heen veel in het tijdschrift,  Cornets de Groot, Veenstra 
en Douwe Fokkema vinden we er tijdens een korte periode aan 
het einde van de jaren zestig. Meer ruimte is er voor vertalers: 
August Willemsen en Robert Lemm schrijven over of vertalen 
het werk van auteurs als Carlos Drummond d’Andrade, Pablo 
Neruda, Fernando Pessoa, Borges, Gabriel Garcia Marquez en 
Frederico Garcia Lorca. Daarmee creëren zij de eerste serieuze 
belangstelling voor deze auteurs in de Nederlandse literatuur. 

In Maatstaf zijn het vooral de auteurs zelf die over literatuur 
schrijven. Dichter Rob Schouten heeft lange tijd een kritische 
rubriek (‘ceterum censeo’) waarin nieuwe poëzie-uitgaven 
worden beoordeeld. Ook ’t Hart, De Bruijn, Charles, Guépin, 
Romijn Meijer en Warren schrijven essayistische bijdragen over 
door hen gewaardeerde auteurs. De lezer van Maatstaf kwam 
zo het een en ander te weten over Nederlandse auteurs als Van 
Deyssel en Couperus (de ‘objecten’ van Prick en Bastet), maar ook 
Multatuli, Du Perron, Van Oudshoorn, Vestdijk, P. C. Boutens, 
Roland Holst, Martinus Nijhoff en Lucebert passeren de revue. 
Opvallend is dat de keuze voor canonieke Nederlandse auteurs 
sterk doet denken aan die van Tirade, al is het opmerkelijk dat 
juist Ter Braak en Gresshoff in de voorste regionen ontbreken. 
Buitenlandse auteurs die aan de orde komen, zijn Anthony 
Trollope, Thomas Hardy, Walter Scott, Charles Dickens (dankzij 
’t Hart), Thomas Mann, Louis Paul Boon, Fjodor Dostojevksi, 
J.-K. Huysmans, Mallarmé, Emile Zola, André Gide en Kavafis 
(die laatste dankzij Hans Warren en Mario Molengraaf). Van de 
eigentijdse auteurs is het vooral Komrij die aandacht krijgt. Aan 
dit redactielid, dat zijn eigen kritische en polemische bijdragen 
liever in de dag- en weekbladen publiceerde, wordt in de jaren 
tachtig een themanummer gewijd.

Willem Frederik Hermans, die in alle andere tijdschriften 
ruime aandacht krijgt, zien we in Maatstaf niet terug. Daar staat 
dan weer tegenover dat men zich in dit tijdschrift erg hard maakt 
voor de Vlaamse auteur Boon, die in de rest van het Nederlandse 
veld niet veel aandacht krijgt. Op dit punt zijn er overigens 
verbanden te leggen tussen het tijdschrift en de uitgeverij die 
het sinds 1969 uitgeeft, uitgeverij De Arbeiderspers. Sinds die 
tijd wordt de redactie van het tijdschrift gevoerd door Martin 
Ros en Gerrit Komrij, de een uitgever bij De Arbeiderspers, de 
ander medewerker van die uitgeverij. Later gaat ook de andere 
uitgever van De Arbeiderspers, Theo Sontrop, zich actief met 
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Maatstaf bemoeien. Het tijdschrift vaart tijdens deze periode 
een koers die laveert tussen ‘kweekvijvertijdschrift’ en tijdschrift 
met een literair-polemisch doel. Veel auteurs uit Maatstaf 
worden uitgegeven door De Arbeiderspers (’t Hart, Komrij, 
Brouwers, Thomas Mann, Louis Paul Boon, etc.). In de loop 
van de jaren zeventig wordt de redactie van Maatstaf steeds 
groter. Naast Martin Ros, Gerrit Komrij en Theo Sontrop nemen 
ook William D. Kuik / Dirkje Kuik (van 1973 tot 1981), Mensje 
van Keulen (van 1973 tot 1981), Koen Koch (vanaf 1975), Peter 
Vos (van 1977 tot 1979), Ethel Portnoy (vanaf 1979), Harry. 
G. M. Prick (vanaf 1981), Henk Romijn Meijer (vanaf 1981), 
Bart Tromp (vanaf 1981), Peter de  Boer (vanaf 1985) en Rob 
Schouten (vanaf 1985) plaats in de redactie.

Een auteur die niet zoveel ziet in het literair en politiek 
geëngageerde Tirade, of het wat meer kameleontische Maatstaf, 
die zich niet zo thuis voelt bij de realistische literatuur die in 
deze tijdschriften wordt gepubliceerd, maar die ook niet veel 
ziet in het weinig maatschappelijk betrokken tijdschrift De 
Revisor, kan altijd nog terecht bij Raster. Hij moet dan wel 
grote sympathie hebben voor het marxistische gedachtegoed 
en hij moet langs een zeer strenge redactie. Raster is het enige 
tijdschrift dat zich expliciet afficheert met ‘de experimentele 
literatuur’. In eerste instantie (tussen 1967 en 1971) was het 
tijdschrift vooral een project van dichter H. C. ten Berge en kan 
het gezien worden als een opvolger van het literair-kritische 
Merlyn. Ten Berge, die vooral over experimentele poëzie schrijft, 
is met J. Bernlef en Vogelaar de meest gedreven essayist van het 
tijdschrift. Bernlef en Vogelaar maken deel uit van de redactie 
van het tweede Raster dat opgericht wordt in 1977. Vanaf dat 
moment neemt de invloed van Vogelaar toe, die samen met 
Cyrille Offermans en Anthony Mertens, de belangstelling voor 
de Frankfurter Schule en de Franse filosofie initieert. 

In Raster I is er veel aandacht voor binnenlandse en 
buitenlandse poëzie. Verder zien we in dit tijdschrift bijdragen 
over Nederlandstalige auteurs als Hermans, Vestdijk, Maurice 
Gilliams, Paul van Ostaijen, Gerrit Achterberg en Nijhoff. Ook 
al is de oriëntatie gericht op het buitenland, veel wordt er nog 
geschreven over de auteurs die ook in Merlyn onderwerp van 
exegese waren. In deze periode publiceren ook J.J. Oversteegen 
en Kees Fens de nodige bijdragen in het tijdschrift. Maar het is 
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vooral Ten Berge die als redactielid schrijft over de mogelijkheden 
voor de moderne poëzie en die er in slaagt allerlei dichters aan 
het tijdschrift te binden.

In de redactie van Raster II vinden we naast Ten Berge 
(1977-1979), Bernlef (vanaf 1977), Vogelaar (vanaf 1977), 
Pieter de Meijer (1977-1983), Bakx (vanaf 1980), Tentije (vanaf 
1982) en Offermans (vanaf 1983). Meer dan in de andere drie 
tijdschriften zijn het de redactieleden die de bijdragen over 
literatuur schrijven. Naast deze redactieleden publiceren ook 
Mertens, Rein Bloem en Jan H. Mysjkin over literatuur. Deze 
auteurs schrijven veel over buitenlandse literatuur, gevestigde 
auteurs (Julio Cortazar, Marguerite Duras, Peter Handke, 
Gustave Flaubert, Robert Musil en Rabelais) of contemporaine 
schrijvers (Miroslav Holub, Tomas Tranströmer, William 
Gaddis, L. Gustafsson) of literatuurwetenschappers (Michail 
Bakhtin). Ook worden er, en dat gebeurt in geen van de andere 
tijdschriften, teksten over literatuur en kunst vertaald. Het 
gaat dan om filosofen (Walter Benjamin, Theodor W. Adorno, 
Roland Barthes, Michel Foucault, Ferdinand de Saussure), 
kunsttheoretici (Bakhtin, Sergej Eisenstein, Michel Pierssens) 
en auteurs (Cortazar, Calvino, Umberto Eco). 

Met het vertalen van ontoegankelijke auteurs wil men 
in Raster aandacht creëren voor experimentele literatuur in 
andere taalgebieden. Vertalers als Bakx, Bernlef, Nijmeijer, 
Ten Berge, Willemsen, Mysjkin, Theo Hermans, Hans Tentije 
en Jean Deman vertalen vooral contemporaine dichters: Duitse 
(H. C. Artmann, Gerhard Ruhm, Konrad Bayer), Spaanse (A. 
Cisneros), Franse (Yves Bonnefoy, Paul Louis Rossi), Italiaanse 
(Antonio Porta, E. Sanguinetti), Zweedse (L. Gustafson), 
Engelse (L. Raab, Christopher Middleton), Hongaarse (Weores) 
en Amerikaanse (E. Pound). Proza van de Amerikaan Donald 
Barthelme, de Zweden Gustafson en Göran Palm, de Portugees 
Clarice Lispector, de Franse auteurs Duras, Jean Paul en Simon, 
de Duitser Bayer en de Argentijnse auteur Cortazar wordt 
vertaald door onder meer Vogelaar, Bernlef, Van der Loo, Van 
Pinxteren, Oranje en Van der Pol. 

Aanvankelijk wordt Raster uitgegeven door Athenaeum – 
Polak & Van Gennep, de uitgeverij die eerder tussen 1962 en 1966 
Merlyn uitgaf en van 1974 tot 1977 de uitgever zal worden van 
De Revisor. Wanneer Raster in 1977 heropgericht wordt, geeft 
uitgeverij De Bezige Bij het tijdschrift uit, wat nog altijd zo is. 
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1.8 ‘Het’ literaire veld. Conclusie
De vraag: ‘wat is de literatuur van de jaren zeventig?’ is 
nauwelijks te beantwoorden. Hoewel ik uitgebreid aandacht 
heb besteed aan de vraag welke auteurs gecanoniseerd zijn 
(via prijzen en literatuurgeschiedenis), hoop ik duidelijk te 
hebben gemaakt dat een literair veld of systeem uit veel meer 
bestaat dan een rijtje canonieke auteurs dat meesterwerken 
schrijft voor een radioprogramma van twintig jaar later. In 
een literair veld komen tal van schrijvers, dichters, critici, 
literatuurwetenschappers en uitgevers samen. Zij publiceren 
gedichten, verhalen, bloemlezingen, kritieken en essays. In de 
loop der jaren beginnen zich beelden uit te kristalliseren, veelal 
op basis van poëticale essays, kritieken, interviews of werken 
zelf. Sommige auteurs vallen al na enkele tijdschriftpublicaties 
af, anderen weten het centrum van het literaire veld te bereiken. 
Maar ook zij zijn niet zeker van een plaats in de literaire canon: 
essayisten, literatuurgeschiedschrijvers en literaire jury’s blijven 
voortdurend ordenen en schiften in het literaire veld.

Het proces van canonisering kan niet alleen op de voet 
gevolgd worden, ook kan antwoord gegeven worden op de 
vraag waarom bepaalde teksten het winnen van anderen. 
Zo weten we dat de voorkeuren die Menno ter Braak en E. 
du Perron in de jaren dertig formuleerden in de naoorlogse 
jaren de canon wisten te bereiken omdat veel naoorlogse 
literatuurwetenschappers (in de context inderdaad van Tirade 
en Maatstaf) deze voorkeuren overnamen. Voor de relatieve 
canonisering van de literatuur uit de jaren zeventig kan daar 
nog niet veel over gezegd worden. Duidelijk is wél dat auteurs 
rondom Raster en De Revisor het ‘beter’ lijken te doen omdat 
hun werk in verband kan worden gebracht met de stroming 
‘postmodernisme’. Daarmee kunnen zij aangewezen worden 
als voorlopers van een grote groep prozaïsten en dichters die 
op dit moment door literatuurwetenschappers belangrijk geacht 
worden.82

Ik opteer in dit boek voor een visie op literatuurgeschiedenis 
die niet selecteert op basis van stromingsconcepten, maar op 
basis van de institutionele ordening van het literaire veld. Die 
ordening leert mij dat er in het centrum van het literaire veld van 
de jaren zeventig vier belangrijke institutionele ‘machtsposities’ 
zijn rondom de tijdschriften Raster, De Revisor, Maatstaf 
en Tirade. Wie mee wilde tellen, moest op de een of andere 
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manier in het centrum van het literaire veld terechtkomen. Op 
basis van die institutionele ordening van het veld zijn de eerste 
classificaties in de wereld gekomen: literatuurcritici ordenen in 
eerste instantie op basis van institutionele processen. Het beeld 
van het ‘vierstromenland’ of ‘driestromenland’ komt daaruit 
voort. Een literatuurhistoricus die auteurs uit de jaren zeventig 
in grotere verbanden (stromingen, periodes, cultuurhistorische 
context) wil inbedden, mag niet voorbij gaan aan dit beeld. Doet 
hij dat wél, dan zal zijn eigen norm (poëtica) bepalen welke 
auteurs er in het licht komen te staan. Het is natuurlijk volledig 
legitiem om voor zo’n aanpak te kiezen, maar in deze studie 
wil ik een visie op literatuurgeschiedschrijving ontwikkelen 
waarbij het gebruik van stromingsconcepten niet onmiddellijk 
normatieve selectie met zich meebrengt. 

In het literaire veld van een bepaalde periode zijn niet zelden 
vertegenwoordigers van verschillende stromingen naast elkaar 
te vinden, zonder dat duidelijk is welke stroming domineert. 
Dit roept vragen op als: wat moeten we aan met realistische 
schrijver in het tijdperk van het postmodernisme? En: waar ligt 
nu precies de grens tussen modernisme en postmodernisme? 
Ik stel voor om de diachrone kijk op literair-historische 
stromingsconcepten te vervangen door een synchrone: 
stromingen volgen elkaar niet noodzakelijk op, maar hebben in 
een bepaalde periode een kenmerkende verhouding tot elkaar. 
Wanneer een nieuwe stroming ontstaat, neemt deze niet ‘als 
vanzelfsprekend’ de dominante positie over, maar voegt zij zich 
in het patroon van al bestaande richtingen en oefent eventueel 
invloed uit op de onderlinge verhouding of op de kenmerken 
van andere stromingen. Ook kunnen ‘oude’ stromingen in 
een bepaald tijdsvak een vernieuwing ondergaan, waardoor 
zij opnieuw een belangrijke rol gaan spelen. Om dit systeem 
van verhoudingen beter te doorgronden pleit ik ervoor om het 
formalistische onderzoek naar literaire stromingen aan te vullen 
met aandacht voor de ontwikkelingen in het literaire veld en 
met aandacht voor de invloed van culturele en maatschappelijke 
ontwikkelingen op literatuur. 

Dit voorstel kan naar mijn idee toegepast worden op de 
geschiedschrijving van iedere literaire periode, maar wordt 
bijkans noodzakelijk voor die van de literatuur na de jaren 
zestig. In deze jaren, ook wel ‘de postmoderne fase van 
de moderniteit’ genoemd, verandert het functioneren van 
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literatuur in de cultureel-maatschappelijke context zodanig 
dat een aantal kernbegrippen van het moderne denken over 
literatuur zijn vaste betekenis verliest: de literatuur heeft 
niet langer vanzelfsprekend een autonome positie, literatuur 
wordt veel meer dan voorheen onderdeel van een commercieel 
circuit en er vindt in een korte tijd een grote expansie plaats 
van het aantal mensen dat zich met literatuur bezighoudt (als 
lezer, criticus, uitgever, student, onderwijzer, etc.). De wijze 
waarop hiërarchisering en canonisering in het literaire veld 
plaatsvinden, verandert ingrijpend. Wie inzicht wil krijgen in de 
literair-historische processen van de jaren zeventig, ontkomt er 
niet aan deze veranderingen in het denken over de functie van 
literatuur in het onderzoek te betrekken.
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Hoofdstuk 2
De constructie van het vierstromenland. 
Classificatie van poëzie in het literaire veld
 
2.1 Inleiding 

De verhalen die in literatuurgeschiedenissen terechtkomen, 
hebben een lange ontstaansgeschiedenis.  Hoewel de 
literatuurhistoricus op eigen houtje selecties maakt uit het 
bestaande literaire aanbod en zijn literatuuropvattingen en 
smaak daarbij een rol spelen, blijkt vaak dat de schrijver van 
een historisch overzicht niet om al bestaande beeldvorming 
heen kan. In voorwoorden benadrukken de auteurs dat 
hun boek niet tot stand had kunnen komen zonder al het 
bestaande onderzoek. Niet alleen de auteurs (‘de canon’) die 
in een literatuurgeschiedenis terechtkomen, maar ook de 
stromingen en richtingen worden bepaald door een proces van 
beeldvorming dat begint in de te beschrijven periode zelf. Hugo 
Brems laat hierover geen twijfel bestaan in het voorwoord bij 
zijn literatuurgeschiedenis. 

“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.”83

De schrijver van een literatuurgeschiedenis bevindt zich altijd in 
het spanningsveld tussen de al bestaande verhalen en zijn eigen 
observaties als ‘lezer-achteraf’. Soms erkent die hedendaagse 
lezer de oude verhalen als plausibel en interessant, maar soms 
stellen ze ook teleur. Het komt immers voor dat processen van 
canonvorming en beeldvorming interpretaties de wereld in 
helpen die onveranderbaar lijken en auteurs buiten het zicht 
houden die daar maar moeilijk meer in te krijgen zijn.

Een literatuurhistoricus kan verschillende houdingen 
kiezen tegenover dit probleem. Wie – zoals Brems – een 
functionalistische literatuurgeschiedenis wil schrijven, zal 
vooral de al bestaande verhalen reconstrueren en opnieuw 
vertellen. Zo’n historicus wil vooral laten zien hoe het bestaande 
beeld gecreëerd is in het receptieproces van tijdschriftredactie 
en uitgeverij, via de kritiek tot in literatuurwetenschap en 
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literatuuronderwijs.84 Vanuit een andere opvatting over 
literatuurgeschiedschrijving kan men er de voorkeur aan geven 
de bestaande verhalen te deconstrueren. In zo’n geval stelt de 
literatuurhistoricus zich tegenover de bestaande verhalen op, 
omdat die ideologisch gekleurd zijn. In dit hoofdstuk kies ik een 
andere weg. Ik wil laten zien hoe het bestaande verhaal over de 
poëzie in de jaren zeventig al in het literaire veld van de jaren 
zeventig in de steigers is gezet. 

Vanuit het heden gezien lijkt het bestaande beeld niet meer 
goed te passen op de poëzie uit deze periode. In het volgende 
hoofdstuk wil ik die beeldvorming aan revisie onderwerpen. 
Daarin zal ik het werk van enkele belangrijke dichters uit deze 
periode lezen met verschillende leeswijzen, die gebaseerd 
zijn op de verschillende poëticale richtingen die in de kritiek 
onderscheiden worden. Zo’n lezing zal laten zien dat het 
bestaande beeld bijgesteld kan worden. Door gedichten bewust 
vanuit een ánder perspectief te lezen, kom ik tot een nieuw 
verhaal over de poëzie van de jaren zeventig. 

Aan de hand van het vierstromenland in de poëzie uit de jaren 
zeventig kan ik laten zien hoe in het literaire veld gebruikte 
classificaties langzaam maar zeker uitkristalliseren in een 
literair-historisch beeld. We komen het vierstromenland tegen 
in het hoofdstuk ‘de poëzie van zeventig en tachtig’ uit Twee 
eeuwen literatuurgeschiedenis.85 Tom van Deel beschrijft daar 
de (op dat moment) meest recente poëtische ontwikkelingen. 
Hij verwijst daarbij naar eerdere overzichtstukken van Redbad 
Fokkema en Hugo Brems. Van Deel ontwaart vier stromingen 
in de poëzie uit zijn tijd. Ze zijn in het eerste hoofdstuk al 
genoemd: de taalgerichte poëzie in Raster, de parlandistische 
poëzie in Tirade, de neoromantische poëzie in Maatstaf en de 
neosymbolistische poëzie in De Revisor. 

Wanneer we kijken op welke gronden Van Deel dichters bij 
elkaar plaatst, dan valt op dat hij verschillende criteria tegelijk 
hanteert. In de eerste plaats is er het institutionele criterium. 
Van Deel geeft weliswaar aan dat er geen groepsvorming is 
opgetreden en dat er geen programmatische manifesten zijn 
verschenen, toch ordent hij de dichtersgroepen grosso mode 
langs de lijnen van de vier belangrijkste tijdschriften. 

Een ánder criterium zijn de voorgangers waarop dichters 
zich beroepen. Taalgerichte dichters zetten de traditie van 
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de Vijftigers voort. Van Deel noemt Kouwenaar, Rodenko en 
hun inspiratiebron Van Ostaijen. Ook verbindt Van Deel deze 
dichters (via het tijdschrift Raster) aan de literatuuropvatting 
van Merlyn. De parlandistische poëzie gaat terug op een heel 
andere bron: het vooroorlogse tijdschrift Forum, en dan met 
name de dichter Du Perron, wiens dichtbundel de titel Parlando 
draagt. Hiermee plaatst Van Deel beide poëzierichtingen 
tegenover elkaar: het tijdschrift Tirade keerde zich al in de jaren 
vijftig tegen Merlyn, zoals Ter Braak en Du Perron zich in de 
jaren dertig tegen een ‘taalgericht’ dichter als Nijhoff hadden 
verzet. 

De combinatie van een institutioneel criterium met een 
oriëntatie op literaire voorbeelden leidt tot een herneming van 
de tegenstelling tussen vorm (‘taalgericht’) en vent (‘parlando’). 
Maar Van Deel onderscheidt nog twee richtingen. Die twee 
richtingen worden vooral bepaald door een derde criterium: 
dat van de ‘verstechniek en versinhoud’. Neoromantici en 
neosymbolisten kiezen voor traditionele vormen: in de jaren 
zeventig zien we de ‘terugkeer van het sonnet’. Hierbij wordt 
verwezen naar voorgangers als Ida Gerhardt, Leopold, Dèr 
Mouw en Vestdijk. Hoewel dit criterium voor beide groepen 
geldt, meent Van Deel dat hij toch een onderscheid moet 
maken tussen de neoromantische groep (Maatstaf) en een 
neosymbolistische groep (De Revisor).

Van Deel lijkt er niet helemaal uit te komen. De verschillende 
criteria botsen met elkaar. De tegenstelling tussen vrij vers 
en traditioneel vers correspondeert niet met de institutionele 
tegenstellingen. In De Revisor vinden we zowel sonnetten 
(Kuijper) als vrije verzen (Otten, Vroman), in Maatstaf idem 
dito. Daar komt nog bij dat de termen romantiek en symbolisme 
verwijzen naar zeer oude literaire tradities. Die termen zijn 
vooral gekozen op basis van de literaire voorgangers: voor De 
Revisor Leopold, Achterberg en Vestdijk, voor Maatstaf de 
negentiende-eeuwse poëzie.

Er zijn nog meer criteria. Van Deel onderscheidt ook de 
poëticale verschillen tussen de groepen. Taalgerichte dichters 
vatten poëzie op als een autonome werkelijkheid, taal is voor 
hen materiaal. Niet voor niets vinden we bij hen veel poëticale 
gedichten. Bij parlandistische dichters staat de ‘dichter als mens’ 
in het middelpunt. Poëzie is in de eerste plaats het uitdrukken 
van gevoelens en van het gedicht wordt een emotionerende 
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werking verwacht. Op het niveau van de poëtica bevindt de 
neosymbolistische poëzie zich tussen de taalgerichte en de 
parlandistische in: 

“Deze synthese tussen ‘vent’ en ‘vorm’ maakt zich 
in Kuijpers poëzie zichtbaar. Zijn werk is duidelijk 
levensbeschouwelijk van aard en onderzoekt de 
tegenstellingen zoals die bestaan tussen heden en 
verleden, werkelijkheid en verbeelding. Dat is in zekere 
zin zijn ‘parlandistische’ kant. Van het sonnet acht hij 
de wending de meest essentiële karakteristiek en alleen 
al zijn trouw aan dit voorschrift stempelt hem tot een 
formalist: dat is zijn ‘taalgerichte’ kant.”86 

De neoromantische poëzie heeft in dit spanningsveld nauwelijks 
een plaats. Bij het beschrijven van de poëzie van Komrij 
benadrukt Van Deel dat die dichter in zijn poëzie veel ‘grote 
gevoelens’ toelaat, al gaan die onmiddellijk gepaard met nadruk 
op de kunstmatige vorm en met ironiserende maskerade. 

Het beeld van het vierstromenland is een creatieve mix van 
institutionele gegevens (wie publiceert in welke tijdschrift?), 
gekozen voorgangers (romantici, symbolisten, Forumianen 
of vijftigers), verstechniek (vrije versvorm of restauratie van 
traditionele vormen) en literatuuropvattingen (vorm, vent of 
er tussenin). Het schematisme van het hoofdstuk verbloemt 
in hoge mate de diffuse literaire situatie die het probeert te 
beschrijven. De auteur is zich daar ongetwijfeld van bewust 
geweest, zoals blijkt uit enkele relativerende opmerkingen. Ook 
hij zal zich erover verbaasd hebben dat “[i]n de  secundaire 
literatuur over recente poëtische ontwikkelingen […] overigens 
een vrij grote mate van overeenstemming [heerst] als het om 
globale karakteriseringen gaat […].”87 Van Deel legt in dit 
stuk niet zijn eigen visie op de literatuur, maar reproduceert 
de literatuuropvattingen die in de kritiek en de essayistiek 
onder woorden zijn gebracht en die in het literaire veld van dat 
moment als reëel werden ervaren. 

In Altijd weer vogels die nesten beginnen, de literatuur-
geschiedenis van Hugo Brems, komen we het vierstromenland 
nog altijd tegen. Dat is ook niet vreemd bij een literatuurhistoricus 
die aangeeft dat hij de bestaande verhalen als uitgangspunt voor 
zijn geschiedenis neemt. De taalgerichte poëzie verschijnt bij 
Brems onder het label ‘Taal, constructie en intellect’. Wanneer 
hij spreekt over de ‘parlandistische’ poëzie, heeft hij het over 
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poëzie die zich concentreert op ‘persoonlijke expressie’ en 
‘beschrijving van het dagelijks leven’.88 Volgens Brems schrijft 
men in De Revisor: “[…] 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 […].”89 Hij karakteriseert de poëzie 
uit dit tijdschrift onder ‘belijdenis, observatie en symboliek’. 
Onder dit label worden ook enkele Tirade-dichters geschaard. 
De ‘neoromantische’ groep is uitgebreider dan bij Van Deel. We 
komen er aan Maatstaf gelieerde dichters als Gerrit Komrij, 
Anton Korteweg, Tymen Trolsky, Jan Kal, Kees Winkler en Jean 
Pierre Rawie tegen. Brems volgt hier het bestaande beeld, maar 
noemt niet het tijdschrift Maatstaf, dit waarschijnlijk omdat hij 
een aantal tot nu toe ‘ongeclassificeerde’ dichters ook een plaats 
wil geven in deze neoromantische groep: Kees Ouwens, H. H. ter 
Balkt, Jacques Hamelink, Fritzi Harmsen van Beek.

Brems presenteert dit beeld in zijn hoofdstuk over de poëzie 
tussen 1965 en 1975 en herhaalt het min of meer als hij de poëzie 
tussen 1975 en 1985 bespreekt. Hoewel hij het bestaande beeld 
overneemt, plaatst hij wel relativerende kanttekeningen:

“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, taalonderzoek, 
zelfexpressie en symbolisering.”90 

De richtingen die Brems onderscheidt in de poëzie tussen 
1975 en 1985 zijn in feite een voortzetting van de stromen die 
ook in het vorige decennium te vinden zijn: (1) ‘Kouwenaar 
en de erfgenamen van Vijftig’, (2) ‘Mainstreampoëzie van 
Anker tot Zuiderent’ en  (3) ‘Woede, passie, engagement en 
avontuur’. Maar hoewel in Brems’ classificatie de echo’s van 
het al langer bestaande beeld duidelijk te horen zijn, is ook 
deze literatuurhistoricus er niet helemaal tevreden mee. Hij 
nuanceert de gedachte dat er stevige schotten tussen de vier 
literair-historische richtingen stonden. 

“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.”91

Hoe we de richting van dat vrije verkeer moeten begrijpen legt 
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Brems uit wanneer hij de poëzie van Zuiderent, Leeflang en 
Eijkelboom bespreekt:

“Op die manier wordt er 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.”92

Brems balanceert in zijn stukken over de poëzie in de jaren 
zeventig en tachtig tussen het navolgen van de bestaande (in 
de literatuurkritiek geconstrueerde) beelden en de neiging 
om die beelden te nuanceren op basis van poëzie-inhoudelijke 
argumenten. 

De stukken van Van Deel en Brems maken duidelijk dat 
het literair-historische beeld dat in de jaren zeventig zélf 
gecreëerd is lang blijft domineren. Tegelijkertijd zien we beide 
literatuurhistorici worstelen met verschillende perspectieven: 
het institutionele perspectief laat zich niet altijd koppelen aan 
inhoudelijke analyse van gedichten of aan  poëticale uitspraken 
die zij zelf waarnemen. Het institutionele beeld van het verleden 
valt niet altijd te rijmen met wat de literatuurhistoricus van 
vandaag waarneemt.

In dit hoofdstuk stel ik mij op als een literatuurhistoricus die 
vooral geïnteresseerd is in de totstandkoming van het literair-
historische beeld in het literaire veld van de jaren zeventig. Ik 
richt mij daarbij in eerste instantie op het publicatiegedrag 
van auteurs én op de classificaties in de literaire kritiek (in 
tijdschriften en dag- en weekbladen). Bij dat proces van 
classificeren speelt een aantal zaken een rol. In het literaire veld 
van de jaren zeventig hebben verschillende partijen allemaal een 
belang te verdedigen. In een tijdschrift wordt (al dan niet bewust) 
een bepaald idee over literatuur uitgedragen. Redacteuren willen 
hun tijdschrift en de daarbij horende poëtica graag laten zien. 
Het loont derhalve om een bekend dichter te presenteren als 
‘één van ons’. De besprekingen en interpretaties die gegeven 
worden van het werk van de betreffende dichter worden mede 
bepaald door de beelden die er in het veld gangbaar zijn. Ook het 
publicatiegedrag van auteurs moet in dat licht worden gezien. 
In het werk van een dichter die als ‘verwant’ gezien wordt, 
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benadrukken de spelers in het veld voornamelijk de verwante 
aspecten uit de poëtica en poëzie van auteurs. Daarbij komen 
bepaalde aspecten scherper in het licht te staan. Die aspecten 
zullen het literair-historische beeld bepalen. 

Ik zal mij hier richten op vier dichters die traditioneel gezien 
worden als representant van één der vier stromen: H. C. ten 
Berge (Raster), Willem Jan Otten (De Revisor), Rutger Kopland 
(Tirade) en Ed Leeflang (Maatstaf). Om te beginnen volg ik 
de institutionele gang die deze vier dichters maakten door de 
periode 1968 t/m 1985. In welke tijdschriften publiceerden 
ze? Vervolgens vergelijk ik dat institutionele gedrag met de 
beeldvorming over deze auteurs in de literaire kritiek. De vraag 
daarbij is: hoe worden deze auteurs geclassificeerd? Welke 
aspecten van hun werk benadrukken de critici en welke worden 
onderbelicht gelaten? En kunnen we in de receptie van deze 
dichters de contouren ontwaren van het vierstromenland dat 
later in de literatuurgeschiedenis terecht zal komen?

2.2 Publicatiegedrag en beeldvorming: de dichters, 
de tijdschriften en de critici

2.2.1 Rutger Kopland
De literaire loopbaan van Rutger Kopland begint als hij in 1964 
een viertal gedichten opstuurt naar Geert van Oorschot, uitgever 
en redacteur van het tijdschrift Tirade. De gedichten worden met 
enthousiasme ontvangen en gepubliceerd.93 Bij een volgende 
zending gedichten, die eveneens in Tirade terechtkomen, 
vraagt Kopland of het mogelijk is een bundeltje uit te brengen.94 
Aangezien ook uitgeverij Querido belangstelling heeft voor 
deze jonge dichter, maakt Van Oorschot snel duidelijk dat hij 
de poëzie van Kopland graag wil uitgeven. De dichter kiest er 
dan expliciet voor om zijn poëzie door Van Oorschot uit te laten 
geven.95 Uit dit alles blijkt dat Kopland affiniteit heeft met het 
poëziefonds dat deze uitgever in de jaren vijftig had weten op te 
bouwen en waarin dichters te vinden zijn als Lehmann, Vasalis, 
Hanlo, Emmens en Van Geel. Dat de belangstelling wederzijds 
is, laat het volgende citaat uit één van de brieven van Van 
Oorschot zien: 

“Het zijn weer uitstekende gedichten. Dat vond ook Jan 
Emmens, die mede de poëzie beoordeelt voor TIRADE. 
‘Die hoort bij ons’, zei Jan.”96
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Uit de briefwisseling wordt duidelijk dat Kopland kiest voor Van 
Oorschot en omgekeerd. In tabel 1 zien we hetzelfde. Tussen 
1964 en 1968 publiceert Kopland alleen maar in Tirade, 29 
gedichten in tien bijdragen. Deze gedichten komen (leren we 
uit tabel 2) merendeels terecht in Koplands eerste twee bundels 
Onder het vee (1966) en Het orgeltje van yesterday (1968). Dat 
zijn gedichten worden gepubliceerd in Tirade en zijn bundels 
bij uitgeverij Van Oorschot leidt er als vanzelf toe dat hij in de 
kritiek wordt gezien als Tirade-dichter.97

In de derde bundel Alles op de fiets (1969) vinden we 
gedichten uit Tirade en uit Hollands maandblad. De eerste 
twee bundels, en de voorpublicaties in Tirade, hebben blijkbaar 
de belangstelling gewekt van redactielid en criticus K.L. Poll. 
Vanaf 1970 begint Kopland met regelmaat in diens tijdschrift 
te publiceren. Deze gedichten worden, samen met gedichten 
die in Tirade verschijnen, gepubliceerd in de bundels Wie wat 
vindt heeft slecht gezocht (1972) en Een lege plek om te blijven 
(1975).

Vanaf dit moment publiceert Kopland niet langer uitsluitend 
in Tirade, maar is hij vaker ‘buiten de deur’ te vinden. Dat 
hij uitkomt bij Hollands maandblad lijkt niet vreemd. In dit 
tijdschrift zijn wel vaker auteurs uit Tirade te vinden. Karel van 
het Reve, Dick Hillenius en Kees Winkler publiceren regelmatig 
in beide tijdschriften.

In Koplands bundels uit de jaren zeventig zijn echter ook 
gedichten te vinden die Kopland voorgepubliceerd heeft in 
Soma (1969-1972) en De Revisor (1974-heden). Kunnen de 
twee bijdragen aan het eerste tijdschrift nog als incidenteel 
worden afgedaan, vanaf 1974 werkt Kopland regelmatig mee 
aan De Revisor, het tijdschrift dat voortkomt uit de erfenis van 
Soma. Publiceerde Kopland tussen 1964 en 1973 voornamelijk 
in Tirade en Hollands maandblad, tussen 1974 en 1979 verdeelt 
hij zijn gedichten gelijkelijk over Tirade en De Revisor, twee 
tijdschriften die poëticaal veel van elkaar verschillen.98 Deze 
gedichten komen voornamelijk terecht in de bundels Een lege 
plek om te blijven (1975) en Al die mooie beloften (1978).
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Tabel 1:  Aantallen gedichten in literaire tijdschriften van 
Rutger Kopland: 1964-1985

1964-1968 1969-1974 1974 -1979 1980-1985
Tirade 29 13 24 17
Hollands maandblad 13
Soma 4
De Revisor 19 1
Raster 14
Elders                  4 10

Aantal gedichten 29 34 43 42

Deze ontwikkeling in het publicatiegedrag van de dichter kan 
verklaard worden met enkele mogelijke literatuursociologische 
verschijnselen. Wanneer een dichter bekendheid krijgt, kan hij 
zijn werk op meerdere plaatsen kwijt. Het kan zijn dat Koplands 
werk daardoor aantrekkelijk werd voor de redactie van De 
Revisor. Het lijkt immers verstandig om in een nieuw tijdschrift 
niet alleen maar jonge, onbekende dichters te laten publiceren, 
maar ook enkele grote(re) namen te brengen. Ook kan het zijn 
dat de dichter er zélf voor kiest om het aantal podia te vergroten 
om daarmee zijn reputatie te vergroten. Een andere reden 
kan zijn dat de dichter zo veel publiceert dat één tijdschrift 
niet voldoende is om zijn productie te plaatsen. Een laatste 
mogelijke verklaring ten slotte is de overgang van collega-
dichter en criticus T. van Deel naar De Revisor; daarmee kreeg 
Kopland onmiddellijk een contact in de redactie van het nieuwe 
tijdschrift. 

Dit alles neemt niet weg dat het vanuit poëticaal perspectief 
opvallend is dat Kopland regelmatig in De Revisor gaat 
publiceren. In de eerste jaren van zijn carrière heeft hij zich 
beperkt tot het publiceren in Tirade en Hollands maandblad, 
twee tijdschriften waarin de zogenaamde ‘parlandistische poëzie’ 
te lezen is. Dat Kopland vanaf 1971 ook poëzie publiceert in Soma 
en De Revisor, tijdschriften van de ‘neosymbolistische’ poëzie, 
ligt niet in de lijn der verwachting. Heeft deze ontwikkeling in 
het publicatiegedrag vooral een strategische achtergrond, of 
verandert er iets in de poëzie van Kopland? 

Wie denkt dat Kopland hiermee zijn plaats in het literaire 
veld heeft gevonden, vergist zich. Vanaf 1980 verschijnen zijn 
gedichten ook in Raster. Tussen 1980 en 1985 publiceert hij 
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daarin maar liefst veertien gedichten (die hij onderbrengt 
in vier bijdragen), terwijl hij in Tirade (tussen 1980-1982) 
zeventien gedichten publiceert en in De Revisor slechts één. In 
deze jaren publiceert hij twee bundels. In Dit uitzicht (1982) 
zijn gedichten te vinden uit De Revisor, Tirade en Raster, in 
Voor het verdwijnt en daarna (1985) zijn alleen nog gedichten 
uit Raster en De Revisor gepubliceerd. Veel gedichten uit deze 
twee bundels zijn in andere tijdschriften of gelegenheidsbundels 
voorgepubliceerd.

Na prominent aanwezig geweest te zijn in de organen van 
de parlandistische en de neosymbolistische poëzie, publiceert 
Kopland vanaf de jaren tachtig erg veel in het tijdschrift van de 
taalgerichte poëzie. Hoewel Raster en Tirade op menig terrein 
lijnrecht tegenover elkaar lijken te staan, ziet deze dichter er 
geen been in om tegelijk in beide tijdschriften te publiceren.  

Tabel 2:  Voorpublicaties in literaire tijdschriften van bun-
dels van Rutger Kopland (gedichten): 1964-198599

OND** ORG ALL WIE LEG ALD DIT VOO TOT
Tirade 9 13 11 9 12 12 17 83

Hollands maandblad 6 5 2 13

Soma 4

De Revisor 8 9 2 1 20

Raster 6 8 14

Elders 3 1 10 14

Totaal voorpublicaties 9 13 20 19 22 21 25 20 148

Aantal gedichten 28 27 32 27 28 24 32 26 224

PVG* 32 48 66 70 68 88 75 73 66
*   Percentage voorgepubliceerde gedichten
** Dit zijn de afgekorte titels van de eerste acht bundels van Kopland

Kopland gaat in de loop der jaren in steeds méér tijdschriften 
publiceren. Hij komt in tijdschriften terecht waar men hem in 
eerste instantie niet zou verwachten. Hoewel hij meer en meer in 
De Revisor en Raster gaat publiceren, blijft hij trouw aan Tirade. 
Het publiceren in de andere tijdschriften heeft weinig gevolgen 
voor de kwantiteit in bijdragen aan het vroegere tijdschrift. 
Alleen tussen 1982 en 1984 zijn er geen gedichten van Kopland 
in Tirade te vinden, maar vanaf 1985 is dat weer wel het geval. 
Hierdoor ontstaat het beeld dat de dichter nu helemaal van zijn 
‘parlandistische’ oorsprong vervreemd is geraakt en dat hij een 
‘taalgericht’ dichter is geworden. Deze inhoudelijke ontwikkeling 
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wordt dan ook door de literatuurkritiek in zijn werk herkend. Toch 
lijken vooral institutionele oorzaken Kopland publicatiegedrag 
te sturen. Veel gedichten uit Voor het verdwijnt en daarna 
zijn voorgepubliceerd in gelegenheidsbundels en tijdschriften 
waarin Kopland incidenteel publiceert. Er is in deze periode veel 
vraag naar poëzie van Kopland vanuit verschillende hoeken in 
het literaire veld. Hierdoor krijgt de dichter meer mogelijkheden 
en publiceert hij niet langer louter in het tijdschrift waarin hij 
ooit begon. Belangrijker is de redactiewisseling in Tirade. In 
deze fase trekt Geert van Oorschot zich uit Tirade terug. Hij 
was de man die de contacten met Kopland onderhield. Met de 
nieuwe redacteuren Verhaar en Cohen verloopt het contact 
waarschijnlijk moeizamer, want Kopland gaat pas weer in Tirade 
publiceren als er een andere redactie is waarin de dichters Anker 
en Lieske zitting hebben.

2.2.2 Het beeld ‘Kopland’
In Volmaakt onaf. Over stijl en thematiek in de vroege poëzie 
van Rutger Kopland gaat Stefan Evenepoel uitgebreid in op de 
receptie van de eerste vijf bundels. In de besprekingen komen 
telkens twee termen terug: ‘anekdote’ en ‘expressiviteit’. De 
nadruk die critici leggen op het anekdotische element geeft aan 
dat zij ervan uitgaan “dat de invulling van de anekdote als wer
kelijkheidsuitbeelding in poëzie mogelijk wordt geacht […] De 
poëtica waarvan deze premisse spreekt, is met andere woorden 
mimetisch georiënteerd”.100 Die werkelijkheidsuitbeelding heeft 
een in hoge mate subjectieve en communicatieve functie. “Deze 
premisse wijst met andere woorden op een communicatief en 
expressief georiënteerde poëtica en suggereert enige parallellen 
met wat traditioneel ‘belijdenispoëzie’ wordt genoemd.”101 

Critici van de eerste twee bundels lazen Koplands poëzie 
met een mimetische of expressieve leeshouding. Dat beeld 
wil Evenepoel corrigeren. Hij leest het poëticale gedicht 
‘Lijsterbessen’ uit Onder het vee (1966) om het volgende te 
constateren:

“Dit gedicht laat […] een directe route zien van uitbeelding 
van werkelijkheid en expressie, naar emotionele com-
municatie met de lezer, maar die route blijkt evenzeer 
over een indirect pad te lopen: langs de bevraging van 
waarneming en werkelijkheidsbeeld, naar de bevraging 
van de middelen om dat werkelijkheidsbeeld in poëzie te 
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reconstrueren.”102

Het lezen van de vroege poëzie van Kopland met een mimetische 
en een expressieve bril op loopt volgens Evenepoel spaak. Hij 
wijst op de poëticaliteit in dit gedicht en op de metaforische 
manier waarop de werkelijkheid in dit gedicht wordt 
weergegeven. Ook Van Domselaar probeert het bestaande beeld 
te nuanceren: 

“Maar een belangrijke eigenschap van deze poëzie is dat, 
welbeschouwd, de quasi achteloos geschreven regels 
een vaak indrukwekkend gevolg zijn van stilistische 
slijpwerk, waarvan een bewogen gemoed weliswaar 
het uitgangspunt lijkt te zijn, maar waarvan een steeds 
zelf-reflecterende gesteldheid de leidraad vormt. Het is 
een bijzondere combinatie van bevlogenheid en   
ambachtelijkheid, emotionaliteit en afstandelijkheid 
die de gedichten van Kopland tot zulke boeiende poëzie 
maakt.”103

De ontwikkeling die de dichter in de jaren zeventig doormaakt, 
wordt vaak aangeduid met institutionele termen: van Tirade 
naar Raster. Hoe dat precies zit, hebben we zojuist gezien. 
Dit beeld wordt bevestigd door de inhoudelijke, poëticale 
argumenten van critici. De vroege poëzie staat bekend 
om de vele natuurbeschrijvingen vol melancholie en de 
idyllische herinneringen aan een verloren gewaand paradijs. 
Realiteitszin botst met een droomwerkelijkheid, het heden 
van de volwassenheid met het verleden van de jeugd. Kopland 
verwerkt deze problematiek in verschillende thema’s als leven 
en dood, kind versus volwassene, beweging versus stilstaand 
en werkelijkheid versus kunstmatigheid.104 Het thema ‘tijd’ 
speelt daarbij een centrale rol.105 In de latere poëzie verschuift 
de aandacht naar het proces van waarnemen. Meer en meer 
wordt de ik een onafhankelijke waarnemer, een buitenstaander, 
die reflecteert op de manier waarop hij de werkelijkheid 
waarneemt. Koplands poëzie richt zich op  wat De Geest ‘het 
fenomeen van de afwezigheid’ noemt en Goedegebuure ‘het 
uitzicht op de leegte’.106 De veranderingen manifesteren zich 
eerst en vooral in de vorm van de gedichten. De gedichten 
worden korter, beschrijvingen van natuur en personen worden 
abstracter (en daardoor minder anekdotisch), de met ironie 
gebrachte gevoelsomschrijvende woorden maken plaats voor 
kale en concretere aanduidingen.107
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Wanneer ik enkele toonaangevende publicaties over Kopland 
naast elkaar leg, dan blijkt dat daarin meer dan eens wordt 
geprobeerd een mimetische lezing aan te vullen met een lezing 
die zich richt op het door de dichter uitgedrukte wereldbeeld. 
Een van de eerste diepgravende beschouwingen is van de hand 
van D’Oliveira en verscheen in Literair lustrum 2.108 D’Oliveira 
leest het gedicht ‘Een lange wandeling’ uit de Het orgeltje 
van yesterday. Hij hecht in zijn lezing weinig waarde aan de 
verwijzingen naar de concrete werkelijkheid (de plaats van de 
wandeling, de initialen van de genoemde kinderen), maar gaat 
op zoek naar motieven die het themacomplex rondom leven en 
dood verduidelijken.

Koplands vroege poëzie werd in de literaire kritiek vooral 
gelezen als mimetisch en expressief. De dichter verbeeldt een 
voor de lezer herkenbare werkelijkheid. Tegelijkertijd is het 
lyrisch ik in deze poëzie een voor de lezer herkenbaar personage 
dat de eigen emoties zodanig verwoordt dat de lezer ze mee 
ervaart. In de loop der jaren gaan critici zich meer oriënteren 
op de levensbeschouwelijke en poëticale noties die de gedichten 
bevatten. Interpreten benadrukken dat er in Koplands poëzie 
meer gebeurt dan werkelijkheidsuitbeelding en communicatie 
van emoties. De poëzie is uitermate geconstrueerd en zit formeel 
interessant en complex in elkaar. Op basis daarvan worden 
er interpretaties voorgesteld waarin gezocht wordt naar de 
levensbeschouwelijke of impliciet poëticale noties die aan het 
gedicht ten grondslag liggen. Hoewel er in deze lezingen veel 
aandacht is voor de talige eigenschappen van de poëzie zijn het 
geen ‘autonomistische’ lezingen. De interpreten zijn immers op 
zoek naar wat het lyrisch ik in de poëzie uitdrukt. 

Vanaf Alles op de fiets (1969) worden Koplands bundels 
positief besproken door critici uit alle literaire windrichtingen. 
Liefhebbers Herman de Coninck en Aad Nuis schrijven beide 
over poëzie in Tirade. J. Bernlef en Rein Bloem daarentegen 
zijn beide prominente medewerkers van Raster. De criticus die 
zich het intensiefst met Kopland bezighoudt, is Tom van Deel, 
poëzieredacteur van De Revisor. Van deze toonaangevende 
critici kan alleen Rein Bloem lange tijd weinig waardering 
opbrengen voor Koplands poëzie.

Deze critici waarderen niet alleen de poëzie, maar proberen 
ook aannemelijk te maken dat deze dichter ‘bij hen hoort’. Hoe 

DE_TAAK.indb   105DE_TAAK.indb   105 20-05-2007   23:39:4920-05-2007   23:39:49



106

dit annexatieproces in zijn werk gaat, blijkt uit een discussie 
tussen Herman de Coninck en Rein Bloem. In 1979 gaat de 
criticus die zich verwant voelt aan Tirade stevig in tegen een 
bespreking van de Raster-dichter. De Coninck reageert in Tirade 
op een bespreking van Bloem in Vrij Nederland.109 Bloem hekelt 
daarin Koplands gebrek aan aandacht voor de vorm van het 
gedicht. Hij zegt daar onder meer:

“De ik-figuur – en gezien Koplands hele werk en wat 
hij daarover prijsgeeft kun je daar gerust de heer v.d. 
Hoofdakker voor houden – richt zich heel direkt en 
emotioneel tot een personage in wie hij eens geloofde, 
maar die geen belofte waar wist te maken.”110 

Bloem, stelt De Coninck daar tegenover, is weliswaar aanhanger 
van een linguistisch-structurele benadering, maar hij ziet die 
formele elementen alleen in poëzie waar het er duimendik 
bovenop ligt, die van Faverey bijvoorbeeld. Koplands gedichten 
zijn echter nadrukkelijk ‘gemaakt’. Hij laat dat zien door 
een analyse van het gedicht met als eerste regel: ‘Die dagen 
met jou G, ze smaakten heel hevig’. De vormgeving van dat 
gedicht is allesbehalve eenvoudig en zo nu en dan zelfreflexief. 
Aandacht voor de vorm en een persoonlijke inhoud hoeven 
elkaar helemaal niet in de weg te zitten. De Coninck gaat nog 
een stapje verder en draait de rollen om. Ook in het werk van 
Faverey ontdekt hij inhoudelijke thema’s. De dichter probeert in 
zijn poëzie zo nadrukkelijk als individu te verdwijnen, is zo sterk 
op zoek naar niets, dat er sprake is van ‘een wanhopige vorm van 
humanisme’. Het gaat immers om ‘ascese, abdicatie, wanhoop 
en ontroering’. Net als Kopland schrijft Faverey over ‘heel hevig 
weinig’. 

De Coninck verzet zich tegen de literatuuropvatting van 
Bloem en diens interpretatie van Kopland en Faverey. Hij 
verwijt Bloem zich blind te staren op de formele kanten van 
het gedicht en geen aandacht te hebben voor de inhoudelijke 
(mimetische en expressieve) aspecten van de poëzie van Kopland 
én Faverey. Door wat badinerend te doen over ‘de linguïstisch-
structuralistische benadering’ uit Raster en daar tegenover een 
leeshouding te plaatsen die wel degelijk aandacht heeft voor de 
gedachten en gevoelens die in poëzie worden geuit (die aansluit 
bij de poëtica van Tirade), probeert De Coninck Kopland voor 
te stellen als Tirade-dichter. Niet alleen Kopland, maar ook 
Faverey, kunnen gelden als dichters die het poëticale gelijk van 
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De Coninck illustreren.
Dat Kopland vanaf 1974 in De Revisor gaat publiceren, 

heeft onder meer te maken met het feit dat T. van Deel (die als 
dichter al regelmatig in Tirade te vinden was) poëzieredacteur 
is van het nieuwe tijdschrift. Hij is degene die Kopland vraagt 
om bijdragen en de dichter daarmee het tijdschrift binnen 
haalt.111 Van Deel beijvert zich er in deze periode voor om het 
werk van Kopland (en andere dichters uit het tijdschrift) onder 
de aandacht te brengen. De vroegere Tirade-dichter schrijft 
in zijn tijd als Revisor-redacteur positieve kritieken over hun 
werk en publiceert interviews en essays. Het is om die reden 
niet zó opmerkelijk dat Kopland aan het begin van de jaren 
zeventig zijn bijdragen verdeelde over het parlandistische en het 
neosymbolistische tijdschrift. 

Dat neemt niet weg dat Van Deel in zijn tijd als poëzie-
redacteur van De Revisor Kopland presenteert als een Revisor-
dichter. In het tijdschrift verschijnt een serie interviews met 
verschillende dichters (Leo Vroman, Jan Kuijper, Ad Zuiderent, 
C. O. Jellema en Hans Faverey). In deze interviews vraagt Van 
Deel veel over tekstgenese, over het dichterlijk proces en over 
de formele kanten van het gedicht: het interessegebied van De 
Revisor. Deze interviews lijken bedoeld geweest om De Revisor 
een gezicht te geven. Dat Kopland, Kuijper én Faverey in deze 
reeks aan bod komen, laat al zien dat de belangstelling van 
Van Deel als poëzieredacteur niet beperkt bleef tot dichters die 
neosymbolistisch genoemd worden (zoals Kuijper en Otten). 
Het is dus maar de vraag of we Koplands overgang van Tirade 
naar De Revisor kunnen beschrijven met het behulp van de 
classificaties ‘parlandistisch’ en ‘neosymbolistisch’. Van Deel 
zelf heeft aangegeven dat de scheiding tussen de verschillende 
tijdschriften in de jaren zeventig minder sterk was dan zij lijkt. 
In een interview beweert hij dat in De Revisor elementen uit 
Tirade én Raster zijn samengekomen.112 

Er is nog een derde kaper op de kust. J. Bernlef, voormalig 
poëzierecensent in De gids en Haagse post, is op dit moment 
redacteur van Raster. In die hoedanigheid wil hij maar al te 
graag laten zien dat de gerenommeerde dichter die in Tirade 
en De Revisor publiceert, eigenlijk een Raster-dichter is. Hij 
ontwaart in Koplands oeuvre een ontwikkeling van anekdotische 
poëzie waarin het voorbijgaan van de tijd wordt geregistreerd 
naar gedichten die Bernlef benoemt met de volgende woorden: 
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‘kaalheid’, ‘soberheid’, ‘schaarse gebruik van beeldspraak’, 
‘ontbreken van detail’, ‘mistflarden en kale rotsoppervlakten’. 
Bernlef presenteert Kopland als een nieuwe dichter: “De nieuwe 
Kopland noodde niet langer tot ontspannen leesgenot in de luie 
stoel van de herkenning maar tot een geconcentreerd lezen van 
woord tot woord, een ontdekkingsreis op het puntje van een 
harde keukenstoel.”113 De gedichten van Kopland zijn niet langer 
gesloten composities, maar onopgeloste processen waarin 
woorden zich losmaken van hun voorgevormde betekenis. 
Tegenover een literatuuropvatting waarin ‘herkenning’ (mimesis) 
centraal staat plaatst Bernlef een poëtica die veronderstelt 
dat gedichten woord voor woord (en geconcentreerd) gelezen 
moeten worden (zoals close readers dat doen).  

De Raster-redacteur reageert op eerdergenoemde tekst 
van De Coninck die de geconstrueerde poëzie van Bernlef en 
Bloem neerbuigend ‘structuralisme’ genoemd heeft. Terwijl 
De Coninck de veronderstelde toename van structuralisme in 
Koplands oeuvre niet toejuicht en zelfs probeert te ontkrachten, 
ligt daarin voor Bernlef de kiem van zijn waardering. Hoewel hij 
weet dat een overvloed aan ‘gemaaktheid’ niet zelden tot steriele 
en onechte poëzie leidt, waardeert hij poëzie die bestaat bij de 
gratie van de twijfel aan zichzelf. En dat paradoxale zorgt bij 
Kopland juist voor de grote spankracht. Bernlef én De Coninck 
benoemen de veranderingen in Koplands poëzie als een overgang 
van Tirade naar Raster. Bernlef waardeert die ontwikkeling, 
terwijl De Coninck haar probeert te nuanceren. 

De Coninck, Van Deel, Bernlef en Bloem hanteren 
allemaal een andere leeshouding. Vanuit die leeshouding 
becommentariëren zij de inhoudelijke ontwikkeling in Koplands 
poëzie. Wat daarbij opvalt, is dat hun institutionele posities 
hun interpretaties kleuren. De critici benadrukken telkens 
die aspecten die aansluiten bij de poëticale lijnen van het 
tijdschrift waarin zij zelf publiceren. Hoewel de wijze waarop 
deze critici hun poëtica verdedigen oprecht is, liggen er ook 
literair-politieke belangen ten grondslag aan hun lezing. Die 
heeft als doel de naam van het eigen tijdschrift te verbinden met 
de naam van deze vermaarde dichter die bij critici en bij het 
publiek een grote reputatie heeft. Dit leidt ertoe dat Kopland 
in het literaire veld van de jaren zeventig op twéé manieren 
geclassificeerd wordt. Voor aan Tirade gelieerde critici is en 
blijft hij een ‘parlandistisch’ dichter, terwijl Raster-critici hem 
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als ‘taalgericht’ dichter presenteren. Hoewel Kopland zonder 
veel scrupules in verschillende tijdschriften publiceert, is zijn 
werk aanleiding om twee richtingen in het vierstromenland 
scherp van elkaar af te bakenen. 

2.2.3 H. C. ten Berge
H. C. ten Berge publiceert op 25-jarige leeftijd (in 1963) zijn 
eerste gedichten in het literaire tijdschrift Podium (1944-1969) 
en het literair-kritische tijdschrift Merlyn (1962-1966) (zie tabel 
3 en 4). Hij begint zijn literaire carrière daarmee op een duidelijk 
gemarkeerde institutionele plek. Podium was het tijdschrift van 
de Vijftigers dat een lange nabloei kende en Merlyn was het 
tijdschrift van de structuuranalytische literatuurbeschouwing. 
Zijn gedichten werden goed genoeg bevonden door redacties 
waarin onder meer auteurs Remco Campert, Gerrit Kouwenaar, 
H. J. A. Hofland, Gust Gils en W. F. Hermans (Podium) zetelden. 
Ook de critici J. J. Oversteegen, Kees Fens en H. U. Jessurun 
d’Oliveira (Merlyn) ruimden voor de jonge dichter nogal 
wat publicatieruimte in. In de beginjaren van zijn loopbaan 
(1963-1966) publiceert Ten Berge vrijwel al zijn gedichten in 
Merlyn (46 gedichten) en Podium (13 gedichten). Veel van deze 
gedichten verschijnen in zijn eerste drie bundels Poolsneeuw 
(1964), Swartkrans (1966) en Personages (1967).

Dat zijn affiniteit met Merlyn het grootst was, blijkt wanneer 
het tijdschrift in 1966 ophoudt te bestaan. Ten Berge kiest er 
dan niet voor om zijn carrière voort te zetten in Podium (dat 
op dat moment op zijn laatste benen loopt), maar richt zélf een 
tijdschrift op: Raster. Het verschijnen ervan wordt in het laatste 
nummer van Merlyn bekend gemaakt: het zal door dezelfde 
uitgever worden uitgegeven. Het nieuwe tijdschrift Raster wilde, 
blijkens het voorwoord in het eerste nummer, een voorzetting 
(met een breder uitgangspunt) zijn van het tijdschrift dat 
bekend stond vanwege de ‘strukturele analyses’.114 

Tussen 1967 en 1973 (de looptijd van het eerste Raster 
waarvan Ten Berge alleen de redactie deed), publiceerde de 
dichter veel van zijn gedichten in het tijdschrift: vijf bijdragen 
met 26 gedichten. Als tijdschriftredacteur begint Ten Berge ook 
veel essays te schrijven (een enkel essay was ook al in Merlyn 
verschenen) en poëzie te vertalen. Verder staan er in Raster 1 
drie verhalen van zijn hand. Tussen 1967 en 1973 ontpopt dichter 
Ten Berge zich als tijdschriftleider, essayist, vertaler en prozaïst. 
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Eind 1972 verschijnt het (voorlopig) laatste nummer van 
Raster, waarmee Ten Berge zijn belangrijkste publicatiepodium 
kwijtraakte.

De gedichten uit deze jaren vormen ongeveer de helft van 
de bundel De witte sjamaan (1973). In die bundel vinden we 
ook enkele gedichten die voorgepubliceerd zijn in Soma (1969-
1972), voorganger van De Revisor. Belangrijker nog is dat de 
redactie van Soma een uitgebreid interview met Ten Berge 
(verspreid over twee nummers) publiceerde. Net als Kouwenaar 
en Faverey (twee andere dichters die in Podium, Merlyn en 
Raster publiceren) vond men Ten Berge belangrijk genoeg om 
prominent onder de aandacht te brengen. 

Toch publiceerde Ten Berge niet veel in Soma en De Revisor. 
In de periode dat Raster niet bestaat (1973-1977) publiceert hij 
überhaupt weinig in andere literaire tijdschriften: niet meer dan 
één essay en één bijdrage met gedichten in De Revisor (al zijn dat 
wel meteen negen gedichten) en wat bijdragen aan Gedicht en 
De gids. In 1977 begint Raster weer te verschijnen en levert Ten 
Berge meteen een forse bijdrage met acht gedichten die terecht 
zullen komen in de bundel Va banque die in hetzelfde jaar 
verschijnt. Daarin vinden we verder alleen de negen gedichten 
tellende bijdrage aan De Revisor terug. De bundel Va banque 
bevat daardoor een hoog percentage Revisor-gedichten. Dit zou 
aanleiding kunnen zijn om, net als bij Kopland, een ontwikkeling 
in Ten Berge’s poëzie te veronderstellen. Het feit dat het slechts 
om een enkele bijdrage gaat, in een periode waarin Ten Berge’s 
vanzelfsprekende publicatieorgaan niet bestond, weerspreekt die 
gedachte echter. Daar komt nog bij dat De Revisor, zoals we bij 
Rutger Kopland ook al zagen, een middenpositie wilde innemen 
en om die reden ook poëzie van taalgerichte dichters opnam. 
Ten Berge maakt echter geen radicale overstap van Raster naar 
De Revisor, zoals zijn collega-dichter Ad Zuiderent in deze 
periode doet. De institutionele oorzaken voor de verandering 
in Ten Berge’s publicatiegedrag lijken hier belangrijker dan een 
mogelijke poëticale verklaring. 

In het nieuwe Raster zal Ten Berge tussen 1977 en 1985 op 
het oog niet veel poëzie meer publiceren (zes bijdragen van totaal 
zeventien gedichten). Die lage aantallen vertekenen enigszins 
omdat Ten Berge’s laatste twee bundels in deze periode, Nieuwe 
gedichten (1981) en Texaanse elegieën (1983), bestaan uit een 
klein aantal lange gedichten. In deze jaren publiceert hij in 
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Raster wél een grote hoeveelheid essays, kritieken (over Paul 
Rodenko, Sybren Polet, Bert Schierbeek) en vertalingen van 
verwante dichters als Nathaniel Tarn en Christopher Middleton. 

 
Tabel 3:  Voorpublicaties in literaire tijdschriften van bun-

dels van H. C. ten Berge (gedichten): 1963-1985

POO** SWA PER DWS VAB NG TE TOT
Podium 8 8
Merlyn 6 19 18 43
De Gids 2 2
Raster 14 8 3 4 29
Soma 6*** 6 
Gedicht 2 3 5 
De Revisor 9 1**** 10
Bzzlletin 2 2
Maatstaf
Wolfsmond (1) 1 2
Tirade 1 1

Totaal voorpublicaties 14 21 19 21 17 8 6 108
Aantal gedichten 17 25 28 4 25 17 13 167
PVG* 82 84 64 50 68 47 46 65

* Percentage voorgepubliceerde gedichten.
** Dit zijn de afgekorte titels van de eerste zeven bundels van Ten Berge.
*** Het gedicht ‘Ik denk in poëzie’ staat in Soma  én Raster
**** ‘Kill your darling,  dichter’ staat in De Revisor én Raster

Uit tabel 4 kunnen we afleiden dat Ten Berge (net als Kopland) 
veel van zijn werk voorpubliceert. Vooral de gedichten uit de 
eerste drie bundels hebben in literaire tijdschriften gestaan. Later 
neemt het percentage voorgepubliceerde gedichten af. Opvallend 
is dat we alleen van De witte sjamaan kunnen zeggen dat de 
bundel voor het grootste deel in Raster is voorgepubliceerd. De 
gedichten in Va banque zijn gelijk verdeeld over Raster en De 
Revisor, terwijl de gedichten uit Nieuwe gedichten en Texaanse 
elegieën niet alleen in Raster verschenen, maar ook in enkele 
minder programmatische tijdschriften.

Ten Berge oriënteert zich voornamelijk op Raster, maar gaat 
vanaf 1977 ook zo nu en dan in andere tijdschriften publiceren. 

DE_TAAK.indb   111DE_TAAK.indb   111 20-05-2007   23:39:5120-05-2007   23:39:51



112

Tabel 4:  Aantallen gedichten in literaire tijdschriften van  
H. C. ten Berge: 1963-1985

Podium
Merlyn
De Gids
Raster
Soma
Gedicht
De Revisor
Bzzlletin
Maatstaf
Wolfsmond
Tirade

1963 -1966 1967 -1973 1974 -1979 1980-1985 TOT
13 13
46 46

2 2 3 7
26 10 7 43

6 6
1 1

10 1 11
2 2
1 1

6 6
1 1

Aantal gedichten 61 34 24 18 137

Gedichten van hem komen terecht in Bzzlletin, Maatstaf (al 
doet het ene gedicht in dit tijdschrift denken aan een grap 
van ofwel de dichter ofwel de redactie van het tijdschrift), De 
gids, Wolfsmond en Tirade. Het gaat hierbij om incidentele 
bijdragen die geen veranderende koers lijken aan te geven. 
Deze ontwikkeling kan verklaard worden door het gegeven 
dat de dichter inmiddels een gevestigde reputatie heeft en 
daarom voor verschillende tijdschriften aantrekkelijk wordt. 
Opvallend zijn de bijdragen in Tirade in 1982, waarschijnlijk 
op uitnodiging van Jacques Hamelink die op dat moment even 
redacteur van het tijdschrift was, en in De Revisor in 1983. Die 
laatste bijdrage betreft een gedicht bij een interview dat Jan 
Kuijper met de dichter hield. In de reeks interviews die Kuijper 
houdt, komen allerlei Revisor-dichters aan bod, maar ook 
dichters vanuit andere hoeken (zoals Ten Berge en Leeflang). De 
interviewreeks van Kuijper laat zich vergelijken met die van Van 
Deel van enkele jaren eerder. Net als Van Deel beperkt Kuijper 
zich niet tot zogenaamde neosymbolistische dichters, ook 
neoromantische (Leeflang) en taalgerichte (Ten Berge) dichters 
worden geïnterviewd.

We kunnen dus vaststellen dat H. C. ten Berge een dichter is die 
zich zeer actief in het literaire veld heeft bewogen. In het begin 
van de jaren zestig deed hij zijn intrede in twee tijdschriften die 
op dat moment toonaangevend waren voor de literatuur van de 
Vijftigers: Podium en Merlyn. Na zich in deze twee tijdschriften 
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gemanifesteerd te hebben, besluit hij zijn eigen tijdschrift op te 
richten. Daarmee zette hij enerzijds de bestaande traditie voort, 
maar kreeg hij ook de kans om als redacteur die literaire richting 
vorm te geven. Dat deed hij niet alleen maar door te dichten, 
maar vooral door essays te schrijven, vertalingen te publiceren 
en door het schrijven van experimenteel proza. Anders dan 
Kopland – die naast dichter toch vooral psychiater was – leeft 
Ten Berge in deze periode van de pen. Dat verklaart voor een 
deel waarom hij zo actief is in het literaire veld. Die activiteiten 
leiden er toe dat Ten Berge een veel duidelijker poëticaal profiel 
heeft dan Kopland. 

  
2.2.4 Het beeld ‘Ten Berge’

In de vroege receptie van het werk van Ten Berge spelen twee 
critici een vooraanstaande rol: Kees Fens en Rein Bloem. Dat het 
juist deze critici zijn die Ten Berge’s eerste bundels signaleren 
en positief bespreken houdt verband met het gegeven dat alle 
betrokkenen institutioneel gelieerd zijn aan Merlyn en er blijk 
van geven een verwante literatuuropvatting aan te hangen. 
Bloems recensie van Poolsneeuw is symptomatisch voor de 
vroege receptie.115 De criticus heeft het over ‘vrieskou’, ‘gestold’ 
en ‘ijskristallen’. Deze motieven – die in de bundel veelvuldig 
voorkomen – worden dan al snel gekoppeld aan de gedachte dat 
de poëzie ‘weerbarstig’ en ‘slim’ is. In deze sfeer van koude en 
hardheid wordt geen poëzie geschreven die emotioneel is, eerder 
is er sprake van geconstrueerde taalbouwsels. Bloem heeft het al 
snel over poëzie ‘die om het dichterschap draait’.

In de vroege kritieken worden Ten Berge en Jacques 
Hamelink samen besproken. Dat is natuurlijk omdat zij in 
dezelfde periode debuteren. Net als Ten Berge publiceert 
Hamelink zijn gedichten in Merlyn. Critici zien echter ook 
poëzie-inhoudelijke verwantschap tussen de twee dichters. Veel 
critici van de vroege bundels van Ten Berge wijzen er bovendien 
op dat de dichter Raster-redacteur is.116. Een aantal typeringen 
komt in verschillende besprekingen terug: onpersoonlijk, 
understatement, concreet taalgebruik en het gebruik van 
elementen uit ‘vreemde’ culturen (ofwel uit het verleden – de 
middeleeuwen – ofwel buiten Europa – Antarctica). In enkele 
interviews beïnvloedt Ten Berge de beeldvorming rondom 
zijn oeuvre. Zo wordt de dichter geïnterviewd door Lidy van 
Marissing in De volkskrant. Uitspraken die hij in dat interview 
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doet, versterken het beeld dat inmiddels rondom zijn werk is 
ontstaan. Zo zegt hij:

“In mijn werk heb ik onderscheid willen maken tussen 
emoties en sentiment. Ik gebruik harde emoties, omdat 
je gewoon rotpoëzie krijgt als er gevoelens inzitten die 
niet uitgekristalliseerd zijn. En daarvoor heb je intellect 
nodig. Ik wil dat alle dingen die ik maak een zeer hechte 
structuur hebben. De emoties en alles daaromheen 
vormen de inhoud.”117 

Ook het interview dat in twee delen in Soma verscheen, heeft 
grote invloed uitgeoefend op de beeldvorming rondom Ten 
Berge’s werk.118 Ten Berge verzet zich daarin nogal sterk tegen 
de commercialisering van de literatuur en presenteert zichzelf 
als geëngageerd dichter, die een gedicht construeert. Hij geeft 
aan dat zijn voorkeur voor vreemde culturen voortkomt uit 
onvrede met de eigen Westerse cultuur:

“In een samenleving waar alles in dienst wordt gesteld van 
de hebzucht, kan gulzige artistieke eerzucht als geestelijke 
hebzucht worden aangemerkt. Het kost inspanning 
en discipline om je daaraan te onttrekken; de literaire 
wielrenner moet wat meer leren afzien. De persoon van 
de maker op de achtergrond houden, als reaktie op de 
overmatige aandacht in de pers voor de persoon en als 
verweer tegen een dweepzucht of verguizing die ten koste 
gaat van het onderzoek naar de wézenlijke identiteit van 
schrijver en werk.”119

Niet alleen interviews, maar ook essays beïnvloeden de 
beeldvorming rondom Ten Berge’s schrijverschap. Nadat enkele 
stukken in Podium en Merlyn waren verschenen, schrijft Ten 
Berge veel stukken in zijn eigen Raster. De dichter lanceert 
daarin termen als: intellect, vakmanschap, ‘logopoeia’ en 
‘laboratorium van taalresearch’. Het zijn woorden die we tegen 
blijven komen in de recensies van Ten Berge’s bundels. Sommige 
van deze begrippen hebben zo veel invloed dat ze in latere 
literatuurgeschiedenissen nog terug te vinden zijn. Zo nu en dan 
komt er in de receptie een nieuw begrippenkader bij: de thema’s 
‘leegte’, ‘koude’, ‘winter’ worden in verband gebracht met een 
‘mystieke staat van ontlediging’ of met ‘Zen-Boeddhisme’.120 

Een uitgebreide beschouwing van Cyrille Offermans in Vrij 
Nederland illustreert het literair-kritische beeld dat er van 
het werk van Ten Berge is ontstaan. In deze bespreking van 
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de essaybundel Levenstekens & doodssinjalen (1980) komen 
we veel tegen van wat we inmiddels al weten. Ten Berge is fel 
tegen iedere vorm van commercialisering, tegenover expressie 
van gevoelens plaatst hij ‘koele’ gedichten. Er is aandacht voor 
‘vreemde culturen’. Belangrijk is dat ook Offermans nadruk 
legt op de rol die ‘leegte’ in dit oeuvre speelt: de aanwezige 
afwezigheid. Er staan in de bundel ook enkele gedichten 
afgedrukt (oorspronkelijk uit Podium). Deze gedichten vormen 
voor Offermans aanleiding om te fulmineren tegen de manier 
waarop taalgerichte poëzie als die van Ten Berge in de kritiek 
benaderd wordt:

“Behalve nog veel meer zijn dat evenzovele voorbeelden 
van poëzie over poëzie, een ‘genre’ waartegen de laatste 
tijd nogal eens bezwaar wordt aangetekend. Vreemd 
vind ik dat niet, maar een uitdrukking van literair 
conservatisme is het wél. Want even belangrijk als het 
literaire resultaat is de manier waarop dat tot stand is 
gekomen. Als de sporen van dat proces volledig worden 
uitgewist, ontstaat al gauw de indruk van een directe of 
vanzelfsprekende verhouding tot de realiteit. En die is 
fictief.”121 

Offermans behoort, met onder meer Graa Boomsma, tot een 
groep critici die Ten Berge’s bundels uit het begin van de jaren 
tachtig waarderend bespreken. Je zou kunnen zeggen dat Ten 
Berge’s poëzie door twee generaties critici positief besproken 
is. Na de bemoeienissen van Fens en Bloem aan het eind van 
de jaren zestig, nemen Offermans en Boomsma het stokje over. 
Met die nieuwe groep critici verschuift ook het beeld enigszins. 
In de besprekingen van Nieuwe gedichten (1981) en Texaanse 
elegieën (1983) wordt er op gewezen dat het er in deze bundels 
minder koud aan toe gaat: locaties zijn Zuid-Afrika (in relatie tot 
de verwante dichter Breyten Breytenbach) en Texas. Werd Ten 
Berge vroeger vooral in verband gebracht met voorgangers T. 
S. Eliot, E. Pound en Lucebert, in deze periode overheersen de 
verwijzingen naar M. Nijhoff (naar aanleiding van de bundeltitel) 
en Herman Gorter (over wie Ten Berge schreef in Levenstekens 
& doodssinjalen).122 Er lijkt in deze periode consensus te bestaan 
over de waarde van Ten Berge’s poëzie, maar er vindt een 
lichte verschuiving plaats in de beeldvorming. Vanaf Nieuwe 
gedichten neemt men een tendens waar naar “een eenvoudiger 
taalgebruik en een herkenbaarder werkelijkheid.”123
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In het (voorlopige) sluitstuk van Ten Berge’s receptie (Altijd 
weer vogels die nesten beginnen) vertegenwoordigt Ten Berge 
op verschillende plaatsen Raster. De enige passage die over 
Ten Berge’s eigen werk gaat, zal ik hier in zijn geheel citeren. 
Die passage geeft mooi aan hoe de ‘beeldvormingsmachine’ zijn 
gang is gegaan. Veel elementen zullen ons inmiddels vertrouwd 
in de oren klinken:

“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 literatuurwete
nschap’(9). Zowel in zijn proza als in zijn poëzie maakt 
Ten Berge uitvoerig gebruik van montagetechniek 
en intertekstualiteit. Op die manier 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 a ls  e lement  in  een web van intertekstuele 
verwijzingen.”124

Er zijn maar weinig professionele lezers die Ten Berge’s werk 
mimetisch of expressief lezen. Hoewel men het er snel over eens 
is dat Ten Berge in zijn literaire werk levensbeschouwelijke 
uitspraken wil doen en cultuurkritiek wil leveren, leest men zijn 
gedichten vooral poëticaal en ziet men de gedichten als metafoor 
voor het proces van dichten. De ‘ijskristallen’ uit de bundel 
Poolsneeuw worden gezien als ‘autonome taalbouwsels’. Rein 
Bloem heeft het over ‘verzelfstandiging van het materiaal’.125 
De woorden staan er in een gedicht van Ten Berge niet in de 
eerste plaats om iets te betekenen, maar om te laten zien dat 
ze gemaakt zijn. Gedichten van Ten Berge worden door Rein 
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Bloem vooral gelezen als ‘bewerkingen van materiaal’ door een 
‘vakman’. Dat betekent dan automatisch dat de lezer op zoek 
moet gaan: welke informatielijnen zet de dichter uit? Welke 
intertekstuele sporen kunnen we volgen? Zowel Rein Bloem als 
H. U. Jessurun d’Oliveira passen dan ook de techniek van de 
close reading toe om alle onheldere passages van betekenis te 
voorzien.126 Het volgende citaat illustreert hoe Bloem gedichten 
van Ten Berge ziet:

“Kockyn,  een kermiskroniek is  een chaotische 
gedichtenreeks die zeer bekwaam gecontroleerd wordt, 
een hoepel die op één punt in beweging komt en daarna 
blijft door impulsen van allerlei kanten. Een centrifuge, 
waarin de motieven geslingerd worden naar de (steile) 
wand, zodat een lege ruimte ontstaat, unfilled, waar 
inderdaad de wind van vandaag in waait.”127

Een andere lezer van het eerste uur is Wam de Moor. Het is 
een van de weinige liefhebbers van Ten Berge’s werk wiens 
institutionele positie ver af staat van Raster. De Moor, biograaf 
van Van Oudshoorn, publiceerde zo nu en dan in Tirade. Dat 
men juist in dat tijdschrift het sterkst gekant was tegen proza 
en poëzie uit Raster, verhindert De Moor niet om waarderend 
over Ten Berge te schrijven. Hij  onderwerpt het gedicht ‘Maker 
& model’ aan een poëticale lezing. Voor hem is de vervreemding 
van de werkelijkheid het belangrijkste aspect van Ten Berge’s 
werk, ook omdat hij in diens proza altijd een oppervlakteverhaal 
ontwaart waar een verhaal  achter zit .  Verschil lende 
werkelijkheidsniveaus schuiven over elkaar en daardoor wordt 
er een nieuwe werkelijkheid gecreëerd in de verbeelding. En wat 
staat de lezer te doen? 

“De taak die Ten Berge daarmee de lezer toebedeelt, 
is geen gemakkelijke: aan de hand van deze kruimels 
verbeelding de weg terug te gaan naar een coherente 
wereld die ons als door matglas wordt getoond.”128

Die coherente wereld is een nieuwe werkelijkheid ‘van de 
taal zelf’. Lezers als Bloem, De Moor en Francis Bulhof (Ten 
Berge’s eerste professionele lezers) hebben geen interesse in de 
oppervlakte van Ten Berge’s poëzie en proza. Al snel zoeken zij 
naar een samenhang op hoger niveau. Die samenhang is vaak 
een poëticaal niveau (het gedicht gaat over het dichten) of een 
anderszins metaforisch niveau: het vertelde is metafoor voor 
‘de taal zelf’, of, zoals bij De Moor, voor ‘de afwezige inhoud’. 
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Volgens Bulhof wil Ten Berge ‘het niets verbeelden’:
“Wel verre van de identiteit van gedicht en dichter te 
willen poneren tracht ‘Maker & model’ via het gedicht, 
dus met het gedicht als instrument, tot de verbeelding van 
het niets te komen. Ten Berge vervalt daarbij niet in de 
‘imitative fallacy’ die proberen wil het niets door het niets 
weer te geven, maar hij komt er af en toe wel heel dicht 
bij, met name als het wit in het gedicht als een ijkmerk 
wordt ingevoerd.”129

De verschillende professionele lezers zetten bij Ten Berge’s 
gedichten al snel een metaforische of een poëticale bril op. Men 
heeft minder interesse in de wereld waarover concreet wordt 
verteld, dan voor ‘wat die wereld verbeeldt’: het ontstaan en 
vergaan van het gedicht of ‘het niets’. Het is duidelijk dat deze 
lezers Ten Berge’s werk vanuit een autonomistisch perspectief 
lezen. Daarbij valt op dat ze het allen hebben over ‘dwingende, 
streng gesloten vormgeving’ of varianten daarvan. Ze herleiden 
Ten Berge’s complexe vormexperimenten tot een kloppende 
en coherente interpretatie waarbij de poëzie iets abstracts 
verbeeldt. Hoe sterk de neiging is om de chaos van het gedicht 
te lezen als iets geordends blijkt uit het volgende citaat van Graa 
Boomsma:

“Ten Berge zet verschillende tijden (Middeleeuwen, 
twintigste eeuw), plaatsen (zuidpool, noordpool) en 
culturen (Azteken, Inuit, het middeleeuwse vagantenleven 
en het bestaan van de mystica Hadewych) naast elkaar 
en laat die botsen. Dank zij deze montagetechniek kan 
het heden in een nieuw verband geplaatst worden en zo 
een nieuwe betekenis krijgen. De verbeelding grijpt via 
de montage in in het proces van schrijvend denken. Ten 
Berge streeft niet naar een realistische uitbeelding van de 
werkelijkheid maar naar de verbeelding (een beeld van de 
twintigste eeuw).”130

Veel sleutelfiguren in de receptie van Ten Berge (Fens, Bloem, 
Offermans, Boomsma) zijn ‘institutioneel verwant’ aan Ten 
Berge, ofwel via Merlyn, ofwel via Raster. Zij lezen zijn poëzie 
voornamelijk als taalgerichte poëzie en benadrukken stelselmatig 
het poëticale karakter ervan. Men leest zijn werk niet om er 
beschrijvingen van de concrete werkelijkheid in te vinden of 
in contact te komen met de gevoelens en ideeën van de auteur. 
Ook al wijzen verschillende critici op het maatschappijkritische 
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karakter van sommige bundels, het leidt er nauwelijks toe dat 
de gedichten als zodanig gelezen worden. Ten Berge’s gedichten 
(en verhalen) zijn complexe taalconstructies waarin de lezer 
een samenhang kan creëren op metaforisch niveau. Vaak 
worden de gedichten gelezen als metaforen voor de ‘leegte’ of 
‘het schrijfproces’. Dat professionele lezers deze leeshouding 
aannemen bij gedichten van Ten Berge wordt deels veroorzaakt 
door het al eerder vastgestelde beeld van de dichter. Wie te 
boek staat als taalgerichte modernist, wordt al snel als zodanig 
gelezen. Het literair-historische beeld komt voort uit een 
samenspel van veranderingen van de poëzie, de leeshouding van 
dominante critici en de institutionele belangen die op het spel 
staan. Dit leidt ertoe dat in de receptie van Ten Berge’s werk een 
autonomistische lezing van zijn werk domineert. In het tweede 
deel van dit hoofdstuk zal ik enkele gedichten uit dit oeuvre óók 
lezen met de andere genoemde leeshouding: een mimetische en 
een expressieve. Ik zal daarmee laten zien dat de institutionele 
belangen die de leeshouding van veel critici bepalen, ons het 
zicht ontnemen op Ten Berge’s verwantschap met dichters uit 
de andere richtingen.

2.2.5 Willem Jan Otten
Ten Berge en Kopland spelen een belangrijke rol in de literatuur 
van de jaren zeventig, maar debuteren in het begin van de jaren 
zestig. Dat hebben zij gemeen met nogal wat toonaangevende 
dichters uit Raster en Tirade. De dichters die tot De Revisor 
worden gerekend (Jan Kuijper, Robert Anker, Ad Zuiderent, 
Willem Jan Otten) zijn jonger. Zij debuteren pas aan het einde 
van de jaren zestig of aan het begin van de jaren zeventig. 
Willem Jan Otten bijvoorbeeld publiceert zijn eerste gedichten 
in 1971. Hij debuteert dus niet in De Revisor (dat pas drie jaar 
later opgericht zou worden), maar ook niet in Soma. De eerste 
gedichten van Otten verschijnen in Hollands maandblad en 
Tirade (zie tabel 5 en 6). Net als Kopland kiest Otten ervoor 
om zijn eerste gedichten te publiceren in de tijdschriften van de 
parlandistische traditie. Blijkbaar is Tirade, het tijdschrift van 
uitgever Van Oorschot, in deze periode een prestigieuze plaats 
waar een jonge dichter graag terechtkomt. Dat er in deze jaren 
veel jonge dichters in Tirade publiceren, heeft verschillende 
institutionele oorzaken. De redactie van Tirade was alert 
wanneer het ging om het herkennen van nieuw dichterlijk talent 
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en Geert van Oorschot benaderde dichters nogal actief met de 
vraag om bijdragen.131 Bovendien had het poëziefonds van Van 
Oorschot op dat moment een grote bekendheid: het bevatte 
nogal wat dichters (Van Geel, Emmens) waarmee jonge dichters 
graag in verband gebracht willen worden. 

Vanaf het moment dat De Revisor bestaat, publiceert Otten 
nog slechts twee bijdragen (van in totaal acht gedichten) in 
Tirade. Tussen 1974 en 1984 publiceert hij vrijwel uitsluitend 
in De Revisor. In de beginfase van zijn carrière kan Otten 
dus met recht een Revisor-dichter genoemd worden. Het lijkt 
erop dat het publiceren in Tirade vooral ingegeven werd door 
institutionele redenen: als jonge dichter maakt Otten graag deel 
uit van een prestigieus poëziefonds. Poëticaal blijkt de dichter 
meer op te hebben met de dichters in het nieuwe tijdschrift, 
waarin hij van meet af aan zeer actief is. Na 1984 publiceert 
Otten ineens niet meer in De Revisor. Tussen 1984 en 1988 
plaatst hij vier omvangrijke bijdragen in Hollands Maandblad, 
het tijdschrift waarin hij ooit debuteerde, en één in Tirade, het 
tijdschrift waarin hij aanvankelijk regelmatig publiceerde en 
waarvan hij vanaf 1989 redactielid zal worden, zoals eerder 
vermeld met Robert Anker en Tomas Lieske.

Tabel 5:  Aantallen gedichten in literaire tijdschriften van 
Willem Jan Otten: 1973-1985

1971 -1976 1977 -1980 1981 -1985 1986-1988 TOT
Raster 3 3
De Revi sor 31 32 5 67
Hollands
maandblad

3 4 28 35

Tirade 8 8 3 19

Aantal gedichten 41 40 12 31 124

Het publicatiegedrag van Willem Jan Otten vertoont een 
interessante curve. Hij begint in de parlandistische / 
neorealistische hoek van Hollands maandblad en Tirade. 
Dat hij die tijdschriften als vertrekpunt kiest, valt te verklaren 
vanuit zijn bewondering voor het dichterschap van Chr. J. van 
Geel, een bewondering die veel Revisor-dichters (zoals Tom van 
Deel en Robert Anker) delen.132 Otten is dan ook niet de enige 
Revisor-dichter die in Tirade begint. We zagen in hoofdstuk 
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1 al dat Kopland, Van Deel en Herzberg in beide tijdschriften 
ongeveer evenveel publiceerden. Otten en Anker publiceren dan 
wel veruit de meeste gedichten in De Revisor, ook zij blijven 
verwant aan Tirade. 

De relaties tussen Tirade en De Revisor worden vooral tot 
stand gebracht door Tom van Deel, die als dichter verbonden 
was aan Tirade voordat hij poëzieredacteur van De Revisor 
werd. Interessant is de vraag waarom Van Deel, en met hem 
een hele groep dichters, zich ging profileren in het andere 
tijdschrift. Veel van hen konden immers gemakkelijk in Tirade 
blijven publiceren. Volgens mij zijn daarvoor twee belangrijke 
redenen te bedenken. In de eerste plaats is er een institutionele 
verklaring: de leeftijd. Jonge dichters voelden zich eerder thuis 
bij de ‘groep’ rondom De Revisor. Maar er is nog een andere, meer 
poëticale, verklaring mogelijk. Tirade nam een zeer specifieke 
plaats in, lijnrecht tegenover Merlyn en Raster. Veel Revisor-
dichters wilden niet in die polarisatie terecht komen. Dat blijkt 
wel wanneer we Van Deels literair-kritische werk bestuderen: in 
zijn essayistische en kritische studies toont hij zich herhaaldelijk 
voorstander van een merlinistische literatuurbenadering. Voor 
deze dichter – en waarschijnlijk veel andere Revisor-dichters 
met hem – was de ‘vorm-vent’-kloof die Tirade van Raster 
scheidde, veel te sterk aangezet.

Wanneer Willem Jan Otten in De Revisor publiceert, begint 
hij ook zijn eerste essays te schrijven. In 1974 en 1975 schrijft 
hij besprekingen van literatuur en toneel in het tijdschrift. Otten 
schrijft in die fase niet alleen toneelrecensies, maar manifesteert 
zich tegelijkertijd ook als toneelschrijver met de stukken Henry 
II (1978) en Een sneeuw (1983). Vanaf 1974 begint hij zich in het 
literaire veld te bewegen op verschillende terreinen. Later zal 
dat alleen nog maar doorzetten. Dan verschijnen er regelmatig 
essaybundels, toneelstukken en dichtbundels. Vanaf 1984 
begint Otten ook prozawerken te schrijven, de novelle Een man 
van horen zeggen is de eerste.

Dat alles neemt niet weg dat Otten aanvankelijk vooral 
bekendheid genoot als dichter. Zijn eerste twee bundels 
verschijnen nog voordat hij in De Revisor gaat publiceren: Een 
zwaluw vol zaagsel (1973) en Het keurslijf (1974). De eerste 
bundel bevat enkele van de gedichten uit Hollands maandblad 
en Tirade, van de tweede bundel is geen enkel gedicht 
voorgepubliceerd. Otten gebruikt het literaire tijdschrift op een 
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heel andere manier dan Ten Berge en Kopland. Die twee dichters 
bundelen niet alleen veel van hun in tijdschriften gepubliceerde 
gedichten, er is ook weinig verschil tussen tijdschriftversie en 
bundelversie. Bij Otten zijn de verschillen tussen tijdschriftversie 
en bundelversie zeer groot. Blijkbaar is Otten in deze periode een 
dichter die veel versies maakt van één gedicht en lang aan het 
gedicht blijft sleutelen, zelfs na eerste publicatie. Zo vinden we 
in de tweede jaargang van De Revisor de gedichten ‘Dorst I’ en 
‘Dorst II’.133 Het gedicht dat in de bundel Het ruim (1976) staat 
en ‘De dorst’ heet, bestaat uit onderdelen van de twee eerdere 
gedichten. Otten verandert dus nog veel aan de gedichten, 
ook selecteert hij vrij streng. Slechts een klein gedeelte van de 
voorgepubliceerde gedichten komt uiteindelijk in een bundel 
gedicht (63 van 124, ofwel: 51%). Anders dan bij Ten Berge en 
Kopland zijn er zeer veel gedichten in de tijdschriften te vinden 
die ongebundeld zijn gebleven (zie tabel 6).

Tabel 6:  Voorpublicaties in literaire tijdschriften van bun-
dels van Willem Jan Otten (gedichten): 1973-1985

* Percentage voorgepubliceerde gedichten.
** Dit zijn de afgekorte titels van de eerste zes bundels van Otten.

ZWA** KEU EEN RUI IZH NDN TOT
Raster
De Revisor 20 16 5 41
Hollands maandblad 2 
Tirade 8

Totaal voorpublicaties 10 20 16 17 63
Aantal gedichten 25 36 1 23 22 51 158
PVG* 40 0 0 87 73 33 40

12 14
8

Van de bundels die Otten publiceerde bevatten Het ruim (1976) 
en Ik zoek het hier (1980) hoofdzakelijk Revisor-gedichten. 
Het zijn ook de bundels waaruit de meeste gedichten zijn 
voorgepubliceerd. In Na de nachttrein (1988) duiken gedichten 
op uit de laatste fase in De Revisor en uit Hollands Maandblad. 
Waarom is Otten na 1984 ineens niet meer in De Revisor te 
vinden? De oorzaak daarvan kan op verschillende terreinen 
gevonden worden. In de eerste plaats zien we vanaf halverwege 
de jaren tachtig dat veel Revisor-auteurs van het eerste uur 
minder in het tijdschrift gaan publiceren. Sommige waaieren 
wat meer uit, anderen publiceren minder voor. Dat is niet 
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verwonderlijk omdat het tijdschrift vanaf de achtste jaargang 
(1981) een sterk veranderde redactie heeft waarvan Tom van 
Deel geen onderdeel meer uitmaakt. Hoewel oudgedienden 
als Kooiman, Matsier en Kellendonk nog enige tijd betrokken 
blijven bij het redactiebeleid, verandert het tijdschrift in de 
eerste helft van de jaren tachtig sterk van karakter. Otten maakt 
dus deel uit van een algemenere (institutionele) tendens. 

Bij Otten speelt er echter ook een belangrijke poëticale reden 
mee. In het essay ‘Het fantoom van de karakterloosheid’ neemt hij 
in 1984 afstand van de belangrijkste premissen van de Revisor-
literatuur. Die tekst markeert een omslag in zijn oeuvre.134 
Vanaf dat moment combineert hij zijn aanvankelijke Revisor-
attitude met een veel grotere oriëntatie op levenbeschouwelijke 
/ maatschappelijke onderwerpen (pornografie, euthanasie, 
ouderschap, religie). In deze meer essayistische fase van zijn 
schrijverschap zal Otten zich minder thuis hebben gevoeld bij 
het sterk literair-intrinsiek georiënteerde De Revisor en meer 
bij het van oudsher essayistisch ingestelde Hollands maandblad 
en Tirade.

2.2.6 Het beeld ‘Otten’  
Willem Jan Otten krijgt in 1972 de Reina Prinsen Geerligsprijs 
voor zijn debuutbundel Een zwaluw vol zaagsel. De dichter 
is dan nog maar 21 jaar oud. Al in de eerste bespreking van 
zijn werk wordt het thema geduid: ‘het vastleggen van de 
vergankelijkheid in woorden’.135 Otten is een dichter die de 
werkelijkheid nauwkeurig observeert en daarvan in kleine 
gedichten verslag doet. Korteweg heeft het over ‘korte, 
gevoelige, precieuze gedichten’ die wat al te veel steunen op 
dubbelzinnig woordgebruik.136 Al snel wordt deze jonge dichter 
in de symbolistische hoek geplaatst. Naar een voorganger hoeft 
men niet lang te zoeken, omdat Otten er geen geheim van 
maakt beïnvloed te zijn door Chr. J. van Geel.137 Ook wordt 
hij vergeleken met Tom van Deel en Wilfred Smit. In alle 
recensies van zijn eerste twee bundels (Een zwaluw vol zaagsel 
en Het ruim) komt naar voren dat Otten een nauwkeurig 
waarnemer is van de werkelijkheid. Negatief beoordeelt men 
vaak de gekunsteldheid van de gedichten. Fens heeft het 
over ‘kunstwolkjes’.138 Ook merkt men al snel op dat erg veel 
gedichten van Otten over het dichten gaan.

Was de kritiek over de vroege bundels nog gematigd, met 
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het verschijnen van De eend. Een epyllion komt de omslag. In 
dit epische gedicht wordt het probleem van werkelijkheid en 
verbeelding aan de orde gesteld, maar het epische geeft het thema 
meer geloofwaardigheid. Criticus Rein Bloem schaart zich vanaf 
deze bundel bij de critici die positief over Otten schrijven.139  
Over de volgende bundel Ik zoek het hier is de literaire kritiek 
unaniem positief. Otten heeft een ontwikkeling doorgemaakt die 
hem bevrijd heeft van zijn al te slaafse navolging van Van Geel en 
heeft nu een eigen dichterlijke stem gevonden. Hij combineert 
het poëticale aspect uit zijn vroege werk met de reflectie op 
wijsgerige of maatschappelijke thema’s. Ad Zuiderent verwoordt 
het als volgt:

“Uit de tot het eind toe gehandhaafde dubbelzinnigheid 
blijkt wel dat Otten de traditie van de zuivere poëzie 
– de poëzie waarin een hoge mate van taalperfectie 
wordt nagestreefd – niet helemaal wil prijsgeven, nu hij 
in het vaarwater van de onzuivere poëzie – de poëzie die 
zich in dienst stelt van filosofische en maatschappelijke 
opvattingen – is terechtgekomen.”140

Niet alleen Zuiderent, maar ook Fokkema, Anker en Bloem 
waarderen de poëticale omslag in het oeuvre van de jonge 
dichter. In zes jaar tijd is Otten een dichter geworden waar 
men niet om heen kan. Hierbij zullen ook de gesprekken een rol 
hebben gespeeld met Diepstraten en Kuyper in Bzzlletin en Van 
Deel in Trouw.141 Tegenover Diepstraten en Kuyper presenteert 
de jonge dichter Otten zichzelf, terugkijkend op zijn eerste 
bundels, als volgt: 

“Ik vind dat ik slimmer ben geworden in mijn vormgeving, 
maar dat dichten een activiteit is om een onbeweeglijk 
beeld heen; een beeld waarvan je de betekenis maar niet 
kan bevatten, en dat je dan op zeg maar fenomenologische 
manier van alle kanten besluipt, daar bestaat mijn 
schrijven grotendeels uit.”142

Voor wie dit gelezen heeft, zal het niet verbazen dat critici bij 
het lezen van Ottens poëzie al snel kiezen voor een allegorische 
leeswijze. De dichter observeert de werkelijkheid nauwkeurig 
om te laten zien ‘wat er achter die werkelijkheid is’. Wat 
verbeeldt die werkelijkheid? Beeldt het gedicht het proces van 
dichten uit? De keuze voor deze leeshouding hangt samen met 
de vooronderstelling dat Otten (net als Van Geel en Van Deel) 
een symbolistisch dichter is. Kenmerkend voor het symbolisme 
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is immers dat de werkelijkheid altijd een toegang biedt naar 
een hogere of een innerlijke werkelijkheid. Dat neemt niet 
weg dat Otten al in de vroege receptie een middenpositie 
krijgt toegewezen: tussen werkelijkheid en verbeelding, tussen 
onzuivere en zuivere poëzie. Het is dezelfde middenpositie die 
Van Deel in zijn literair-historische beschrijving aan de poëzie 
van De Revisor toeschrijft. 

Hoewel de stapel secundaire literatuur over Willem Jan Otten 
inmiddels behoorlijk groot is geworden, zijn er maar weinig 
goede beschouwingen over zijn poëzie, laat staan over zijn 
vroege poëzie. In de beschouwingen die er zijn, vinden we het 
beeld terug uit de vroege receptie. In het artikel in het Kritisch 
lexicon van de moderne Nederlandstalige literatuur dat Guus 
Middag in 1984 publiceerde, wordt de uitspraak aangehaald 
die achter in de debuutbundel te vinden is: “De woorden zijn 
het stijfsel van de dingen. De altijddurende beweging van 
de werkelijkheid te fixeren, dat is dichterschap.”143 Daarmee 
bestendigt Middag het beeld dat het de jonge dichter Otten erom 
te doen is een standpunt te bepalen tegenover de werkelijkheid. 
De grote paradox daarbij is dat de dichter afstand moet nemen 
om de werkelijkheid te beschrijven, waardoor hij zelf niet langer 
deel uitmaakt van die werkelijkheid. 

Deze preoccupatie met het waarnemen van de werkelijkheid 
en het verwoorden van die werkelijkheid in een ‘stilgezet’ 
gedicht, relateert Middag aan het symbolisme. Een term die ook 
van toepassing wordt geacht op Van Geel, Smit en Van Deel, de 
voorgangers die al eerder genoemd werden. Middag beschouwt  
(zoals ik al eerder zei) het gedicht De eend als een omslagpunt. 
Vanaf dat gedicht is er niet langer een onoplosbare kloof tussen 
stilstand en beweging, maar overheerst het besef dat “stilstand 
en beweging, verbeelding en werkelijkheid, binnenwereld en 
buitenwereld elkaar aanvullen.”144 De dichter Otten gaat op zoek 
naar het gebied tussen verbeelding en werkelijkheid. En ook dat 
zoeken kan Middag weer verbinden met het symbolisme.

Langere beschouwingen verschijnen er over de bundels 
Na de nachttrein (1988) en Paviljoenen (1991). Lezers van 
deze bundels zijn op zoek naar het coherente verhaal dat erin 
verteld wordt. Zij voelen zich daarin vaak gesterkt door de 
mythologische verwijzingen die in deze twee bundels sterk 
aanwezig zijn. Vaak wordt deze ‘epische’ lezing gekoppeld aan 
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abstracte thema’s, en niet zelden volgt er ook nog een poëticale 
lezing.145  Middag typeert Otten als volgt:

“Dit riekt naar poëticaliteit, en dat is het natuurlijk ook, 
zoals de gehele eerste afdeling [van Na de nachttrein, 
SB] de poëticale opmaat tot de rest van de bundel is, 
maar toch lijdt Ottens poëzie nergens aan de daarbij 
vaak optredende bloedeloosheid. Daarvoor is hij een te 
aanschouwelijk en te metaforisch dichter en daarvoor 
is zijn gecirkel rond het wezen van de poëzie te veel een 
gecirkel rond zijn eigen wezen. Er zijn weinig dichters 
voor wie het dichterschap zo’n existentiële functie heeft 
als voor Otten. ‘Wie ben ik?’ en ‘wat is poëzie?’ zijn 
voor hem een en dezelfde vraag. Blijkt dat al niet uit de 
eerste afdeling, dan blijkt het wel uit de overige drie, 
waarin achtereenvolgens anekdotiek, cultuurhistorie en 
pornografie aan de orde komen. Het is een indeling die 
aardig overeenkomt met de genres die Otten naast de 
poëzie beoefent: essay, novelle, toneel en het close-readen 
van films op video.”146

Middag suggereert hier dat gedichten van Otten gelezen kunnen 
worden met een poëticale leeshouding, maar dat die poëticale 
leeshouding automatisch doorstuurt naar een expressieve 
leeshouding. Ottens gedichten verwoorden allerlei thema’s die 
te maken hebben met ‘het wezen’ van de dichter.

In de literatuurgeschiedenis van Brems vinden we Otten 
op verschillende plaatsen: als theatermaker, als essayist 
en romancier. Zijn dichterschap komt op twee plaatsen ter 
sprake. Brems vermeldt dat in de vroege gedichten van Otten 
en Van Deel de invloed van ‘de symbolistische miniaturen 
van Chris J. van Geel’ zichtbaar is. Hij fungeert in die context 
dan ook als Revisor-dichter. Verderop in het boek wordt het 
openingsgedicht van Ik zoek het hier geciteerd. De orde van het 
gedicht, aldus Brems, maakt de werkelijkheid beheersbaar maar 
maakt haar ook tot een illusie. 

“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.”147

In de receptie van Ottens poëzie speelt de notie werkelijkheid 
een grote rol. Daaruit zou je kunnen afleiden dat zijn poëzie 
veelal gelezen zal worden met een mimetische bril. Dat is 
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echter maar gedeeltelijk waar. Vanuit de vooronderstelling dat 
Otten een symbolistisch dichter is, zoeken critici en andere 
professionele lezers naar een ándere of diepere betekenislaag. 
Bij het lezen van poëzie uit Ik zoek het hier en Na de nachttrein 
zetten Ottens lezers al gauw een poëticale bril op. In die zin 
wordt Otten hetzelfde behandeld als Ten Berge. Tegelijkertijd 
echter gaan lezers van Ottens poëzie vaak op zoek naar min 
of meer wijsgerige of levensbeschouwelijke uitspraken die de 
dichter in zijn werk doet, met name waar het gaat over het 
waarnemen van de werkelijkheid. Die aandacht voor ‘wat de 
dichter in zijn poëzie wil zeggen’, bevindt zich op het grensvlak 
van de mimetische (waarin aandacht uitgaat naar uitspraken 
van een dichter over de werkelijkheid) en de expressieve 
poëtica (waarin gevoelens en emoties centraal staan). Deze 
leeswijze wordt hoe langer, hoe meer toegepast op Ottens werk. 
Vreemd is dat niet, omdat ook de dichter zelf steeds vaker 
levensbeschouwelijke of maatschappelijke thema’s in zijn werk 
op de voorgrond plaatst.148 

Het institutionele gegeven dat Otten veel publiceert in De 
Revisor, de expliciet benoemde bewondering voor Chr. J. van 
Geel én enkele  poëticale uitspraken over de relatie tussen taal en 
werkelijkheid beïnvloeden de beeldvorming rondom zijn werk. 
Deze institutioneel-poëticale gegevens sturen de manier waarop 
Ottens poëzie gelezen wordt. Critici plaatsen Ottens poëzie 
tussen vorm en vent, tussen werkelijkheid en verbeelding. Die 
positionering herkennen we in de ‘neosymbolistische’ richting 
van het vierstromenland.

2.2.7 Ed Leeflang
Bij zijn debuut in 1979 is Ed Leeflang al vijftig jaar oud. Een stuk 
ouder dan Willem Jan Otten (die op dat moment 28 is), maar 
ook ouder dan Kopland (45) en Ten Berge (41). Toch debuteert 
hij als laatste, tegelijkertijd met leeftijdgenoot Jan Eijkelboom. 
Uitgeverij De Arbeiderspers presenteert de debutanten als 
‘de échte vijftigers’. Daarmee is de toon gezet. Leeflang en 
Eijkelboom bevinden zich  aan de kant van anekdote en 
neoromantiek. Vóór de uitgevers en redactieleden van Maatstaf 
(Martin Ros, Gerrit Komrij), en tegen de experimentele poëzie 
van de Vijftigers.

Leeflangs publicatiegedrag wijkt af van dat van Kopland en 
Ten Berge. Hoewel hij veel gedichten publiceert in tijdschriften, 
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komt maar een klein deel daarvan in zijn bundel terecht (68 van 
de 127 gedichten, 54%). Die bundels bestaan dan weer uit een 
groot aantal gedichten die nooit eerder zijn voorgepubliceerd. 
Hieruit kunnen we afleiden dat Leeflang in deze jaren als dichter 
zeer productief was. Zijn publicatiegedrag lijkt op dat van Otten. 
De twee dichters verschillen op een belangrijk punt: waar Otten 
zijn gedichten na voorpublicatie nog intensief bewerkt, daar 
komen Leeflangs gedichten vrijwel onveranderd in zijn bundels 
terecht. 

Tabel 7:  Aantallen gedichten in literaire tijdschriften van 
Ed Leeflang: 1979-1985

Iambe
De Revisor
Bzzlletin
Maatstaf
De tweede ronde
Tirade

1979 -1981 1982-1985 TOT
1 1
1 1

1
53 21 74

14 14
27 9 36

Aantal gedichten 81 46

1

127

In het jaar waarin zijn debuutbundel De hazen en andere 
gedichten (1979) verschijnt, publiceert Leeflang maar liefst vier 
bijdragen in Maatstaf. Ook in 1980 en 1981 publiceert hij vrij 
veel in het tijdschrift, daarna neemt het aantal voorpublicaties 
af. Zoals tabel 7 laat zien, voelt de dichter zich ook op zijn plaats 
bij het tijdschrift Tirade, waarin hij in 1979 zijn eerste gedichten 
publiceert. Hij publiceert daarmee in de twee tijdschriften die 
zich aan de ‘vent’-kant van het poëticale spectrum bevinden. 
Blijkbaar valt zijn poëzie in goede aarde bij de redacteuren van 
het parlandistische Tirade. Leeflang is niet de enige dichter die 
beide tijdschriften frequenteert. Dit onderschrijft de suggestie 
dat de verschillen op het terrein van de poëzie misschien minder 
groot zijn dan het beeld van het vierstromenland suggereert. 
Tegelijkertijd echter is er een categorie dichters die in Tirade en 
De Revisor publiceert, maar nooit in Maatstaf én een categorie 
dichters die in Maatstaf publiceert, maar weinig op heeft met 
het wat elitaire imago van Tirade.

Tussen 1979 en 1981 concentreert Leeflang zich voornamelijk 
op deze twee tijdschriften. Hij verkeert dan te midden van 
dichters die zweren bij poëzie die communiceert met de lezer. 
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Deze dichters keren zich af van de hermetische of experimentele 
traditie en zij schamen zich er niet voor om de band tussen 
poëzie en de ‘gewone lezer’ aan te halen. Leeflang was een mooi 
uithangbord voor het tijdschrift: zijn eerste bundels blijken 
namelijk zeer populair en komen zelfs toe aan herdrukken, iets 
wat bij dichtbundels eerder uitzondering dan regel was (en is). 
Leeflang begint zijn dichterscarrière niet alleen institutioneel 
in Maatstaf (tijdschrift, uitgever), door het commerciële succes 
(en de daarbij horende media exposure) komt Leeflang al snel 
in de hoek van de ‘gemakkelijke auteurs voor een breed publiek’ 
terecht. Het is een reactie die totaal anders is dan de reactie op 
het commerciële succes van Rutger Kopland. Diens succes zorgt 
er mede voor dat de verschillende tijdschriften de verwantschap 
willen benadrukken. 

 
Tabel 8:  Voorpublicaties in literaire tijdschriften van 

bundels van Ed Leeflang (gedichten): 1979-1985

De Revisor
Iambe / Bzzlletin
Maatstaf
De tweede ronde
Tirade

DHZ** BIB OPP BAV TOT
1 1

14 13 11 8 46
1 1

19 1 20

Totaal voorpublicaties 14 32 11 11 68
Aantal gedichten 51 58 43 38 190
PVG* 27 55 26 29 36

* Percentage voorgepubliceerde gedichten.
** Dit zijn de afgekorte titels van de eerste vier bundels van Leeflang.

Na De hazen en andere gedichten (1979) verschijnt in 1981 
Bewoond als ik ben. In de eerste bundel stonden alleen 
Maatstaf-gedichten, in de tweede vinden we gedichten uit 
Maatstaf en Tirade. Van de derde bundel (Op Pennewips plek 
– 1982) is bekend dat de gedichten al geschreven waren voor 
1979. Leeflang heeft in een interview te kennen gegeven dat hij 
niet als ‘schoolmeester’ wilde debuteren en daarom eerst de 
andere bundels uitgaf. Slechts een kleine selectie uit de bundel 
is voorgepubliceerd in Maatstaf. Gedichten uit de vierde bundel 
(de laatste uit de te bespreken periode) zijn voorgepubliceerd in 
Maatstaf, Tirade, De Revisor (bij een interview van Jan Kuijper) 
en De tweede ronde. Dat lijkt misschien op een poëticale 
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koerswijziging, maar is eerder een aanwijzing dat Leeflangs 
publicatiemogelijkheden groter werden.

2.2.8 Het beeld ‘Leeflang’
In veel besprekingen van poëzie van Ed Leeflang wordt 
gememoreerd dat Leeflangs debuutbundel De hazen en andere 
gedichten gehonoreerd wordt met de Jan Campertprijs. Een 
ander belangrijk element is de manier waarop uitgeverij De 
Arbeiderspers de dichter in de markt zette. Ed Leeflang en Jan 
Eijkelboom worden gepresenteerd als ‘twee échte vijftigers’. 
Daarmee wordt verwezen naar hun late debuutleeftijd én naar de 
literair-politieke positie die zij gevraagd of ongevraagd innemen: 
tegenover de experimentele poëzie en haar nabloei. Voor 
Maatstaf, tegen Raster. Leeflang heeft dus al vrij snel status in 
het literaire veld (vanwege de prijs) én hij heeft minstens zo snel 
een profiel in het veld (vanwege De Arbeiderspers en Maatstaf). 

De sporen van die positionering zijn terug te vinden in de 
eerste kritieken. Er wordt gesproken over ‘echte poëzie’ en over 
‘een directe confrontatie met de werkelijkheid’.149 Ook vallen 
er (niet altijd negatief bedoelde) termen als ‘therapeutische 
werking’ en ‘troost’. Voor Ed Leeflang, zo luidt het beeld, zijn 
leven en poëzie geen gescheiden grootheden. Hij staat in een 
traditie waarin een gedicht gebeurtenissen uit het dagelijks leven 
verwoordt en waarin de emoties van de dichter in het gedicht 
weerklinken.

Critici als Aad Nuis, Redbad Fokkema en Ad Zuiderent 
volgen Leeflang vanaf het eerste uur. Zij zijn van meet af aan 
positief. Zuiderent verwoordt zijn positieve oordeel als volgt 
in een bespreking van de tweede bundel Bewoond als ik ben 
(1981):

“Het is nauwelijks voorstelbaar dat iemand in zoveel 
gedichten zoveel emotie, mededogen en onvrede kan 
verwoorden zonder daarin sentimenteel of pathetisch te 
worden. In hun onversierdheid doen de gedichten bijna 
aan als spreektaal. De poëtische kracht, die er desondanks 
heel sterk in aanwezig is, wordt vooral teweeggebracht 
door wat Leeflang weglaat en door terloopse verrassingen 
in woordcombinaties […].”150

De eerste twee bundels van Leeflang worden zeer goed 
besproken. Recensenten voegen een element aan hun beeld van 
de dichter toe: zijn poëzie verkoopt goed en wordt veel gelezen. 
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In de recensies legt men de nadruk op de poging tot typeren 
(natuurgedichten) en emotioneren (poëzie over de gehandicapte 
dochter) die de dichter in zijn gedichten doet. En ook zijn 
neiging om gewone woorden te gebruiken en niet al te snel te 
kiezen voor een complexe poëtische vorm die het leesproces 
vertraagt, worden vermeld. 

Bij het verschijnen van Op Pennewips plek zijn er voor het 
eerst negatieve geluiden te lezen. Peter Nijmeijer verwoordt 
zijn negatieve oordeel door te verwijzen naar de receptie van de 
eerste twee bundels:

“Een aantal critici haakte in op deze [al eerder genoemde, 
SB] knipoog in de richting van de Vijftigers en schreef 
dat hier nu eindelijk sprake was van een poëzie die 
‘persoonlijk’ en vooral ‘begrijpelijk’ is. Rob Schouten 
bijvoorbeeld, schreef in Vrij Nederland […] dat beide 
dichters tegemoet komen aan een behoefte van de lezer 
naar ‘een het menselijk hart rakende poëzie’ (het lijkt 
wel een Veronica-advertentie). Het gevolg van dit type 
jubelrecensies was dat Eijkelboom en Leeflang veel 
aandacht (interviews), succes (herdrukken) en waardering 
(een literaire prijs) kregen.”151

En daar is Nijmeijer allerminst gelukkig mee. De poëzie in 
de nieuwe bundel is ‘schoolmeesterachtig’, ‘moraliserend’, ‘te 
gemakzuchtig’ en ‘te sentimenteel’. De poëzie is inderdaad 
begrijpelijk, maar vooral omdat er in het gedicht niets 
meer gebeurt dan het doen van een mededeling. Critici als 
Goedegebuure, Nuis, Schouten en Zuiderent (drie van hen 
komen overduidelijk uit de hoek van Tirade en Maatstaf) 
hebben eigenlijk niet goed gelezen:

“Dit is poëzie van vóór Vijftig, gestoken in het even 
modieuze als zwaarmoedige jasje van het ‘ik’-tijdperk 
van het voorbije decennium. Dit is het tegendeel van een 
poëzie die haar nek durft uit te steken, van een poëzie die 
een andere leeswijze durft aan te geven.”152 

Niet alleen Nijmeijer windt zich op, ook Kusters, Beurskens en 
Anker uiten kritiek op de dichter. Zij reageren op uitspraken van 
Rob Schouten, zoals de volgende:

“Wat is het nu in deze poëzie dat zoveel lezers het goede, 
en een aantal dichters (die overigens ook buiten dit 
gedeelde standpunt wel min of meer in dezelfde richting 
denken) het verkeerde keelgat inschiet? Ik vermoed 
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het feit dat beide dichters hun persoonlijk leven als 
uitgangspunt nemen en daar op een simpele doch wat 
men noemt poëtische manier vorm aan geven. Ze willen 
in poëzie begrijpelijk met hun lezers communiceren.
Aan het werk van Eijkelboom en Leeflang valt te 
demonstreren dat het potentiële poëzielezerspubliek en 
een gedeelte van de poëziekritiek uit elkaar gegroeid zijn. 
De meeste lezers wensen weer leesbare, het menselijk 
hart rakende gedichten, veel critici (die zelf ook dichten) 
willen een nieuwe, voor het ‘ouderwetse’ oog abstracte en 
zeker a-psychologische kunst.”153

De verschillende oordelen over het werk van Ed Leeflang maken 
duidelijk hoe het literaire veld aan het begin van de jaren tachtig 
verdeeld is in een communicatief, begrijpelijk en commercieel 
kamp en een experimenteel en taalgericht kamp. Althans, 
dat is het beeld dat de critici over en weer scheppen. Voor de 
waardering van Leeflangs poëzie hebben de aanvallen weinig 
gevolgen gehad, niet in de laatste plaats omdat de volgende 
bundel Bezoek aan het vrachtschip (1985) in de ogen van veel 
critici van meer ‘dichterlijke constructiviteit’ getuigde. De 
vergelijking met Nijhoff wordt in deze periode herhaaldelijk 
gemaakt.154

Toch wijkt de receptie van Leeflang af van die van Kopland, 
Ten Berge en Otten. De critici van die drie dichters bereiken na 
enkele bundels consensus over de waarde van de poëzie. Hoe dat 
bij Kopland zit, heeft Janssen overtuigend laten zien.155 Bij Ten 
Berge (rondom De witte sjamaan) en bij Otten (rondom De eend 
en Ik zoek het hier) treedt een soortgelijk proces van orkestratie 
op. Critici uit verschillende richtingen zijn het met elkaar eens 
over de waarde van dit dichterschap. Bij Kopland volgt daarop 
een intensieve discussie over de manier waarop zijn oeuvre 
geclassificeerd moet worden (parlandistisch of taalgericht), 
terwijl er bij Ten Berge en Otten óók overeenstemming ontstaat 
over het beeld, respectievelijk taalgericht en neosymbolistisch. 
In het geval van Leeflang wordt het aanvankelijke positieve 
oordeel van de critici door tegenstanders in het literaire veld 
betwijfeld. Er is overeenstemming over de aard van deze poëzie 
(communicatief, menselijk), maar over de waarde bereikt 
men geen overeenstemming. De kritieken van Bezoek aan het 
vrachtschip vertonen iets meer algemene waardering, maar 
Leeflang blijft een dichter waarover de kritiek verdeeld is. 
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Ad Zuiderent en Redbad Fokkema schrijven de eerste 
essayistische bijdragen over Leeflangs poëzie. Zuiderent in de Jan 
Campertbundel en Fokkema in het Kritisch literatuur lexicon. 
Zuiderent reproduceert voor een deel het bestaande beeld.156 
Leeflang is huiverig voor al te strakke vormen. Hij  beschouwt 
poëzie en leven als partners, poëzie verschaft troost voor wat in 
de werkelijkheid mislukt. Leeflang mag zich dan niet al te zeer 
om de vorm van het gedicht bekommeren, toch laat Zuiderent 
zien hoe de dichter traditionele formele middelen afwisselt met 
alledaagse en antimetrische passages waardoor de poëzie iets 
‘praterigs’ krijgt. Ook benadrukt hij het narratieve karakter van 
Leeflangs poëzie. In het verhaal dat Leeflang vertelt, wordt een 
wereld opgebouwd waarin tal van natuurbeelden terugkomen, 
soms uit het heden, soms uit het verleden van de ikfiguur. In 
dit oeuvre wisselen ‘arcadisch optimisme’ en ‘pessimistisch’ 
venijn elkaar af – vooral wanneer de thema’s jeugd en oorlog 
behandeld worden. 

In zijn beschouwing in het Kritisch literatuur lexicon 
benadrukt Fokkema dat Leeflang een dichter is van de 
‘bedrieglijke eenvoud’. De gedichten moeten dan ook 
gelocaliseerd worden in de buurt van de ‘parlandistiche’ poëzie. 
Waarom Leeflangs poëzie zo populair is, is duidelijk: 

“De gedichten zijn persoonlijk van aard, en beschrijven 
op aanschouwelijke wijze herkenbare situaties in het 
menselijk leven en de natuur en roepen in eenvoudige taal 
en beeldspraak emoties op.[…] Tegenover de dichters van 
abstracte, autonome poëzie, die hij ‘de mystieken van het 
gewonde verlangen’ noemt, stelt hij zich op als de realist 
van het gewonde verlangen.”157

Zuiderent en Fokkema benadrukken in hun lezingen van 
Leeflangs poëzie vooral de mimetische aspecten (‘herkenbare 
situaties’) en de expressieve, of misschien zelfs pragmatische 
aspecten (‘roepen emoties op’, ‘troost’). Dat zij aandacht 
besteden aan de formele kanten van de poëzie doet daar niets 
aan af. Die aandacht heeft ook Herman de Coninck in een essay 
over Leeflang. De Coninck inventariseert een reeks stijlmiddelen 
die de dichter toepast: het gebruiken van vragende zinnen, 
het gebruik van infinitieven, het weglaten van lidwoorden 
en het vergelijken van iets concreets met iets abstracts. Deze 
stijlmiddelen hebben te maken met Leeflangs dichterlijke visie 
op de werkelijkheid: hij probeert zo veel mogelijk elementen uit 
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de werkelijkheid in het gedicht te verwoorden. Aan het slot van 
zijn essay reageert De Coninck op Rein Bloem – zoals we hem 
dat eerder zagen doen in het ‘geval’ Kopland. Nu reageert hij op 
het feit dat Bloem een gedicht van Faverey beter waardeert dan 
een gedicht van Leeflang. De Coninck markeert hier zijn afstand 
van Bloem:

“Bloem behoort natuurlijk tot het soort lezers dat 
puzzelgraagte met literaire ontroering verwart: ik vermoed 
dat hij met duidelijkheid niets kan doen, niets uitleggen, 
want dat hoeft niet, maar er ook niet van genieten. Terwijl 
ik zo’n nevenstelling als ‘tijd, profeten, zieke kinderen’ 
een halve dag voor me uit kan herhalen.”158

Het poëticale verschil tussen critici Bloem en De Coninck 
bepaalt hun lezing van Leeflang én de waardering die ze voor het 
werk hebben. Voor een puzzelende close reader als Rein Bloem 
kan Faverey alleen maar de betere dichter zijn. Een lezer als De 
Coninck, die meer geïnteresseerd is in het emotionele effect 
dat een tekst op een lezer heeft (troost, ontroering), zal voor 
Leeflang kiezen. 

De twee dichters die zich aan de ‘vent’-kant van het 
poëticale spectrum bevinden (Kopland en Leeflang), worden 
allebei onderwerp van een literair-kritisch debat. Bij de eerste 
is dat debat erop gericht om vernieuwingen aan te wijzen 
in zijn werk. Het debat ontstaat wanneer taalgerichte critici 
hun autonomistische interpretatie van het werk willen laten 
prevaleren boven de expressieve en mimetische duidingen van 
critici die aan Tirade verwant zijn. In het geval van Leeflang 
loopt dat anders. De taalgerichte critici zien in zijn oeuvre geen 
aanleiding voor een autonomistische lezing en om die reden 
kiezen zij ervoor om Leeflang c.s. als kop van jut te gebruiken. 
Zij schrijven zijn mimetische en expressieve oriëntatie toe aan 
dienstbaarheid aan het publiek en benadrukken daarmee eerst 
en vooral de verschillen tussen de dichters die zij wel waarderen 
en deze in hun ogen conservatieve communicatieve dichter. De 
receptie van Leeflang en Kopland laat zien dat een groot aantal 
dominante critici communicatieve poëzie identificeert met 
commercialiteit.159 In beide gevallen zien we dat de strijd in het 
literaire veld óók een strijd is om de ‘legitimiteit van leeswijzen’. 
Dominante critici beïnvloeden in hoge mate hoe bepaalde 
dichters gelezen worden, en onderling vechten zij om de leeswijze 
die zij meestentijds toepassen tot de dominante te maken. 
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3.3. Dichters in het literaire veld. Conclusie 
Met Rutger Kopland, H. C. ten Berge, Willem Jan Otten en 
Ed Leeflang heb ik vier zeer uiteenlopende dichters gekozen. 
Niet alleen omdat zij op verschillende pagina’s in de literatuur-
geschiedenissen zijn terug te vinden, maar ook omdat zij zich 
totaal anders gedragen hebben in het literaire veld van de jaren 
zeventig. De meest actieve was zonder enige twijfel Ten Berge. 
Als tijdschriftleider, essayist, vertaler, prozaïst en dichter liet 
hij zich gelden. Hij deed dat op een min of meer vaste plaats in 
het veld. Hij begon in Merlyn en Podium en publiceerde daarna 
voornamelijk in zijn eigen tijdschrift Raster. Hoewel hij aan 
het begin van de jaren tachtig zo nu en dan bijdroeg aan ándere 
tijdschriften, kunnen we niet zeggen dat hij zich vrijelijk door 
het literaire veld van de jaren zeventig bewogen heeft.

Dat geldt wél voor Rutger Kopland. De dichter die zijn 
loopbaan begon in Tirade, bleef het tijdschrift van Van Oorschot 
weliswaar trouw, maar komt in de loop van de onderzochte 
periode ook in De Revisor en Raster terecht. Anders dan Ten 
Berge manifesteert hij zich in de jaren zeventig uitsluitend als 
dichter, enkele poëticale essays daargelaten. Het ‘institutionele 
gedrag’ van Kopland lijkt nog het meest op dat van Willem Jan 
Otten. Ook die begint aan de ‘anekdotische’ kant (in Tirade en 
Hollands maandblad) om vervolgens (als De Revisor in 1974 
wordt opgericht) het grootste deel van zijn werk in De Revisor 
te publiceren. Dat die switch al vrij vroeg kwam, zal er onder 
meer voor gezorgd hebben dat Otten te boek staat als een 
Revisor-dichter. Rond 1984 stopt Otten met het publiceren in 
De Revisor, om het merendeel van zijn bijdragen in Hollands 
maandblad te plaatsen.

Wat Otten en Kopland gemeen hebben met Ed Leeflang is 
dat zij alledrie in Tirade publiceerden. Maar Leeflang begint 
zijn dichterlijke loopbaan in Maatstaf, het tijdschrift waarmee 
hij veelal in verband gebracht wordt. Dat komt óók omdat 
zijn werk werd uitgegeven door de uitgever van het tijdschrift. 
Hoewel hij in leeftijd de oudste is van het viertal is hij de laatste 
debutant. In de paar jaren die ik onderzocht heb, maakt hij geen 
ontwikkelingen door in het publicatiegedrag. Leeflang verdeelt 
zijn bijdragen tussen Maatstaf en Tirade. In het veld van literaire 
tijdschriften ontplooit hij verder weinig activiteiten. Sommige 
verschillen tussen de vier dichters kunnen verklaard worden 
door te kijken naar de manier waarop zij invulling gaven aan 
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hun dichterschap.  Leeflang én Kopland hoeven in deze periode 
niet louter van de pen te leven, omdat zij naast hun dichterschap 
een reguliere baan hebben. Ten Berge en Otten daarentegen zijn 
broodschrijvers. Om die reden moeten zij ook meer verschillende 
activiteiten ontplooien (vertalen, kritieken schrijven, essayeren). 
Misschien is dat ook de reden dat zij zich bedienen van meer 
verschillende genres (poëzie, proza, toneel). Tegelijkertijd zien 
we dat een dichter als Kopland zich met minder scrupules in 
het commerciële circuit van interviews in dag- en weekbladen 
begeeft dan andere dichters (Ten Berge, Leeflang). 

De dichters hebben gemeen dat zij zich niet beperken tot 
een tijdschrift. Alle vier hebben zij een tijdschrift waarin zij het 
meest publiceren, maar zij publiceren ook regelmatig in andere 
op het eerste gezicht concurrerende tijdschriften. Ten Berge 
bijvoorbeeld publiceert niet alleen in Raster, maar is ook wel 
eens in De Revisor te vinden. Hij is niet de enige dichter die deze 
dubbele keuze maakt. Sommige Raster-dichters (Kouwenaar, 
Faverey en Bernlef) publiceren slechts zo nu en dan in De Revisor, 
maar anderen (Bloem, Tentije, Kusters en Fokkema) verdelen 
hun bijdragen gelijkelijk over beide tijdschriften. En er zijn 
natuurlijk ook Revisor-dichters (Ter Balkt en Zuiderent) die zo 
nu en dan in Raster te vinden zijn. Deze observaties (uitgewerkt 
in tabel vijf in hoofdstuk 1) geven aan de institutionele posities 
rond tijdschriften veel minder eenduidig zijn dan ze lijken. 
Tussen Raster en De Revisor is er een schemergebied waarin 
sommige dichters zich thuis voelen.

Naast Otten publiceren ook Anker, Van Deel en Vroman in 
Tirade én De Revisor, ook al leggen zij het zwaartepunt bij De 
Revisor. Van Geel, Graftdijk, Herzberg en Krol verdelen hun 
poëzie min of meer gelijk over beide tijdschriften. Er is één dichter 
die in beide tijdschriften publiceert, maar het accent op Tirade 
legt: Rutger Kopland. De grenzen tussen Tirade en De Revisor 
zijn zeer dun. Er is een categorie dichters die zich structureel 
in beide tijdschriften beweegt. Ed Leeflang ten slotte markeert 
een schemergebied tussen Maatstaf en Tirade. Hij bevindt zich 
onder Tirade-dichters die ook regelmatig in Maatstaf publiceren 
(Winkler, Eijkelboom, Hillenius, Buddingh’, Koenegracht, De 
Coninck).

Het netwerk dat ik gemaakt heb op basis van het publicatiegedrag 
van tachtig dichters uit de jaren zeventig, laat zien dat de één-op-
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één-relatie tussen poëticale richting en literair tijdschrift die in 
de geschiedschrijving van de poëzie van de jaren zeventig steeds 
terugkeert, sterk gerelativeerd kan worden.160 Misschien kunnen 
de literaire tijdschriften in het poëtisch landschap van de jaren 
zeventig nog het best vergeleken worden met verschillende 
polen in een magnetisch veld.161 Sommige polen postioneren 
zich lijnrecht tegenover elkaar (Tirade en Raster), andere polen 
staan daartussenin. De dichters worden de ene keer sterker 
aangetrokken door de ene pool, de andere keer sterker door de 
andere pool. Uiteindelijk leidt dat tot een positie in het veld; 
ergens tussen twee of drie polen.  

Bekijken we de verschillende ‘verdikkingen’ in het 
magnetische veld, dan zien we niet vier groepen, maar zeven. 
De scheidslijnen daartussen zijn echter zo willekeurig dat een 
zevendeling als literair-historische indeling mij niet vruchtbaar 
lijkt. Er zijn vier ‘magnetische wolken’ rondom de tijdschriften 
en drie tussen de verschillende tijdschriften in: Tirade-De 
Revisor, Tirade-Maatstaf en Raster-De Revisor. Wat kunnen 
we over deze groepen zeggen? 

(1) Het merendeel van de dichters beperkt zich niet tot 
één tijdschrift. Gesteld dus dat ieder tijdschrift één poëtica of 
stroming vertegenwoordigt, dan betekent dat dat dichters zich 
vrijelijk over de poëticale scheidslijnen in het literaire veld 
heen bewegen. Valt dat te rijmen met het beeld van een strakke 
vierdeling of een strakke tweedeling? 

(2) Wat verder opvalt, is dat zich onder de dichters die 
nauwelijks buiten het tijdschrift publiceren weinig namen 
bevinden die de literatuurgeschiedenis hebben gehaald. Men 
zou misschien verwachten dat dichters die het tijdschrift volledig 
trouw blijven opgevoerd worden als representanten van een 
bepaalde richting in de poëzie, maar dat blijkt niet waar. Alleen 
De Revisor vormt hierop een uitzondering. Voor de andere drie 
tijdschriften geldt dat de dichters die veel publiceren vaak ook 
elders hun heil zoeken.

(3) Verder valt op dat wat in de literatuurgeschiedenis 
terecht is gekomen als Tirade-poëzie zich eigenlijk tussen Tirade 
en De Revisor bevindt. Kopland, Van Geel en Herzberg worden 
veelal aangevoerd als representanten van een poëziestroming 
rondom Tirade in de jaren zestig en zeventig, maar deze dichters 
publiceren eveneens in het andere tijdschrift.   
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Wie de literaire tijdschriften wil gebruiken als middel om 
de dichters uit de jaren zeventig te classificeren, zit met een 
probleem. Van de vier genoemde dichters is alleen Ten Berge 
grotendeels trouw aan zijn ‘huistijdschrift’. De andere drie 
bewegen zich over de grenzen van de tijdschriften heen. Dat 
gedrag is niet uniek. Een onderzoek naar zo’n tachtig dichters uit 
de jaren zeventig laat zien dat vrijwel alle dichters in meerdere 
tijdschriften publiceren. Het lijkt daarom een hachelijke 
onderneming om een literaire stroming te koppelen aan de 
naam van een literair tijdschrift.

En toch is dat wat er in de beeldvorming rondom deze 
dichters is gebeurd. Wanneer we de receptie van deze vier 
dichters bekijken, dan valt op dat er in de vroege receptie een 
bepaalde leeswijze door critici wordt ingezet die het beeld van de 
auteur sterk gaat bepalen. In de eerste plaats wordt die leeswijze 
gekleurd door de (vermeende) literatuuropvatting van de auteur 
zelf en door kenmerken die de criticus in de gedichten herkent. 
Er zijn echter ook belangrijke institutionele factoren die de 
receptie beïnvloeden. De leeswijze wordt onder meer ingegeven 
door de (veronderstelde) literatuuropvatting van het tijdschrift 
waaraan de dichter in kwestie gekoppeld wordt, maar komt ook 
tot stand door literair-politieke belangen. 

Dit proces laat zich het beste illustreren aan de hand van het 
werk van Ten Berge. De critici die het meeste invloed hebben 
gehad op het beeld van Ten Berge’s werk (eerst Kees Fens 
en Rein Bloem, later Cyrille Offermans en Graa Boomsma) 
bevinden zich min of meer op dezelfde institutionele plek als 
de dichter. Zij zijn ofwel verwant aan Merlyn, ofwel aan Raster. 
Zij identificeren Ten Berge’s poëzie als ‘taalgericht’ en zetten bij 
het lezen van zijn werk telkens een ‘poëticale’ autonomistische 
leeswijze in. Men gaat niet op zoek naar beschrijvingen van de 
werkelijkheid of de gevoelens van de auteur. Men houdt zich 
voornamelijk bezig met de impliciete poëtica van de dichter 
(‘Ten Berge wil de aanwezigheid van de leegte uitbeelden’) of 
met de complexe taalconstructies die zijn gedichten zijn. Die 
gedichten worden gelezen als metaforen voor het schrijfproces.

Bij Rutger Kopland verloopt de receptie anders. Zijn vroege 
werk wordt vooral gelezen met een expressieve of mimetische 
bril. Omdat hij zijn carrière begint als Tirade-dichter, vergelijkt 
men hem met andere dichters uit dat tijdschrift. In de loop 
van de door mij onderzochte periode constateren de critici 
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een ontwikkeling in zijn oeuvre die veelal wordt aangeduid als 
‘van Tirade naar Raster’. De tijdschriften zijn voor de critici uit 
deze periode een belangrijk ijkpunt. Vanaf het moment dat de 
ontwikkeling wordt geconstateerd ontstaat er een discussie over 
de meest legitieme wijze om Kopland te lezen. Daarin spelen 
Herman de Coninck en J. Bernlef een belangrijke rol. De een 
bepleit dat Kopland nog altijd mimetisch en expressief gelezen 
kan en moet worden, terwijl de ander min of meer betoogt dat 
Kopland een taalgericht dichter is geworden. Zijn werk kan 
en moet daarom tot op zekere hoogte autonomistisch gelezen 
worden. 

De receptie van Willem Jan Otten verloopt minder 
polemisch. Over de veronderstelde literatuuropvatting van 
Tirade en Raster bestonden weinig misverstanden. Maar hoe 
dat nu in De Revisor zat, was voor velen niet duidelijk. Bij het 
lezen van Ottens vroege gedichten wordt nogal eens gekozen 
voor een mimetische leeshouding. Welke elementen uit de 
werkelijkheid wil de dichter beschrijven? Maar de meeste critici 
zijn daarmee niet tevreden en verwijzen door naar een diepere 
betekenislaag. Met het beschrijven van die werkelijkheid wil 
Otten (net als Chr. J. van Geel en T. van Deel) iets méér laten 
zien. En dat meer is bij veel critici ofwel een ‘filosofisch’ niveau 
ofwel een poëticaal niveau. Op deze manier komt al snel de term 
‘(neo)symbolistisch’ in omloop. Symbolisten immers beschreven 
de werkelijkheid ook om te laten zien hoe die werkelijkheid 
correspondeerde met een innerlijke of hogere werkelijkheid. Het 
begrip ‘neosymbolisme’ maakt vooral duidelijk dat critici nogal 
wat moeilijkheden ondervonden om deze dichter te plaatsen 
tussen het parlandistische en het taalgerichte kamp. 

Net als Kopland wordt Leeflang onderwerp van een literair-
kritisch debat. Dat zijn uitgevers hem (en Jan Eijkelboom) 
presenteren als ‘twee echte vijftigers’ zorgt ervoor dat zij door de 
kritiek gezien worden als opponenten van de taalgerichte dichters 
en de avant-gardistische traditie waaop die zich  beroepen. 
Die oppositie wordt vanuit Maatstaf vaker gevoerd. Door de 
eerste critici wordt Leeflang positief ontvangen, omdat zijn 
werk zo menselijk (emotioneel) en herkenbaar (mimetisch) is. 
Hoewel lezers als Fokkema en Zuiderent wijzen op de vernuftige 
compositie van de gedichten, benadrukken ook zij vooral de 
mimetische en expressieve kant van zijn poëzie. Op een gegeven 
moment vinden taalgerichte critici Peter Nijmeijer, Wiel Kusters 
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en Huub Beurskens het tijd worden om Leeflang aan te vallen. 
Zijn gedichten zijn te eenvoudig en de dichter koketteert met 
commercie. Waar de taalgerichte dichters probeerden Kopland 
hun kant op te trekken, daar gebruiken ze Leeflangs werk als 
voorbeeld van hoe het niet moet.162 

In de kritieken op en interpretaties van het werk van deze 
vier dichters vinden we verschillende leeshoudingen terug. 
De verschillende manieren waarop deze dichters gelezen 
worden, komen overeen met de in de jaren zeventig bepalende 
literatuuropvattingen. Bij het lezen van werk van Leeflang 
en Kopland wordt gekozen voor mimetische (‘anekdotische’) 
en expressieve (‘parlandistische’ of ‘neoromantische’) lees-
houdingen. Gedichten van Otten, Ten Berge en de latere Kopland 
worden dan weer vooral gelezen met een autonomistische 
(‘symbolistische’ of ‘taalgerichte’) leeshouding. Bij de receptie 
van deze dichters in het literaire veld is er sprake van een strijd 
om de ‘legitimiteit van leeswijzen’. Dominante critici hebben 
een grote invloed op de manier waarop dichters gelezen worden. 
Wanneer er geen overeenstemming bereikt wordt, zoals in het 
geval van Kopland, dan ontstaat er een literair-kritisch debat 
waarbij critici hun leeswijze tot de dominante (de algemeen 
aanvaarde) maken.

Dit materiaal zet aan tot nadere bestudering van het werk 
van Kopland, Ten Berge, Otten en Leeflang. De beeldvorming 
in de kritiek is gebaseerd op institutionele factoren en poëticale 
lijnen in verschillende tijdschriften. Critici classificeren op basis 
van hun lezing van de gedichten én op basis van het institutionele 
gedrag van auteurs. Daarbij worden institutionele gegevens 
(tijdschrift, uitgever, genoemde voorbeelden) gekoppeld aan 
literatuuropvattingen. We zien hoe er in het literaire veld 
collectieve ‘denkwijzen’ aanwezig zijn die herkend worden door 
voor- en tegenstanders. Die denkwijzen worden zichtbaar in de 
manier waarop critici het werk van dichters classificeren. Die 
classificaties zijn zeer invloedrijk: uiteindelijk bepalen zij het 
beeld dat in de literatuurgeschiedenis terechtkomt. 

Het werk van een functionalistische of institutionele 
literatuurhistoricus stopt hier. Ik heb de ontwikkeling van 
het vierstromenland gevolgd. Daarbij heb ik laten zien hoe 
de literair-politieke strijd in het literaire veld van de jaren 
zeventig de grond legt voor het beeld dat zo’n dertig jaar later 
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in de literatuurgeschiedenis terechtkomt. Dat is een interessant 
resultaat en het leert ons waarschijnlijk iets over ‘hoe instituties 
denken’, ofwel: “hoe hun organisatievorm en manier van werken 
bepalend is voor de categorieën die leden van een samenleving 
kiezen om culturele producten te klasseren en ermee om te 
gaan”.163

Voor een literatuurhistoricus echter is het toch een 
wat onbevredigend resultaat. Hij komt niet verder dan het 
reproduceren en uitleggen van het beeld dat door contemporaine 
kritiek gecreëerd is. Dat heeft tot gevolg dat het verhaal van de 
literatuurgeschiedenis verteld zal worden door de spelers in 
het literaire veld, ook als we weten dat wat zij vertellen vooral 
gekleurd is door literair-politieke belangen. De historicus 
heeft niet de vrijheid om die verhalen bij te stellen, want dan 
verlaat hij de objectieve metapositie van de institutionele 
literatuuronderzoeker en wordt hij zelf deel van het literaire 
veld dat hij beschrijft. Wanneer hij zelf gedichten leest, dan 
doet hij dat immers vanuit zijn eigen poëticale opvattingen. De 
literatuurhistoricus moet zich neerleggen bij de conclusie van 
Van Rees en Dorleijn dat de overige instanties uit het literaire 
veld (zoals de literatuurgeschiedschrijving) de rol van de kritiek 
bij het proces van beeldvorming nauwelijks kunnen betwisten, 
maar haar slechts kunnen bevestigen.164

De l i teratuurgeschiedenis  b l i j f t  dus  z i t ten  met 
het vierstromenland, ook al zijn er door verschillende 
literatuurhistorici kanttekeningen bij geplaatst. In zijn 
literatuurgeschiedenis Aan de mond van al die rivieren 
beschrijft Redbad Fokkema de situatie in de Nederlandse poëzie 
na 1960 met behulp van een tweedeling.165 Fokkema vervangt 
zijn aanvankelijke vierdeling, waarop Van Deel zich baseerde, 
door een veel grovere tweedeling waarmee hij de hele poëzie 
na 1960 beschrijft. Volgens Fokkema benadrukken dichters 
ofwel de ‘werkelijkheid’ en het ‘gewone woord’, ofwel ‘het belang 
van de autonomie van evocerende taal’. De eerste volgen het 
‘geweten’ van de kunst, de tweede het ‘bewustzijn’. Voor de jaren 
zeventig zijn het de dichters uit Tirade en Maatstaf die vooral 
op de werkelijkheid gericht zijn, terwijl die uit Raster meer op 
autonomie gericht zijn. Dichters uit De Revisor bevinden zich 
tussen beide polen. 

Fokkema gaat nog een stap verder. Hij verbindt het 
bewustzijn van de kunst aan het modernisme en hij ziet in het 
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postmodernisme een hernieuwd luisteren naar het geweten van 
de kunst. Hierdoor beklijft het beeld dat er een waterscheiding 
is in de poëzie: zij die ‘trouw’ het modernisme blijven aanhangen 
en zij die ‘wat kriegel’ zijn geworden van de dominantie van 
die modernistische poëtica en er tegen in verzet zijn gekomen. 
Er is nogal wat kritiek gekomen op Fokkema’s gebruik van de 
concepten modernisme en postmodernisme. Die ga ik hier 
niet nog eens herhalen. Wat mij interesseert, is dat wat ooit 
een vierdeling was, wordt teruggebracht tot een tweedeling: 
taalgerichte dichters versus werkelijkheidsgerichte dichters. Die 
tweedeling doet denken aan de situatie in de prozaliteratuur 
uit de jaren zeventig: ander proza (Vogelaar) of academisme 
(Matsier) versus realistisch proza (Biesheuvel, ’t Hart). 

Fokkema is niet de enige die de vierdeling in de poëzie van de 
jaren zeventig nuanceert. Anbeek wijst erop dat uiteenlopende 
dichters als Kouwenaar, Faverey, Kopland en Komrij uiteindelijk 
allemaal een autonomistische poëtica lijken aan te hangen.166 Dit 
uitgangspunt wordt grosso mode overgenomen door Van den 
Akker en Dorleijn in een artikel waarin zij het Sötemanniaanse 
poëticamodel bekritiseren.167 Hun 

“korte en wat eenzijdige poëticale beschouwing levert de 
conclusie op dat Van Deels vier richtingen in de recente 
poëzie poëticaal gezien maar één richting uitmaken, 
namelijk de autonomistische: het autonomisme 
overheerst in de moderne Nederlandse poëzie”.168 

Zowel Anbeek als Van den Akker en Dorleijn ontwaren 
overeenkomsten op het poëticale vlak, al moeten zij onmiddellijk 
toegeven dat er dan weer wel veel verschillen zijn op het 
verstechnische vlak.

Deze nuancering van het bestaande literair-historische 
beeld lijkt een oplossing voor het probleem waar Van Deel en 
Brems mee worstelen. De verschillen tussen de dichtersgroepen 
in de jaren zeventig zijn veel minder groot, omdat het 
autonomistische bij hen allen domineert. Van een vierdeling, 
via een tweedeling, komen we dan uit bij één dominante poëtica. 
Toch valt hier wel het een en ander op af te dingen. Het lijkt er 
op dat Van den Akker, Dorleijn én Anbeek zich schuldig maken 
aan wat Goedegebuure en Heynders een ‘tot norm verheven 
waarneming’ noemen: veel poëticaonderzoekers gaan uit van 
de notie dat een ‘goed’ gedicht op een of andere manier over 
het dichten gaat.169 Veel lezers hebben de neiging om moderne 
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of modernistische poëzie van de negentiende en de twintigste 
eeuw al bij voorbaat te benaderen als ‘poëticale poëzie’. Wat in 
theorie een objectieve beschrijvingscategorie heet te zijn, blijkt 
in de praktijk een kwaliteitsnorm. Dit heeft als gevolg dat het 
begrip ‘impliciete poëtica’ wel erg sterk bepaald wordt door 
de literatuuropvattingen van de onderzoekers en daardoor 
eendimensionaal blijft.

De vorm van poëticaliteit die in een gedicht gevonden wordt, 
is volgens Goedegebuure en Heynders bepaald door een vooraf 
gekozen leeshouding. Zij willen de conventionele opvatting 
dat modernistische poëzie poëticaal is nuanceren en doen dat 
op basis van de interpretatiestrategie van de Amerikaanse 
literatuurcriticus Hillis Miller.170 Die laat zien dat er binnen 
een enkel gedicht vaak drie verschillende poëtische theorieën 
tegelijk leesbaar zijn: de gedachte dat poëzie mimesis, onthulling 
of creatie is. Deze categorieën corresponderen grotendeels met 
de mimetische, de expressieve en de autonomistische poëtica’s 
die Sötemann onderscheidde. Het is volgens Hillis Miller niet de 
autonomistische poëtica die de westerse modernistische poëzie 
domineert, maar juist het strijdveld tussen mimesis, onthulling 
en creatie dat in alle modernistische poëzie werkzaam is.

Hillis Millers drieslag doet niet alleen denken aan drie van 
Sötemanns vier categorieën, maar lijkt ook sterk op de stromingen 
die in het poëticale debat in de jaren zeventig domineren. In 
parlandistische poëzie uit Tirade en neoromantische poëzie 
uit Maatstaf zou dan mimesis en expressie de boventoon 
voeren, terwijl in de symbolistische poëzie uit De Revisor 
en de taalgerichte uit Raster verschillende vormen van 
autonomistische poëzie te herkennen zijn. Het lijkt erop dat de 
gedachte dat ieder modern gedicht gelezen kan worden als een 
strijdveld waarin mimesis, expressie en autonomie om voorrang 
vechten nuttig kan zijn om de verschillen én overeenkomsten 
tussen de verschillende poëtische richtingen in de jaren zeventig 
scherper in kaart te brengen. 

In het volgende hoofdstuk wil ik de beeldvorming waarvan ik 
het ontstaan in dit hoofdstuk heb laten zien, confronteren met een 
inhoudelijke analyse van de gedichten. Een nauwgezette analyse 
van gedichten kan de bestaande verkokerde beeldvorming 
bijstellen en een nieuw (genuanceerder) beeld opleveren van de 
poëzie van de jaren zeventig. Ik lees de gedichten van Kopland, 
Ten Berge, Otten en Leeflang als een strijdveld waarop ‘mimesis, 
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expressie en autonomie’ om voorrang strijden. Ik volg de 
‘gecanoniseerde’ lezingen en koppel die aan lezingen die ‘tegen 
de beeldvorming in’ gaan. Wat gebeurt er als we in het oeuvre 
van een taalgerichte dichter als Ten Berge op zoek gaan naar 
mimesis en expressie? En zijn er in het werk van Ed Leeflang 
handvatten te vinden voor een autonomistische lezing?
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Hoofdstuk 3
Deconstructie van het vierstromenland. 
Vier dichters poëticaal gelezen 

3.1 Inleiding
In de kritieken op en interpretaties van het literaire werk van 
Ten Berge, Kopland, Otten en Leeflang manifesteren zich 
verschillende leeshoudingen.171 Die leeshoudingen komen 
overeen met de in het literaire veld van de jaren zeventig 
dominante poëtica’s. Het werk van Leeflang en Kopland wordt 
gelezen met mimetische en expressieve leeshoudingen. Bij 
gedichten van Otten, Ten Berge en de latere Kopland wordt dan 
weer vooral een autonomistische leeshouding ingezet. Ik heb 
laten zien hoe de strijd in het literaire veld ook een strijd is om 
de ‘legitimiteit van leeswijzen’. Dominante critici beïnvloeden 
in hoge mate hoe bepaalde dichters gelezen worden. Meestal 
ontstaat daarover al snel consensus. Is dat niet het geval, dan 
proberen verschillende critici hun leeswijze tot de dominante te 
maken. 

In dit hoofdstuk wil ik het werk van deze vier dichters lezen 
vanuit een leeshouding die gebaseerd is op drie verschillende 
poëtica’s. Dat doe ik omdat die poëtica’s een belangrijke rol 
spelen in het literaire veld en bepalend zijn geweest voor de 
literair-historische classificaties van de dichters. Die classificaties 
ontstaan in een samenspel van institutionele keuzes en 
inhoudelijke kenmerken van de poëzie. We zagen bijvoorbeeld 
hoe het beeld van Ten Berge in de literaire kritiek sterk gekleurd 
werd door enkele institutionele keuzes die hij maakte: debuteren 
in Merlyn, Raster oprichten, essays schrijven. Maar we zullen 
in dit hoofdstuk zien dat er in zijn poëzie veel kenmerken zijn 
aan te wijzen die aansluiten bij de taalgerichte poëzie. Ten 
Berge’s poëzie leent zich er voor om gelezen te worden met 
een merlinistische (en dus autonomistische) leeshouding. De 
institutionele keuzes én de inhoudelijke kenmerken van de 
poëzie zorgen ervoor dat Ten Berge de literatuurgeschiedenis in 
gaat als taalgerichte dichter. 

Ed Leeflang daarentegen debuteert in Maatstaf en zijn werk 
verkoopt goed. Hij presenteert zich als een dichter die met zijn 
lezer wil communiceren en die gebeurtenissen uit het dagelijkse 
leven in het gedicht willen verwoorden. Zijn institutionele positie 
(te midden van dichters die neoromantische of parlandistische 
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poëzie schrijven) lijkt in harmonie met de poëzie die hij schrijft. 
Het zal dan ook niet verbazen dat critici zijn werk veelal 
mimetisch of expressief lezen: welke wereld geeft de dichter 
weer? Wat voor uitspraken doet hij over die wereld? Komen er 
gevoelens in het gedicht voor? Zo ja, welke?

In het proces van beeldvorming dat leidt tot de literair-
historische classificatie van een specifieke dichter worden al vrij 
snel de leeswijzen ingezet die blijven domineren. Ik wil in dit 
hoofdstuk niet beweren dat die leeshoudingen de ‘verkeerde’ 
zijn. Wat ik wil laten zien, is dat de gekozen leeshouding het 
beeld van de dichter gaat bepalen en dat – als gevolg daarvan 
– het literair-historische beeld ongenuanceerd wordt. Is het wel 
zo dat poëzie van een taalgerichte en dus modernistische dichter 
zich beter leent voor een modernistische lezing en ‘vraagt’ 
het werk van een neoromantische dichter om een expressieve 
lezing? In het vervolg van dit hoofdstuk zal ik telkens bewust 
een andere lectuur inzetten. Het mag dan voor de hand liggen 
om het werk van Ten Berge autonomistisch te lezen, ik meen dat 
zijn werk ook met andere leeswijzen te benaderen is. Voor de 
andere drie dichters geldt mutatis mutandis hetzelfde. Door de 
gedichten vanuit verschillende leeshoudingen te beschouwen, 
creëer ik ruimte om dichters met elkaar te vergelijken die in de 
verkokerde beeldvorming van elkaar gescheiden zijn. Daardoor 
hoop ik het literair-historische beeld te kunnen nuanceren of 
bijstellen. 

Om dit experiment uit te kunnen voeren, moet ik helder 
maken hoe ik de verschillende poëtica’s / leeshoudingen 
invul.172 Een mimetische lezing concentreert zich op de manier 
waarop in een gedicht een wereld wordt gecreëerd waarvan 
verondersteld wordt dat ze lijkt op of analoog is aan de 
herkenbare werkelijkheid.173 Anders gezegd: waarnaar verwijzen 
de taaluitingen in het gedicht en hoe geloofwaardig is de wereld 
die daaruit afgeleid kan worden?174 De mimetische poëtica staat 
in verband met literaire stromingen als realisme en naturalisme, 
waarvan je zou kunnen beweren dat zij twee varianten zijn van 
een basisconcept van realisme. 

Een expressieve lezing richt zich op het lyrisch ik dat zich in 
het gedicht manifesteert. Kan er een ‘ik’ in het gedicht herkend 
worden van wie we de gevoelens of gedachten meekrijgen? 
Sommige interpreten zullen in dit kader ook de vraag stellen 
naar de relatie tussen de dichter als biografische figuur en het 
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lyrisch ik. Maar ook lezingen die erop uit zijn te achterhalen welk 
levensbeschouwelijk of filosofisch standpunt uit de gedichten 
af te leiden is, komen in mijn visie voort uit een expressieve 
literatuuropvatting.175 Ik volg daarmee de definitie die Abrams 
geeft:

“Poetry is the overflow, utterance, or projection of the 
thoughts and feelings of the poet; or else (in the chief 
variant formulation) poetry is defined in terms of the 
imaginative process which modifies and synthesizes 
the images, thoughts and feelings of the poet. This way 
of thinking, in which the artist himself becomes the 
major element generating both the artistic product and 
the criteria by which it is to be judged, I shall call the 
expressive theory of art”.  

De literair-historische stromingen waarin deze poëtica een rol 
speelt, zijn de Romantiek en het ‘onzuivere modernisme’ (dat 
gezien kan worden als een uitloper van de Romantiek). Het zal 
niemand verbazen dat deze poëtica teruggevonden kan worden 
bij auteurs als Willem Kloos – met zijn ‘allerindividueelste 
expressie van de allerindividueelste emotie’ – en E. du Perron, 
voor wie zoals de anecdote wil het gedicht een presenteerblaadje 
moest zijn. Bij de eerste gaat het dan vooral om de gevoelens van 
de dichter, bij de tweede om de ideeën. 

Een autonomistische lezing gaat uit van “de opvatting van het 
gedicht als zelfstandig artefact, als geconstrueerd taalbouwsel, 
dat idealiter de menselijke maat van zijn maker overschrijdt 
[…].”176Autonomistische literatuuropvattingen vinden we 
vooral bij symbolistische en modernistische auteurs. Voor een 
autonomist staat het literaire werk los van de werkelijkheid 
erbuiten. Het literaire werk is een subjectieve constructie, een 
verbeelde wereld met eigen wetten. Kenmerkend voor deze 
leeshouding is de neiging om metaforisch te lezen. De wereld die 
in het literaire werk wordt opgebouwd verwijst niet noodzakelijk 
naar een geloofwaardige werkelijkheid buiten de tekst, maar 
is een metafoor voor iets anders. Zo kan de verbeelde wereld 
metafoor zijn voor het innerlijk van een der personages (een in 
het surrealisme nogal eens voorkomend motief). 

Bij autonomistisch lezen speelt poëticaliteit een dominante 
rol. Goedegebuure en Heynders wijzen daarop.177 Die poëticaliteit 
is er in soorten en maten. Zo zijn er gedichten (en romans) waarin 
expliciete uitspraken worden gedaan over literatuur. Dit type 
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poëticale gedichten komt in de symbolistische en modernistische 
poëzietraditie veelvuldig voor. Er zijn meer verborgen vormen 
van impliciete poëticaliteit. Vaak kan wat in het gedicht verbeeld 
wordt, gelezen worden als een metafoor voor het ontstaan en 
vergaan van het gedicht zelf. Het zijn gedichten met een hoge 
graad van zelfreflexiviteit. Van Alphen definieert dit teksttype 
als volgt:

“Teksttekens hebben niet langer een buitentekstuele 
maar een intratekstuele referent. De tekst ‘gaat over 
zichzelf’, betekent zijn eigen functioneren. De tekst geeft 
aanleiding tot betekenissen die de betekenisproductie tot 
onderwerp hebben.”178

3.2  Het bewoog, bewoog. De poëzie van Rutger 
Kopland 

In het vervolg zal ik van iedere dichter die ik behandel enkele 
gedichten uitgebreid aan de orde stellen. Ik heb beoogd daarbij 
gedichten te kiezen die mij representatief lijken voor een 
bepaalde fase in het dichterschap van de auteur in kwestie. Ik 
houd rekening met spreiding in tijd en spreiding in tijdschrift 
van voorpublicatie. Bij Ten Berge en Leeflang (die zich min of 
meer op een stabiel punt blijven bevinden) is dat minder relevant 
dan bij Otten en Kopland, die zich flexibeler door het literaire 
veld bewegen. Kopland publiceert gedurende zijn loopbaan in 
drie van de vier tijdschriften die in dit onderzoek centraal staan: 
Tirade, De Revisor en Raster. In de jaren zeventig wordt hij 
het voorwerp van een proces van ‘annexatie door interpretatie’. 
Critici uit verschillende literaire richtingen willen laten zien 
dat de ‘nieuwe Kopland’ eigenlijk bij hen hoort. Het is daarom 
belangrijk om gedichten te kiezen die gespreid zijn over het 
oeuvre, zodat de ontwikkeling van het oeuvre in mijn onderzoek 
verdisconteerd is. Ik begin dan ook met een vroeg gedicht.

In Onder het vee vinden we het gedicht ‘Wandeling met 
B’.179 Het gedicht lijkt in alles prototypisch voor de vroege, 
anekdotische Tirade-poëzie. Het is dan ook voorgepubliceerd in 
Tirade 95 (1964).

Ze zegt dat is de wind
en ze wijst naar het wuivende gras
en van een lichte plek op de weg
zegt ze dit is de zon
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alsof ze de schepping begon

maar als ik met mijn eigen ogen
kijk waar de zon en de wind waren
zie ik dat ze niet verder komt
dan mijn knieën

onuitputtelijk groeit dagelijks
uit mijn voeten de reus
uit mijn eigen verhaal
dat langzaam doorzichtig wordt
als een morgen in de nevel

zevenmijlslaarzen schuiven me
gaandeweg over sporen
die ik verloren waande
de kleine harde kiezelstenen
van kleinduimpje.

Laten we dit gedicht eerst proberen mimetisch of, om in de 
minder objectieve termen van het contemporaine literaire 
debat te blijven, ‘anekdotisch’ te lezen. Volgens Van Dale 
is een anekdote een ‘amusant kort verhaal’ of ‘mededeling 
van een kenschetsende bijzonderheid, een schilderachtige of 
vermakelijke trek uit het leven van een historische persoon’.180 
In het literaire debat van de jaren zeventig heeft het betrekking 
op een combinatie van beide betekenissen, iets als ‘een kort 
amusant verhaal over een kenschetsende bijzonderheid van 
een historisch voorstelbare figuur’. Het verwijst naar een 
categorie verhalen en gedichten die verwijst naar een concreet 
voorstelbare werkelijkheid en wordt derhalve in verband 
gebracht met een mimetische poëtica. 

In dit gedicht komen inderdaad voorstelbare personages 
voor: een ‘ze’,  waarschijnlijk een jong meisje, neemt 
natuurverschijnselen waar en probeert ze te benoemen, de 
lyrische stem levert hierop commentaar. Deze ikfiguur kan de 
ervaring van het meisje niet delen, al komt hij wel terecht op 
‘sporen die [hij] verloren waande’ (r. 16/17). Hij wordt herinnerd 
aan zijn eigen kindertijd. Tegelijkertijd wordt er een soort 
miniatuurtje geschetst: er is een weg waar de zon op schijnt, de 
wind waait door het gras. Een kind en een volwassene bevinden 
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zich te midden van dit natuurtafereel. De ikfiguur lijkt het als 
positief te ervaren: het is ‘alsof de schepping begon’ (r.5). 

Wie dit gedicht terug probeert te brengen tot een ‘verhaal’, 
stuit op het opmerkelijke spel met de verteltijd dat wordt 
gespeeld. In de eerste strofe is er sprake van een onvoltooide 
tegenwoordige tijd (‘zegt dat’ (r.1), ‘zegt ze dit’ (r.3), in de tweede 
is het alsof ze de schepping ‘begon’ (r.5): onvoltooid verleden 
tijd. Hierdoor lijkt het alsof er in het gedicht een tijdsprong 
wordt gemaakt: de tweede strofe wordt uitgesproken op een later 
tijdstip dan de eerste. In de derde strofe wordt deze verwarring 
nog verder vergroot: ‘als ik [..] kijk waar [..] waren’ (r.6/7). 
Volgens de regels van de semantiek klopt deze zin niet: heden en 
verleden lopen door elkaar. In de vorm van het gedicht worden 
deze woorden juist extra benadrukt: zowel ‘kijk’ als ‘waren’ is 
een antimetrie. In de vorm van het gedicht worden het heden en 
verleden bewust dooreen geschud.

Wanneer we ons richten op de gevoelens en gedachten 
van de ikfiguur, lezen we het gedicht vanuit een expressieve 
literatuuropvatting. Zonder direct het lyrisch ik gelijk te stellen 
aan de auteur kan men vaststellen dat dit gedicht gevoelens van 
een ikfiguur uitdraagt. De ikfiguur realiseert zich dat hij (of zij) 
oud is en dat er een onoverbrugbare afstand bestaat tussen de 
blik van de volwassene en de naïeve blik van het kind. Dit besef 
stemt hem weemoedig. De ikfiguur verwoordt deze gevoelens 
door gebruik te maken van een intertekst: het sprookje (zowel 
van Perrault als van de gebroeders Grimm) over Klein Duimpje. 
Die  intertekst dient zich aan in de laatste twee strofen door 
expliciete verwijzingen: ‘de reus’ (r.11), ‘zevenmijlslaarzen (r.15) 
en ‘de kleine harde kiezelstenen van kleinduimpje’ (r. 18 /19). 
In het sprookje is het kind te slim voor zijn ouders én voor de 
hongerige reus. De ikfiguur van dit gedicht identificeert zich 
zowel met de reus als met Klein Duimpje. Je zou kunnen zeggen 
dat hij een Klein Duimpje is die er iedere dag achter komt dat 
hij een reus blijkt te zijn: ‘onuitputtelijk groeit dagelijks / uit 
mijn voeten de reus’ (r.10 /11). Toch vindt hij zo nu en dan het 
spoor naar zijn jeugd terug. De laatste strofe laat in het midden 
of de ikfiguur werkelijk zijn jeugd terugvindt, de woordkeuze 
verraadt in ieder geval een minder sombere stemming dan de 
vorige strofen.

Deze mimetische en expressieve aspecten van het gedicht 
kunnen moeiteloos in verband worden gebracht met wat 
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literatuurhistorici Tirade-poëzie noemen: “De dichter drukt 
in het vers zijn persoonlijkheid uit, hij geeft iets bloot van zijn 
innerlijke roerselen, verwerkt er zijn levenservaring in, en 
dergelijke”181. Voor wie er geen been in ziet om voor de ikfiguur 
in het gedicht R.H. van den Hoofdakker in te vullen, gaat dit 
zeker op.182 Maar ook degene die daar voorzichtiger in is, kan 
niet ontkennen dat er in dit gedicht een ikfiguur wordt gecreëerd 
die ons iets van zijn zielenroerselen meedeelt.183 

Er worden in dit gedicht niet alleen gevoelens verwoord, er 
worden ook nogal wat gedachten voor het voetlicht gebracht. 
Die gedachten hebben vooral betrekking op taal. Hierdoor 
krijgt het gedicht een vorm van impliciete poëticaliteit die 
Goedegebuure en Heynders conventioneel zouden noemen.184 
Niet alleen Klein Duimpje is een intertekst bij dit gedicht, ook 
het scheppingsverhaal klinkt mee. Wat die tekst relevant maakt, 
is dat er daarin een verband is tussen het gebruik van taal (het 
geven van namen) en het ontstaan van de werkelijkheid (het 
scheppen). Veel schrijvers hebben in het scheppingsverhaal 
een analogie gezien tussen God en de dichter: beide creëren 
een wereld met behulp van taal. In dit gedicht is het meisje 
de naamgever. Zij, het kind, bedient zich van een eenvoudig 
taalsysteem. Ze ziet een verschijnsel, ‘het wuivende gras’ (r.2) 
of ‘een lichte plek op de weg’ (r.4), en benoemt het: ‘dat is de 
wind’ (r.1), ‘dit is de zon’ (r.3). Zoals God door woorden de 
werkelijkheid schiep, maakt dit meisje de fenomenen in de 
taal aanwezig. De ikfiguur echter blijft buiten deze harmonie. 
Voor hem werkt dit taalsysteem niet meer, zo blijkt uit de derde 
strofe. Als hij de zon en de wind wil zien, dan ziet hij iets anders 
dan het meisje. ‘Ze’ komt niet verder dan zijn knieën. Ofwel: hij 
maakt expliciet dat het maar een klein meisje is. De (‘goddelijke) 
harmonie tussen taal en werkelijkheid is voorbehouden aan het 
kind. De volwassene (de reus) valt daarbuiten. 

Er worden in dit gedicht twee gedachten over taal naast 
elkaar geplaatst, waarvan er één door de dichter als onbereikbaar 
wordt gepresenteerd. Het groeien van de sprookjesreus gebeurt 
‘uit mijn eigen verhaal / dat langzaam doorzichtig wordt / als een 
morgen in de nevel’ (r.12-14), staat er in de vierde strofe. Hier 
worden het taalsysteem van het meisje, het scheppingsverhaal en 
het sprookje over Klein Duimpje allemaal tot onderdeel gemaakt 
van ‘het verhaal van de ikfiguur’. Er is niet veel fantasie voor 
nodig om in dat verhaal het gedicht te zien. De afstand tussen 
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groot en klein, tussen volwassen en kind, wordt manifest in het 
gedicht, wanneer de dichter, als in het sprookje, probeert de 
harmonie tussen taal en werkelijkheid te herstellen en het kind 
‘te laten winnen’. Het gedicht bevat de sporen naar de jeugd die 
de ikfiguur verloren waande: er wordt geprobeerd harmonie te 
bereiken, maar het middel (de taal) is tot niet meer in staat dan 
‘kleine harde kiezelstenen’.

Waar het zeer gemakkelijk blijkt om dit gedicht te lezen 
vanuit een mimetische of expressieve poëtica, daar blijkt een 
autonomistische lezing een stuk minder voor de hand liggend. 
De vele referenties naar elementen uit de herkenbare wereld 
maken het bijna onmogelijk om een interpretatie te realiseren 
waarin het gedicht een metafoor is voor zichzelf. Toch zijn er wel 
aanknopingspunten voor een dergelijke lezing. De regel “alsof ze 
de schepping begon” (r. 5) heb ik net gelezen als onderdeel van 
het themacluster rondom taal en werkelijkheid. Zij kan echter 
ook gelezen worden als zelfreferentieel. Op deze plek wordt 
verwezen naar het ontstaan van het gedicht. Ook “mijn eigen 
verhaal / dat langzaam doorzichtig wordt / als een morgen in de 
nevel” (r.12-14) verwijst naar iets wat op dat punt in het gedicht 
daadwerkelijk gebeurt. De “sporen / die ik verloren waande 
(r.16-17) en “de kleine harde kiezelstenen / van kleinduimpje” 
(r. 18-19) ten slotte kunnen gelezen worden als metaforisch voor 
de woorden van het gedicht. In latere gedichten in Koplands 
oeuvre zal de zelfreferentialiteit toenemen; in dit gedicht zien we 
hooguit de eerste aanzetten. 

‘Wandeling met B’ is én een anekdotisch natuurgedicht én een 
gedicht dat gaat over taal, verhalen, dichters en sprookjes. Het is 
niet alleen een gedicht over de verloren jeugd of de onbereikbare 
natuur, maar ook een gedicht over de mislukte poging om in 
het gedicht een verloren harmonie te bewerkstelligen. Andere 
gedichten uit de vroege anekdotische bundels blijken op 
dezelfde manier voor tweeërlei uitleg vatbaar. Ik denk daarbij 
aan gedichten als ‘Een psalm’, ‘Grasveld in maanlicht’ (uit Onder 
het vee) en de cyclus ‘Reis’ uit Het orgeltje van yesterday. In 
die laatste cyclus zien we bijvoorbeeld deze passage die zeer 
expliciet over het dichten gaat: “Trouwens gedichten zijn geen / 
gedachten maar woorden die / je beschrijven zoals een landschap 
niet afbeeldt / maar oproept’. Dergelijke passages zijn te lezen in 
gedichten waarin herkenbare personages en ruimtes te vinden 
zijn. 
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In de gedichten uit de bundels die Kopland tussen 1966 en 
1975 publiceert zien we dat mimetische en expressieve lezingen 
telkens geconfronteerd kunnen worden met een autonomistische 
lezing. Er is weinig inhoudelijk verschil tussen de gedichten uit 
de derde (Alles op de fiets) en vierde bundel (Wie wat vindt 
heeft slecht gezocht) die ofwel in Hollands maanblad ofwel in 
Tirade gepubliceerd zijn. Het gedicht ‘Stilleven’ (uit Tirade) is 
daar een voorbeeld van. In de eerste strofe worden er allerlei 
interpretaties gegeven van het beeld dat in de tweede strofe 
wordt geschetst: “Oude man levend met het portret / van een 
vrouw, oude vrouw levend / met het portret van een man: zoals 
ze keken in de lens”. De interpretaties die aan het beeld vooraf 
gaan maken niet duidelijk of er sprake is van één foto (‘ze’ keken 
in de lens) die op twee wijzen geïnterpreteerd wordt, of dat er 
sprake is van twee foto’s: een van een weduwe en een van een 
weduwnaar. De verschillende interpretaties zitten elkaar in de 
weg. Kopland woekert hier met betekenissen die de waarneming 
sterk vertroebelen. 

Gedichten uit Koplands vijfde bundel Een lege plek om te 
blijven zijn voorgepubliceerd in Tirade en De Revisor. Voor 
het eerst publiceert de dichter in twee tijdschriften die volgens 
de literatuurgeschiedenis een verschillende literatuuropvatting 
uitdragen. Dat lijkt een mooie casus om te kijken of er verschil 
is tussen de gedichten die Kopland in verschillende tijdschriften 
plaatst. Is het bijvoorbeeld zo dat hij een bepaald type gedichten 
naar Tirade stuurt, terwijl hij afwijkende gedichten liever in De 
Revisor plaatst? Laten we eens kijken naar het gedicht ‘VI’.185 

VI

Zeiden we dingen, ze verwoeien in de wind,
en als de wind ging liggen, zwegen we.

Later, binnen, gingen we zitten, kijken naar 
het water, de populieren, de vage overkant.

Het was zo stil dan als in een schilderij
achter het glas, maar het bewoog, bewoog

Met een enorme kracht, onze handen trilden zo
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dat wij niet zonder morsen konden drinken.

We zagen dan samen in de ramen, wachtend
op het zakken van de drank, het geduld

Waarmee de bomen bogen.

In dit gedicht komen veel persoonsaanduidingen voor. Tot zes 
keer toe wordt er verwezen naar ‘we’ (r.1, r.2, r.3, r.9), ‘wij’ (r.8) 
en ‘onze’ (r.7). Het gaat om een meervoudig ik-perspectief: het 
lyrisch ik en nog iemand. Of het lyrisch ik en meerdere andere 
personen. Dat laatste wordt enigszins ontkracht door het ‘samen’ 
(r.9), al kan ook dat woord duiden op meerdere personen. Veel 
meer valt er over de identiteit (uiterlijke kenmerken, leeftijd, 
etc.) niet meer te zeggen: daarvoor zijn geen signalen. 

Welke handelingen treden er in dit gedicht op? Er worden 
dingen gezegd (r.1), er wordt gezwegen (r.2), er wordt gezeten 
en gekeken (r.3), er wordt met de handen getrild, gemorst en 
gedronken (r. 7/8) en in de vierde strofe wordt er gezien en 
gewacht (op het zakken van de drank). Er is in dit gedicht sprake 
van een ontwikkeling: er is een verhaal construeerbaar. Het is 
wel een complex verhaal, alleen al omdat het gedicht ergens 
middenin lijkt te beginnen. “Zeiden we dingen, ze verwoeien in 
de wind” (r. 1). Het wordt niet duidelijk wanneer dit zich afspeelt, 
we weten zelfs niet wat er gezegd wordt. Het enige wat we weten 
is dat er sprake is van een communicatiestoornis. In de tweede 
strofe is er een signaalwoord (later, r.3) dat aangeeft dat er een 
tijdsprong en verandering van plaats optreedt: het ene moment 
is buiten, het andere binnen. Buiten wordt er gesproken en 
gezwegen, binnen wordt er gezeten en gekeken. De ‘wij’ kijken 
naar buiten; naar waar ze net vandaan komen dus eigenlijk.

Wat is er daarbuiten? “het water, de populieren, de vage 
overkant.” (r.4). Het lijkt alsof er ‘aan de overkant’ een sloot 
of een vijver is waaraan populieren staan. Het kijken gebeurt 
door een raam, althans dat wordt verondersteld door ‘achter het 
glas’ (r.6) en ‘de ramen’ (r.9). De derde strofe is überhaupt nogal 
complex. “Het was zo stil dan als in een schilderij / achter het 
glas, maar het bewoog, bewoog” (r.5/6). Het signaalwoord ‘dan’ 
dat hier gebruikt wordt, krijgt erg veel nadruk. Het lijkt erop dat 
hiermee nogmaals de aandacht gevestigd wordt op het contrast 
tussen de situatie binnen (stil, kijken, zitten) en de situatie 
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buiten (wind, spreken). Die tegenstelling lijkt mij centraal in 
deze derde alinea. Van binnenuit gekeken, lijkt het ‘zo stil als 
in een schilderij’, maar het beweegt. Net als in ‘Intussen’ is er 
sprake van een tafereel dat waargenomen wordt, maar dat zich 
onderscheidt door de beweeglijkheid: het laat zich niet stilzetten 
door de menselijke blik ‘als in een schilderij’.

Het enjambement tussen strofe 3 en 4 wordt sterk benadrukt 
door een witregel en een hoofdletter aan het begin van de nieuwe 
regel: “maar het bewoog, bewoog // Met een enorme kracht” 
(r.6/7). Die beweging illustreert de onmogelijkheid om dit 
tafereel stil te zetten (in een kunstwerk, in een gedicht, in ieder 
geval in de waarneming). Dit besef maakt bij de personages 
in het gedicht een reactie los. Met die reactie krijgen we een 
klein beetje informatie over wat die mensen precies aan het 
doen zijn: “onze handen trilden zo / dat wij niet zonder morsen 
konden drinken” (r. 7/8). Dat er later gesproken wordt over 
‘wachten op het zakken van de drank’ wijst er op dat er alcohol 
wordt gedronken en dat levert een mogelijke verklaring voor het 
trillen van de handen. Een andere suggestie is dat het trillen een 
reactie is op het ‘bewegen met enorme kracht’ van ‘het’ (r.6): 
het tafereel met bomen en water. In regel 9 lezen we weer het 
signaalwoord ‘dan’. Het verwijst naar een ander (weer iets later) 
moment dan het eerste ‘dan’. Na het kijken, dat het trillen en 
het morsen tot gevolg had, volgt nu het zien (‘zagen’, r.9) en het 
wachten. Nu is er ineens sprake van “het geduld // Waarmee 
die bomen bogen.” (r. 10/11). De waarneming is nu anders: in 
plaats van een beweging met enorme kracht is er een geduldig 
buigen. 

De vorige alinea’s illustreren dat het niet gemakkelijk is om 
dit gedicht om te zetten in een verhaal. Proberen we dat toch 
dan zien we het volgende. Er zijn twee of meer mensen buiten. 
Ze willen communiceren maar daarbij ontstaan problemen door 
de wind. Ze gaan naar binnen en kijken via het raam naar een 
natuurtafereel aan de overkant: populieren aan de waterkant die 
door de wind worden bewogen. Het lijkt alsof het een schilderij 
is, maar nee, het beweegt met enorme kracht. Iets in het tafereel 
of het veelvuldige alcoholgebruik (of beide) zorgt ervoor dat de 
hoofdpersonen trillen en niet zonder morsen kunnen drinken. 
Vervolgens wachten ze op het zakken van de drank en zien ze het 
geduld van de buigende bomen. Een mimetische lezing levert 
weliswaar resultaat op, maar laat nog wel veel vragen open. 
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Een expressieve lezing van dit gedicht is complexer. Het 
gedicht is de weergave van een waarnemingsproces. Het lyrisch 
ik schrijft over een aantal zaken waarvan (naast drinken, wachten 
en zitten) vooral het spreken, kijken en zien belangrijk lijken. 
‘Spreken’ lukt al helemaal niet: de wind verwaait de woorden, 
maar als er geen wind is wordt er ook niet gesproken. Er worden 
geen emotieve woorden gebruikt om de gevoelens van het 
lyrisch ik aan te duiden, maar er klinkt in die eerste strofe wel 
teleurstelling mee. In de tweede en derde strofe is er sprake van 
kijken. In het kijken (en de verwoording daarvan door het lyrisch 
ik) is er sprake van de spanning tussen stilzetten en bewegen. 
Wanneer het lyrisch ik het probeert te beschrijven, gaat hij 
bijkans stamelen: “Het was zo stil dan als in een schilderij / 
achter het glas, maar het bewoog, bewoog” (r. 5/6). De beweging 
zorgt er op deze plaats letterlijk voor dat de woorden van de 
kijkende beschrijver beginnen te haperen. 

In de vierde en vijfde strofe lijkt er iets gezegd te worden 
over de gevoelens en gedachten van de personages. Het al 
eerder genoemde trillen van de handen zou kunnen wijzen op 
drankgebruik: de waarneming van (onder meer) het lyrisch ik 
kan dan vertroebeld zijn door de drank. Hierdoor wordt het 
moeilijk om vast te stellen of het “bewoog, bewoog” nu duidt 
op de natuursituatie die de waarneming problematiseert of op 
de waarneming die het beeld vertroebelt. Stel nu eens dat “het 
water, de populieren, de vage overkant. // Het was zo stil dan 
als in een schilderij / achter het glas,” (r. 5-7) zou duiden op 
een écht schilderij dat ‘binnen’ aan de muur hangt? Er zijn geen 
signalen die deze interpretatie in de weg staan. In dat geval is 
het ‘bewegen’ vooral een gevolg van de waarneming. 

Mimetische en expressieve lezingen zijn niet gemakkelijk 
sluitend te krijgen. Ook hier weer leiden de verschillende 
lezingen van het gedicht naar het waarnemen. Het gedicht 
thematiseert de problematiek van het subject dat zich tegenover 
de werkelijkheid bevindt (binnen versus buiten) en dat die 
werkelijkheid (of de schijnwerkelijkheid van een schilderij) 
probeert waar te nemen. Het gedicht is als het ware de poging 
om die waarneming in woorden vast te leggen. Het gedicht is 
de verwoording van die waarneming. Toch is dit gedicht, net 
als ‘Wandeling met B’, een gedicht waarin de problematiek 
in de eerste plaats expliciet gethematiseerd wordt. Het is niet 
zo gemakkelijk om een interpretatie te realiseren waarbij alle 
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elementen uit het gedicht een beeld vormen van het gedicht 
zelf.  

Er zijn wel signalen voor een autonomistische lezing. Zo 
staat er in regel 2 “zwegen we” vlak voor een witregel. Ook 
het “bewoog, bewoog // Met een enorme kracht” (r. 6/7) is de 
verwoording van iets wat tegelijkertijd op het papier gebeurt. 
Als we de ‘wij’ opvatten als het lyrisch ik en de lezer, ontstaat de 
mogelijkheid om het gedicht autonomistisch te lezen. Het lyrisch 
ik neemt de lezer als het ware mee het gedicht in. De “dingen” 
uit regel 1 zouden dan wel eens kunnen slaan op de woorden van 
het gedicht, het ‘verwaaien in de wind’ op de talige problemen 
die optreden bij poëtische communicatie: de lezer leest niet wat 
de dichter zegt. De “wind” is in deze lezing de stuwende kracht 
die het gedicht voortbeweegt: als die wind gaat liggen is er wit, 
geen gedicht. In regel 5 lijkt het gedicht stil te staan (te ‘stollen’), 
maar dat blijkt slechts schijn: de beweging gaat door. Deze lezing 
wordt gecompliceerd door strofe 4 en 5. Daar worden de ‘wij’ 
personages iets meer ingevuld, wat botst met de gedachte dat 
het gaat om de ik en de lezer. Als we de autonomistische lezing 
tóch door willen zetten, kunnen we ertoe overgaan het drinken 
op te vatten als een beeld voor het leesproces. Dat lezen lijdt tot 
een soort betekenisroes die het zuivere beeld vertroebelt, en pas 
als het gedicht tegen haar einde loopt trekt de roes weg en zakt 
de drank. Het trillen van de handen duidt dan op het moeizaam 
verlopende leesproces.

Of deze lezing zo coherent te krijgen is, weet ik niet. 
Interessant is vooral dat zij dreigde stuk te lopen omdat er in 
de vierde en vijfde strofe net iets te veel verwijzingen naar de 
werkelijkheid te vinden waren. Mijn autonomistische lezing 
botste als het ware op de mimetische. ‘VI’ blijkt een zeer complex 
gedicht dat drie verschillende lezingen weliswaar toelaat, maar 
ook frustreert. Het is deels mimetisch, deels expressief en deels 
autonomistisch. Het is vooral impliciet poëticaal, maar op 
verschillende manieren. De aanwezigheid van poëticaliteit, het 
voortdurende schrijven over het schrijf- en waarnemingsproces, 
oogt binnen de context van De Revisor absoluut niet ongewoon. 
Ook in de poëzie van Van Deel en Otten bijvoorbeeld 
worden voortdurend kunstmatige, fictionele waarnemingen 
geconfronteerd met ‘de’ werkelijkheid. Denk bijvoorbeeld aan 
Ottens epische gedicht De eend waarin een levende eend zich 
wil vereenzelvigen met de vergulde vogel op de torenspits. De 
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eend slaagt bijna in zijn streven, maar komt er achter dat het 
leven te verkiezen valt boven de verstikkende eeuwigheid. Maar 
ook het proza dat in De Revisor verschijnt, bevat nogal wat 
waarnemers die niet meer helder kunnen krijgen wat er nu eerst 
is: de werkelijkheid of hun waarneming ervan. In een verhaal 
van Matsier, dat veelbetekenend ‘Esse est percipi’ heet, draait 
alles om de onbetrouwbare waarneming van een ikfiguur. 

Dit gedicht van Kopland lijkt prima te gedijen in het klimaat 
van De Revisor, maar…het staat in Tirade. Het gedicht XX 
daarentegen heeft een vrijwel overeenkomstige thematiek en 
staat wél in De Revisor.186 In dit gedicht wordt de winterse 
werkelijkheid van sneeuw en mist geconfronteerd met de 
gekunstelde binnenwereld van huis en tuin. De tegenstelling 
tussen kunst en werkelijkheid staat andermaal centraal. Tussen 
de poëzie in Tirade en die in De Revisor is vrijwel geen verschil 
te ontdekken. Treffend is dan ook dat de gedichten uit de G.-
cyclus (uit Al die mooie beloften), die een sterke thematische 
coherentie hebben, in beide tijdschriften zijn voorgepubliceerd. 
Sterker nog, Kopland publiceert de gedichten II, III en IV in 
beide tijdschriften! Blijkbaar maakt het voor deze dichter niet zo 
veel uit of hij zijn gedichten in Tirade of in De Revisor publiceert. 
Hebben zijn contacten met het nieuwe tijdschrift er dan wellicht 
toe geleid dat zijn poëzie sterk van karakter is veranderd? Dat 
is slechts ten dele het geval. De thematiek (tegenstelling tussen 
kunst en natuur) is al vanaf Koplands eerste bundel tamelijk 
constant. Ook in Al die mooie beloften is er sprake van een 
moeizame relatie tussen mens en dier. In Koplands debuutbundel 
Onder het vee was er ook al sprake van het schrijven over het 
schrijven en waarnemen (‘Wandeling met B’), maar de manier 
waarop dat gebeurt verandert. De poëticaliteit wordt minder 
expliciet; zij gaat meer en meer deel uitmaken van de vorm van 
het gedicht. Die ontwikkelingen hangen echter niet per se samen 
met het publiceren in De Revisor. Ook in de jaren ervoor is deze 
ontwikkeling al in volle gang. 

Het moment dat Kopland in Raster gaat publiceren valt samen 
met een ontwikkeling in zijn oeuvre: hij gaat steeds compactere 
gedichten schrijven. Zijn poëzie wordt ‘kaler’ en critici beginnen 
hem meer en meer te vergelijken met Hans Faverey. We zagen 
in het vorige hoofdstuk hoe de critici Rein Bloem en Herman de 
Coninck polemiseren over de vraag of er een ‘nieuwe Kopland’ 
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is (die dan meer en meer autonomistisch gelezen zal moeten 
worden) of dat Koplands nieuwe werk aansluit bij het oude 
(en zich dus vooral blijft lenen voor expressieve en mimetische 
lezingen). In Dit uitzicht uit 1982, waarin de eerste gedichten uit 
Raster te lezen zijn, zet het ‘kaler’ worden van Koplands’ poëzie 
zich voort. Toch zijn er in deze bundel ook gedichten te vinden 
uit Tirade en De Revisor. Kunnen we in dat geval wel een 
onderscheid maken tussen Raster-gedichten en (bijvoorbeeld) 
Tirade-gedichten? Laten we – bijvoorbeeld – eens kijken naar 
de cycli ‘Voort’ en ‘Stel’ die in de bundel naast elkaar staan.

 
Voort
 
I

Van eiland naar eiland, steeds
kleiner en kaler, over steeds
ruimer en wijder water, tot
in de laatste baai
zich het uitzicht volledig
en eindelijk opent.

In deze volmaakt onverschillige wereld
de zeilen strijken.

II

Alleen nog een steiger,
wat armoedige huizen,
een kerkhof, een kroeg,
alleen herinnering.

aan een gebaar van trouw:
bed, glas en graf staan
nog klaar, tegen
beter weten in.

Hier aan land gaan.
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III

Het wordt nacht, maar zij is
als een stolp van melkglas,
al wit van de volgende morgen.

Over die open, roerloze zee
zijn ze ons voorgegaan.

Wachten op wind.

In de drie gedichten waaruit ‘Voort’ bestaat, vinden we erg 
weinig persoonsaanduidingen.187 Woorden als ‘ik’, ‘hij’ of ‘jij’ 
komen we in deze reeks niet tegen, alleen sporadisch ‘wij’ en ‘zij’, 
veralgemenende meervoudsvormen. Verder zijn er veel meer 
elliptische zinnen waaruit persoonsvormen zijn weggelaten en 
waarin zo min mogelijk werkwoorden zijn gebruikt. Zo zien 
we in het eerste gedicht één persoonsvorm (‘opent’ r.6) naast 
één ander werkwoord (‘strijken’ r.8). De persoonsvorm heeft 
ook een onderwerp: ‘het uitzicht’ opent zich. Er is echter geen 
expliciet genoemd subject in dit gedicht. Een uitzicht opent zich 
meestal voor iemand, maar die persoon wordt in dit gedicht 
niet genoemd. Ook in de andere twee gedichten uit deze cyclus 
komen weinig werkwoorden en persoonsvormen voor. 

De gedichten bestaan voornamelijk uit bijvoeglijke en 
bijwoordelijke bepalingen. In het eerste gedicht zijn het vooral 
aanduidingen van de ruimte (plaats, omvang, richting), terwijl 
er in het tweede gedicht meer gevoelsaanduidende woorden 
worden gebruikt: ‘armoedige’ (r.2), ‘alleen herinnering’ (r.4), 
‘een gebaar van trouw’ (r.5) en ‘tegen beter weten in’ (r.7/8). 
De afsluitende strofen van gedicht I en II lijken op eenzelfde 
activiteit te duiden: “In deze volmaakt onverschillige wereld / 
de zeilen strijken” en “Hier aan land gaan”. Je zou deze zinnen 
kunnen lezen als een opdracht, maar evengoed zou je er de 
verwoording in kunnen zien van een wens van het lyrisch ik (dat 
zich overigens nergens openbaart).  

Het derde gedicht is wat anders van karakter. Er staan drie 
persoonsvormen in (‘wordt’ r.1, ‘is’ r.1, ‘zijn’ r.5) en één infinitief 
(wachten r.6). Waar de eerste twee gedichten een trage beweging 
te zien geven, krijgen we nu een behoorlijke tijdsprong. Het 
wordt nacht. Bovendien wordt er nu een expliciete vergelijking 
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gemaakt, waardoor er meer dan in de eerst twee gedichten sprake 
is van een subjectieve waarneming: de nacht is ‘als een stolp van 
melkglas, / al wit van de volgende morgen’. Deze raadselachtige 
zinnen duiden volgens mij op een cyclische visie op de tijd: de 
nacht draagt de morgen al in zich. In de laatste zinnen duikt er 
ineens een volkomen onduidelijke ‘ze’ op, voor wie in de cyclus 
geen referentie te vinden is. ‘Over die open, roerloze zee / zijn ze 
ons voorgegaan. / Wachten op wind.’ Men zou kunnen denken 
aan andere boten die wel de baai in hebben kunnen gaan, de 
boot waarop het onbekende subject zit zou dan te traag geweest 
zijn. In ieder geval is duidelijk dat de beweging die in de eerste 
twee gedichten in gang is gezet en die ondersteund werd door de 
wens aan land te gaan, niet voltooid wordt: men blijft op volle 
zee wachten op wind. Er wordt een toestand van ‘bewegende 
roerloosheid’ bereikt. 

Zo op het eerste gezicht zijn er geen herkenbare personages 
en worden er weinig emoties verwoord. Toch worden er wel 
contouren zichtbaar van een wereld. In I zijn er eilanden, er is een 
baai, het lyrisch ik lijkt zich aan boord van een schip te bevinden, 
in II is er een steiger, zijn er armoedige huizen, een kerkhof en 
een kroeg. Ook is er sprake van “bed, glas en graf”. In III stokt de 
opbouw van deze wereld (omdat de nacht valt). Een mimetische 
lezing levert voornamelijk enkele lijnen op, een expressieve 
lezing geeft weer een ander beeld. Omdat er geen herkenbare 
personages zijn, is ‘de lyrische stem’ het enige personage. Zo 
nu en dan zijn er woorden die iets prijs lijken te geven van de 
gevoelens van dit lyrisch ik: “volmaakt onverschillige wereld”(I, 
r. 7), “armoedige huizen” (II, r.2), “alleen herinnering // aan een 
gebaar van trouw” (II, r. 4/5), “tegen / beter weten in” (II, r.7/8) 
en “als een stolp van melkglas, / al wit van de volgende morgen” 
(III, r. 2/3).

Als we slotstrofen van I en II lezen als wensen of verlangens 
van het lyrisch ik, dan is dit een gedicht dat het verlangen 
uitspreekt naar volmaakte stilstand, rust en afwezigheid. Deze 
noties zijn te verbinden aan de thematiek van het verdwijnen 
die in Koplands oeuvre meer en meer een rol gaat spelen. Het 
gaat om een verlangen van het lyrisch ik naar ‘leegte’ en ‘rust’. 
Goedegebuure stelt dat er vanaf Dit uitzicht sprake is van een 
toenemend verlangen naar ‘geestelijke ontlediging’.188 In een 
latere beschouwing relateert hij deze passages aan de mystiek 
van meester Eckhart en aan het boeddhisme.189 Hoe ambivalent 
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dit verlangen is, moge blijken uit het derde gedicht van de 
cyclus. Dat gedicht eindigt met de woorden: “wachten op wind” 
(r.6). Daarmee wordt een tegengesteld verlangen verwoord. 
De roerloosheid is bereikt en nu gaat het verlangen uit naar 
beweging. Het lijkt in dit gedicht dan ook vooral te gaan om een 
lyrisch ik dat aarzelt tussen onthechting (stilstand, volmaakte 
onverschilligheid, “de zeilen strijken”) en deelnemen aan het 
leven (‘Hier aan land gaan”). 

In een gedicht als dit zijn er nogal wat duistere passages 
die een autonomistische lezing kan verhelderen. Lezen we de 
slotstrofen van de drie gedichten niet als verlangens van een 
ikfiguur, maar als opdrachten aan de lezer of aan het gedicht zelf, 
dan krijgen we een zelf-referentieel gedicht. Passages als “Deze 
volmaakt onverschillige wereld” (I, r.7) en “die open, roerloze 
zee” (III, r. 4) kunnen gelezen worden als verwijzingen naar het 
gedicht.  Als deze waterwereld een metafoor is voor het gedicht, 
dan is gedicht I (hiervoor al geciteerd) de weergave van de gang 
van de lezer door dat gedicht. Van woord (‘eiland’) naar woord 
(‘eiland’) en steeds ‘kaler’: steeds meer water en minder land, 
ofwel meer witregels en minder woorden. Maar met de belofte 
dat in de laatste baai het uitzicht zich “volledig en eindelijk 
opent”. Na het laatste woord moet de betekenis duidelijk zijn. De 
lezer wil (of moet) in die wereld de zeilen strijken, maar dat gaat 
niet. In gedicht II immers gaat het proces verder. In dat gedicht 
zien we dan ook de eerste contouren van de door het gedicht 
verbeelde wereld. Deze eerder genoemde referentiele woorden 
lijken zich te onttrekken aan de gedachte dat de verbeelde 
wereld een metafoor is voor het gedicht. Er wordt nu een echte 
wereld opgebouwd; er wordt iets verteld. Daar wil (of moet) de 
lezer aan land gaan. De betekenis komt steeds dichterbij. Maar 
in gedicht III: “Het wordt nacht, maar zij is / als een stolp van 
een melkglas, / al wit van de volgende morgen.” Het wit uit regel 
3 verwijst naar de pagina van het gedicht. Na het laatste woord 
is er immers alleen maar wit. De nacht is gevallen, de betekenis 
is uitgesteld. Het einde van het gedicht verwijst naar wat er na 
het gedicht komt. Aan het einde rest de lezer niet meer dan te 
“wachten op wind”. Is er iets dat het gedicht weer voort kan 
stuwen? Zodat er wél een afgeronde betekenis of een herkenbare 
wereld ontvouwd wordt?

Niet eerder heeft een autonomistische lezing van Koplands 
poëzie zoveel opgeleverd. De gedichten in deze reeks kunnen 
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gelezen worden als gedichten die hun eigen ontstaansproces 
thematiseren. Dat neemt niet weg dat er veel typische Kopland-
elementen zijn: er is een natuuringang en er wordt herhaaldelijk 
gewezen op de subjectieve waarneming van het veronderstelde 
lyrisch ik. Deze gedichten lenen zich voor een combinatie van 
een autonomistische lezing en expressieve en mimetische 
lezingen. Dit gedicht is de illustratie van de gedachte dat het 
niet mogelijk is om een gedicht te schrijven dat alleen maar naar 
zichzelf verwijst, waarin ‘de zeilen gestreken kunnen worden’ 
en dat alleen maar kaal is. Het blijft altijd ‘wachten op wind’. 
Hoewel de formele kanten van Koplands poëzie zich lijken te 
ontwikkelen, blijkt er in de onderwerpskeuze en de thematiek 
nog veel hetzelfde gebleven.

 
Stel

I

Stel dat we hier konden blijven – 
maar dit uitzicht over de bergen
is te ver, te voorgoed
om te dragen, hoewel

als we zouden veranderen
in deze houding, in bergen,
konden we blijven liggen,

even toevallig als al die andere.

II

Hier de mensen dus verlaten,
het huis, de tafel, het papier.

Geen terugkeer. Dit uitzicht.
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III

In deze houding, zoals zij
hier liggen, het lijkt misschien
een houding, het lijkt misschien
blijven, maar

terwijl zij overal om ons heen
rijzen en dalen als slapende
lijven van aarde,

de sneeuw van hun flanken
wegdruipt en nieuwe sneeuw
hen weer toedekt,

is het alleen maar alsof wij
ons onzichtbaar in deze kudde 
konden achterlaten.

In het eerste gedicht van de reeks ‘Stel’ (die in de bundel volgt 
op ‘Voort’) is er sprake van ‘we’, een ik en iemand anders dus.190 
Het gaat om twee of meer personen die zich bevinden op een 
plaats van waaruit ze de bergen (ver en voorgoed, ofwel eeuwig 
en dood) zien. Ze lijken die eeuwige stilstand in eerste instantie 
niet te kunnen verdragen, maar in de tweede strofe verandert 
dat: “als we zouden veranderen / in deze houding, in bergen, / 
konden we blijven liggen, // even toevallig als al die andere.” 
(I, r.5-8). Hier wordt de irrationele wens geuit te kunnen 
veranderen in bergen. Dit levert een interessante paradox op: 
door te veranderen kunnen ze de eeuwige stilstand bereiken. 
Er is beweging nodig om te verstenen: iets wat tegelijkertijd de 
onmogelijkheid van die verstilling met zich meebrengt. 

Het tweede gedicht is een stuk ‘kaler’: geen persoonlijke 
voornaamwoorden, geen persoonsvormen, één voltooid 
deelwoord (verlaten). Het lijkt alsof de wens uit het eerste 
gedicht inderdaad vervuld is en het leven heeft plaatsgemaakt 
voor stilstand, er is alleen maar dit uitzicht: “Hier de mensen 
dus verlaten, / Het huis, de tafel, het papier. // Geen terugkeer. 
Dit uitzicht”. In het laatste gedicht van deze reeks is deze staat 
van verstilling weer voorbij, wat duidelijk wordt in vorm en 
inhoud van het gedicht. Waar gedicht II slechts drie kale regels 
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bevat, bestaat gedicht III uit dertien regels. Het is meteen ook 
het meest ‘traditionele’ Kopland-gedicht uit beide cycli. In dit 
gedicht wordt het onderscheid tussen zij (de bergen) en wij (de 
mensen), dat in II even opgeheven leek, in taal manifest gemaakt. 
Er wordt beschreven hoe de bergen erbij liggen: “terwijl zij overal 
om ons heen / rijzen en dalen als slapende / lijven van aarde, // 
de sneeuw van hun flanken / wegdruipt en nieuwe sneeuw / hen 
weer toedekt,” (III, r. 5-10). De bergen worden beschreven als 
(slapende) levende wezens (het woord “kudde” in de slotregel 
maakt aannemelijk dat het hier om dieren gaat) in een toestand 
van wat je zou kunnen noemen ‘beweeglijke roerloosheid’. Dit 
leidt tot de verzuchting in de slotstrofe. Terwijl de bergen rijzen 
en dalen, “is het alleen maar alsof wij / ons onzichtbaar in deze 
kudde /konden achterlaten.” (III, r. 11-13). De gedachte dat 
de wij-figuren onzichtbaar konden worden, blijkt ‘alleen maar 
alsof’ te zijn. Het is een illusie die aan het einde van het gedicht 
wordt blootgelegd.

Wat voor wereld wordt er in dit gedicht voorgesteld? Ook 
hier weer zijn er duidelijk referenties. Dit keer geen zee, maar 
een berglandschap: “dit uitzicht over de bergen” (I, r.2). In het 
derde gedicht wordt dat uitzicht beeldend beschreven door de 
waarnemende ikfiguur. “terwijl zij overal om ons heen / rijzen 
en dalen als slapende lijven van aarde, // de sneeuw van hun 
flanken / wegdruipt en nieuwe sneeuw / hen weer toedekt,” (III, 
r. 5-10). In deze subjectieve beschrijving lopen tijd en ruimte 
door elkaar. Het rijzen en dalen is een ruimtelijke waarneming 
die verwoord wordt als een temporele: het rijzen en dalen van 
een slapende. Het druipen van sneeuw en het opnieuw toegedekt 
worden duidt ook op tijdsverloop, al is het een zeer langzame 
beweging. 

In ‘Stel’ gaat het over verschillende personages: ‘wij”. We 
komen veel meer over hen te weten dan in ‘Voort’, waar er alleen 
maar een verondersteld lyrisch ik was. Er is voortdurend sprake 
van gevoelens en gedachten van het lyrisch ik. Het uitzicht is 
“te ver, te voorgoed / om te dragen” (I, r. 3/4) en “Stel dat we 
hier konden blijven” (I, r.1) en “als we zouden veranderen” (I, 
r. 5). Het derde gedicht is zelfs te lezen als een monoloog van 
het lyrisch ik: in één lange volzin verwoordt hij de gedachte dat 
het is “alleen maar alsof wij / ons onzichtbaar in deze kudde 
/ konden achterlaten.” (III, r. 11-13). In de reeks ‘Stel’ staan 
de waarnemende mensen tegenover de dingen (gedicht I) 
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waarmee ze één willen worden. Gedicht II is de talige poging 
tot eenwording, die in gedicht III als onmogelijk ontmaskerd 
wordt. Het stilzetten van de tijd, het één-worden met de bergen 
kan alleen in taal en zelfs dat is niet afdoende. Men kan wel het 
verlangen uiten om stil te liggen als bergen, maar dat is slechts 
mogelijk in een alsof-situatie, in een gedicht dus.  

Een focus op mimetische en expressieve aspecten kan ook 
hier weer gecombineerd worden met een autonomistische 
lezing. Het zijn dan vooral de eerste twee gedichten die zich 
daarvoor lenen. In de eerste regel van het eerste gedicht staat 
het verwijswoord “hier” (I, r.1) dat kan gelezen worden als een 
verwijzing naar de tekst. Stel dat ‘we’ (weer de ik en de lezer?) 
in het gedicht konden blijven? Net als in ‘Voort’ komen we “dit 
uitzicht” (I, r. 2, II, r.3) tegen, nu twee keer. Het uitzicht heb ik 
in de vorige reeks gelezen als de afronding van het gedicht: de 
betekenis die overblijft na voleinding van het leesproces. Als die 
lezing hier op gaat, dan is de visie op het lees (en schrijf)proces 
hier niet al te positief: “maar dit uitzicht over de bergen 
/ is te ver, te voorgoed / om te dragen” (I, r. 2-4). Maar deze 
woorden worden gevolgd door “hoewel” (I, r.4). Als ‘we’ zouden 
veranderen in bergen, lees: als we zouden veranderen in taal, 
zou het dan mogelijk zijn? Het tweede gedicht is te lezen als de 
realisering van dat voornemen: “Hier de mensen dus verlaten, / 
het huis, de tafel, het papier. // Geen terugeer. Dit uitzicht.” (II). 
De ‘wij’ zijn opgegaan in het gedicht – even lijkt het gelukt.

Het derde gedicht kan de autonomistische lezing voortgezet 
worden. Er is immers nog steeds sprake van “hier” (III, r.2). 
Toch is er nu ineens sprake van “zij” (III, r.1, 5) en “hun” (III, 
r.8). Die “zij” verwijst naar “de bergen” blijkt uit verdere lezing 
van het gedicht. In de eerste twee gedichten is de afstand tussen 
wij en de bergen niet zo expliciet verwoord. We kunnen het 
leesproces vervolgen: de bergen liggen hier “in deze houding” 
(III, r. 1), “het lijkt misschien / een houding, het lijkt misschien 
/ blijven, maar” (III, r. 2-4). De sterke enjambementen in 
deze strofe benadrukken de twijfel die geuit wordt ten aanzien 
van de gedachte dat de bergen (in deze lezing metafoor voor 
de woorden van het gedicht) een vaste houding hebben. Het 
is geen gefixeerde structuur van woorden. De tweede en derde 
strofe waarin de bergen worden beschreven als bewegende 
wezens, kunnen ook gelezen worden als een commentaar op de 
taal van het gedicht. Woorden zijn dan “slapende / lijven van 
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aarde” (III, r.6-7) van wier flanken sneeuw wegdruipt en waar 
weer nieuwe sneeuw op komt. Als we dit zelfreferentieel lezen, 
dan staat er zoiets als: woorden nemen betekenissen met zich 
mee, die verdwijnen en er komen weer nieuwe betekenissen. 
Woorden zijn allesbehalve dood en gefixeerd, ze verhullen niet, 
ze onthullen juist: het is “alleen maar alsof wij / ons onzichtbaar 
in deze kudde / konden achterlaten” (III, r. 11-13). In woorden 
kun je niet onzichtbaar worden, achter de woorden sluimeren 
altijd betekenissen, referenties en expressies. 

Gedichten uit Dit uitzicht (1982) zijn in verband gebracht 
met het werk van Raster-dichters Kouwenaar en Faverey. 
Deze dichters hebben net als Kopland een fascinatie voor het 
stilzetten van de tijd, voor de werking van het gedicht en voor 
het functioneel gebruiken van het wit om het gedicht heen. In 
Kouwenaars bundel Landschappen en andere gebeurtenissen 
bijvoorbeeld worden de tegenstellingen tussen leven en dood, 
werkelijkheid en kunst uitgewerkt aan de hand van een foto 
van de dode dichter Jesenin op zijn sterfbed. Het gedicht is een 
poging de werkelijkheid stil te zetten en daardoor te doden (‘de 
killer’). Dat de dichter genoodzaakt is woorden te gebruiken, 
verhindert die poging voortdurend. Daarom vinden we bij 
Kouwenaar en Faverey dan ook de voortdurende poging om het 
dichtproces onderwerp van het gedicht te maken. 

En toch borduurt Kopland in ‘Voort’ en ‘Stel’ voort op thema’s 
die we al in zijn allereerste poëzie zagen (het problematische 
van de taal, het stilzetten van de tijd, het waarnemen). Kopland 
schrijft poëzie waarin veel minder persoonsaanduidingen 
te vinden zijn, maar steeds blijft de subjectiviteit van de 
waarneming zichtbaar. Koplands experiment laat zien dat het 
in zijn ogen onmogelijk is om subjectloze poëzie te schrijven. De 
reeks ‘Stel’ kan dan gelezen worden als een expliciete reflectie op 
de poëtische procédés die in het tweede gedicht van de reeks als 
het ware worden uitgeprobeerd. In gedicht I en III worden die 
procédés tegen het licht van Koplands eigen oeuvre gehouden.

De interpretatie van de twee reeksen doet vermoeden 
dat zij beide in Raster gepubliceerd zijn, maar dat is niet het 
geval. De meest ‘taalgerichte’ reeks van de twee, ‘Voort’, is 
voorgepubliceerd in Tirade, de ander wel in Raster. Hoewel 
Koplands poëzie zodanig van karakter is veranderd dat men 
hem vanuit Raster om bijdragen vraagt, is er geen enkele reden 
om niet meer in dat tijdschrift te publiceren. Hij zelf vindt dat 
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niet problematisch en ook de redactie van Tirade aanvaardt zijn 
bijdragen. Gezien de thematische continuïteit in het oeuvre zou 
daar ook niet zoveel reden voor geweest zijn. Mijn lezing van 
verschillende gedichten uit verschillende fasen van Koplands 
dichterschap laat zien dat al vanaf de vroege poëzie een aantal 
thema’s aanwezig is dat telkens terugkeert. Het lijkt erop 
dat Koplands poëzie zich vooral aan de buitenkant (formeel) 
ontwikkelt, maar dat de thematiek van zijn poëzie in Tirade, De 
Revisor én Raster belangrijk gevonden werd. Het gaat daarbij 
steeds om het subject dat zich tegenover de werkelijkheid 
bevindt. Het subject neemt de werkelijkheid waar en wil die 
waarneming in het gedicht vastleggen. Maar hoe kan de dichter 
die waarneming in een talige verbeelding verwoorden zonder 
er een schilderij van te maken, een afbeelding waaruit het leven 
verdwenen is?

3.3  Als bekkens vol dauw in de dalen. De poëzie van 
H. C. ten Berge

De hardnekkige beeldvorming rondom de poëzie van H. C. 
ten Berge roept de vraag op of zijn werk ook met verschillende 
leeshoudingen gelezen kan worden. Is Ten Berge alleen maar 
de taalgerichte modernist of zijn er ook sporen van mimesis en 
expressie in zijn werk te vinden? Zijn er verschillen tussen zijn 
werk in Merlyn en Podium, de latere gedichten uit Raster en de 
nog weer latere gedichten waarvan gezegd wordt dat ze minder 
experimenteel zijn? Ik wil deze vragen beantwoorden door het 
lezen van enkele gedichten. Die benadering brengt onmiddellijk 
een probleem met zich mee. Ten Berge schreef ‘poëzie in 
reeksen’. Het close readen van een reeks gedichten vergt nogal 
wat tijd en ruimte, laat staan het lezen van vier of vijf reeksen. 
Ik heb dan ook waar mogelijk gekozen voor gedichten die op 
zichzelf kunnen staan. 

Om de ontwikkeling in Ten Berge’s oeuvre recht te doen, 
begin ik met een gedicht dat gepubliceerd is nog voordat 
Raster werd opgericht en dat dus strikt genomen buiten mijn 
onderzoeksgebied valt. In 1963 vinden we in Merlyn het gedicht 
‘groenlands fossiel / een ijzige dichter’.191 Het gedicht zal 
onder dezelfde titel gepubliceerd worden in de debuutbundel 
Poolsneeuw (1964), en later in de bundel Gedichten (1969). Het 
gedicht lijkt mij typerend voor Ten Berge’s vroege werk en kan 
als zelfstandig gedicht gelezen worden. 

DE_TAAK.indb   168DE_TAAK.indb   168 20-05-2007   23:40:0120-05-2007   23:40:01



169

Groenlands fossiel / een ijzige dichter

Zon bejaarde rakker 
Jaagt op andere planeten naar de vrouw

Kou bekruipt zijn lijf
Als een berijpt gebinte,
In het versteende zitvlak van de taal
Dringen de naalden door

Fundering van gedicht
Ligt bloot en open:
Het versteende oog staart in de lucht

Een schraal gezicht op wat nog leeft
Op wat zichzelf ontkracht
 
De mond halfopen en voortijdig overrompeld
Heeft de eerste letter juist gelegd

Uit stilte breekt geen schreeuw

Poolsneeuw: myriaden wapens hangen blinkend
In de zon

Wanneer we in het gedicht de verbeelding willen lezen van een 
geloofwaardige of herkenbare situatie, dan merken we dat we 
die lezing niet rond krijgen. Er worden wel elementen van een 
natuurbeschrijving gegeven, zoals Groenland, fossiel, ijzig,  zon, 
kou en poolsneeuw. Uit deze woorden kunnen we afleiden dat 
het gedicht gesitueerd moet worden in een sneeuwlandschap op 
Groenland. De vele wapens ‘die in de zon hangen te blinken’ (r. 
15/16) kunnen in dat perspectief gelezen worden als ijspegels. 

Omdat de genoemde ‘mimetische’ woorden erg geïsoleerd 
staan, is het moeilijk om er een concrete voorstelling in te 
lezen. Dat wordt nog eens bemoeilijkt door de wat absurde 
handelingen die beschreven worden, zoals het jagen van de zon 
‘naar de vrouw’. Het is niet gemakkelijk om daar een zinvolle 
betekenis aan te verbinden. Ook de mededelingen in de laatste 
twee strofen komen nogal raadselachtig over. Uit de eerste 
strofe kunnen we in ieder geval afleiden dat de zon afwezig is 
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(want ‘op andere planeten’). Uit de twee laatste strofen beklijft 
het beeld van een zeer stil sneeuwlandschap (‘ geen schreeuw’ en 
de wapens annex ijspegels) dat beschenen wordt door de zon die 
blijkbaar weer terug is.   

Tegenover de afwezige zon staat in de tweede strofe ‘kou’. 
Die weertoestand kunnen we in verband brengen met het 
Groenland uit de titel. Van wie het lijf is in r. 3, blijft onduidelijk. 
Van de ijzige dichter uit de titel? De manier waarop de kou 
het lijf bekruipt wordt beschreven met behulp van een beeld: 
‘als een berijpt (met rijp of rijm bedekt) gebinte (samenstelsel 
van balken waarop het dak van een huis rust)’.192 De kou wordt 
vergeleken met ‘rijp’ of ‘rijm’, het lijf met een samenstelsel van 
balken. Deze beelden helpen de lezer niet om een voorstelling 
te maken van een realistische situatie. De termen geven in ieder 
geval aan dat het lichaam levenloos is. 

Met een beroep op het eerste deel van de titel, ‘Groenlands 
fossiel’, zou je kunnen suggereren dat er in dit gedicht een beeld 
geschetst wordt van een fossiel. Gezien het tweede deel van 
de titel, zal dat dan een bevroren (‘ijzige’) dichter zijn. In deze 
context kunnen we ook betekenis toekennen aan de woorden 
‘op wat nog leeft’ (r. 10). Een dichter is een mens, en leeft dus, 
een fossiel (de andere term uit de titel) is iets wat ooit geleefd 
heeft (maar dat dus niet meer doet). We bevinden ons hier 
tussen leven en dood. Het zijn de sneeuw en de kou die ervoor 
zorgen dat wat ooit geleefd heeft als fossiel bewaard blijft. In dat 
geval krijgen we in dit gedicht het beeld gepresenteerd van een 
fossiel van een dode dichter: een koud lijf, een versteend oog, 
een schraal gezicht, een ‘voortijdig overrompelde’ mond (is de 
dichter vermoord? Spelen de wapens daarbij soms een rol?). Het 
schrale gezicht is een ambigue uitdrukking. Het is niet moeilijk 
om je voor te stellen dat een ijzige dichter een schraal gezicht 
heeft. Er wordt in deze versregel echter ook een interpretatie 
gegeven van wat het versteende oog ziet: ‘een schraal gezicht 
(uitzicht, vergezicht) op wat nog leeft’.  

Worden er in dit gedicht misschien uitspraken gedaan door 
een ikfiguur? Krijgen we gevoelens of ideeën van een ikfiguur 
mee? Er is in dit gedicht in ieder geval geen expliciet lyrisch ik te 
herkennen: het woord ‘ik’ komt niet voor. Dat neemt niet weg dat 
de uitspraken die wij lezen, uit de mond van een verteller komen. 
Deze verteller stelt zich echter voornamelijk op als registrerende 
instantie: hiervan getuigen de vele persoonsvormen in de 
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onvoltooid tegenwoordige tijd. De ‘ik’ zelf blijft verborgen achter 
het ons gepresenteerde plaatje. Er is in het gedicht wel een 
dichter te vinden: namelijk de ‘ijzige dichter’. In het kader van 
een expressieve lezing is de vraag relevant of het lyrisch ik zich 
identificeert met deze bevroren dichter.

In regel 5 en 6 worden mijn mimetische en expressieve 
lezingen in de wielen gereden door enkele uitspraken over taal. 
Taal zou een ‘versteend zitvlak’ hebben, waarin naalden door 
kunnen dringen. Deze regels verbinden ‘het lijf’ en ‘het gebinte’ 
met taal, die hier lichamelijk wordt uitgebeeld. De mimetische 
lezing loopt stuk op expliciete uitspraken over taal. In de derde 
strofe is sprake van ‘fundering van gedicht’. Die fundering 
moet verbonden worden met de eerdergenoemde woorden lijf, 
gebinte en taal, te meer daar het open (als een huis) en bloot 
(als een lichaam) ligt. Deze koppeling van de natuurlijke beelden 
aan een uitspraak over taal maken poëticale interpretatie van dit 
gedicht relevant. 

In deze, autonomistische, interpretatie verwijzen ‘ijzige 
dichter’ en ‘groenlands fossiel’ naar het gedicht zélf. In de taal 
van het gedicht treden processen als bevriezing, verstening, 
ontkrachting en overrompeling op. Het fossiel van de ijzige 
dichter wordt expliciet verbonden aan het gedicht zelf: het 
bevroren lichaam van de dichter is het lichaam van de taal. In die 
zin zijn de woorden: ‘op wat zichzelf ontkracht’ (r. 11) interessant. 
Daar gaat immers de gedachte vanuit dat dit lichaam zichzelf om 
het leven brengt. Er stond immers ook ‘op wat nog leeft’. En zo 
is er ook ‘de eerste letter’ die gelegd is (alsof het scrabble betreft) 
even voordat de mond overrompeld is. 

Niet alleen kan het gepresenteerde beeld van een fossiel 
gelezen worden als metaforisch voor het gedicht zelf, ook het 
dichterlijk proces wordt in het gedicht verbeeld. De temporele 
aanduidingen in dit gedicht kunnen gelezen worden als 
aanduidingen van het versteningsproces in het gedicht zelf. 
‘Kou bekruipt het lichaam’ is iets wat op dat moment, in het 
gedicht zelf, gebeurt. In de derde strofe ligt er alleen nog maar 
de fundering van het gedicht, en die is open. Het overrompelen 
en ontkrachten gaat door. Totdat er in strofe 7 geen schreeuw 
breekt uit stilte: het leven is weg, er is alleen maar stilte. In 
de slotstrofe wordt ons dan een ‘eindbeeld’ gepresenteerd: 
‘myriaden (“tienduizendtallen”, SB) wapens hangen blinkend in 
de zon’ (r. 15 /16). Die grote hoeveelheid wapens kan, zoals ik al 
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eerder zei, gezien worden als een beeld voor ijspegels. Waar het 
mij bij deze interpretatie om gaat, is dat er in de laatste strofe 
alleen nog maar sneeuw is: al het lichamelijke is er uit. Het 
versteningsproces is voltooid. Wat er van de ijzige dichter rest, is 
een groenlands fossiel. De sneeuw verwijst naar het wit van het 
papier. Als het versteningsproces voltooid is, blijft er een dode 
dichter over en een wit (dus leeg) papier. 

Dit gedicht laat verschillende leeshoudingen toe, al zijn 
die niet allenaal even succesvol. Het bleek niet mogelijk 
om een goede interpretatie te maken met alleen maar een 
mimetische (of een expressieve) leeshouding. De observaties 
die ik daarbij deed, leidden steeds weer naar de vergelijking 
tussen landschap (wereld), personages en het gedicht zelf. Alle 
elementen uit de werkelijkheid die in dit gedicht voorkomen 
worden gepresenteerd als ‘bevroren’, ‘dood’ en ‘levenloos’. De 
werkelijkheid komt in de vroege poëzie van Ten Berge alleen 
voor wanneer de dichter reflecteert op de (on)mogelijkheden 
van de taal. Het is de taal die de werkelijkheid omvormt tot 
levenloze, dode materie. Dat een mimetische lezing van Ten 
Berge’s poëzie onmiddellijk botst met een autonomistische, 
betekent volgens mij niet dat die werkelijkheid daarmee tot iets 
onbelangrijks wordt. Het taalgerichte dichten van Ten Berge 
loopt (ook in andere vroege gedichten als ‘De slaper’, ‘Lied in 
het landschap gevonden’ en de ‘bevroren’ reeks ‘-88.3°’) steeds 
uit op de confrontatie van taal en werkelijkheid en de vraag hoe 
werkelijkheid in taal geconserveerd kan blijven.193 

In 1973 verschijnt er een bijdrage met gedichten van Ten Berge 
in Raster. De bijdrage bevat de gedichten ‘tweede lied van de 
sjamaan’, ‘bivak’ en ‘disko’.194 Net als de vele bijdragen die 
Ten Berge in deze periode publiceert, vormen de gedichten 
een onderdeel van wat later de bundel De witte sjamaan zal 
worden.195 Die bundel bestaat uit drie gedeelten: een poëticale 
inleiding, ‘Maker & model’, en de afdelingen ‘De witte sjamaan’ 
en ‘Tradities van het grasvolk’. De gedichten uit de genoemde 
bijdrage maken deel uit van de afdeling ‘De witte sjamaan’ die 
een epische structuur heeft, maar ook zelf weer bestaat uit 
gedichten die reeksen vormen (‘een initiatie’, ‘de andere slaap’, 
‘arktiese gezangen I’ en ‘arktiese gezangen II’). De structuur van 
deze bundel is nogal complex, zoals de artikelen van Bulhof en 
De Moor laten zien.196 Het gaat mij hier om het gedicht ‘bivak’ 
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dat in de eerste afdeling ‘arktiese gezangen I’ te vinden is.197

bivak

Zilverend ijs in de zon
steenarend biddend daarboven

  Donkere slaap tot de morgen;

geen parasolpijn
waaronder een mens als een sprinkhaan
tenietgaat

geen regenwoud
hoog op de bergrug
gedreven
  
  meren beneden
           als bekkens vol dauw in de dalen
  en verre dorpen
           als schorpioenen verstijfd in het grint

mistpluis
     door winden van zee weggeblazen

in diepe kommen vliegen en dwergberken
kniehoge wilgen talmend in de schaduw
  met toeven van rakelings licht

         zwenkend op de steenvlakte
water dat struikelt in plooien en geulen

wilde en duistere schaamspleet,
         daar,
uit de bergkam gesneden,
          vochtige kloof
     door damp uit een gistende bedding
     omgeven
 
 

DE_TAAK.indb   173DE_TAAK.indb   173 20-05-2007   23:40:0220-05-2007   23:40:02



174

hier, 
     voor het dunhuidig huis, stil
             bij de kookpot
       op keien gezeten

door mos schemert gruis
uit een voormenselijk heden

(bij narssarssuaq, 1972)

Net als ‘groenlands fossiel / ijzige dichter’ wordt in het gedicht 
‘bivak’ een noordelijke locatie weergegeven. Dat is ook wel 
logisch voor een gedicht dat een ‘arkties gezang’ genoemd 
worden. Er is zelfs een vrij ondubbelzinnige plaatsaanduiding: 
‘bij Nassarssuaq’. Net als in een ander gedicht uit de reeks 
(‘disko’) wordt er in het gedicht verwezen naar een concrete 
plaats op Groenland. De titel ‘bivak’ suggereert dat we te maken 
hebben met  een poolreiziger die ergens overnacht. Hoe moeten 
we ons dat voorstellen? De beginregels van het gedicht lijken 
ons een beeld te geven van het landschap dat de poolreiziger 
(die we in het gedicht overigens niet te zien krijgen en van wie 
we dus hooguit veronderstellen dat hij of zij er is) voor zich ziet: 
ijslandschap waar de zon op schijnt, een steenarend in de lucht. 
Na deze korte natuurbeschrijving en een situering in de tijd in 
regel 3, volgen in strofe 3 en 4 opmerkelijk genoeg mededelingen 
over wat dit landschap niet is: er is geen parasolpijn te vinden, 
er is dus geen sprake van een tropische omgeving of een 
woestijn (die wordt gesuggereerd via het woord ‘sprinkhaan’). 
Er is dan ook geen regenwoud, ‘hoog op de bergrug / gedreven’. 
De bergrug waarover in deze regel gesproken wordt, lijkt mij de 
plaats waar de bivak is opgeslagen.

De beginstrofen van ‘bivak’ zijn heel goed te lezen als de 
(mimetische) weergave van een geloofwaardige werkelijkheid, in 
dit geval gaat het om een natuurbeschrijving. Die lezing kan na 
de eerste strofen probleemloos voortgezet worden: in strofe vijf 
worden de meren en de dorpen in het dal beschreven. Vervolgens 
wordt ingezoomd op een bergriviertje (dat waarschijnlijk naar 
het meer toestroomt). Het is een klein stroompje dampend 
water (een ‘mistpluis’) dat door een steenvlakte stroomt, waarin 
een klein beetje vegetatie te vinden is (‘dwergberken’, ‘kniehoge 
wilgen’). Hoe klein de stroom is, blijkt uit de zin ‘water dat 
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struikelt in plooien en geulen’ (r. 20). Vervolgens wordt er in 
de negende strofe een breder perspectief getoond. Er wordt 
gekeken naar de kloof die uit de berg gesneden is (waarin het 
water stroomt en het meertje te vinden is). Er is reden om aan te 
nemen dat dit de beschrijving is van een typische Groenlandse 
gletsjer, waarin ijswater naar beneden stroomt. In de tiende 
en elfde strofe wordt de camera gericht op het bivak: er staat 
een tent en ongeïdentificeerde personages zijn gezeten voor een 
kookpot.

Ik geloof dat een mimetische lezing van dit gedicht een 
bevredigende interpretatie op kan leveren. Dit gedicht is de 
beschrijving van wat iemand waarneemt die zich in een bivak 
bevindt op een berg in Groenland. Goed, die beschrijvingen 
zijn niet alleen maar registrerend. Er zitten allerlei subjectieve 
vergelijkingen in. Daarvan zijn vooral de personificaties 
interessant: meren als bekkens, water dat struikelt, het 
beeld van de schaamspleet en het woord ‘voormenselijk’ in 
de slotregel. Verder kun je je als lezer afvragen wat al die 
verwijzingen naar het regenwoud en de woestijn in het gedicht 
doen: parasolpijn, sprinkhaan, schorpioenen. Het zijn deze 
beelden van vrouwelijkheid, seksualiteit en warmte die de 
mimetische lezing frustreren en die lijken te vragen om een 
ander betekenisniveau.

Wat verder opvalt, is dat er geen ikfiguur is in dit gedicht. 
Er is wel een waarnemende en registrerende instantie, maar 
die krijgt geen contouren. Er is reden om aan te nemen 
dat deze verteller degene is die gaat slapen, en het woord 
‘Hier’ (r. 27) duidt erop dat hij zich voor het ‘dunhuidig huis’ 
(een tent?) bevindt en bij de kookpot gezeten is. Betekent 
dit nu dat we iets meekrijgen van de gevoelens of ideeën van 
deze ikfiguur (die voor ons voortdurend onzichtbaar blijft)? 
In zekere zin wel: de tekst die wij onder ogen hebben is de 
tekstuele weergave van zijn waarneming. En die tekstuele 
weergave bevat nogal wat subjectieve sporen. De genoemde 
preoccupaties met vrouwelijkheid en warmte zouden we aan 
deze ik-verteller kunnen toeschrijven. Die immers verbindt de 
natuurverschijnselen van smeltwater, gletsjer en berglandschap 
met de ‘wilde en duistere schaamspleet’ en de ‘vochtige kloof’ 
– verwijzingen naar het vrouwelijk geslachtsdeel. Het is niet 
ondenkbaar dat een meer uitgewerkte interpretatie ons iets leert 
over de ideeën of over de psyche van deze verteller.
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Het gedicht is gestructureerd door de tegenstelling tussen 
warmte en koude, beweging en stilstand, leven en dood. Die 
tegenstelling komt op allerlei niveaus terug: zon versus ijs, de 
tenietgaande mens, het verstijven van de schorpioenen, water 
versus de steenvlakte, de vochtige kloof versus de bergkam, 
het mos versus de keien. Het ijslandschap wordt ons door deze 
verteller gepresenteerd als een landschap waarin alles bijna dood, 
versteend en stil is. Overigens worden woestijn en regenwoud 
als niet veel beter beschouwd: ook in de hete zon ‘gaat de mens 
als een sprinkhaan teniet’. Te midden van het kille en dode 
ijslandschap zien we tekens van leven: meren en de mistpluis 
(het stroompje water). Blijkbaar zijn sneeuw en ijs op sommige 
plaatsen aan het smelten en wordt op verschillende plaatsen 
het landschap opnieuw geboren. Bij het water zien we dan ook 
een beetje vegetatie: de al eerder genoemde ‘dwergberken’ en 
‘kniehoge wilgen’. 

Dat we het dal en het water daarin als beeld van ‘het leven’ 
mogen zien, wordt versterkt door de vergelijking ervan met het 
vrouwelijk geslachtsorgaan (‘schaamspleet’, r. 21, en ‘vochtige 
kloof’, r. 24). Die verwijzing brengt een motievencomplex in 
het gedicht dat samenhangt met geboorte, vruchtbaarheid en 
het leven van een mens. Ook het struikelen van het water en 
de voorzichtige vegetatie, kunnen met dit complex in verband 
worden gebracht. Een associatie die wellicht versterkt wordt 
door de woorden ‘voormenselijk heden’, die zouden kunnen 
verwijzen naar een kind in de baarmoeder. 

Dit lijkt me een plausibele interpretatie, al blijft de vraag 
aanwezig: wat is dit voor verteller die een natuurtafereel vergelijkt 
met de geboorte van leven? Kan deze vergelijking misschien 
verklaard worden met behulp van de psychoanalytische 
ideeën van Freud?  Het zou mogelijk zijn om het schemerende 
voormenselijke heden te duiden als een terugverlangen van de 
vertellende instantie naar de baarmoeder, waarmee het gedicht 
de verbeelding wordt van een psychologische problematiek 
of een bewust spel blijkt met Freudiaanse beelden. Omdat de 
identiteit van de verteller ons volledig onbekend blijft, kan deze 
interpretatielijn slechts tot losse suggesties leiden. Net als in het 
vorige gedicht is de ikfiguur verborgen achter het plaatje dat 
hij ons toont. Er valt dus weinig te zeggen over zijn identiteit, 
gevoelens of gedachten.

Er is een ander interpretatiekader dat deze passages kan 
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helpen verhelderen. In zijn gehele oeuvre, en in deze bundel 
in het bijzonder, houdt Ten Berge zich bezig met de mythen 
van Eskimo’s en Indianen. De bundel De witte sjamaan is 
voor een groot deel geënt op intertekstuele (of soms letterlijke) 
verwijzingen naar dit culturele erfgoed. Daarin spelen motieven 
rondom vruchtbaarheid, initiatie en geboorte een belangrijke 
rol. Dat het lyrisch ik zo gepreoccupeerd is met deze motieven 
kan voor een deel verklaard worden door aan te nemen dat hij 
een personificatie is van ‘de witte sjamaan’ wiens ontstaan in de 
bundel als het ware geschreven wordt. Het lijkt zinvol dit gedicht 
te lezen als een lied van de witte sjamaan (het is immers een 
arctisch gezang). Ten Berge vindt in het sjamanisme een vorm 
van geëngageerd dichterschap dat in Europa niet meer te vinden 
is. De sjamaan presenteert zich als iemand die zijn volk met zijn 
liederen verder kan brengen of de weg kan wijzen. Europese 
dichters zien voor zichzelf die functie niet meer weggelegd, maar 
Ten Berge probeert daar iets van terug te halen door in de huid te 
kruipen van een witte sjamaan. Dit gedicht kan gelezen worden 
als een gedicht waarin een dichter de voorwaarden probeert te 
scheppen voor een nieuw geëngageerd dichterschap. 

 Welke resultaten heeft een autonomistische lezing van 
dit gedicht? We zagen in het vorige gedicht dat de vrieskou 
verbonden werd met poëticaliteit. Ook in dat gedicht speelden 
leven en dood een belangrijke rol. Dat gedicht lazen we 
uiteindelijk onder meer als een metafoor voor het ontstaan 
en vergaan van het gedicht. In ‘bivak’ ligt die lezing niet zo 
nadrukkelijk voor de hand als in het vorige gedicht. Toch lijkt 
er een interpretatie langs die lijnen mogelijk. Om dat te doen, 
moeten we eerst vaststellen welke poëticale betekenis we aan 
het ijs en de sneeuw toekennen. 

De noties ‘kou’, ‘stilstand’ en ‘dood’ zijn te verbinden aan het 
voltooien en vastleggen in (dode) taal van wat in werkelijkheid 
levend is. Het probleem dat sommige dichters, en ook Ten Berge, 
centraal stellen is dat de werkelijkheid wel levend is, maar het 
gedicht bij essentie niet. Het zijn immers slechts woorden op 
papier, en die leggen de werkelijkheid vast. De ijzige dichter 
was ‘in zijn gedicht’ bevroren. Op soortgelijke, maar meer 
verborgen, wijze zien we in dit gedicht een voortdurende strijd 
tussen processen van verstening, stilstand en dood aan de ene 
kant en het ontstaan van leven aan de andere kant. Lezen we 
sneeuw en ijs als beelden voor het gefixeerde voltooide gedicht, 
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dan is het landschap dat in ‘bivak’ beschreven wordt aan de ene 
kant het beeld voor zo’n volmaakt gedicht. Tegelijkertijd echter 
verwijzen de motieven die betrekking hebben op mens, leven, 
warmte en water (d.i. smelten) op de broosheid van die witte 
volmaaktheid.

Bij het fixeren en voltooien van het gedicht is een belang-
rijke rol weggelegd voor het wit er om heen. Het wit immers 
‘omkadert’ de woorden en houdt ze als het ware gevangen.198 Als 
het gedicht een gefixeerd en compleet product geworden is, ligt 
het wit rondom de woorden vast. De aandacht voor het wit is een 
veel voorkomend motief in de symbolistische / modernistische 
poëzietraditie. Er zijn dichters (bijvoorbeeld Mallarmé) voor wie 
het betekenisloze, volledig witte gedicht een tijd lang een ideaal 
is. Woorden immers brengen allerlei betekenissen binnen die 
afleiden van de materialiteit van het gedicht. Van Dijk wijst er 
in haar studie op dat de relatie met het wit voor veel dichters 
ambivalent is. Zo zien we bij Faverey een grote ambivalentie ten 
aanzien van het gefixeerde:

“Een gedicht kan dan wel deel uitmaken van de 
werkelijkheid, er is steeds meer het besef dat het 
schrijven van een gedicht aan die werkelijkheid niets kan 
veranderen […]. De taal vernietigt de werkelijkheid zelfs 
en maakt haar tot een afwezigheid. Met die opvatting staat 
Faverey in de mallarméaanse traditie. Ook voor Faverey 
is de afstand tussen woord en ding een probleem: zodra 
het woord verschijnt, moet het ding zelf onherroepelijk 
verdwijnen.  Het woord neemt de plaats in van het ding 
waar het naar verwijst.”199

De referenties in Ten Berge’s poëzie aan ‘dood’, ‘bevriezing’ 
en ‘verstening’ kunnen gelezen worden als verwijzingen 
naar de vernietigende functie van de taal. De taal brengt de 
werkelijkheid niet tot leven in het gedicht, maar vernietigt haar 
en zorgt er daarmee voor dat de werkelijkheid verdwijnt, of 
althans levenloos wordt, zoals het sneeuwachtige berglandschap 
in ‘bivak’ of de dichterlijke fossiel in het vorige gedicht. 

In dit gedicht herkennen we dezelfde poëticale thematiek 
als in ‘groenlands fossiel / een ijzige dichter’. Dat neemt niet 
weg dat de twee gedichten sterk van elkaar verschillen. Het 
blijkt bij ‘bivak’ veel langer mogelijk om een mimetische lezing 
vol te houden. Er worden meer referentiële woorden gebruikt 
om de natuurbeschrijving te creëren en de poëticale aspecten 

DE_TAAK.indb   178DE_TAAK.indb   178 20-05-2007   23:40:0320-05-2007   23:40:03



179

zijn minder expliciet aanwezig. In Ten Berge’s vroege poëzie 
wordt het talige karakter op een veel explicietere manier 
gethematiseerd. In de latere gedichten is het dichtproces veel 
implicieter aanwezig. Deze observatie lijkt mij op te gaan voor 
de twee ‘Raster-bundels’: De witte sjamaan en Va banque. De 
eerste afdeling van eerstgenoemde bundel is expliciet poëticaal, 
in de rest van de bundel zijn er minder gedichten te vinden 
waarin het talige karakter expliciet gethematiseerd wordt. Met 
het motief van de sjamaan speelt het dichterschap natuurlijk wel 
een belangrijke rol in de bundel. 

Hoe ontwikkelt Ten Berge zich in de twee bundels die hij 
hierna publiceert? De bundel Nieuwe gedichten bestaat uit vier 
afdelingen. De gedichten in de tweede afdeling – getiteld ‘Zeven 
tijdstippen’ –  zijn  voorgepubliceerd in diverse tijdschriften: 
Bzzlletin, Gedicht en Raster. Hoewel de zeven momentopnamen 
samen één afdeling vormen, lijken zij ook los leesbaar te zijn. Het 
is in deze fase van zijn carrière dat Ten Berge wat minder gaat 
voorpubliceren, en ook wat vaker buiten Raster terechtkomt. 
Vanaf deze bundel gaan critici Ten Berge’s poëzie gematigder en 
minder experimenteel noemen. Ze ontwaren een ontwikkeling 
naar meer levensbeschouwing in zijn gedichten. Om deze 
ontwikkeling te illustreren kies ik één der zeven tijdstippen, het 
gedicht ‘Vriescheloo’.200 

VRIESCHELOO 7.1.77   9.15 U VM   

Een koude badcel en de buidel zonder geld
tussen twee naakte benen;

    straks
de schrale mythe van het laagland schrijven

stilstaand weer, de eindige landweg
door nevels versluierd

             twee graden
vorst, lege bomen
vol spreeuwen              paardehaar
berijpt aan prikkeldraad
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brem kraakt onder het raam

tranen wellen
in het vierkant van de ruit

het uitzicht krimpt
maar ik zie meer dan ooit

denk aan
          acres road, zwarte weg
tussen besneeuwde dorpen

en dat een tijdstip nog bestaat
nadat zij is vernietigd

en dat ik zelf vernietig,
op weg naar het wit
steeds volmaakter vernietig

Zoals de titel van gedicht en afdeling al aan geven, is er in dit 
gedicht sprake van een zeer realistische situering: dit gedicht 
speelt zich af in het Groningse dorp Vriescheloo, op zeven 
januari 1977, om kwart over negen. Wat we precies met deze 
plaats en tijd aanmoeten is minder duidelijk. Wordt er over 
dit tijdstip verteld? Is dit het tijdstip van vertellen? Pas in de 
zevende strofe komen we een ikfiguur tegen die ons hierover zou 
kunnen inlichten. Deze ikfiguur doet drie dingen: zien, denken 
en vernietigen. Voor de lezer is in ieder geval duidelijk dat we te 
maken hebben met een ikfiguur die een bepaalde situatie uit de 
werkelijkheid beschrijft. De tijd en plaats uit de titel verwijzen 
dan naar die situatie. 

Wat ziet onze ik-verteller, en hoe brengt hij dat onder 
woorden? De aanduiding in de eerste strofe is tamelijk cryptisch. 
Net als in de vorige gedichten is er weer sprake van ‘kou’ en 
‘vorst’. Dit keer zien we een mannelijk geslachtsdeel: (een ‘buidel 
zonder geld [hangt] tussen twee naakte benen’). In de tweede 
strofe lijkt de verteller zich aan te sporen tot het schrijven van ‘de 
schrale mythe van het laagland’. In deze strofe wordt verwezen 
naar wat er direct daarna in het gedicht staat te gebeuren. Er 
komt een beschrijving van een weerstoestand (stilstaand, nevels, 

DE_TAAK.indb   180DE_TAAK.indb   180 20-05-2007   23:40:0320-05-2007   23:40:03



181

twee graden vorst), een landweg, lege bomen met spreeuwen, 
paardehaar aan prikkeldraad. Dit lijkt een vrij anekdotische 
beschrijving van een bepaalde omgeving in Vriescheloo. Er is 
ook een raam, met daaronder een struik (‘Brem’). Dat de ik-
verteller zich in een badcel bevindt, verklaart waarom er ‘tranen’ 
wellen in het vierkant van de ruit. Dat zou een beeld kunnen zijn 
voor de waterdruppels op het raam.

Strofe 3, 4, 5 en 6 geven een beschrijving van iets wat de 
ik-verteller ziet van achter het raam. Dan blijkt in strofe 7 
dat ‘het uitzicht krimpt’. Deze regel volgt op de strofe over de 
eerdergenoemde tranen. Die kunnen natuurlijk ook iets anders 
betekenen dan een beeld van regen. Het kan ook zijn dat onze 
waarnemende ikfiguur overwoekerd wordt door emoties en 
dat hij naar buiten kijkt door een waas van tranen. Ook dat zou 
verklaren waarom het uitzicht zo veel slechter wordt. 

In de volgende strofe krijgen we te maken met een ander 
soort zien. De ikfiguur zegt immers ‘meer dan ooit’ te zien, 
maar dat zien ontstaat in het denken aan “Acres road, zwarte 
weg / tussen besneeuwde dorpen” (r. 17 / 18). We zijn hier in 
de verbeelding van de ikfiguur terechtgekomen. De genoemde 
weg kennen we van twee andere gedichten uit deze afdeling, 
die zich afspelen op dezelfde tijd, maar dan twee jaar eerder. En 
in het eerste van die twee gedichten komen we ook ‘stilstaand 
weer’ tegen en is er ook ‘een eindige landweg’. In dit gedeelte 
van het gedicht wordt de veronderstelling onder druk gezet dat 
de beschreven wereld gesitueerd kan worden in Vriescheloo in 
1977. Is dit niet de beschrijving (met behulp van de verbeelding) 
van een herinnering aan een moment dat zich twee jaar eerder 
afspeelde? Deze suggestie wordt versterkt door de woorden: 
“en dat een tijdstip nog bestaat / nadat zij is vernietigd”. De 
werkelijkheid van het moment ligt al ver achter de ikfiguur, 
maar door er aan te denken kan hij het nog voor zich halen.

Je zou zeggen dat dit een wenselijke gebeurtenis is. Een 
ikfiguur kijkt door het raam naar een natuurtafereel, raakt 
erdoor geëmotioneerd en ziet in zijn verbeelding een ander 
tafereel waarnaar hij terugverlangt. Maar zoals ik al eerder zei, 
deze ikfiguur ziet en denkt niet alleen, hij vernietigt ook. In de 
laatste strofe namelijk vernietigt de ikfiguur het tijdstip, zowel 
het herinnerde tijdstip als het actuele tijdstip. De ikfiguur geeft 
hier aan wat zijn doelstelling is: “en dat ik zelf vernietig / op weg 
naar het wit / steeds volmaakter vernietig.” Deze ikfiguur wil 
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klaarblijkelijk niet een situatie waarnemen en in de verbeelding 
een correspondentie zien met een situatie uit het verleden. Hij is 
er op uit om die tijdstippen te vernietigen. Wat hij wil bereiken 
is ‘wit’. Wie dit gedicht expressief leest, kan er toe besluiten 
dit te zien als de emotionele reactie van iemand die zich het 
verleden niet wil herinneren, om niet emotioneel te worden van 
dat herinneren. 

De slotstrofe van dit ogenschijnlijk anekdotische gedicht 
biedt aanleiding voor een poëticale lezing. Het is een gedicht dat 
gaat over het waarnemen van de werkelijkheid. Die waarneming 
wordt in taal omgezet: de ikfiguur neemt zich voor of kan er niet 
aan ontkomen om ‘de mythe van het laagland’ te schrijven, let 
wel, niet beschrijven. Dit schrijven, en dus ook het ontstaan, 
van die werkelijkheid speelt zich voor onze ogen af. Net als in de 
vorige gedichten zijn we getuige van een geboorte, in dit geval 
de geboorte (in de verbeelding) van een tijdstip. Tegenover deze 
geboorte, dit leven en dit ontstaan, staat in dit gedicht dan weer 
dood, vernietiging en afbraak. Misschien dat we in die context 
ook ‘de buidel zonder geld’ kunnen duiden, de lege balzak 
symboliseert dan het gebrek aan werkelijk scheppingsvermogen. 
Het opbouwen van een werkelijkheid duurt slechts heel even, 
en is al weer afgebroken voordat het gedicht voltooid is. Wat 
overblijft, is het wit van de pagina om de woorden heen. Dat 
is overigens alleen zo wanneer de ikfiguur dat wat hij opbouwt 
‘steeds volmaakter vernietigt’.

Het autonomistisch lezen van de poëzie van Ten Berge 
leidt steeds weer naar de vraag welk van de polen van de 
tegenstellingen die in zijn poëzie te vinden zijn, hij nu het meest 
waardeert. Is hij een dichter die ernaar op zoek is om woorden 
‘te kelen’ en in de poëzie van hun betekenis te ontdoen? Of is 
hij een dichter die zo veel mogelijk werkelijkheid het gedicht 
binnen wil halen, ook al weet hij dat woorden leiden tot fixatie 
en dood? Het lijkt mij zeer relevant voor het begrip van de 
poëzie van Ten Berge dat de lezer in staat is om telkens weer 
een mimetische lezing te laten botsen met een autonomistische. 
Er wordt geprobeerd delen van de werkelijkheid te beschrijven, 
maar in het besef dat werkelijkheid in een gedicht alleen maar 
gefixeerd, bevroren en dood kan voorkomen. Daarmee verkent 
Ten Berge het spanningsveld tussen autonomie en mimesis.  

Voor wie Ten Berge louter autonomistisch leest, vertoont zijn 
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poëtisch oeuvre veel continuïteit. In de vroege gedichten gaat 
het herhaaldelijk expliciet over taal en over het schrijven van 
gedichten (“Roerloos tracht ik je gebaren / Te betrappen, / 
Als ik schrijf”).201 Om het dichtproces en zijn visie daarop te 
verbeelden, ontwaren we allerlei beelden waarvan extreme 
vrieskou of extreme hitte de belangrijkste zijn. Het verwoorden 
van elementen uit de werkelijkheid in een gedicht wordt in 
die poëticale lezingen telkens gekoppeld aan ‘verstening’, 
‘bevriezing’ en ‘dood’. Confronteren we die autonomistische 
lezingen met pogingen om de gedichten ‘against the grain’ 
mimetisch te lezen, dan blijkt dat die lezingen in de vroege 
poëzie veel moeilijker rond te maken zijn dan in de latere poëzie. 
Bij het lezen van ‘groenlands fossiel’ bleek het heel moeilijk 
om een geloofwaardige wereld te vinden, terwijl de situaties in 
latere bundels als De witte sjamaan en Nieuwe gedichten veel 
concreter lijken. Vooral in de eerste van deze twee bundels lijkt 
Ten Berge zich meer en meer in zijn poëzie te verzetten tegen 
de poëtica van het wit. Met het invoeren van de sjamaan als 
dichtersideaal wil hij ruimte maken voor een dichterschap dat 
wél uitspraken doet over de (maatschappelijke) werkelijkheid. 
Dat het hierbij gaat om een witte sjamaan maakt duidelijk 
dat ook deze poging zich afspeelt in het spanningsveld tussen 
werkelijkheid (leven) en taal (dood). Dat spanningsveld komen 
we ook tegen in de Texaanse elegieën die stuk voor stuk te lang 
zijn om hier te bespreken. In die gedichten komen nogal wat 
elementen uit de Texaanse werkelijkheid tegen die we als zodanig 
kunnen benoemen, al zijn ze natuurlijk wel getransformeerd 
naar een mythisch of fictioneel niveau.

Ten Berge schrijft geen poëzie die ‘alleen maar’ taalgericht 
is, of waarin een dichter ‘de leegte’ wil verbeelden. Door de 
nadruk te vestigen op de rol die de op het eerste oog zo afwezige 
werkelijkheid in de gedichten speelt, hoop ik te hebben laten 
zien dat de terugkerende problematiek draait om de relatie 
tussen taal en werkelijkheid. Als een dichter de werkelijkheid 
beschrijft, loopt hij het risico de werkelijkheid tegen wil en dank 
in zijn gedicht  te vernietigen, dood te maken. Dat vernietigen is 
het gevolg van de vervolmaking van het gedicht en het vastleggen 
/ vereeuwigen van het wit erom heen. Hoewel dat misschien 
het doel is van een dichter, is het ook problematisch omdat het 
de dichter met lege handen achterlaat: van de werkelijkheid is 
immers niets meer over. Niet voor niets klinken de laatste regels 
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van het gedicht met de veelzeggende titel ‘Kill your darlings, 
dichter’ uit Texaanse elegieën uitermate teleurgesteld: “Terwijl 
de pijn van het verliezen / Als een lege weerschijn in zijn ogen 
stond.”202

3.4  Al boodschap, nog niemand verteld. De poëzie  
van Willem Jan Otten

Wie de loop van de geschiedenis kent, kan zich erover verbazen 
dat Willem Jan Otten zijn eerste gedichten publiceerde in 
Hollands maandblad en Tirade. De dichter Otten is in de 
literatuurgeschiedenis terechtgekomen als neosymbolistisch 
dichter die helemaal bij De Revisor hoort. Als Otten in 1971 
debuteert, bestaat dat tijdschrift nog niet. De jonge dichter 
kiest er voor om poëzie op te sturen naar de tijdschriften van 
K. L. Poll en Geert van Oorschot. In het licht van wat ik in het 
vorige hoofdstuk beweerde, is dit nu ook weer niet zo vreemd. 
De zogenaamde symbolistische poëzie (Van Geel, Herzberg, 
Van Deel) werd én in Tirade én in De Revisor gepubliceerd. Dat 
Otten, net als Kopland en Van Deel, in het ene tijdschrift begint 
en daarna opschuift naar het andere, geeft mij een mooie kans 
om de vraag te beantwoorden of er iets verandert bij de overgang 
van het ene naar het andere tijdschrift.

In Ottens debuutbundel Een zwaluw vol zaagsel vinden 
we de reeks ‘Het verloop van een kat’, een reeks van vier korte 
gedichten die in Tirade is voorgepubliceerd. De reeks bestaat 
uit vier gedichten over een kat. Ik zal ter illustratie het eerste 
citeren.203

1

Om de zon
te kunnen horen
doet hij traag
zijn ogen dicht. 

In zijn oren
dun als vleugels
van een vleermuis,
spant het licht
een ragfijn web
van aders. 
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Dit gedicht kunnen we met recht anekdotisch noemen. Er 
wordt een situatie uit de werkelijkheid beschreven, waarbij de 
waarnemende instantie (die voor ons onzichtbaar blijft) veel 
aandacht heeft voor details. Afgaand op de titel van de reeks 
kunnen we vaststellen dat hier een kat beschreven wordt. Het 
dier doet traag de ogen dicht, ligt lekker rustig in de zon (strofe 
1). Er schijnt een zonnestraal in het oor van de kat (strofe 2). 
Het is mooi om te zien hoe het gedicht in zekere zin wil zijn wat 
het uitbeeldt: de serene rust, de traagheid, van de beschreven 
situatie komt terug in de vorm ervan. Dat de twee zinnen waaruit 
het gedicht bestaat, om de drie woorden worden afgebroken 
vertraagt het lezen ervan. 

Het eerste gedicht van ‘Het verloop van een kat’ presenteert 
ons een minutieuze beschrijving van een slapende kat. In de 
andere twee gedichten uit de reeks vinden we ook dit soort 
beschrijvingen van een kortstondig moment. Vaak zijn die 
beschrijvingen objectief, soms echter klinken de emoties van de 
waarnemer in de beschrijving mee, zoals in het laatste gedicht 
van de reeks. 

Hoewel dit gedicht mimetisch te lezen is, is er ook een 
ander perspectief mogelijk. In de eerste strofe benadrukt de 
waarnemer dat de kat de zon wil horen. Dit beeld wijst ons erop 
dat vooral het waarnemingsvermogen van de kat in dit gedicht 
centraal staat. Al lijkt het erop dat de kat ligt te suffen in de zon, 
eigenlijk vindt er een opmerkelijk waarnemingsproces plaats. 
Iets soortgelijks vinden we in de tweede strofe. De oren van de 
kat, waarmee hij in de eerste strofe nog een visueel verschijnsel 
kon waarnemen, worden nu vergeleken met de vleugels van een 
vleermuis. Dat is interessant, want van vleermuizen wordt altijd 
gezegd dat ze blind of slechtziend zijn, maar een uitstekend 
gehoor hebben. In een gedicht waar waarneming een grote rol 
speelt, komen we achtereenvolgens een kat met dichte ogen en 
een blinde vleermuis tegen. 

De oren van de kat spelen een belangrijke rol bij dit 
waarnemen. Het lijkt mij niet onvoorzichtig om te zeggen dat zij 
in dit gedicht de rol van de gesloten ogen overnemen. In dat licht 
is het frappant dat ‘het licht’ (van de zon) in die oren ‘een ragfijn 
web van aders’ spint. Hiermee is er een derde diersoort in dit 
kleine gedicht te vinden, namelijk de spin. Het schijnen van de 
zon in de oren van de kat wordt beschreven als het spinnen van 
een web. De dichter gebruikt dus beelden van andere diersoorten 
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(vleermuis, spin) om de bijzonderheid van de kat (en het tafereel 
dat zich rondom die kat afspeelt) te begrijpen. Deze verwijzingen 
naar de spin maken duidelijk dat er in de beschrijving van de kat 
één woord afwezig is: de kat ligt te ‘spinnen’. Niet voor niets is 
dat iets wat wij niet kunnen zien, maar slechts kunnen horen. 
Het lijkt wel of Otten probeert om iets auditiefs zichtbaar te 
maken.

Dit gedicht verwoordt een visie op het proces van 
waarnemen. Het geschetste plaatje is niet alleen een plaatje, 
maar een aanleiding om uitspraken te doen over het waarnemen. 
Deze constatering zou deel uitmaken van een expressieve lezing, 
waarin we op zoek gaan naar levensbeschouwelijke uitspraken 
van de auteur. Zo bezien worden in dit gedicht ideeën verwoord 
omtrent het waarnemen van mens en dier. De kat wordt 
vergeleken met de vleermuis, terwijl ‘het licht’ wordt vergeleken 
met de spin. De drie diersoorten die in het gedicht voorkomen, 
hebben allemaal een bijzondere manier van waarnemen. Van 
katten is bekend dat zij zeer goede ogen hebben, maar de kat 
in dit gedicht doet zijn ogen dicht en ‘kijkt met zijn oren’. De 
vleermuis is een bijna blind dier dat het liefst in het duister leeft. 
Spinnen zijn er in soorten en maten, sommige zijn blind, andere 
niet. Spinnen met ogen gebruiken die om goed waar te nemen 
wat er in hun spinneweb gebeurt. Vast staat dat spinnen een 
zeer sterk fysiek waarnemingsvermogen hebben.

Er is echter nog een andere waarnemer: de lyrische stem. 
Die immers beschrijft ons het tafereel en geeft daarmee de 
schriftelijke weergave van zijn waarneming. Hoe moeten we zijn 
waarnemen beoordelen. Aan de ene kant neemt hij precies waar. 
Hij beschrijft een verstild moment en doet dat met de nodige 
precisie. Aan de andere kant heeft hij daarvoor allerlei complexe 
vergelijkingen nodig. Hij ziet een slapende kat, maar vult zelf 
in wat die kat doet: de zon  waarnemen met zijn oren. Door zo 
sterk de nadruk te leggen op het waarnemingsvermogen van dat 
wat hij beschrijft, becommentarieert de lyrische stem zijn eigen 
waarnemen.

Kunnen we dit gedicht ook lezen als een gedicht dat over 
het dichtproces of over het gedicht zelf gaat? Het beeld van de 
spin komen we bij Otten vaker tegen. Vaak betreft het dan een 
verwijzing naar Chr. J. van Geel.204 De spin is dan de dichter 
die een web (het gedicht) spint. Dit beeld suggereert dat het 
gedicht te vergelijken is met het volmaakte web van de spin. In 
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dat web worden levende elementen (andere dieren) gevangen en 
in zekere zin gefixeerd, dood gemaakt. In dit gedicht wordt deze 
betekenislijn geactiveerd, maar zij domineert niet. Bovendien is 
hier de suggestie dat ‘het licht’ het web maakt, niet de dichter of 
de spin. Als we deze lezing rond zouden willen maken, dan valt 
vooral op dat het gaat om een ‘web van aders’. Het web is dan 
het levenloze bouwsel van woorden, maar de aders verwijzen 
dan naar het levende van de werkelijkheid (i.c. de kat) die met 
die woorden beschreven wordt. Deze lezing wordt gesterkt door 
de conclusie dat het gedicht eindigt met de woorden ‘een ragfijn 
web’, waar de suggestie van uitgaat dat met het beëindigen van 
het gedicht ook het web voltooid is. Volgens die interpretatie 
wordt (een deel van) het lichaam van de kat gevangen in het web 
(dat het gedicht is). 

Bij bovenstaand gedicht klinkt de poëticale lezing misschien wat 
geforceerd, ze komt wel overeen met het beeld dat we kennen 
van Ottens vroege poëzie: de beweging van de werkelijkheid 
wordt in poëzie gefixeerd. Het eerste gedicht uit de bundel leent 
zich beter voor een autonomistische lezing, al biedt dit gedicht 
óók ruimte voor een mimetische.205 

Een Zwaluw vol Zaagsel

1

Ik vang de wind
met een boterhammenzakje,
plet de planten
in een encyclopédie
en druk met een potloodpunt
de mieren dood. 
Ik vul de zwaluwen 
met zaagsel
en stop de kater
onder een glazen stolp.

In dit openingsgedicht staat natuur (wind, planten, mieren, 
zwaluwen, kater) tegenover kunstmatigheid (boterhamzakje, 
encyclopedie, potloodpunt, zaagsel). Dit gedicht laat zich minder 
gemakkelijk lezen als de weergave van een realistische situatie, 
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al zijn de dingen die in het gedicht gebeuren wel voorstelbaar. 
Vooral de eerste drie handelingen: het vangen van de wind in 
een boterhamzakje, het pletten van planten in een encyclopedie 
en het dooddrukken van mieren met een potloodpunt zou je 
kunnen zien als de handelingen van een kind. ‘De’ zwaluwen 
met zaagsel vullen en ‘de’ kater onder een glazen stolp zetten, 
zijn al veel minder geloofwaardige handelingen.

Opvallend is dat het gedicht, en daarmee de bundel, begint 
met een ‘ik’. Het is deze ikfiguur die genoemde handelingen 
uitvoert. Van de emoties die daarbij te pas komen krijgen we 
niets mee. In dit gedicht worden ons staccato vijf handelingen 
meegedeeld in tien regels. Wat valt op aan die handelingen? 
Drie van de vijf hebben vrij direct met ‘doodmaken’ te maken: 
tegenover het leven van planten staat het dode van het papier van 
de encyclopedie (en natuurlijk de dode planten die in herbaria 
te vinden zijn), de levende mier wordt doodgedrukt door een 
potlood en met zaagsel gevulde zwaluwen leven niet meer, maar 
zijn opgezet. We mogen overigens gevoeglijk aannemen dat ook 
de kater onder de glazen stolp het niet lang zal uithouden, en in 
een boterhamzakje hou je de wind natuurlijk ook niet lang vast.

Een gedicht waarin een ikfiguur ons zo duidelijk vertelt over 
wat hij aan het doen is, vraagt er om poëticaal gelezen te worden. 
Wie voor de ik ‘de dichter’ invult, krijgt al snel in de gaten dat het 
boterhamzakje, de encyclopedie, de potloodpunt, de opgezette 
zwaluwen en de glazen stolp allemaal gelezen kunnen worden 
als beelden voor het gedicht. De ikfiguur doet een poging om 
levende, natuurfenomenen (wind, planten, mieren, zwaluwen, 
de kater) in een gedicht te vangen: in alle gevallen leidt dat tot 
de verdwijning van het fenomeen, tot dood. Het resultaat van 
het proces van dichten is een ‘glazen stolp’ met een dode kater 
erin of een boterhamzakje zonder wind. In dit gedicht doet een 
ikfiguur uitspraken over het dichten. Het is daarmee een gedicht 
over de onmacht van de dichter om de werkelijkheid in woorden 
te vangen. Het is overigens niet alleen een expliciet poëticaal 
gedicht. Het is een gedicht dat het eigen ontstaansproces laat 
zien. Dat wat de dichter beweert, vindt ook op dat moment 
plaats: de ikfiguur spreekt in de o.t.t. Aan het einde is de glazen 
stolp dan ook voltooid en is het leven eruit verdwenen. 

De vroege gedichten van Otten lenen zich voor diverse lezingen. 
Men kan er de nauwkeurige afbeelding van een situatie in de 
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werkelijkheid in zien, maar al snel blijkt er ook sprake te zijn 
van het reflecteren op dat waarnemen. Sommige gedichten 
kunnen gelezen worden als poëticale gedichten. Het is in 
deze gedichten vooral de relatie tussen de (waargenomen) 
werkelijkheid en de verwoording (fixering) ervan in taal die 
de dichter bezighoudt. Dat wordt duidelijk wanneer ik deze 
poëzie lees met een combinatie van mimetische, expressieve en 
autonomistische leeshoudingen. De poëzie van Otten bestrijkt 
dit gehele spanningsveld zonder voorkeur voor één van de 
polen. Het is interessant om na te gaan welk van deze aspecten 
sterker benadrukt wordt wanneer Otten een Revisor-dichter 
wordt. De gedichten uit Het ruim (1976) en Ik zoek het hier 
(1980) stonden voornamelijk in De Revisor. Zo ook het gedicht 
‘De dichter duikt’.206 

 
DE DICHTER DUIKT

Voorbij. Geen vorm zo uitgebalanceerd
of hij verdwijnt, geen plons zo elegant
of hij vergaat, in kringen, onbestemd.
Een salto telt zolang de plank nog trilt,
zolang het meisje op de rand van het bassin
me ziet, hoe ik mijn haren schud. 

‘De dichter duikt’ is, net als veel van Ottens vroege gedichten, 
een kort gedicht. In het gedicht wordt een aantal mededelingen 
gedaan die gaan over duiken. Zo horen we dat de vorm van de 
duik weliswaar uitgebalanceerd kan zijn of de plons elegant, maar 
dat beide zeker zullen verdwijnen. Eerst zijn er nog kringen op 
het water, maar al snel is het water weer even glad als voorheen. 
Wanneer de duikplank niet meer trilt, is de salto ‘voorbij’. In de 
laatste twee regels ontmoeten we twee personages. Een ikfiguur 
(‘me’, ‘ik’, r. 6) en ‘het meisje’ (r. 5). De titel kunnen we lezen als 
een typering van wat er op dat moment in het gedicht gebeurt. 
Daaruit valt af te leiden dat het ‘de dichter’ is die hier deze 
sprong maakt. Zo lang het meisje hem ziet, zeker als hij ijdel zijn 
haren schudt, zo lang telt de salto nog. In dit gedicht wordt een 
beeld geschetst van een duikende dichter die niet echt gelooft in 
de eeuwigheidswaarde van wat hij op de duikplank presteert. Zo 
lang hij gezien wordt, heeft het zin om te duiken.We krijgen een 
indruk van de gevoelens van deze duiker. Hij denkt na over de 
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zin van wat hij zojuist heeft gedaan. Duiken is iets tijdelijks, de 
vorm is vrij snel na het duiken zelf al weer verdwenen. Gelukkig 
is er het meisje dat op de rand van het zwembad zit en naar hem 
kijkt. Blijkbaar is het duiken ook een poging om indruk op haar 
te maken. 

Niet veel anders dan in Ottens vroegere poëzie leidt de 
weergave van de realistische werkelijkheid en de gevoelens van 
een ikfiguur daarbij de lezer naar een ander betekenisniveau. De 
eerste aanwijzing daarvoor is de titel van het gedicht. Het gaat 
niet om een jongen of een man die duikt, nee, het is een dichter 
die duikt. Daarmee opent zich als vanzelf de mogelijkheid om dit 
gedicht autonomistisch te lezen. Daar komt dan bij dat ook in dit 
gedicht onze aandacht getrokken wordt door de nadrukkelijke 
verwijzing naar kijken. In de eerste plaats is er het gegeven dat 
de duikende dichter ‘gezien’ wil worden. Net als bij ‘Het verloop 
van een kat I’ kunnen we eerst een mimetische lezing rond 
krijgen, maar is er iets in de afbeelding van de werkelijkheid 
dat ons ertoe brengt om ook een ándere leeswijze in te zetten 
waarin de aandacht uitgaat naar de ideeën van een ikfiguur die 
geuit worden. Hier is er sprake van een personage dat ons in de 
ik-vorm op de hoogte houdt van wat hij op dat moment aan het 
doen is: namelijk duiken, en op een ander niveau: waargenomen 
worden.

Otten lijkt in dit gedicht een thema aan te snijden dat we ook 
bij andere Revisor-auteurs als Nicolaas Matsier tegenkomen: 
zijn is waargenomen worden (‘esse est percipi’).207 De beweging 
die de duiker maakt is ijdel en gaat zo voorbij, maar bestaat 
(‘telt’) alleen zo lang hij gezien wordt. De beweging is aanwezig, 
omdat zij gezien is. Wanneer de beweging niet langer zichtbaar 
is (de kringen verdwijnen) of gezien wordt (het meisje kijkt niet 
meer), houdt zij op te bestaan. Een lezing als deze benadrukt 
de filosofische of levensbeschouwelijke aspecten die in Ottens 
oeuvre een rol spelen. In dit gedicht sluit hij aan bij de filosofische 
belangstelling van andere Revisor-auteurs voor het logisch-
positivisme van filosofen als Berkeley, Hume en Wittgenstein. 

Omdat die ikfiguur een dichter is (zoals blijkt uit de titel) 
en omdat zo letterlijk het woord ‘vorm’ wordt genoemd, kan 
dit gedicht poëticaal gelezen worden. In dat geval is het duiken 
(de elegante plons en de salto) een metafoor voor het dichten. 
De dichter creëert in dit gedicht voor ons een uitgebalanceerde 
vorm, die verdwijnt en vergaat. Zolang er echter iemand is die 
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het waarneemt (in letterlijke zin het meisje, maar in metaforische 
zin de lezer) ‘telt’ de vorm. Wordt er echter niet meer gezien (of 
gelezen), dan is ook deze vorm (die van het gedicht) verdwenen. 
En dat is natuurlijk na de laatste regel het geval. De vorm van 
het gedicht mag dan uitgebalanceerd en elegant zijn, na het 
lezen blijft er niets van over.

De gesignaleerde ideeën over waarnemen kunnen gecom-
bineerd worden met deze poëticale lezing. Het waarnemen van 
de werkelijkheid is nodig om ‘wat gezien wordt’ aanwezig te 
laten zijn. Wordt die waarneming echter in de vorm van een 
gedicht gegoten, dan zien we dat de uitgebalanceerde vorm 
verdwijnt. Tegelijk bestaat in het gedicht de mogelijkheid om te 
herlezen, waardoor de vorm keer op keer opnieuw kan ontstaan 
en verdwijnen. Zolang het gedicht gelezen wordt, is de vorm 
aanwezig. 

Lezen we dit gedicht als een dichterlijke stellingname in de 
discussie over ‘vorm’ of ‘vent’ dan lijkt het een keuze te bevatten 
voor poëzie die niet meer is dan een ‘elegante beweging’, een 
mooie, maar lege vorm. Een keuze voor de vorm en niet voor de 
vent. Maar wat ook opvalt, is het duidelijk aanwezige onbehagen 
van deze dichter: blijkt aan het einde van het gedicht niet dat 
alles ijdelheid is? Hoe elegant de plons (het gedicht) ook mag 
zijn, hij vergaat. En dicht de dichter alleen maar zodat het meisje 
(de lezer) zijn ijdele haar ziet schudden? 

We kunnen vaststellen dat de eerste gedichten die Otten in De 
Revisor plaatst, dezelfde thematiek hebben als zijn eerdere 
poëzie. Het zijn gedichten waarin het afbeelden van kleine 
stukjes uit de werkelijkheid centraal staat, maar waarin altijd ook 
een filosofisch / levenbeschouwelijk én een poëticaal leesniveau 
te vinden is. Waar we bij Kopland zagen dat de complexiteit 
van de gedichten in de loop der jaren toenam, daar zien we dat 
Otten al vrij snel gelaagde poëzie schrijft die met recht tussen 
‘anekdotisch’ en ‘taalgericht’ geplaatst moet worden. Natuurlijk 
is er bij Otten aandacht voor natuurbeschrijvingen of kleine 
beelden uit het dagelijks leven, maar tegelijk dicht hij over het 
dichten en gaan veel van zijn gedichten over zichzelf. 

In het vorige hoofdstuk zagen we dat de kritiek de bundel 
Ik zoek het hier, waarin voornamelijk gedichten uit De Revisor 
staan, beschouwt als een omslagpunt in het oeuvre. Otten 
komt los van zijn preoccupatie met korte beschrijvingen van 
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kleine stukjes werkelijkheid en geeft meer ruimte aan de 
levensbeschouwelijke thematiek. Zijn gedichten worden in 
deze periode langer, vooral omdat de zinnen minder elliptisch 
zijn en minder snel worden afgebroken. Ik citeer het gedicht 
‘Geesteskind I’.208 

Geesteskind I

Zover heeft iets van mij, als als, 
het nooit gebracht. Tot op heden
was wat me verliet abstract,
zonder geslacht, vlek
zonder diepte in bed, onthande
substantie, vertoon, nooit effect.

Vol nu de dagen, steeds maar
geteld, we sparen onze woorden,
sluipen als poezen spitsvondig
om het vermoeden, benoemen alléen
doet al vrezen dat wat zo terloops,
vanzelfsprekend, zich vast
heeft gehecht verdampen zal,

want méer dan oog, als als,
van een naald is het niet,
dit wolkje eventuele cellen
dat ’s nachts als we woelen
tijd wil delen, in maanden, 
rest van ons leven – feit
al boodschap nog niemand verteld. 

Er is in dit gedicht een ikfiguur aan het woord. Die ikfiguur 
vertelt ons over ‘iets van hem of haar zelf’ waarvan de ikfiguur 
en zijn partner vermoeden dat het er is. Al snel ontstaat bij de 
lezer het vermoeden dat het hier gaat om een kind (‘dit wolkje 
eventuele cellen’). In dit gedicht wordt de fase beschreven 
waarin een stel vermoedt dat de vrouw zwanger is, maar dat nog 
niet zeker weten. Het is een ‘vermoeden’, ‘niet meer dan oog van 
een naald’ en het zijn ‘eventuele cellen’. Misschien dat het stel 
in de laatste twee regels wél zekerheid heeft gekregen. Er staat 
‘feit / al boodschap nog niemand verteld’. Daaruit zouden we 
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kunnen afleiden dat de vrouw wel degelijk zwanger is, maar dat 
die zwangerschap nog altijd een geheim is dat het tweetal samen 
bewaart. 

In dit gedicht dus geen minutieuze waarneming van een 
klein stuk werkelijkheid, zoals in sommige eerdere gedichten, 
nu wordt er een belangrijke gebeurtenis uit het leven van twee 
mensen beschreven. En voor het eerst is er nu ook een ikfiguur 
waarvan we veel gevoelens en gedachten te zien krijgen. Was 
de ‘ik’ in de vroege gedichten vaak abstract en hooguit te 
identificeren als dichter, nu krijgen we te maken met een vrij 
concrete ikfiguur die ons van alles meedeelt over zijn leven. 
Ineens valt mij als lezer nu op dat de vorige bundels concrete 
titels hadden die gelezen konden worden als metaforen voor het 
gedicht (Een zwaluw vol zaagsel, Het keurslijf, Het ruim), maar 
dat in de titel van de nieuwe bundel (Ik zoek het hier) het ik op 
de voorgrond is getreden.

Wie is die ikfiguur eigenlijk? Opvallend is dat het geslacht 
van deze persoon onduidelijk is. De woorden ‘iets van mij’ en ‘wat 
me verliet’ in de eerste strofe geven aanleiding om te denken dat 
het hier gaat om een man wiens vrouw zwanger is. Het zaad dat 
hem ‘tot nu toe verliet’, was abstract, geslachtloos, ‘vlek / zonder 
diepte in bed’. Maar dit keer is zijn vrouw misschien zwanger en 
is ‘het wolkje eventuele cellen’ beter terechtgekomen. Hij ervaart 
de mogelijke verwachting van het kind als een omslag in zijn 
leven. Hij heeft het herhaaldelijk over ‘heden’ en ‘nu’. Alles wat 
hij tot aan vandaag gemaakt heeft, was abstract vertoon, had 
geen effect. Maar die leegte is gevuld door het mogelijke kind, 
dat hij en zijn partner nog niet durven te benoemen (geen naam 
durven te geven, misschien zelfs niet eens erover spreken), maar 
dat ze wel als aanwezig ervaren. De ikfiguur is dan ook bang en 
voorzichtig: niet voor niets liggen beide partners ’s nachts te 
woelen.

In eerdere gedichten van Otten verwees de ‘ik’ vaak 
naar de dichter die in het gedicht aan het woord is. Zou een 
dergelijke lezing hier ook hout snijden? De eerste strofe zou dan 
verwijzingen bevatten naar het dichtwerk dat hij tot op heden 
heeft gemaakt: ‘abstract, zonder geslacht, etc.’. Die visie op 
het resultaat van het dichten kennen we wel uit Ottens vorige 
bundels. Als deze dichter bemerkt dat zijn vrouw zwanger is, 
weegt hij het creëren van écht leven (een kind) af tegen de poëzie 
(geesteskind). Juist nu er een echt kind lijkt te komen, worden 
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de woorden gespaard en wordt er nauwelijks benoemd, maar 
goed: “zover heeft iets van mij, als als, / het nooit gebracht.” 
(r.1)

Hoewel ‘Geesteskind I’ geen gemakkelijk gedicht is, 
leent het er zich zeer goed voor om mimetisch of expressief 
gelezen te worden. Er worden geloofwaardige en herkenbare 
gebeurtenissen uit de werkelijkheid beschreven en we lezen veel 
over de emoties van de ikfiguur daarbij.  

Betekent dit nu dat er geen ruimte meer is voor een 
poëticale of autonomistische interpretatie? Allerminst. Wie 
het gedicht anders wil lezen, zal het mimetische van de 
voorstelling moeten ondermijnen. En daar is reden voor. Je 
kunt namelijk twijfelen aan het gegeven dat er in dit gedicht 
sprake is van een daadwerkelijke zwangerschap. Staat er in de 
titel niet ‘geesteskind’? Wordt er niet steeds gesproken over 
‘vermoedens’? En zijn die laatste regels wel zo duidelijk? Een 
belangrijke aanwijzing voor deze lezing zijn de laatste woorden 
van de eerste en de veertiende regel: “ als, als”. Deze herhaalde 
uitspraak kan gelezen worden als het onzekere gestamel van de 
ouder die niet weet of het kind al bestaat, maar zou evengoed 
kunnen duiden op een dichter die ons erop wijst dat dit een 
verzinsel (een ‘alsof-situatie’) is. 

Wat gebeurt er wanneer we dit gedicht niet lezen als een 
gedicht over een écht kind, maar als een gedicht over een 
‘geesteskind’, als een gedicht over een gedicht. In dat geval is de 
ikfiguur zeker een dichter. Een dichter die niet tevreden is over 
het vroege werk, maar die nu een gedicht schrijft dat ‘verder’ 
komt. Nemen we dit letterlijk dan zouden we kunnen denken 
aan een constatering die ik eerder deed: de gedichten in deze 
bundel zijn letterlijk langer dan de vroegere gedichten. Ik lees 
het gedicht nu als een gedicht dat gaat over het ‘opbouwen 
van een gedicht’. De tweede strofe is daarbij cruciaal. Daarin 
spreekt de dichtende figuur de hoop uit dat het gedicht dat hij 
aan het creëren is niet zal verdampen. Om dat te voorkomen, 
spaart hij woorden. Hij is  voorzichtig met het benoemen. Wie te 
veel woorden gebruikt, vernietigt klaarblijkelijk het gedicht dat 
gecreëerd wordt. Ik lees in de derde strofe ‘dit wolkje eventuele 
cellen’ nu niet als een aanduiding van het foetus, maar als een 
zelfreflectieve verwijzing naar het gedicht dat de lezer onder 
ogen heeft. De slotstrofe doet vermoeden dat de dichter slaagt 
in zijn poging om het geesteskind zo lang mogelijk te rekken en 
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tot een afgeronde ‘boodschap’ te komen. Van het zo levensechte 
verhaal dat ons verteld is, resten aan het eind van het gedicht 
alleen nog maar talige zaken als ‘feit’ en ‘boodschap’.

Deze lezing lijkt me geloofwaardig omdat veel van Ottens 
eerdere en latere gedichten een poëticale lezing toestaan. Maar 
de zelfverwijzende lezing ligt bij dit gedicht een stuk minder 
voor de hand dan bij de drie vroege gedichten van Otten die ik 
hiervoor las. De gedichten zijn langer geworden en er wordt meer 
in verteld. Daardoor heeft de lezer meer aanknopingspunten 
voor een lezing die zich richt op de verbeelde wereld en de 
gevoelens en gedachten van daarin optredende personages. Ik 
meen echter wel dat de taalgerichte leeswijze bij een gedicht 
als dit niet vergeten kan worden. De vergelijking tussen een 
echt kind en een geesteskind is manifest. En daarmee doet het 
gedicht uitspraken over kunst en leven, fictie en werkelijkheid. 

De ontwikkeling van ‘meer leven in het gedicht’ lijkt zich 
door te zetten in de gedichten in Ottens volgende bundel Na 
de nachttrein (1988). In de periode die voorafgaat aan de 
publicatie van de bundel gaat de dichter weer meer in Hollands 
maandblad publiceren. Hij doet dat nadat hij in het essay 
‘Het fantoom van de karakterloosheid’ kritiek had uitgeoefend 
op de literatuuropvatting die volgens hem in De Revisor 
domineerde. Hij is niet langer tevreden met het zelfreflectieve 
en metafictionele karakter van poëzie en proza uit dat tijdschrift 
en neemt dus ook afstand van zijn vroege werk. Otten krijgt 
hoe langer, hoe meer het gevoel dat een dichter meer moet dan 
dichten over het niet kunnen dichten, of schrijven over het niet 
schrijven. In feite reflecteert hij daarmee op een ontwikkeling 
in zijn oeuvre die bij Ik zoek het hier begint, maar die zich 
vooral openbaart in zijn andere werk van begin jaren tachtig, 
het toneelstuk Een sneeuw (1983) en de novelle Een man van 
horen zeggen (1984). Otten neemt afstand van het fixeren van 
kleine stukjes werkelijkheid in korte gedichten: hij wil meer 
menselijke emoties in zijn werk en hij wil vaker filosofische, 
levensbeschouwelijke of maatschappelijke thema’s aansnijden. 
Hoe Otten dat doet, zien we in een gedicht uit Na de nachttrein 
dat ik kort zal behandelen.209 
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Liedje voor de pijn

Een mevrouw loopt door de gang
met in een zilveren kom haar plas.

Zij zingt in zich zelf
van de pijn van vannacht
zo waaiend en verwoestend
dat zij zich moest krimpen
tot iets van niks, tot pluisje
drijvend op die wind.
 
Het woei niet weg
het woei mee mee
is niet verpletterd
maar bestaat nog steeds
ook nu de pijnwind ligt.

Straks wordt zij zwaar
en bang voor nieuwe wind
voor splijten als een eik.

Maar hedenmorgen is zij
vederlicht. O bleef ik zo, 
voor altijd zonder wil,

zingt de mevrouw op de gang.
Haar zilveren kom spoelt zij nu om.

Niet alle gedichten uit deze bundel zijn zó anekdotisch als 
dit gedicht. Het komt uit de afdeling ‘Midden in mijn leven’, 
waarin meer van dit soort ‘levensechte’ gedichten staan. De 
afdelingen ‘Over de kunst van het schaduwen’, ‘Ikpersonen’ en 
‘De fictie van rijm’ bevatten gedichten die zich beter lenen voor 
poëticale lezingen, filosofische lezingen of lezingen waar veel 
mythologisch speurwerk voor nodig is. Dat neemt niet weg dat 
zich in deze gedichten een persoonlijke toon manifesteert die 
ook in de andere gedichten te vinden is. De personages in Ottens 
gedichten zijn menselijker, ‘uit het leven gegrepen’. 

In dit gedicht zijn wij getuige van een oude vrouw die in een 
bejaardentehuis of een ziekenhuis op de gang loopt. Zij heeft 
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zojuist geürineerd in een daarvoor bestemde kom en spoelt die 
kom nu om. Intussen zingt ze. De vrouw zingt in zichzelf, en 
denkt daarbij aan de pijn die zij de nacht ervoor gevoeld heeft. 
Blijkbaar heeft ze een ziekte. Ze heeft erg veel piin gehad, maar 
gelukkig is ze weer op de been. Ze weet echter dat er weer een 
nacht zal komen en dat de pijn dan weer terug zal zijn, iets 
waarvoor zij zeer bevreesd is. Ze zou willen dat de lichte situatie 
waarin ze zich in het heden van het gedicht bevindt, zo zou 
blijven. 

Dit verhaal kunnen we lezen in de tweede t/m de vijfde 
strofe, die geschreven zijn vanuit het personale perspectief van 
de vrouw. In de eerste en de zesde strofe daarentegen is dat 
personale perspectief er niet en wordt de vrouw van buitenaf 
beschreven door een hogere vertelinstantie. Die bekijkt de vrouw 
en beschrijft wat zij doet. Wat wij te zien krijgen, is een tamelijk 
realistische voorstelling. Ook worden wij geconfronteerd met de 
gevoelens (pijn en angst) van een oude vrouw. Daarmee is dit 
gedicht zonder enig probleem mimetisch en expressief te lezen.

Hoewel er in dit gedicht veel meer ‘verhaal’ zit dan in de 
vroege gedichten, is ook hier weer de eenvoud van de vertelling 
bedrieglijk. Het eigenaardige vertelperspectief zorgt al voor 
afstand tussen de verteller en het personage. Die afstand wordt 
groter als we beseffen dat de vrouw ‘in zich zelf’ zingt. Die ik-
verteller, degene die de anekdotische situatie waarneemt en ons 
erover vertelt, heeft toegang tot haar gevoelens en gedachten. Dat 
contrasteert dan weer met de afstandelijkheid die de vertelling 
in de eerste en laatste strofe heeft. We hebben hier te maken met 
een waarnemende verteller die met zijn verbeelding invult wat 
de vrouw zoal zingt. De pijn die zij ’s nachts gevoeld heeft, de 
angst die zij voelt voor nieuwe pijn, maar ook de ‘vederlichtheid’ 
die zij op dit moment zelf voelt, zijn gevoelens die de verteller de 
vrouw toeschrijft. De werkelijkheid wordt waargenomen, maar 
de subjectieve waarnemer kent er betekenis aan toe.

De problematiek rondom het waarnemen van de werke lijk-
heid en het beschrijven ervan kennen we uit het vroege werk van 
Otten. Hier is weer sprake van iemand die waarneemt van een 
afstand en daardoor niet werkelijk ‘ervaart’. Het grote verschil 
is dat er nu geprobeerd wordt om veel meer werkelijkheid het 
gedicht binnen te halen: een ‘maatschappelijke’ situatie, angsten, 
emoties. De werkelijkheid die beschreven wordt, is niet langer 
een zeer klein segment van de wereld, maar omvat veel ‘grotere’ 
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levensthema’s.
Het toenemen van de ‘hoeveelheid’ werkelijkheid in de poëzie 

van Otten leidt er niet toe dat de poëticale dimensie verdwijnt. 
In ‘Liedje voor de pijn’ is die dimensie zeer verhuld aanwezig. In 
de eerste plaats weer in de titel. Niet voor niets heet het gedicht 
‘Liedje voor de pijn’. We zouden het “krimpen / tot iets van niks, 
tot pluisje / drijvend op die wind” en het “vederlicht” kunnen 
lezen als verwijzingen naar het personage dat aan het verdwijnen 
is, terwijl het verteld wordt. En de circulaire structuur kan erop 
wijzen dat we aan het einde van het gedicht weer helemaal bij het 
begin zijn. Er zijn wel sporen voor een autonomistische lezing, 
maar erg overtuigend zijn ze niet. Dat geldt overigens niet voor 
andere gedichten uit deze bundel. Het gedicht ‘Na de dwarreling 
I’ leent zich daar veel gemakkelijker voor. En in de afdeling 
‘Ikpersonen’ worden bekende personages uit de wereldliteratuur 
als Achaemenides, Odysseus en Hamlet sprekend opgevoerd. Zij 
reflecteren op hun status als fictief personage en benadrukken 
daarmee de grens tussen werkelijkheid en verbeelding. 

Om de gedichten van Willem Jan Otten te lezen, is een 
combinatie van leeshoudingen het meest geschikt. Bij deze 
dichter gaan uitbeelding van de werkelijkheid, het verwoorden 
van gevoelens en gedachten en het schrijven over het schrijven 
hand in hand. Hij verandert in de loop der jaren van een dichter 
die vooral kleine natuurtaferelen beschrijft naar een dichter 
die levensbeschouwing en maatschappij een plaats wil geven in 
zijn poëzie. Daarbij blijft echter een centraal thema aanwezig: 
de aandacht voor het beschrijven van de werkelijkheid wordt 
onmiddellijk gekoppeld aan het problematiseren van de 
mogelijkheden om die werkelijkheid (welke werkelijkheid het 
dan ook is) in een gedicht te verbeelden. Het beschrijven van 
elementen uit de wereld leidt automatisch tot het nadenken 
over kijken én over schrijven. En hoewel in de loop van de 
jaren zeventig de hoeveelheid werkelijkheid in de gedichten 
groter (en meer levensbeschouwelijk) wordt, zal de taalgerichte 
problematisering van die werkelijkheidsbeschrijving niet 
verdwijnen. 
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3.5  Dat kinderboekenhazen bleken te bestaan. De 
poëzie van Ed Leeflang 

In het publicatiegedrag van Ed Leeflang hebben zich in de jaren 
die hier onderzocht worden, geen opmerkelijke verschuivingen 
voorgedaan. Hij publiceerde zijn eerste gedichten in Maatstaf 
en Tirade en bleef dat doen. Hij staat te boek als een anekdotisch 
dichter, zoals we hebben kunnen zien. De verwachting is dan 
ook dat zij gedichten zich er bij uitstek voor lenen om mimetisch 
en expressief gelezen te worden en dat er weinig aanleiding is 
voor autonomistische lezingen. 

Dat die verwachting terecht is, wil ik laten zien aan de hand 
van een gedicht uit Op Pennewips plek. Hoewel deze bundel uit 
1982 Leeflangs derde is, weten we dat hij deze gedichten eerder 
heeft geschreven dan de gedichten uit zijn debuutbundel. Om 
de ontwikkeling van Leeflangs dichterschap te volgen, moeten 
we deze gedichten dus eerder aan de orde stellen. Voor de 
beeldvorming ligt dat natuurlijk anders. De gedichten uit Op 
Pennewips plek kregen de meeste kritiek te verduren. Deze ‘veel 
te anekdotische’ bundel werd gezien als stagnatie in Leeflangs 
dichterschap. De dichter zou te emotioneel betrokken zijn bij 
zijn onderwerp, waardoor de gedichten moraliserend en te 
emotioneel zouden zijn. Het zijn gedichten die een poëticale 
lezing nagenoeg uitsluiten, zoals het volgende.210 

Ze wil ze liever opsluiten en vergeten,
voor altijd op vakantie sturen in
een grot, ze in een landschap rollen
en verzenden, desnoods naar hun eigen
of andermans God, als het niet anders kan
ze opeten of laten verdwalen in hun
eigen leesboeken.

Ze bepalen haar daden,
ze komen met zinnen vol werkelijkheid,
ze kosten, jeugd, schoonheid, tijd,
ze proppen haar handen vol
met draden van hun levenslot.

Zoveel leven had ze niet besteld, 
zoveel inzet maakt haar ziel kapot.
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In de bundel staan veel gedichten die gaan over het onderwijs. 
Daaruit kunnen we opmaken dat het ze-personage in de eerste 
regel een lerares is en dat de andere ‘ze’ uit die regel slaat op haar 
leerlingen. Deze lerares heeft geen al te beste gedachte over haar 
leerlingen. Ze wil er van alles mee doen: opsluiten, vergeten, op 
vakantie sturen, ze verzenden, ze opeten of laten verdwalen. De 
twee strofe geeft aan waar deze negatieve gevoelens vandaan 
komen. De lerares heeft het gevoel dat haar leven volledig door 
die leerlingen bepaald wordt. Ze heeft er haar handen vol aan en 
het kost haar ‘haar beste jaren’, zoals dat heet. De derde strofe 
completeert deze klaagzang: ze moet veel te hard werken. 

Dit is inderdaad een eenvoudig gedicht waarin het lyrisch 
ik schrijft over een lerares die kapot gaat aan het onderwijs. 
De slotregels doen nogal ‘boodschapperig’ aan. Er zijn echter 
passages die het gedicht meer dimensie geven: “ze in een 
landschap rollen / en verzenden, desnoods naar hun eigen / of 
andermans God”, “laten verdwalen in hun / eigen leesboeken.”, 
“zinnen vol werkelijkheid” en “draden van hun levenslot”. Op 
die plaatsen wordt de problematiek van fictie en werkelijkheid 
in dit realistische gedicht voorzichtig aangestipt. 

In het gedicht ‘Stilleven’, dat te vinden is in Leeflangs tweede 
bijdrage aan Maatstaf en later in De hazen en andere gedichten 
werd opgenomen, is er meer aanleiding voor verschillende 
lezingen.211 

STILLEVEN

In een zwijgzame zondagmorgen ligt
op tafel het stilleven, een archipel van
dingen waaraan ik hecht, een werelddeel,
een samenraapsel, maaksel van makers, die 
niet meer kunnen worden voortgetroost,
toegesproken of gestreeld.
Hartvormige koperen onderzetter, goedig bol
glas, een bord voor knoflook en tamme
kastanjes; twee spitse appelmesjes liggen ook.
Het buikig boekje dat ik weer een week niet las.
De bloemenkan is leeg en heeft iets
kookgraags als een aarden pot. En dan 
het drietal vroege krokussen – niet uit -, 
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waaraan nog voortgewerkt wordt door
een erg verlegen maar een vastbesloten god; 
tegen de botte doodsdrift in, waarin wat
stil wil leven twijfelt tot het rot. 

De eerste zin van dit gedicht bestrijkt zes versregels. Daarin 
wordt de lezer een tijdstip (zondagmorgen) en een plaats (op 
tafel) getoond. Op die tafel ligt het stilleven waar het in de 
rest van het gedicht om gaat. De lyrische stem in dit gedicht 
beschrijft het beeld van wat er op de tafel ligt, en hij noemt 
dat een ‘stilleven’, maar ook een archipel, of een werelddeel, 
of een maaksel van makers. Het woord ‘die’ verwijst ofwel naar 
de makers of naar de ‘dingen waar ik aan hecht’. We kunnen 
daaruit concluderen dat de makers van hetgeen op tafel ligt 
of de dingen zelf er niet best voor staan: zij kunnen niet meer 
worden ‘ voorgetroost, toegesproken of gestreeld’. 

In de drie volgende zinnen wordt er ingezoomd op de tafel. 
Daarop vinden we van alles: een koperen onderzetter, bol 
glas, een bord, appelmesjes, een boekje en een bloemenkan. 
Het lijkt mij belangrijk om te constateren dat al deze dingen 
dood materiaal zijn, al worden zij vermenselijkt (‘hartvormige’, 
‘goedig’, ‘tamme’ en ‘buikig’). Er wordt wel verwezen naar 
levende natuurproducten (‘een bord voor knoflook en tamme / 
kastanjes’, maar die liggen er niet. De genoemde dingen zijn bij 
uitstek niet natuurlijk, vandaar misschien ook dat er sprake is 
van  ‘maaksel van makers’ waarmee dan heel expliciet menselijke 
makers worden bedoeld.

In de laatste zin wordt een uitzondering op dit alles 
gepresenteerd: het drietal vroege krokussen. Die leven niet, want 
ze zijn nog niet uit, maar dragen de belofte in zich dat ze wel 
zullen gaan leven. Die krokussen zijn dan ook geen maaksel van 
menselijke makers, maar van een ‘vastbesloten god’, die ‘tegen 
de botte doodsdrift in’ deze krokussen probeert te laten bloeien. 
Die doodsdrift verwijst dan naar een probleem dat zich voordoet 
voor wie een ‘stilleven’ schildert. Echte levende dingen zullen na 
enige tijd gaan rotten, staan ze geschilderd op een stilleven dan 
blijven ze bewaard. Maar wil ‘iets’ in het écht ‘stil leven’ dan leidt 
dat tot verrotting.

In dit gedicht wordt ons een geloofwaardig beeld gepre-
senteerd: een verzameling willekeurige attributen op een tafel. 
Het lyrisch ik, dat zich tot twee keer toe aan ons bekend maakt, 
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beschrijft dit tafereel voor ons. Bij dat beschrijven interpreteert 
de verteller veel en kent hij de levenloze voorwerpen allerlei 
menselijke of dierlijke eigenschappen toe. De koper is 
‘hartvorming’, de bol is ‘goedig’, de kastanjes zijn ‘tam’. Niet 
alleen zijn het dingen waar hij aan hecht (zoals het boekje waarin 
hij niet heeft gelezen), maar in de beschrijving zien we het 
spanningsveld tussen het dode van het stilleven en het levende 
van de beschrijving. We zien dat de poging om de werkelijkheid te 
beschrijven vergezeld gaat van een onvermijdelijke subjectiviteit: 
de ikfiguur presenteert ons zijn beeld van dit stilleven en biedt 
tegelijkertijd aanleiding tot nadenken over het waarnemen van 
de werkelijkheid en het weergeven van die waarneming (in een 
stilleven en in een gedicht).

‘Stilleven’ laat zich lezen als de subjectieve, emotioneel 
getinte, weergave van een beeld uit de werkelijkheid. Het is een 
leeswijze die ‘past’ bij de poëzie uit Maatstaf en Tirade. Ik geloof 
echter dat dit gedicht óók aanleiding kan geven tot een meer 
autonomistische lezing. De sleutel voor die lezing ligt in de titel 
van het gedicht. Het heet immers ‘Stilleven’. Die constatering 
opent de mogelijkheid om het ‘stilleven’ dat in het gedicht 
beschreven wordt te lezen als een metafoor voor het gedicht 
‘Stilleven’ zelf. En wanneer we dat aannemen, dan kunnen we 
allerlei uitspraken ineens poëticaal lezen. Dit ‘stilleven’ is een 
‘maaksel van makers’. Anders gezegd: dit is geen weergave 
van de werkelijkheid, maar een fictioneel knutselwerk van een 
dichter. Dat deze dingen niet meer kunnen worden toegesproken 
of gestreeld komt dan omdat ze onderdeel zijn geworden van 
een gedicht en niet meer ‘werkelijk’ (aanraakbaar) zijn.

Dat wil niet zeggen dat de dichter tevreden is met die 
constatering. Misschien kunnen we de ‘verlegen, maar vast-
besloten god’ ook wel lezen als een beeld voor de dichter. 
Die probeert de drie krokussen in zijn gedicht te verbeelden 
zonder dat ze direct afsterven, zoals hij ook de andere, wel 
dode, voorwerpen vermenselijkt probeert weer te geven. Deze 
vastbesloten dichter probeert in het gedicht het dode materiaal 
tot leven te wekken en dicht daarmee zelf ook ‘tegen de botte 
doodsdrift in’. Dat het gedicht uiteindelijk toch een ‘stilleven’ is, 
doet de vraag rijzen of deze poging tot vitalisering slaagt.

Zo gelezen is ‘Stilleven’ een poëticaal gedicht dat gaat 
over de relatie tussen werkelijkheid (leven) en poëzie (dood, 
stilleven). De dichter balanceert tussen deze twee uitersten en 
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probeert elementen uit de werkelijkheid in het gedicht te krijgen 
zonder dat het onmiddellijk levenloos materiaal wordt. Dit is 
een conventionele poëticale lezing. Er zijn zelfs lichte sporen 
te vinden van een meer zelfreflexieve lezing. Het beschrijven 
van de dingen op de tafel verbeeldt ook het proces van het 
schrijven van het gedicht ‘Stilleven’. Als we dan lezen ‘waaraan 
nog voortgewerkt wordt door’, dan is dat een activiteit die op dat 
punt van het gedicht ook plaatsvindt. Daarmee heeft dit gedicht 
zelfs een licht zelfreflexief karakter.

De mogelijkheid om Leeflangs poëzie autonomistisch te lezen, 
is misschien verrassend. Leeflang is in de beeldvorming vooral 
neergezet als een communicerende (en dus vooral expressieve) 
dichter. Misschien moet ik het eens met een ander gedicht 
proberen. In de debuutbundel vinden we ook het gedicht ‘De 
hazen’ dat in hetzelfde jaar is voorgepubliceerd in Maatstaf. 212

DE HAZEN 

We waren in een weitje waar camille
het meeste te vertellen stond en hadden
een paal voor een waslijn in de grond gezet,
toen twee hazen uit het jonge koren dansten,
rechtop bewegend, in een aangrijpend menuet.

Dat kinderboekenhazen bleken te bestaan – 
ze droegen dan wel geen parmante jassen,
maar hadden die aandoenlijke en overduidelijke
oren aan – het was zo schokkend als midden in
de goedheid of in de oudste angst voor donker
zijn te komen staan.

De schaamteloosheid van hun rondedans
en de driftige ernst van hun door
plotselinge versteningen onderbroken spel
deden ons de eigen argwanendheid en 
verloren natuurlijkheid beseffen, dat
voelden wij aan onze sprakeloosheid wel.

Het voorjaar leek zelfs dreigend uit den boze
over de onschuld van de polder heen te hangen.
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De dans duurde zo’n traag kwartier;
er was nog een kort leven om te blozen,
om naar schoonheid van dit drieste dansen
te verlangen.

In dit gedicht komen we een ikfiguur tegen die zich met een 
ander in een weiland bevindt. Ze zijn daar om de was op te 
hangen, want ze hebben een ‘paal voor een waslijn’ in de grond 
gezet. Misschien zijn ze aan het kamperen? Belangrijk is dat 
er op een gegeven moment twee hazen ‘uit het jonge koren 
dansten’. Het zien van die twee hazen, met aandoenlijke en 
overduidelijke oren, maakt bij de ikfiguur nogal wat gevoelens 
los: hij ervaart het als schokkend, en het doet hem en de ander 
hun ‘argwanendheid en verloren natuurlijkheid’ beseffen. Het 
gaat om een ervaring waarbij er in een natuurtafereel iets wordt 
waargenomen dat de ikfiguur terugbrengt naar de wereld van de 
jeugd (‘de oude angst voor donker’). Gezien de slotstrofe leidt het 
zien van de twee hazen bij de ikfiguur en de ander tot het besef 
dat ze in de tijd die hen nog rest (blijkbaar is dat nog een kort 
leven) wat meer aandacht moeten besteden aan het verlangen 
naar dit soort schoonheidservaringen.

Hier wordt ons nog duidelijker een anekdotische situatie 
gepresenteerd. Twee mensen bevinden zich in de natuur en 
zien twee dieren. Het optreden van die dieren wordt beschreven 
evenals de gevoelens en ideeën die dit tafereeltje losmaakt bij 
de twee mensen. Ook dit gedicht geeft vooral aanleiding tot een 
mimetische of expressieve lezing. De emoties van de ikfiguur bij 
het waarnemen spelen in dit gedicht een belangrijke rol: hij is 
zijn onschuld kwijt, zijn natuurlijkheid en verlangt terug naar 
een periode uit zijn kindertijd waarin die zaken wel aanwezig 
waren. Die periode wordt door het verschijnen van de hazen 
voor een moment weer aanwezig gesteld. 

De ikfiguur interpreteert een op het eerste oog natuurlijk 
verschijnsel onmiddellijk in humaniserende termen. Het 
gedartel van de hazen wordt schaamteloos, driftig, ernstig en 
driest genoemd. Dat zijn niet meteen de eerste woorden waar je 
aan denkt bij de beschrijving van een natuurtafereel waarin twee 
dieren voorkomen. Het zou zo maar eens kunnen dat we hier 
getuige zijn van een verbeelding van de ikfiguur: in zijn fantasie 
weet hij de hazen uit het liedje tot leven te wekken, maar dat gaat 
niet van een leien dakje. Misschien kunnen we die raadselachtige 
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‘versteningen’ waardoor het spel van de hazen onderbroken 
worden, duiden als momenten waarop de verbeelding van de 
ikfiguur tekort schiet. Niet voor niets is hij argwanend en heeft 
hij zijn natuurlijkheid verloren.

Er is echter nog een ander element dat opvalt in dit gedicht. 
En dat is de manier waarop de hazen beschreven worden. In de 
eerste plaats valt de zinsnede “in een aangrijpend menuet” (r. 
5) al op. Het bewegen van de hazen wordt vergeleken met een 
kunstwerk, in dit geval een muziekstuk. In de volgende regel 
lezen we “Dat kinderboekenhazen bleken te bestaan” (r. 6). Het 
zien van de hazen doet de ikfiguur klaarblijkelijk terugdenken 
aan fictionele figuren uit zijn jeugd. Er wordt hier verwezen 
naar het welbekende kinderliedje ‘In een groen, groen knolle 
knolle land’, het gebruik van het woord ‘parmant’ maakt die 
verwijzing expliciet. Het verschijnen van de twee dieren wordt 
door deze verwijzing naar een ander interpretatieniveau getild: 
hier worden uitspraken gedaan over de relatie tussen fictie en 
werkelijkheid. Wat het verschijnen van de hazen zo schokkend 
maakt, is dat er twee fictionele figuren nu in werkelijkheid lijken 
te bestaan.

Een gedicht dat goed te lezen is als een emotionele 
beschrijving van een dartel natuurverschijnsel, kan ook 
gelezen worden als een gedicht dat gaat over verbeelding en 
werkelijkheid, over kinderboekenhazen (die nu ineens ‘echt’ 
lijken te bestaan) en échte hazen (die vergeleken  worden met 
fictionele hazen). Daarmee krijgt het gedicht een licht poëticale 
dimensie waarin we de thematiek terugvinden die we ook in 
‘Stilleven’ zagen: de poging van het lyrisch ik om in het gedicht 
het levenloze tot leven te wekken, een poging die gedoemd is te 
mislukken, maar die wél wordt ondernomen.

Ik wil nog enkele van Leeflangs gedichten aan de orde stellen, 
uit iedere volgende bundel één. Dit doe ik om te laten zien 
dat de meeste van Leeflangs gedichten zich in eerste instantie 
lenen voor een realistische en / of expressieve lezing, maar 
dat er altijd op een ander niveau ook uitspraken over poëzie 
en werkelijkheid, dood en leven in gelezen kunnen worden. 
Het gaat bij Leeflang om poëticale dimensies die veel minder 
expliciet aanwezig zijn dan bij dichters als Ten Berge en Otten, 
maar die niettemin in de gedichten aanwezig lijken. Eén van die 
gedichten is ‘Jong Geestenrijk’ uit Bewoond als ik ben.213
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JONG GEESTENRIJK

In een geschreven verleden ben ik 
nooit gaan wonen, fuchsia’s, maggiplanten
staan op mijn dak in groentekisten, mijn 
eer aan de toekomst is niet pover.
Van alle humane doelen is de avond
soms propvol reünisten; het is aan de 
houding van wolken te voelen, ze hangen
als grijze sprekers uit de lucht voorover
en manen de oude stad.
Zo sprak een hemel toen je Gorter las,
zo moest uit meeuwenbekken, bloemenhoofden
het woordeloze komen dat de energie,
alom verdeeld, beloofde; de aarde, een jong
geestenrijk begon pas.

Meedoen in die keuken van het heelal,
de melkweg laten overkoken, meesmuilen
om misslagen bij de Marne of de Rijn.
Natuurlijk had de geest in herfsten pijn,
maar het zou eindigen, het oude
rechteloze huilen. En het wil nog zo zijn.

‘Jong Geestenrijk’ is geen gemakkelijk gedicht. Een ikfiguur 
spreekt in de tegenwoordige tijd én in de verleden tijd. Er 
is dus sprake van een moment in het heden waarop deze 
ikfiguur terugkijkt op delen van zijn verleden. In de eerste zin 
(uitgesmeerd over de eerste vier versregels) wordt de relatie 
verleden – heden – toekomst aan de orde gesteld. Het lyrisch ik 
zegt niet gepreoccupeerd te zijn met het verleden. Belangrijker 
zijn het heden (de bloemen, planten en groenten op zijn dak) en 
de toekomst. 

De volgende zin (die vijf versregels beslaat) is moeilijk te 
begrijpen. Het is niet duidelijk wat ‘humane doelen’ zijn. Deze 
formulering doet denken aan wat wij tegenwoordig ‘goede doelen’ 
noemen, maar het lijkt erop dat we vooral het betekenisaspect 
‘menselijkheid’ moeten benadrukken. Het staat in ieder geval 
in verband met het ideaal dat de wereld te verbeteren is, een 
ideaal dat de dichter Herman Gorter (r. 10) in zijn socialistische 
periode niet vreemd was. De verwijzingen naar de veldslagen uit 
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de Eerste Wereldoorlog “bij de Marne of de Rijn” (r. 17) lijken 
een contrast aan te brengen tussen het idealisme van de jeugd 
en de onmogelijkheid van het idealiserend denken na de Eerste 
Wereldoorlog. 

Wat het betekent dat de avond “propvol reünisten” is, weet 
ik niet. Het woord ‘reünisten’ is te verbinden aan het ‘geschreven 
verleden’ uit de eerste regel: wie naar een reünie gaat, doet dat 
in de regel om herinneringen aan het verleden op te halen. 
Misschien bedoelt deze regel wel op cryptische wijze te zeggen 
dat veel mensen terugverlangen naar het verleden. 

De hierop volgende passages waarin de wolken geper-
sonifieerd worden als ‘grijze sprekers’ (ook al verwijzend naar 
het verleden) die de stad manen (waartoe wordt niet verteld), 
worden vooral betekenisvol in het licht van de verwijzing 
naar Gorter in r. 10. Gorter immers was een dichter die in zijn 
impressionistische fase veel natuurbeelden in zijn gedichten 
verwerkte die een verpletterende indruk bij hem achterlieten. 
Niet zelden worden die natuurbeelden ook bij Gorter geper-
sonifieerd of gevitaliseerd. 

Inmiddels zijn we terechtgekomen bij de passages waarin 
de ikfiguur terugkijkt op de tijd dat hij veel gedichten van 
Gorter las. In die tijd ging de hemel tot hem spreken en 
verwachte hij uit ‘meeuwenbekken’ en ‘bloemenhoofden’ (uit 
natuurverschijnselen) ‘het woordeloze’ en ‘energie’. Toen begon 
‘een jong geestenrijk’. Dat laatste lijkt me een verwijzing naar de 
jonge ikfiguur die ontvankelijk was voor inzichten van allerlei 
denkers en die door het lezen van Gorter aan een dichterscarrière 
begint. Wat dat voor hem betekende, blijkt uit de laatste passage, 
van de rest gescheiden door een witregel. Met de frase ‘Meedoen 
in die keuken van het heelal’ lijkt hij te verwijzen naar het feit 
dat hij zich als dichter aansloot bij het dichterlijke ideaal dat hij 
bij Gorter vond. Dat betekende dus ook weemoedigheid in de 
herfst en het rechteloze huilen.

‘Jong Geestenrijk’ is een gedicht waarin we vooral gevoelens 
van een ikfiguur mee krijgen (het is eerder expressief dan 
mimetisch). Die ikfiguur zegt aan de ene kant dat hij niet in zijn 
‘geschreven verleden’ is gaan wonen en maakt daar dus een breuk 
met het verleden expliciet. Vervolgens echter bestaat het grootste 
gedeelte van het gedicht uit een terugblik op het ontstaan van 
zijn dichterschap. Uit die terugblik blijkt dat de dichter afstand 
neemt van dat verleden: “maar het zou eindigen” (r. 19). Uit de 
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slotwoorden blijkt echter weer een grote weifelmoedigheid: “En 
het wil nog zo zijn” (r.20). Waar dat ‘het’ precies op duidt, is niet 
duidelijk. Maar het ligt in de lijn der verwachting dat hiermee 
gedoeld wordt op het lezen van de jonge dichter waardoor zijn 
dichterschap ontwaakt. Dat betekent dat er in dit gedicht wel 
degelijk weemoed spreekt naar een periode waarin de ikfiguur 
het dichterlijke ideaal à la Gorter aanhing.

Omdat de ikfiguur in dit gedicht de confrontatie aangaat met 
een dichter ligt een poëticale lezing natuurlijk voor de hand. Als 
we het gedicht zo bekijken dan staan er twee soorten dichterschap 
tegenover elkaar. Aan de ene kant is er het dichterschap naar het 
model van tachtiger Gorter. Daarvan worden twee componenten 
benadrukt. In de eerste plaats reageert Leeflang op het bekende 
dichterlijke ideaal van Tachtig: de aan pijn en verdriet lijdende 
dichter die met zijn poëzie hoge idealen nastreefde. Concreter 
refereert hij aan wat Gorter met zijn poëzie wilde bereiken: 
het in de verbeelding tot leven brengen van de in de natuur 
waargenomen spiegeling van de eigen zieleroerselen. Tegenover 
dit dichterschap vinden we de situatie van de dichter (ikfiguur) 
in het heden. Daarvan wordt eigenlijk alleen maar gezegd dat hij 
niet in zijn geschreven verleden woont (en dus weinig op heeft 
met het in de verbeelding gevatte verleden), maar dat hij woont 
in een huis waarop allerlei natuurlijke zaken te vinden zijn. Voor 
deze dichter geldt het oude dichterlijke ideaal niet meer. En hij 
is dubbelzinnig over het verlies. In de tweede strofe laveert de 
dichter tussen distantie en betrokkenheid ten aanzien van de 
naïviteit uit het verleden. Uit de slotregel spreekt teleurstelling 
over het verliezen van dit dichterlijke ideaal.

Een expressieve en een poëticale lezing liggen bij ‘Jong 
geestenrijk’ erg dichtbij elkaar. Dat is begrijpelijk omdat het 
een gedicht is dat het lezerschap (en daarmee het ontkiemende 
dichterschap) als onderwerp heeft. We kunnen uit dit gedicht 
afleiden dat de thematiek die we in de vorige twee gedichten 
vonden (over poëzie en werkelijkheid, leven en dood) hier 
gekoppeld wordt aan een discussie met een literair-historische 
voorganger. De manier waarop Gorter de werkelijkheid 
benaderde, is voor de ikfiguur in Leeflangs gedicht niet meer 
te bereiken, of hij dat nu wil of niet. Het woordeloze moest dan 
misschien komen uit ‘meeuwenbekken’ en ‘bloemenhoofden’, 
het lijkt erop dat de dichter daarin niet geslaagd is. Voor Gorter 
was de werkelijkheid een bron waaruit poëzie voortkwam, de 
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ikfiguur wil graag dat dat voor hem ook geldt, maar hij ervaart 
een afstand tot zijn vroegere zelf.

Het laatste gedicht dat ik aan de orde wil stellen, is ‘De 
drieteenstrandloper’, een gedicht uit Bezoek aan het vrachtschip, 
de bundel waarvan wordt gezegd dat ze iets ‘taliger’ is dan de 
vroegere.214 Dat etiket wordt vooral geplakt op de gedichten uit 
de afdeling ‘woordsoorten’, waarin Leeflang per gedicht een 
woordsoort thematiseert. Hoe ‘talig’ de andere gedichten uit de 
bundel zijn, is minder duidelijk. 

DE DRIETEENSTRANDLOPER

De zee kan het niet helpen,
maar in weeën komt haar drift;
voor haar opwelling wijkt hij,
haar bedenking beent hij na. 

Van zijn bestaan verschijnt
het vluchtig spijkerschrift,
in scheve aanloopregels,
haast kwatrijnen.

En door haar plompverloren dweilen
worden zij weggewist.

Ieder spoor van zijn gedribbel
moet verdwijnen, of hij zich in
de drang om voort te leven
zonder nadruk had vergist.

De drieteenstrandloper is een vogel die zoals zijn naam al 
aangeeft, voornamelijk op het strand te vinden is. Het zijn 
vogels die in het voorjaar vanuit het hoge noorden in Nederland 
neerstrijken om te overwinteren. In dit gedicht wordt zo’n vogel 
beschreven, althans vooral de sporen die hij achterlaat. In de 
eerste strofe zien we hoe de zee het strand opspoelt en daarmee 
het vogeltje wegjaagt, terwijl hij achter de zee aan loopt, wanneer 
die zich terugtrekt. Tijdens dat lopen laat hij sporen achter in 
het zand. Die sporen worden in de tweede strofe vergeleken 
met ‘spijkerschrift’, ‘aanloopregels’ en ‘kwatrijnen’. Die sporen 

DE_TAAK.indb   209DE_TAAK.indb   209 20-05-2007   23:40:0720-05-2007   23:40:07



210

worden vervolgens in de derde strofe weggewist door de zee. 
De laatste strofe is de meest ingewikkelde. Dat ieder spoor 

van ‘zijn gedribbel’ verdwijnt, is een biologisch gegeven: de 
vloed veegt het strand schoon. Maar door het woord ‘moet’ 
wordt gesuggereerd dat er iemand is die vindt dat ieder spoor 
moet verdwijnen. Wie dat is, weten we niet. Ik meen dat ‘of’ 
gelezen moet worden als ‘alsof’. De drang om voort te leven van 
de vogel manifesteert zich dan in de sporen die hij achterlaat. 
Dat blijkt echter onmogelijk om dat de zee die sporen uitwist. 
De vogel wordt een naïef idee toegeschreven: het is niet mogelijk 
om (zonder nadruk) voort te leven in wat je achterlaat. Daarmee 
geeft de slotstrofe een beeld van de dierlijke (en menselijke) 
sterfelijkheid. 

Het is een gedicht waarin de lezer een natuurbeeld voor ogen 
wordt getoverd. Het lyrisch ik is in dit gedicht sterker afwezig 
dan in Leeflangs andere poëzie. Een expressieve lezing lijkt 
weinig op te leveren, een mimetisch wel. Al blijft het einde van 
het gedicht ook voor een mimetische lezing wat onhelder. In die 
laatste strofe wordt het thema van leven en dood aangewend dat 
we kennen uit eerdere gedichten. 

Lezen we het gedicht langs poëticale lijnen, dan gaat het over 
het beschrijven van een drieteenstrandloper. Die vogel zelf is 
alleen in de eerste regel aanwezig, in de drie andere resten alleen 
nog zijn sporen. En die sporen worden vergeleken met woorden. 
Ze kunnen wel verwijzen naar de werkelijke vogel, maar worden 
voor je het weet uitgewist. Aan het einde van het gedicht is de 
vogel dan ook helemaal niet meer aanwezig. ‘Om voort te leven’ 
is het achterlaten van dit soort kwetsbare sporen geen goede 
methode. Het verwijzen naar de werkelijkheid met woorden 
is niet voldoende om lang voort te leven. Het lukt niet om de 
werkelijke vogel blijvend in het geschrevene te verbeelden, zelfs 
van zijn gedribbel blijft niets over. 

Het gedicht gaat vooral over het verschijnen en verdwijnen 
van de sporen van de vogel op het strand. In strofe 2 “verschijnt 
/ het vluchtig spijkerschrift”, in strofe 3 “worden zij weggewist” 
en in strofe 4 wordt nog eens benadrukt dat ieder spoor moet 
verdwijnen. Het lijkt niet toevallig dat de derde strofe de enige 
is met slechts twee regels. Hiermee wordt gesuggereerd dat de 
twee laatste regels van het ‘bijna kwatrijn’ (zie r. 8) letterlijk 
weggewist zijn. Die gedachte wordt dan weer ondersteund 
doordat ‘verschijnt’ het belangrijkste werkwoord is in de tweede 
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strofe, waar er in de vierde sprake is van ‘moet verdwijnen’. Voor 
wie het gedicht op deze manier leest, is het gedicht de verbeelding 
van haar eigen ontstaan en vergaan. Meer dan de andere 
gedichten van Leeflang laat dit gedicht zich autonomistisch en 
poëticaal lezen. 

Bij het lezen van de gedichten van Ed Leeflang ligt het 
gebruik van een mimetische en een expressieve leeshouding het 
meest voor de hand. Gedichten uit Op Pennewips plek staan 
zelfs nauwelijks een poëticale lezing toe. Dat geldt niet voor de 
poëzie uit de eerste twee bundels. Hoewel anekdote en expressie 
daar duidelijk domineren, zijn er in de meeste gedichten ook 
uitspraken over literatuur te vinden. Die uitspraken hebben 
vooral betrekking op de relatie tussen literatuur en leven en op de 
emotionerende werking die van poëzie uit kan gaan. Wie op zoek 
gaat naar een autonomistische interpretatie, vindt daarvoor wel 
aanwijzingen. In de gedichten uit Bezoek aan het vrachtschip is 
die lezing het gemakkelijkst te vinden. Hoewel Leeflangs poëzie 
veel meer dan die van Otten en Ten Berge gericht is op het 
beschrijven van elementen uit de werkelijkheid en de gevoelens 
van personages daarbij, is er ook bij hem vaak een poëticale laag 
te vinden. Hij lijkt in die zin op Kopland dat ook voor hem het 
beschrijven van de werkelijkheid niet onproblematisch is. Ook 
deze dichter beseft dat taal de werkelijkheid fixeert (denk aan 
‘Stilleven’ en ‘De drieteenstrandloper’), maar dat neemt niet 
weg dat Leeflang toch zo veel mogelijk emoties en werkelijkheid 
in het gedicht wil brengen. Is bij Ten Berge de hoeveelheid 
werkelijkheid klein ten opzichte van de poëticale uitspraken, 
bij Leeflang is de verhouding precies andersom. Bij Kopland en 
Otten lijken de verhoudingen meer in balans.

3.6 Tussen werkelijkheid en verbeelding. Conclusie
De beeldvorming door critici in het literaire veld wordt deels 
bepaald door institutionele factoren als publicatiegedrag en 
deels door de kenmerken van de poëzie van de dichters. Al 
vrij snel in het receptieproces bereiken critici consensus over 
het beeld van een bepaalde dichter. Zoals we in het vorige 
hoofdstuk gezien hebben, zijn die vroege beelden bepalend voor 
de classificaties die uiteindelijk in de literatuurgeschiedenis 
terechtkomen. Tegelijkertijd voelen literatuurhistorici (als Van 
Deel en Brems) zich ongemakkelijk met die beeldvorming. Zij 
doen voorzichtige pogingen om het beeld te nuanceren, maar 
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zitten met handen en voeten gebonden aan het bestaande beeld. 
In dit hoofdstuk heb ik geprobeerd om de verschillen tussen 

de vier dichtersgroepen te nuanceren door de vier dichters 
steeds met dezelfde combinatie van leeshoudingen te lezen. Ik 
ben ervan uitgegaan dat ieder gedicht een ‘strijdveld’ is waarin 
mimesis, expressie en autonomie een rol spelen. Op deze manier 
heb ik geprobeerd om de bestaande beeldvorming te nuanceren. 
In de literatuurgeschiedenis immers wordt de poëzie uit de jaren 
zeventig beschreven als een veld met verschillende verkokerde 
richtingen. Met mijn manier van lezen heb ik kunnen laten zien 
op welke niveaus de verschillende dichters op elkaar lijken en 
waar ze inderdaad van elkaar verschillen.

De poëzie van Rutger Kopland leent zich bij uitstek voor 
een lezing waarbij achtereenvolgens mimesis, expressie en 
autonomie benadrukt worden. Zijn vroege gedichten bevatten 
nogal wat natuurbeelden waarbij de waarnemer of een personage 
in het gedicht emoties voelt. Dit aspect van zijn poëzie brengen 
mimetische en expressieve lezingen aan het licht. Tegelijkertijd 
herkennen we ook in de vroege gedichten al uitspraken over 
taal, over de werking van verhalen en sprookjes. Deze poëticale 
dimensie is aanvankelijk verborgen aanwezig, maar wordt 
steeds sterker. In de gedichten uit de periode waarin Kopland 
in Tirade en De Revisor publiceerde, komt een thematiek naar 
voren die bepalend lijkt voor zijn werk. In het gedicht staat 
het subject tegenover de werkelijkheid. Dat subject probeert 
die werkelijkheid waar te nemen en het gedicht probeert ‘de 
poging van het subject om de werkelijkheid waar te nemen’ 
vast te leggen. Maar als de dichter die waarneming in een talige 
verbeelding verwoordt, dan blijft hij achter met een afbeelding 
waaruit het leven verdwenen is. Deze thematische dimensie blijft 
aanwezig wanneer Kopland ook in Raster gaat publiceren, maar 
vanaf dat moment wordt het wel gemakkelijker om zijn poëzie 
autonomistisch te lezen. Sommige gedichten uit Dit uitzicht 
heb ik gelezen als gedichten die hun eigen ontstaansproces 
thematiseren. 

Bij Ten Berge is de situatie bijna omgekeerd. De meest 
voor de hand liggende manier om zijn poëzie te lezen, is met 
een leeshouding die de aandacht vooral richt op de poëticale 
aspecten. In de vroege gedichten worden vaak expliciete 
uitspraken over het dichten zelf en over de taal gedaan. De 
dichter gebruikt allerlei natuurbeelden (sneeuw, kou, hitte, 
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steen) om het dichtproces te verbeelden. De werkelijkheid 
lijkt in die gedichten alleen maar te dienen als reservoir voor 
metaforen. En toch laten Ten Berge’s gedichten zich lezen met 
een op mimesis gerichte leeshouding. Bij de gedichten uit de 
eerste drie bundels is dat het moeilijkst. Maar vanaf De witte 
sjamaan lijkt er ‘meer werkelijkheid’ in Ten Berge’s gedichten 
te vinden te zijn. Het dichterschap van Ten Berge wordt dan wel 
‘taalgericht’ genoemd, maar voortdurend speelt in deze poëzie 
de vraag: hoe kan ik de werkelijkheid verbeelden in de taal? Wil 
de dichter het gedicht vervolmaken en de werkelijkheid fixeren 
in het wit van de pagina? Of wil hij voortdurend het proces van 
verstenen en bevriezen te lijf gaan, door ‘leven’ in het gedicht te 
brengen? Dat is volgens mij het dilemma dat we in de gedichten 
van Ten Berge in deze periode verwoord zien.

Zowel de vroege als de latere gedichten van Otten kunnen 
benaderd worden met verschillende leeshoudingen. De gedichten 
uit de eerste bundels presenteren vaak een nauwkeurige 
observatie van een situatie uit de werkelijkheid. Soms merken 
we dat de waarnemende instantie daarbij zijn subjectieve 
gevoelens of impressies een rol laat spelen. Het zijn gedichten 
waarbij een mimetische of expressieve leeswijze resultaat 
oplevert. Het observeren en beschrijven van de werkelijkheid 
in deze gedichten is zodanig dat er in de poëzie ook ideeën over 
waarnemen en over dichten te vinden zijn. Die dimensie nodigt 
dan weer uit om de gedichten autonomistisch te lezen. Vooral 
de verhouding tussen het waarnemen van de werkelijkheid en 
de verwoording (fixering) daarvan in taal lijkt de dichter bezig 
te houden. Het werk van Otten bevindt zich daarmee op het 
spanningsveld van mimesis en autonomie. Het beschrijven van 
de werkelijkheid leidt automatisch tot het nadenken over wat 
poëzie vermag en naar het verbeelden van dit waarnemings- en 
dichtproces.

Bij het lezen van de poëzie van Ed Leeflang blijkt het 
gemakkelijk om een ‘subjectief gekleurde beschrijving van een 
situatie uit de werkelijkheid’ te herkennen. Er komen nogal wat 
menselijke gevoelens en herkenbare werkelijkheden voor. Toch 
zijn er gedichten (zoals ‘Stilleven’) waarin gereflecteerd wordt op 
het dichterschap (en het lezerschap). En dan zien we dat ook een 
dichter als Leeflang, die meer emoties en meer werkelijkheid in 
zijn poëzie brengt dan de andere drie, reflecteert op het proces 
van waarnemen en talig verbeelden. En ook daarbij komen we 

DE_TAAK.indb   213DE_TAAK.indb   213 20-05-2007   23:40:0820-05-2007   23:40:08



214

de gedachte tegen dat het weergeven in taal van elementen uit 
de werkelijkheid ertoe leidt dat die werkelijke elementen tot 
‘maaksel’ worden en daardoor dood zijn.

Leeflangs gedichten kunnen gelezen worden als op 
emotionele wijze beschreven natuurtaferelen, maar gaan óók 
over de relatie tussen werkelijkheid (leven) en de verbeelding 
(fantasie, maar ook dood). Veel van zijn gedichten hebben een 
lichte poëticale dimensie. Die dimensie valt pas op wanneer 
een lezer ervoor kiest om deze poëzie niet bij voorbaat te 
beschouwen als ‘slechts’ gedichten vol persoonlijke expressie. 
Het tegendraadse autonomistische lezen van Leeflang laat zien 
dat hij minder afwijkt van de andere dichters die ik besproken 
heb dan het literair-historische beeld doet vermoeden. Dat neemt 
natuurlijk niet weg dat mimetische en expressieve lezingen van 
Leeflangs gedichten het meeste resultaat hebben. Er zijn ook 
gedichten, zoals die in Op Pennewips plek, die zich niet lenen 
voor autonomistische lezingen. 

Wanneer ik de gedichten van Kopland, Ten Berge, Otten en 
Leeflang ‘met de beeldvorming mee’ lees, dan leidt dat tot valide 
interpretaties. In het expressieve en anekdotische werk van 
Kopland vinden we veel met gevoel beschreven natuurtaferelen 
en de taalgerichte poëzie van Ten Berge gaat vaak over het 
dichten. Maar tegelijkertijd wordt duidelijk dat zo’n lezing vaak 
slechts een deel van de waarheid vertelt. Het werk van Kopland 
en Otten vraagt om een combinatie van leeshoudingen. Het 
weergeven van de werkelijkheid en van de emoties van het 
lyrisch ik staat bij deze dichters nooit los van hun poëtische 
reflecties op het dichten. Een mimetische lezing van Ten 
Berge laat zien dat er in zijn poëzie veel meer werkelijkheid 
voorkomt dan het literair-historische beeld doet vermoeden en 
in Leeflangs poëzie blijkt een poëticale dimensie aanwezig voor 
wie er oog voor heeft. 

Het beschrijven van de poëzie van dichters uit de jaren 
zeventig als een vierstromenland, is misschien overzichtelijk, 
maar het maakt de lezer blind voor de overeenkomsten tussen 
de verschillende dichtersgroepen die er ook zijn. Op die manier 
is de literatuurgeschiedenis eerder een belemmering voor de 
bestudering van het literaire werk dan een hulpmiddel daarbij.215 
Mijn lezingen hebben laten zien dat het bestaande beeld 
gebaseerd is op een verkokerde literair-historische indeling die 
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het resultaat is van een classificatieproces in de literaire kritiek. 
Het is de taak van de literatuurhistoricus om die verkokering te 
wantrouwen en op zoek te gaan naar onvermoede samenhangen 
en nieuwe verbanden. 

Het samenbrengen van zulke uiteenlopende dichters als 
Kopland, Ten Berge, Otten en Leeflang heeft mij meer inzicht 
gegeven in de thematische problematiek die het poëtische veld 
van de jaren zeventig domineert. De vier dichters die ik in dit 
hoofdstuk behandeld heb, zijn allemaal gepreoccupeerd met 
‘de werkelijkheid’. Natuurlijk geeft ieder van hen daar zijn 
eigen invulling aan. Bij Ten Berge gaat het vooral om winterse 
‘kale’ landschappen, bij Kopland om op het oog idyllische 
natuurtaferelen die we bij Leeflang en Otten ook wel vinden. Bij 
die laatste komt er langzamerhand nogal wat maatschappelijke 
problematiek in zijn poëzie. Dat neemt niet weg dat al deze 
dichters zich bezighouden met de vraag hoe elementen uit de 
werkelijkheid een rol kunnen spelen in de poëzie. Hoe kan de 
dichter de werkelijkheid beschrijven? Welke rol speelt de taal 
daarbij? Is de werkelijkheid überhaupt weer te geven?

Alle dichters benadrukken in hun werk hoe problematisch het 
beantwoorden van deze vragen is. Zelfs Leeflang, de dichter die 
het meeste conventionele werkelijkheid toelaat, problematiseert 
de relatie tussen taal en werkelijkheid. Wie elementen uit 
de wereld verbeeldt in een gedicht houdt een fictioneel, 
kunstmatig object over: een ‘stilleven’. Dat weerhoudt hem er 
niet van om zijn bundels te vullen met dergelijke stillevens, 
maar betekent wel dat de dichter zich er bewust van was dat 
taal géén transparant venster biedt op de werkelijkheid. Ook 
Kopland heeft een gedicht ‘stilleven’ genoemd. Bij hem vinden 
we telkens weer het problematiseren van de afstand tussen de 
waarnemer en de werkelijkheid. Wil die waarnemer wat hij ziet 
‘verwoorden’, dan loopt hij tegen hetzelfde probleem aan als 
Leeflang: hij fixeert de werkelijkheid en eindigt met een dood 
plaatje. Die problematiek houdt ook Otten en Ten Berge bezig, 
al is het op een totaal verschillende manier. Otten schrijft poëzie 
waarbij het weergeven van de werkelijkheid en de reflectie op 
de problematische status daarvan hand in hand gaan. Bij Ten 
Berge gaan verwijzingen naar de werkelijkheid altijd gepaard 
met poëticale en mythologische verwijzingen, maar toch is hij 
er. En de ‘leegte’ waarover hij dicht, is niet zozeer een ideaal, 
maar een onontkoombaar en niet altijd gewenst effect van het 
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dichten. Wie immers de werkelijkheid in het gedicht vastlegt met 
woorden, fixeert die werkelijkheid, vernietigt haar. Dat eindigt 
met ‘verstening’, ‘bevriezing’, met het volmaakt vernietigen op 
de witte pagina. De dichter komt steeds uit bij de ‘zuiverheid’, 
maar is daarover niet onverdeeld positief.

Dichters uit de verschillende literaire richtingen blijken heen 
en weer te bewegen tussen autonomie en mimesis. Dat betekent 
echter niet dat we de dichters kunnen opdelen in autonomistische 
en mimetische dichters. In de oeuvres van de dichters die ik 
hier aan de orde heb gesteld én in de oeuvres van veel andere 
dichters uit de jaren zeventig, speelt het spanningsveld tussen 
mimesis en autonomie de belangrijkste rol. Het lijkt erop dat er 
in de poëzie van de jaren zeventig een gedeelde problematiek te 
vinden is: veel dichters houden zich in hun werk bezig met de 
relatie tussen de werkelijkheid en de verbeelding daarvan in taal. 
Dichters onderzoeken ieder op hun eigen wijze de relatie tussen 
die twee. Men problematiseert de mimetische mogelijkheden 
van taal. De verbeelding in poëzie leidt ertoe dat de elementen uit 
de werkelijkheid verstild, versteend, geschilderd of anderszins 
kunstmatig worden. En toch blijft men het proberen. Poëzie als 
onderzoek naar de afbeeldingsmogelijkheden van de poëzie: dat 
is tegelijkertijd mimetisch én autonomistisch dichterschap.
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Deel 2:

Literatuuropvattingen en
stromingen
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Hoofdstuk 4
Ironie, anekdote en autobiografie. Realisme in de
prozaliteratuur van de jaren zeventig: Maatstaf en
Tirade

4.1 Anekdote en academie
Vernieuwende literaire stromingen hebben ‘traditionele’ 
vijanden nodig om zich te kunnen profileren. Deze vijanden 
worden vaak gevonden in de traditie van het realisme. Voor 
modernisme en nieuwe zakelijkheid in de jaren twintig en 
dertig was het ‘huiskamerrealisme’ de grote vijand, en ook 
postmoderne literatuur wordt vaak tegen het ‘gewone’, en dus 
realistische, verhaal afgezet. Dat neemt niet weg dat het realisme 
in de Nederlandse literatuur een lange geschiedenis kent: het 
‘typologische’ en idealistische realisme uit de negentiende eeuw 
(Beets), het naturalisme (Van Deyssel), het huiskamerrealisme 
(Boudier Bakker c.s.), het ontluisterend realisme (Blaman, 
Hermans en Reve) en het ironisch realisme (Heeresma). En ook 
vandaag de dag nog bestaat het merendeel van de prozaliteratuur 
uit teksten die zonder moeite als realistisch te herkennen zijn.

In de jaren zeventig zochten de vernieuwende prozaïsten uit 
Raster en De Revisor ook zo’n afzetpunt. En het was ruimschoots 
voorhanden. Jacq Vogelaar wijdt in zijn Konfrontaties een heel 
hoofdstuk aan het afschieten van het Hollands realisme van 
Heeresma en Van Keulen.216 En de revisoren richten hun pijlen 
op het anekdotisme, waarvan Maarten ’t Hart dé exponent is. 
Hoewel de Revisor-auteurs niet altijd weten hoe hun eigen werk 
het best beschreven kan worden, weten ze wel hoe het niet moet. 
In de woorden van Frans Kellendonk:

“In mijn verhalen probeer ik verbanden bloot te leggen, 
ik ben niet tevreden met het simpel anekdotisch vertellen 
van een verhaal. Ik schrijf nu eenmaal om bepaalde 
dingen te ontdekken, om iets duidelijk te maken...”217

De uitspraak van Kellendonk komt uit het vermaarde 
Haagse Post-interview, waarin interviewer Jan Brokken de 
Revisor-auteurs neerzet als de stroming van de ‘academistische 
schrijvers’. In dat interview plaatst hij deze academisten 
lijnrecht tegenover de zogeheten ‘anekdotisten’. Omdat er na 
het verschijnen van Brokkens interview zoveel aandacht aan 
werd geschonken, is het een centrale rol gaan spelen bij de 
literatuurgeschiedschrijving van de jaren zeventig. Aad Nuis en 
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Carel Peeters, op dat moment zeer dominante critici, reageren 
op de in hun ogen oneigenlijke manier waarop Brokken hun 
termen gebruikte en Jeroen Brouwers, toonaangevend 
polemicus, ageert tegen de gedachte dat er in De Revisor een 
lijn te vinden is.218 Deze grootschalige negatieve aandacht 
heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan het literair-
historische succes van het interview. De termen anekdotisch 
en academistisch komen er voor het eerst prominent in naar 
voren. De schrijversgroepen die met die termen aangeduid 
worden, waren al eerder onderscheiden. In Richtingen en 
lichtingen laat Wouter de Nooy zien hoe de literaire kritiek in 
de jaren zeventig de verschillende groepen heeft benoemd.219 
De groep schrijvers die men anekdotisch noemt, heeft ook wel 
de volgende etiketten gekregen: ‘Hollandse kijk’, ‘realistische 
school’, ‘kleinburgerlijk realisme’, ‘zeventigers’, ‘Propria 
cures-sfeer’ of ‘ironisch realisme’. De academisten zijn ook 
wel genoemd: ‘psychopathologen’, ‘vertellers van De Revisor’, 
‘literair-theoretische auteurs’, ‘symbolisten’ of ‘idealisten’. Deze 
opsomming laat onder meer zien dat auteurs en critici in deze 
jaren verwoede pogingen deden om hun onderlinge posities af 
te bakenen: de meeste labels zijn negatief geladen en komen 
van auteurs en critici die affiniteit hebben met andere literaire 
richtingen.

Voor dit hoofdstuk is vooral interessant wat Brokken zegt 
over de anekdotische auteurs. Zij worden door de interviewers 
gepresenteerd als het natuurlijke afzetpunt voor de academisten. 
Brokken noemt de namen van Maarten ’t Hart, Maarten 
Biesheuvel en Oek de Jong, en typeert hun werk als volgt: 

“Zij zetten de traditie van de Hollandse nuchterheid in hun 
werk voort, hun voorkeur voor de anekdote delen zij met 
schrijvers als Elsschot en Nescio. Het verhaal prefereren 
zij boven de roman. Enkele onder hen hebben een grote 
bewondering voor negentiende-eeuwse romanciers als 
Dickens, Balzac, Trollope, Toergenjev en Tolstoj, maar 
deze bewondering geldt eerder de sobere, nuchtere stijl en 
de heldere tekening van de sociale werkelijkheid dan het 
groots opgezette drama. Zij schrijven recht-toe-recht-aan 
(zegt Maarten ’t Hart), zij beroepen zich op de inspiratie 
en hebben een hekel aan constructie omdat zij vrezen dat 
kneden en boetseren de speelsheid doodt. Zij schrijven 
een makkelijk lezend proza en brengen nauwelijks 
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dubbele bodems en allerhande verwijzingen in hun werk 
aan. Het zijn de rasvertellers, die de anekdote zo beeldend 
mogelijk op papier proberen te krijgen. Literatuur moet 
volgens hen de waarheidsgetrouwe weergave van de 
werkelijkheid zijn. Bij voorkeur publiceren zij in Maatstaf 
en Hollands maandblad, en met name Maarten ’t Hart 
en Maarten Biesheuvel hebben een broertje dood aan De 
Revisor, het tijdschrift waar Maarten ’t Hart nooit van z’n 
leven’ in zou willen publiceren.”220

Hier wordt het een en ander sterk aangezet. Brokken gebruikt 
vage termen als  ‘Hollandse nuchterheid’ en ‘recht-toe-recht-aan 
schrijven’. Wat deze auteurs op hebben met het romantische 
begrip ‘inspiratie’ is lang niet zo eenduidig als Brokken 
beweert. Ze weten wel degelijk dat een goed leesbaar verhaal 
goed geconstrueerd moet zijn en ook zij nemen niet klakkeloos 
aan dat literatuur de werkelijkheid waarheidsgetrouw kan 
weergeven. 

Dat de typeringen van Brokken ongenuanceerd zijn doet 
eigenlijk niet ter zake. Dergelijke zwart-wit voorstellingen horen 
bij de polarisatiecultuur aan het begin van de jaren zeventig. 
Ook in de sport (1974: Nederland-Duitsland) en in de politiek 
(Den Uyl, Van Agt en Wiegel) worden ‘oude’ tegenstellingen in 
alle hevigheid onder de aandacht gebracht. Die polarisatie is een 
gevolg van de belangrijke rol die media (dag- en weekbladen, 
televisie) gaan spelen in het publieke debat. Journalisten (als 
Brokken) willen heldere tegenstellingen want die verkopen goed 
en politici en schrijvers spelen daar op in omdat ze zichzelf zo goed 
mogelijk willen presenteren. Daarnaast is de polarisatie ook voor 
de journalisten, politici en auteurs zelf identiteitsverschaffend 
geweest: in een periode waarin zoveel overgeleverde zekerheden 
van diverse kanten in twijfel werden getrokken, ontstond een 
sterke behoefte aan scherpe afbakeningen.

Mede dankzij dit artikel van Brokken is er in de literatuur-
geschiedenis een beeld ontstaan waarin verschillende richtingen 
in de jaren zeventig lijnrecht tegenover elkaar staan. Dat de 
literair-historische beeldvorming op verschillende plaatsen 
bijgesteld kan worden heb ik in eerdere hoofdstukken uitgebreid 
betoogd ten aanzien van de poëzie. Ook de term anekdotisme, 
die vrij snel na het interview zowel geuzennaam als scheldwoord 
werd, kan op verschillende punten genuanceerd worden. In 
verschillende essays over het realistische proza in de jaren 
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zeventig is een aantal steeds terugkerende elementen te 
herkennen. De nieuwe realistische schrijvers hebben volgens 
Reinout Hogeweg oog voor de markt (‘ze willen gelezen worden’), 
in hun korte verhalen staat één momentopname (anekdote) 
centraal, zij wagen zich niet aan psychologiseringen, ze hanteren 
een traditionele lineaire vertelwijze (ik-vorm en verleden tijd). 
Op thematisch vlak zien we ‘relaties’, ‘isolement’, ‘verval’, 
‘armoede’, ‘ziekte’, ‘dood’ en ‘waanzin’. Auteurs als Biesheuvel 
en ’t Hart maken, volgens Rudolf Geel, gebruik van idiolecten 
en registers die bij herhaald gebruik tot clichés leiden. Er is ook 
altijd sprake van melancholie, voegt Tymen Trolsky eraan toe.221 
Ook bij literatuurgeschiedschrijvers bestaat er een vastomlijnd 
beeld. Het werk van de ‘eerste’ zeventigers (Heeresma, Den Uyl) 
kenmerkt zich door ironie en parodie. Het latere realistische 
proza vertoont vormen van engagement (Meulenbelt, Santen). 
In zijn algemeenheid is er sprake van een zeer gewaardeerde 
en goed verkopende traditie van ‘Hollands realisme’, waarvan 
Maarten ’t Hart en P.C. Hooftprijswinnaar Simon Carmiggelt de 
belangrijkste vertegenwoordigers zijn.222 

Wat ik bij alle beschrijvingen en pogingen om dit proza 
te duiden mis, is de vraag wat het specifieke is van deze 
vorm van realisme. Er zijn immers grote verschillen tussen 
de zeer lijvige romans van negentiende-eeuwse realisten 
als Balzac, Flaubert, Stendhal of Dickens, om maar enkele 
zeer uiteenlopende auteurs te noemen, en de korte verhalen 
van de Nederlandse realistische auteurs van een eeuw later. 
Toch wordt het begrip ‘realisme’ ogenschijnlijk achteloos op 
beide prozavormen van toepassing geacht. Het realisme van 
de jaren zeventig onderscheidt zich door drie elementen die 
ik in dit hoofdstuk aan de orde wil stellen door het werk van 
drie auteurs te bekijken: ironie (F. B. Hotz), anekdote (Maarten 
Biesheuvel) en autobiografie (Lodewijk Wiener). Door te kijken 
hoe deze auteurs – die verschillende andere realistische auteurs 
representeren – elementen uit het realisme inzetten in hun 
literaire werk uit de jaren zeventig, hoop ik inzicht te krijgen in 
het tijdspecifieke van hun werk. 

4.2 De realisten… wie zijn dat?
In 1970 verschijnt bij uitgeverij De Bezige Bij het Manifest voor 
de jaren zeventig. Vier relatief onbekende prozaïsten publiceren 
een kleine brochure waarin ze zich afzetten tegen oudere 
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prozaïsten. Peter Andriesse, Hans Plomp, George Kool en Heere 
Heeresma, de al eerder genoemde zeventigers dus, hebben het 
in hun manifest alleen maar over de sociaal-economische positie 
van de schrijver. Het manifest biedt geen aanval op bestaande 
literaire vormen, maar op de plaats die het instituut literatuur in 
de samenleving inneemt:

“Wij, de ondertekenaars van dit manifest, hebben het 
begin gevormd van een open groep, die vanaf nu de 
Zeventigers zal heten. Wij willen de lezer terugwinnen 
door leesbare teksten te schrijven. Ook de dames en 
heren letterkundigen die nu nog de dienst uitmaken 
zullen wel onsterfelijk worden. Maar wij en met ons alle 
aankomende schrijvers in Nederland kunnen daar niet 
op wachten. Wij zullen hen rechtstreeks aanvallen. Nu, 
in het begin van de jaren zeventig willen wij schrijven. En 
wij willen, godbetert, door domme en slimme en bange en 
geile mensen gelezen worden.”223

Het initiatief van de vier ‘zeventigers’ is in de kiem gesmoord. 
De claim dat alle aankomende schrijvers in Nederland niet 
voor de eeuwigheid willen schrijven, was dan ook wellicht wat 
overdreven. Hoe het dit manifest en de schrijvers ervan vergaan 
is, zal in het zesde hoofdstuk aan de orde stellen. Waar het nu 
om gaat, is dat er hier vier jonge schrijvers opstaan die ‘leesbare 
teksten’ willen schrijven. Hoewel zij geen echte beweging uit de 
grond hebben gekregen, is er in de jaren erna wel degelijk een 
trend ontstaan van proza dat ‘leesbaar’ genoemd wordt.

Over welke auteurs spreken we dan? Naast Andriesse, 
Kool, Plomp en Heeresma, zijn er nog wat auteurs die aan het 
begin van de jaren zeventig succesvol debuteren: Theo Kars, 
Guus Luijters, Ger Verrips, Hans Vervoort, Jan Donkers en Ben 
Borgart. Hoewel er veel over hun werk gesproken wordt, weten 
deze auteurs niet of nauwelijks door te dringen tot de tijdschriften 
die bekend staan als producenten van realistische proza, 
Maatstaf, Tirade en Hollands maandblad. Tal van prozaïsten 
die tot het ironisch realisme gerekend worden vinden we wel 
in Maatstaf en Hollands maandblad: Bob den Uyl, Ben van 
der Velden, J. J. Peereboom, Joop Waasdorp, Robert Loesberg, 
Hans Plomp, Thomas Verborgt en Sal Santen. Deze auteurs zijn 
in de literatuurgeschiedenis niet meer terug te vinden, ook al 
zijn enkele van hen er wel in geslaagd een oeuvre op te bouwen. 
Slechts enkele van de auteurs uit beide tijdschriften, hebben 
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meer succes:  F. B. Hotz, Maarten Biesheuvel, Maarten ’t Hart 
en Mensje van Keulen. 

In Tirade publiceren auteurs die behoren tot een oudere 
generatie, maar wier literair werk goed in verband kan worden 
gebracht met dat van de ironisch realisten. De auteurs die (tussen 
1968 en 1985) het meest publiceren in het tijdschrift zijn ofwel 
gedebuteerd in de jaren vijftig (A. Alberts) of zestig (R. J. Peskens, 
Lodewijk Wiener, Judicus Verstegen, Wim Raven, Henk Romijn 
Meijer, Anton Koolhaas) of hebben zich in die periode voor het 
eerst met succes als prozaïst en dagboekschrijver gemanifesteerd 
(Cees Buddingh’ en Jan Hanlo). Waar Maatstaf en Hollands 
maandblad erin slagen de groep jonge realistische auteurs 
aan zich te binden, daar vist Tirade in de jaren zeventig achter 
het net. En dat terwijl er in het tijdschrift voldoende verwante 
auteurs aan te treffen zijn. Waarschijnlijk is het uitgever en 
redacteur Geert van Oorschot zelf geweest die hier roet in het 
eten heeft gegooid: als uitgever begint hij in de loop van de 
jaren zeventig het contact met de nieuwe literatuur een beetje te 
verliezen. Wanneer Maarten Biesheuvel hem in 1971 door Karel 
van het Reve op een presenteerblaadje wordt aangeboden, acht 
hij de jongeling niet goed genoeg voor zijn fonds.224

Wanneer we over de tijdschriftgrenzen heen kijken, dan 
tekent zich een grote groep realistische auteurs af die in de jaren 
zeventig publiceert. Er zijn de al eerder gedebuteerde auteurs 
uit Tirade die in de jaren zeventig nog steeds publiceren, de 
‘zeventigers’ van ‘het manifest voor de jaren zeventig’ die zich 
aanvankelijk in Propria cures ophouden en al snel van het 
toneel verdwijnen en de ironische realisten uit Maatstaf en 
Hollands maandblad. Als het al mogelijk is om een genealogie 
op te stellen van de naoorlogse realistische literatuur, dan speelt 
Gerard Reve daarin een belangrijke rol. Voor veel van de Tirade-
prozaïsten (Wiener, Romijn Meijer, Brouwers) is hij het grote 
voorbeeld; niet voor niets heeft Reve lange tijd in de redactie 
van het tijdschrift gezeten. Ook zijn de voorpublicaties van zijn 
brievenboeken Op weg naar het einde (1963) en Nader tot U 
(1966) in Tirade te vinden. Deze teksten, en later werk als Een 
circusjongen, kunnen gezien worden als basisteksten van het 
(ironisch) realisme dat zich in de loop van de jaren zeventig als 
een olievlek door de Nederlandse literatuur verspreidt. 
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4.3 Over realisme
De term ‘realisme’ heeft geen betrekking op ‘literaire teksten 
die een waarheidsgetrouwe weergave van de werkelijkheid 
construeren’. Om deze stroming te typeren is het woord 
waarschijnlijkheid meer geschikt dan het woord waarheid. 
Realisme heeft dan vooral te maken met ‘het overdragen van 
de illusie van werkelijkheid’ in literaire teksten.225 Dit betekent 
dat er rekening mee wordt gehouden dat de vraag hoe een 
tekst zich verhoudt tot de werkelijkheid afhankelijk is van wat 
in een bepaalde periode als ‘werkelijkheid’ wordt ervaren. Er 
is bij het lezen of analyseren van realistische teksten altijd een 
afstand tussen wat door de auteur en zijn contemporaine lezers 
als ‘werkelijk’ werd ervaren en wat de eigentijdse criticus of 
interpreet als werkelijk ervaart. In iedere periode krijgt het 
stromingsbegrip ‘realisme’ een eigen specifieke invulling. 

In de discussie over ‘realisme’ zijn grofweg twee opvattingen 
te vinden. De meest voor de hand liggende is de gedachte dat 
realisme een tijdsgebonden periodeconcept is.226 Daartegenover 
staat die visie die stelt dat realisme een algemene vorm van 
literatuur of kunst is die door de eeuwen heen geldigheid 
heeft. Volgens deze opvatting is ‘realistisch’, of ‘mimetisch’ een 
poëticaal concept. 227 Conform de visie op de concepten ‘literaire 
stroming’ en ‘poëtica’ die ik in dit boek hanteer, vat ik ‘realisme’ 
op als een poëticaal concept dat halverwege de negentiende eeuw 
in de Franse, Engelse en Duitse literatuur opgang maakt. Het is 
ook in die periode dat de term voor het eerst wordt gebruikt met 
betrekking tot literatuur.228 Vanaf het moment dat het realisme 
als literaire stroming ingang gevonden heeft, blijft het bestaan 
als ‘poëticaal concept’ dat in verschillende perioden opnieuw 
gestalte krijgt.

Het realisme ontstaat in de negentiende eeuw als oppositie-
beweging tegen bepaalde elementen uit de Romantiek, zoals de 
nadruk op Verbeelding, kunstmatigheid, esthetiek en l’art pour 
l’art.229 Het realisme had dan weer met de Romantiek gemeen 
dat het reageerde op het classicisme met zijn vastliggende 
vormgevingsprocédés en zijn vastliggende onderwerpen voor 
de kunst. Het negentiende-eeuwse realisme werd beïnvloed 
door het ‘positivisme’, de wetenschappelijke stroming die deze 
eeuw domineerde. Grof gezegd zorgde het positivisme voor een 
kentering in de benadering van wetenschap: niet langer werden 
theorieën als systemen gezien die in de geest van de onderzoeker 
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tot stand kwamen, maar theorieën moesten in verband staan met 
nauwkeurige waarneming van (onderdelen van) de empirische 
werkelijkheid. Door het succes van deze wetenschappelijke 
beweging, ontstond er het voor de negentiende eeuw zo 
kenmerkende geloof in de vooruitgang van wetenschap, en later 
ook in vooruitgang in de kunsten.230

Aan het negentiende-eeuwse realisme worden volgens 
Schipper vijf centrale kenmerken toegeschreven.231 In literatuur 
wil men een nauwkeurige nabootsing tot stand brengen van de 
werkelijkheid (1). Dit betekent dat een auteur zich zorgvuldig 
documenteert alvorens hij de pen ter hand neemt. De gericht-
heid op de alledaagse werkelijkheid brengt met zich mee dat 
er onderwerpen in literaire teksten aan de orde komen die 
voorheen getaboeïseerd waren: het leven en de problemen van 
de lagere klassen, seksualiteit, ziektes, etc (2). In literaire teksten 
worden niet langer alleen geïdealiseerde werelden beschreven. 
Met het realisme is er voor het eerst aandacht voor het verre 
van ideale leven van de gewone man in de negentiende eeuw. De 
realistische romancier houdt zich dan ook verre van idealisering 
en Verbeelding (3). Hij probeert de werkelijkheid zo objectief 
mogelijk weer te geven, wat er toe leidt dat de vertellers in deze 
teksten onpartijdig en objectief (pretenderen te) zijn (4). Ten 
slotte vragen realisten van een roman dat zij maatschappelijk 
nut heeft (5). De realistische poëtica heeft vaak ook elementen 
in zich uit de pragmatische poëtica: de beschrijving van de 
werkelijkheid moet iets bij de lezer los maken. 

Wellek benadrukt dat het documenteren van de realistische 
auteur en zijn neiging tot objectiviteit voortkomen uit de 
intentie om het schrijven wetenschappelijk te benaderen.232 De 
realistische auteur wilde, als een positivistische wetenschapper, 
wetmatigheden opzoeken in de door hem beschreven 
samenleving. Hoewel Wellek zo ongeveer alle hierboven 
genoemde kenmerken opsomt, aarzelt hij telkens om een 
kenmerk als ‘vastliggend’ te accepteren. Uiteindelijk komt hij uit 
bij de volgende definitie:

“Realism […] means “the objective representation of 
contemporary social reality.” It claims to be all-inclusive 
in subject matter and aims to be objective in method, even 
though this objectivity is hardly ever achieved in practice. 
Realism is didactic, moralistic, reformist. Without always 
realizing the conflict between description and prescription 
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it tries to reconcile the two in the concept of ‘type’. In 
some writers, but not all, realism becomes historic: it 
grasps social reality as dynamic evolution.”233 

De stroming realisme wordt opgevolgd door het naturalisme, 
een stroming die er gedeeltelijk mee overlapt. Schipper ziet 
het naturalisme dan ook vooral als een uitgewerkte variant van 
het realisme.234 Dit standpunt wordt ondersteund als we kijken 
naar de situatie in de Nederlandse literatuur. Anbeek en Kloek 
hebben laten zien hoe er tussen 1879 en 1887 in de Nederlandse 
prozaliteratuur een ontwikkeling plaats vindt van “een type roman 
[…] waarin edele figuren via een bonte reeks verwikkelingen 
naar een verzoenend, verheffend eind worden gevoerd” naar 
teksten waarin het eerder gaat om “karaktertekening dan om 
een spannende intrige, en dat karakter wordt genuanceerder 
getekend, met goed en slechte eigenschappen.”235 Verder is 
er in die teksten meer aandacht voor “de minder verheffende 
kanten van de werkelijkheid, zoals ruw taalgebruik, openlijke 
seksualiteit, het gedrag van het onbeschaafde volk, gruwelijke 
ziekte, kortom: alles wat niet edel is.”236

Deze ontwikkeling vindt plaats in de literatuur, maar is ook 
een ontwikkeling in de voorkeuren van de critici. Zij wordt door 
Anbeek en Kloek beschreven als ‘van idealisme naar realisme’. 
Soms maken critici de overstap door een ‘geïdealiseerd realisme’ 
naar model Dickens te propageren en het ‘vieze realisme’ van 
Zola af te wijzen. In deze fase van de Nederlandse literatuur 
wordt voor het eerst afscheid genomen van het idealistische 
element dat in het realistische proza van Beets c.s. nog 
domineerde. Daarmee komen het op Frankrijk georiënteerde 
realisme en naturalisme tegelijkertijd het Nederlandse literaire 
veld binnen. Niet voor niets vinden we veel van de vijf ‘realisme-
kenmerken’ ook terug in Anbeeks lijstje met naturalisme-
kenmerken, zoals ‘de maatschappijkritische instelling’, ‘de 
belangstelling voor seksualiteit’ en ‘de anonieme vertelwijze’.237 
Het naturalisme lijkt zich van het realisme te onderscheiden door 
de eerste drie kenmerken die Anbeek noemt: ‘het voorkomen 
van een nerveus hoofdpersonage’, ‘de plot is de geschiedenis 
van een ontnuchtering’ en ‘de belangrijke rol van bepalende 
omstandigheden als erfelijkheid’.238 

Het lijkt dus niet onverstandig om het naturalisme te zien 
als een specifieke invulling van het concept realisme. In de 
loop van de geschiedenis van de Nederlandse literatuur zijn er 
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nog vele invullingen van dat concept te vinden. Daarbij valt te 
denken aan de grote traditie van ‘huiskamerrealisme’ ofwel ‘de 
psycho-analytische-realistische-naturalistische romanvorm’ van 
prozaïsten als Ina Boudier-Bakker, Top Naeff, Herman Robbers, 
Johan de Meester en Aart van der Leeuw.239 Ook in literatuur 
en literatuuropvattingen van de Forum-groep zijn elementen 
te vinden die ‘realistisch’ te noemen zijn, al zijn er evengoed 
argumenten om Vestdijk, Ter Braak en Du Perron te beschouwen 
als modernistische auteurs. Na de Tweede Wereldoorlog is 
er sprake van wat Anbeek noemt ‘ontnuchterend realisme’. 
In het werk van Blaman, Hermans en Reve, door sommigen 
getypeerd als existentialistisch, vinden we ook elementen uit het 
naturalisme. Van dat laatste getuigt de misschien gekscherend 
bedoelde, maar niet onterechte stelling bij het proefschrift van 
Dorleijn: Anbeeks naturalisme-kenmerken zijn toepasbaar 
op Hermans’ De tranen der acacia’s.240 Kortom, wie in een 
bepaalde periode een realistische stroming ontwaart, doet er 
goed aan te specificeren hoe deze stroming zich verhoudt tot de 
‘basiskenmerken’ en na te gaan welke ‘specifieke kenmerken’ 
worden gehanteerd. Op die manier kan inzicht verkregen worden 
in hoe het oorspronkelijke concept van realisme omgevormd 
wordt tot een nieuw realismeconcept. 

Als basiskenmerken van het realisme beschouw ik de 
volgende elementen, die een verwerking zijn van de zes 
kernmerken die Schipper noemt.241 Het eerste kenmerk is het 
zogenaamde ‘omvattende vertellen’ (1). In de roman wordt 
geprobeerd om een geloofwaardig beeld van de werkelijkheid 
weer te geven. Sommige realistische auteurs streven daarbij 
zelfs naar volledigheid: men wil verschillende representatieve 
elementen uit (bijvoorbeeld) de sociale werkelijkheid in de 
roman incorporeren. Realistische schrijvers richten zich niet 
in de eerste plaats op unieke gebeurtenissen, maar willen in 
hun literaire werk de wetmatigheden die zij zien in de (sociale) 
werkelijkheid weergeven (2). Dit kenmerkt heeft vooral 
betrekking op het negentiende-eeuwse realisme van auteurs 
als Balzac en Beets. Als het realisme zich ontwikkelt in de 
richting van het naturalisme, dan komen de psychologische 
ontwikkelingen van het unieke individu meer en meer centraal 
te staan (zoals in het werk van Dostojevski en Flaubert).

In realistische teksten is de hoofdrol niet langer gereservererd 
voor een heroïsch personage. Personages zijn typerend voor de 
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(sociale) groep waartoe zij gerekend worden (3). De mens wordt 
in de realistische roman gezien als onderdeel van een netwerk 
van krachten (milieu, 4). Niet alleen de hoge burgerij, maar ook 
de lagere klassen (en de daarbij horende visie op seksualiteit, 
visie en moraal) worden in realistische teksten beschreven. Het 
is in die zin dat het ‘omvattende’ vertellen begrepen kan worden. 
Dat vertellen sluit aan bij de wil van de realistische schrijver 
om de werkelijk ‘objectief’ weer te geven. De verteller in een 
traditionele realistische roman treedt niet zo zeer oordelend 
en becommentariërend op de voorgrond, maar blijft op de 
achtergrond (5).242 Ten slotte heeft de realistische auteur een 
maatschappijkritische literatuuropvatting. De roman moet 
problemen in de samenleving signaleren en aan de orde stellen 
(6).  

Er zijn natuurlijk procédés die realistische auteurs gebruiken 
om de illusie van werkelijkheid overtuigend te maken.243 De 
schrijfwijze moet ‘leesbaar’ zijn, dat wil zeggen dat personages 
en verteller authenticiteit garanderen, dat het verhaal serieus, 
zonder ironie en grappen, verteld wordt, dat er een inzet is 
waarin de realistische illusie bevestigd wordt en dat er literaire 
codes worden ingezet die ‘echtheid’ garanderen (bijvoorbeeld 
de ‘documentfictie’). Vervolgens heeft het realistische verhaal 
een logisch-chronologische, vaak lineaire, plot. Het verhaal dat 
verteld wordt moet bovendien een referentiekader hebben in 
de ‘echte’ werkelijkheid. Ten slotte moet er in de roman een 
‘beschrijfbare wereld’ gecreëerd worden en daarvoor moet de 
tekst leesbaar en coherent zijn.

In dit hoofdstuk zal ik de vraag stellen wat de realistische 
auteurs uit de jaren zeventig overnemen uit dit ‘basispakket’. 
Willen zij in hun teksten de illusie van werkelijkheid bestendigen? 
En maken ze daarbij gebruik van leesbaarheid, authenticiteit 
en chronologische plots? Hoe zit het met de vertellers? Zijn die 
objectief of juist moraliserend? En pretendeert een realistische 
tekst anno 1970 nog steeds de werkelijkheid objectief te 
beschrijven en wetmatigheden op te zoeken? Dit lijstje vragen 
wekt de verwachting dat ‘onze’ realisten wel wat zullen 
afwijken van de norm. Te meer daar zij aan het basispakket 
enkele specifieke elementen toevoegen: ironie, anekdote en 
autobiografie. Hoe passen zij deze elementen in hun realistisch 
proza? Om deze vragen te beantwoorden richt ik mij op het werk 
van F. B. Hotz, Maarten Biesheuvel en Lodewijk Wiener. 
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4.4 Alles eindigt in ironie. F. B. Hotz

4.4.1 Ironie in verhalende literatuur
Aad Nuis werpt zich op als vlaggendrager van het korte 
verhaal als hij in 1977 de bloemlezing Korte verhalen uit 
de jaren zeventig het licht doet zien.244 In de bloemlezing is 
werk te vinden van veel van de hiervoor genoemde auteurs. 
Net als Brokken brengt Nuis dit proza in verband met ironie. 
“De toon varieert van onderkoelde ironie tot slapstick, maar 
het humoristische element ontbreekt nooit en het is altijd 
galgehumor”245 en “ironisch realisme vol absurde heroïek op 
huiskamersterkte”.246 Als een waar pleitbezorger geeft Nuis er 
zelfs een literatuurhistorische draai aan: 

“de karakteristiek van ironisch realisme, die voor vrijwel 
alle verhalen in dit boek geldt, is van toepassing op de 
hoofdstroom van de tegenwoordige verhalenliteratuur, 
een hoofdstroom die naar omvang en ook naar kwaliteit 
in de eerste helft van de jaren zeventig sterk domineerde. 
Daarnaast waren er spaarzame vertegenwoordigers 
van min of meer afwijkende richtingen, onder wie heel 
verdienstelijke, al waren hun verhalen in mijn ogen 
wat minder dan de beste verhalen van de negentien 
[geselecteerde auteurs, SB].”247

Wat dit realisme bijzonder maakt, is volgens de literaire 
kritiek uit die dagen de ironie. Nu is ironie een tamelijk 
ingewikkeld begrip. Critici als Nuis en Brokken hanteren het 
waarschijnlijk enigszins intuïtief. In haar boek Irony’s edge. 
The theory and politics of irony bekritiseert Linda Hutcheon 
de alledaagse betekenis van ironie.248 Ironie wordt vaak gezien 
als ‘iets zeggen maar iets anders bedoelen’ of zelfs ‘iets zeggen 
en het tegenovergestelde bedoelen’. Maar als dat waar is, dan 
verschilt ironie in niets van andere vormen van beeldspraak 
zoals metafoor of allegorie. Het lijkt dan zelfs erg sterk op wat 
men aanduidt als ‘liegen’. Met deze definitie lukt het niet om de 
eigenheid van het begrip ironie te beschrijven. In het vervolg wil 
ik de zogenaamd ironisch realistische teksten confronteren met 
Hutcheons ideeën over ironie. Zo kan ik laten zien wat het is in 
deze verhalen dat de literaire kritiek meende te moeten duiden 
als ‘ironisch’. 

Ironie moet volgens Hutcheon niet opgevat worden als 
iets wat bestaat, maar als iets wat functioneert: ironie ‘is’ niet, 
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maar ‘gebeurt’. Een taaluiting wordt als ironisch opgevat in 
een (complexe) communicatiesituatie. Er is een ‘ironist’ die 
communiceert met een interpreet. Zijn boodschap bestaat uit 
een ‘gezegd’ (said) gedeelte en een ‘ongezegd’ (unsaid) gedeelte. 
Pas wanneer de interpreet de taaluiting als ironisch waarneemt 
en ziet dat naast het gezegde ook het ongezegde een rol speelt, 
is er sprake van ironie. Daarbij is dus een dubbele intentionele 
actie nodig. Degene die de taaluiting doet, wil dat zijn boodschap 
door sommigen als ironisch wordt opgevat en degene die 
de taaluiting ontvangt, wil haar als ironisch interpreteren.249 
Kortom, ironie ontstaat in een complex communicatiesysteem 
dat relationeel is.

Volgens Hutcheon is de ironische uiting in essentie dubbel. 
Het is niet zo dat er bij ironie sprake is van een taaluiting 
waarmee A gezegd, maar eigenlijk niet-A bedoeld wordt. Beide 
betekenissen, de letterlijke en de ironische, spelen een rol. 
De ironische taaluiting is dan ook in essentie ‘polysemisch’ of 
‘dialogisch’. Hutcheon spreekt over een beweging tussen het 
gezegde en het ongezegde. De auteur die gebruik maakt van 
ironie, geeft zichzelf daarmee de mogelijkheid om twee dingen 
tegelijk te zeggen en om twee verschillende publieken te 
creëren. 

De titel van het boek, Irony’s edge, verwijst naar de grenzen 
van de ironie. Volgens Hutcheon zijn die er. In haar tweede 
hoofdstuk schetst Hutcheon een glijdende schaal waarop 
zij negen functies uiteenzet die ironie kan hebben.250 Ze zijn 
geordend naar de mate waarin zij een (positieve of negatieve) 
affectieve reactie kunnen uitlokken bij de ontvanger. Ironie kan 
ervoor zorgen dat de gebruikte taaluiting benadrukt (reinforcing) 
of complexer wordt (complicating). Ook kan ironie een tekst 
speelser of humoristischer te maken (ludic). Daarnaast kan zij 
distantie creëren tussen de spreker en de taaluiting (distancing), 
heeft zij een zelfkritische of zelfbeschermende functie (self-
protective) of brengt zij een voorlopigheid aan ten opzichte van 
de taaluiting (provisional). Wat heftiger functies van ironie 
zijn de subversieve functie (oppositional) en de confronterende 
functie (assailing). In beide gevallen wordt geprobeerd met 
behulp van ironie vaststaande normen in twijfel te trekken of 
zelfs te doorbreken. Een laatste functie, die Hutcheon ietwat 
apart plaatst van de rest, is de mogelijkheid die ironie heeft om 
een bepaalde groep bijeen te voegen en andere groepen uit te 
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sluiten (aggregative).
Reacties op ironie zijn altijd dubbel: de ene ontvanger 

waardeert de uiting positief, de ander negatief. Bij de eerste 
functies zijn de reacties niet zo sterk geaffecteerd, maar bij 
de latere functies zien we dat ironie ook een gevaarlijke kant 
kan hebben. Bij de beschrijving van de functies hierboven is 
veelal gebruik gemaakt van een positieve definitie: vanuit het 
perspectief van degene die ironie gebruikt kan zij dat positieve 
effect hebben. Sommige ontvangers zullen dat herkennen 
en positief waarderen, maar anderen zullen daar minder 
lichtvaardig mee om kunnen gaan. Zo kan het benadrukken 
van een taaluiting gezien worden als iets gekunstelds. Dat 
ironie een tekst complexer maakt, wordt door sommigen gezien 
als misleidend. En zo heeft ieder positief effect een negatieve 
tegenhanger. 

Nu we de verschillende functies en effecten van ironie op 
een rijtje hebben gezet, is het goed te kijken naar hoe ironie 
in een kunstwerk werkt. Ook wijst Hutcheon erop dat ironie 
niet inherent is aan een kunstwerk, maar dat er sprake is 
van verschillende contexten waarbinnen zij functioneert: 
‘circumstantial, textual en intertextual contexts’. De eerste 
context is buitentekstueel. De omstandigheden waarin een 
kunstwerk gerecipieerd wordt, kunnen de mate van ironie 
bepalen. Als voorbeeld noemt Hutcheon een mythologisch 
beeld van Triton (half mens, half vis) bij de ingang van een 
natuurhistorisch museum. Geschiedenis en mythe worden 
daardoor vermengd, wat vervreemdend werkt. De tweede context 
heeft betrekking op tekstelementen die botsen. Hutcheon noemt 
het voorbeeld van de film The crying game (1992). In de eerste 
scène wordt een man verkracht door een vrouw terwijl het lied 
When a man loves a woman gezongen wordt. De derde context 
is die waarin verschillende teksten interfereren. Je zou hierbij 
kunnen denken aan het ironisch gebruik van citaten uit heilige 
boeken als de bijbel en de koran in Mystiek lichaam (1986) van 
Frans Kellendonk of The Satanic Verses (1988) van Salman 
Rushdie. Het verschil tussen tekstuele en intertekstuele ironie is 
dat je in het laatste geval kennis moet hebben van de intertekst 
om de ironie te kunnen begrijpen, wat bij de eerste vorm niet 
nodig is.

Hoe kunnen we ironie herkennen in een kunstwerk, in het 
bijzonder in een tekst? Hutcheon noemt, bijna zijdelings, een 
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vijftal signalen van ironie: (1) het variëren van taalregisters, (2) 
overdrijving of understatement, (3) tegenspraak of incongruentie, 
(4) letterlijkheid of simplificatie en (5) herhaling. In alle vijf de 
gevallen is het zo dat het bijzondere gebruik van de taal zorgt 
voor afstand tussen degene die de taaluiting produceert en de 
taaluiting zelf. Diezelfde afstand ontstaat tussen de taaluiting 
en de lezer. Deze op verschillende niveaus aanwezige afstand 
zorgt voor de essentiële dubbelheid van de ironie. De auteur 
kan via ironie met twee stemmen tegelijk spreken en ook aan de 
kant van de ontvanger is er een zekere dubbelheid: instemming, 
afkeer of iets er tussenin: een onzeker, wat Hutcheon noemt 
‘edgy’ gevoel.

Voor Hutcheon is het van groot belang dat er gekeken wordt 
naar de context waarin ironie functioneert. Daarmee betoont zij 
zich een interpreet die uitgaat van een situationele interpretatie 
die per lezer kan verschillen. Wanneer zij een tekst of kunstwerk 
interpreteert, legt zij dan ook veel nadruk op de momenten dat 
zij zelf ironie ervaart. Tegelijkertijd wijst zij die ironie aan in de 
behandelde kunstuitingen. Zij zegt aan de ene kant dat ironie 
ontstaat wanneer ironie wordt ‘gemaakt’, maar aan de andere 
kant laat zij zien waar ironie in teksten gevonden kan worden: 
ironie moet dus wel degelijk ergens ‘zijn’. Voorwaarde voor het 
ervaren van ironie is de aanwezigheid van tekstsignalen die als 
ironisch geïnterpreteerd zouden kunnen worden. 

Door de nadruk die Hutcheon legt op het functioneren van 
ironie besteedt zij weinig aandacht aan hoe ironie in kunstwerken 
te herkennen is. Vanuit narratologisch of structuuranalytisch 
oogpunt valt er echter wel het een en ander over te zeggen. 
Hoe vinden we, bijvoorbeeld, de vijf door Hutcheon genoemde 
signalen terug in de epische structuur? In een ironische 
taaluiting is, zoals gezegd, altijd een gezegd gedeelte (said) en 
een ongezegd (unsaid) gedeelte. In narratieve termen: iets wat 
‘verteld’ wordt en iets wat niet verteld wordt. Voor een analyse 
van ironie in een literaire tekst lijkt het dus zinnig om goed te 
kijken naar het vertelperspectief. 

In dit hoofdstuk zal ik de vertelsituatie bekijken vanuit 
het oogpunt van de narratologie.251 In de narratologie wordt 
onderscheid gemaakt tussen degene die vertelt (verteller) en de 
waarnemende instantie (focalisator). Een vertelling is in essentie 
gelaagd. Narratologen onderscheiden extra- en intradiëgetische 
vertellers. De extradiëgetische verteller bevindt zich boven het 
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verhaal dat verteld wordt, de intradiëgetische verteller maakt 
deel uit van een verhaal en wordt op zijn beurt dus verteld door 
een instantie die boven hem staat. Deze typologie in vertellers 
wordt nogmaals gesplitst: deze vertellers kunnen homodiëgetisch 
of heterodiëgetisch zijn. In het eerste geval heeft de verteller zelf 
meegemaakt wat hij vertelt, in het tweede geval heeft hij dat 
niet.

Er worden in de traditionele verteltheorie drie verschillende 
vertelwijzen onderscheiden: de auctoriële vertelling, de 
personale vertelling en de ik-vertelling. De ‘klassieke’ auctoriële 
verteller is extradiëtisch (hij is de hoogste vertelinstantie) en is 
heterodiëgetisch (hij neemt geen deel aan het verhaal dat hij 
vertelt). In een personale vertelling is de extradiëgetische verteller 
niet expliciet aanwezig, maar wordt hij slechts verondersteld. 
Als lezer krijgen wij informatie van een intradiëgetische verteller 
die in de regel heeft meegemaakt of op dat moment meemaakt 
wat hij vertelt (en dus homodiëgetisch is). Voor een ik-vertelling 
geldt grosso mode hetzelfde, met dien verstande dat er in zo’n 
verhaal vaak één personage is dat de ene keer optreedt als 
extradiëgetische verteller (de ik-in-het-heden die vertelt over 
de ik-in-het-verleden) en de andere keer als intradiëgetische 
verteller (wanneer de ik-in-het-verleden aan het woord is).  

Hoe kunnen we deze verteltechnische inzichten verbinden 
met ironie? Hutcheon beziet, zoals gezegd, ironie in het licht 
van de communicatiesituatie waarin een ironist (de auteur) 
en een interpreet (de lezer) een rol spelen. Ironie ontstaat 
tijdens het interpretatieproces. Wil de lezer de visie van de 
geïmpliceerde auteur duiden, dan stuit hij op het dialogische 
karakter van de ironische tekst. Door de dubbelheid van ironie 
slaagt hij er niet in tot een sluitende interpretatie te komen. 
Deze problemen worden veroorzaakt door ironische signalen 
op tekstueel niveau. Op allerlei manieren benadrukt de auteur 
de taaluitingen waaruit zijn tekst bestaat. Voor de interpreet 
is het moeilijk om te bepalen hoe betrouwbaar de taaluiting is 
die hij onder ogen heeft. Is die afkomstig is van een oprechte 
of van een manipulatieve verteller, van een geloofwaardig of 
ongeloofwaardig personage? 

Dit probleem heeft te maken met de verschillende spannings-
verhoudingen die optreden bij het vertellen van een verhaal. 
Minimale vereiste voor ironie is dat er afstand en disharmonie 
is tussen twee verschillende vertelniveaus. Er zijn verschillende 
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mogelijkheden. De ironische tekst kan de distantie benadrukken 
tussen de ‘implied author’ en de verteller. Er is dan sprake van 
een verteller van wie niet duidelijk is of hij de standpunten van 
de geïmpliceerde auteur weergeeft. Daarnaast is er spanning 
mogelijk tussen de wereld van een verteller en die van de 
personages waarover hij vertelt. In dat geval is het moeilijk de 
houding van de verteller ten opzichte van de gebeurtenissen in 
de verbeelde wereld te begrijpen. Ook kan er sprake zijn van 
conflicten tussen personages onderling zonder dat duidelijk 
is welk van de personages in het verhaal ‘gelijk krijgt’. Ten 
slotte kan er in een ironische tekst ook een spanning optreden 
tussen tekstinterne en tekstexterne elementen: in de coherentie 
van het verhaal is op het eerste gezicht geen spanning te 
vinden, maar door de confrontatie met de buitentekstuele 
werkelijkheid (biografische feiten, historische gebeurtenissen, 
genreconventies) kan duidelijk worden dat we te maken hebben 
met een ironische tekst.

Willen we kijken in hoeverre sommige teksten ironisch zijn, 
dan moeten we allereerst analyseren hoe het verhaal verteld 
wordt. Vervolgens kunnen we kijken of er sprake is van de door 
Hutcheon genoemde signalen. De verschillende signalen zijn 
allemaal varianten van hetzelfde: de taaluitingen hebben een 
vorm die botst met de verwachte vorm. Taaluitingen van twee 
verschillende vertelniveaus vermengen, zonder dat duidelijk 
is wie de woorden uitspreekt. Zo kunnen vertellerstekst en 
personagetekst met elkaar in conflict zijn: het personage spreekt 
of denkt dan tekst die veeleer aan de verteller zou kunnen worden 
toegeschreven. Dat heeft tot gevolg dat het gezegde kunstmatig 
oogt. Ironie in literaire teksten treedt altijd op wanneer er 
sprake is van vrije indirecte rede. Welke signalen waren er ook al 
weer? Het variëren van taalregisters, de tekst van verschillende 
sprekers loopt door elkaar, overdrijving of understatement, er 
lijkt sprake van personagetekst maar die is zodanig uitvergroot  
dat we er de hand van de verteller in herkennen, letterlijkheid, 
tegenspraak / incongruentie en  herhaling: ook dat zijn 
manieren waardoor taaluitingen de nadruk op zichzelf vestigen. 

Ironie in literaire teksten kan alle functies hebben die 
Hutcheon noemt. Tekstuele ironie kan benadrukkend, 
complicerend of speels zijn, maar evengoed kan het subversief of 
confronterend werken. Die laatste functies zijn te herkennen in 
het werk van auteurs als Reve en Kellendonk die ironie gebruiken 
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om maatschappelijk gevoelige onderwerpen provocerend aan 
de orde te stellen. In literatuur is de zelfkritische functie van 
ironie het meest courant. Al vanaf de negentiende eeuw zijn er 
auteurs die gebruik maken van wat men noemt ‘romantische 
ironie’.252 In het werk van vroege prozavernieuwers als Jean Paul 
en Lawrence Sterne wordt die ironie gebruikt om literatuur naar 
zichzelf te doen verwijzen. De tekst van personages, en daarmee 
de verbeelde wereld van de personages, wordt ontmaskerd 
als een vertelde wereld. De verteller laat zijn aanwezigheid 
in het verbeelde verhaal merken door te interfereren met de 
personagetekst. Daarmee worden de personages deels getoond 
in hun hoedanigheid als fictionele figuren en kunnen zij deels 
blijven bestaan als onderdeel van verhaal: er zijn twee leeswijzen 
mogelijk. 

4.4.2 Het ironisch realisme van F. B. Hotz
De prozaïst die in de jaren zeventig veruit de meeste verhalen 
publiceert in Maatstaf, is F. B. Hotz. In 1975 debuteert hij in het 
tijdschrift, alwaar hij, ondanks zijn gevestigde leeftijd, wordt 
onthaald als een groot talent. Vrij snel weet hij zich op te werken 
tot zeer gewaardeerd auteur. Kort achter elkaar publiceert hij 
de verhalenbundels Dood weermiddel en andere verhalen 
(1976), Ernstvuurwerk (1978), Proefspel en andere verhalen 
(1980) en Duistere jaren en andere verhalen (1983). Al deze 
bundels krijgen al snel herdrukken en in 1982 wordt er zelfs 
een selectie uit zijn werk als verzamelbundel uitgebracht: De 
tramrace en andere verhalen (1982). Na deze vliegende start 
(die veroorzaakt wordt doordat Hotz veel verhalen al jarenlang 
in portefeuille had) neemt zijn publicatietempo wat af, wat niet 
verhindert dat hij in de loop van de jaren tachtig en negentig nog 
twee verhalenbundels, Eb en vloed en andere verhalen (1987) 
en De vertegenwoordigers. Verhalen en beschouwingen (1996), 
een novelle, De voetnoot (1990), en een kleine roman, De 
vertekening (1991) publiceert. In de kritiek wordt hij van meet 
af aan geroemd om wat men noemt een ‘droge, ironische stijl’ 
en hij wordt vergeleken met vroegere ‘kale’ auteurs als Elsschot 
en Nescio. Vlak voor zijn dood in 2000 krijgt zijn werk officiële 
erkenning door de toekenning van de P. C. Hooftprijs.

Wanneer het gaat om ironie, springt direct het verhaal ‘Dood 
weermiddel’ uit de gelijknamige bundel in het oog, waarmee 
Hotz debuteert in Maatstaf. Aan het einde van dat verhaal lezen 
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we de volgende alinea: “Alles eindigt in ironie. Als we twintig zíjn 
believen wij ironisch te doen; als wij oud zijn is het leven het.”253 
Wie is degene die deze woorden spreekt? De hoofdpersoon van 
dit verhaal is iemand die vestingen bouwt. Het verhaal draait 
om een project dat deze ingenieur bijkans opslokt: hij heeft een 
opdracht gekregen om een reduit te bouwen op de dijk in het 
dorpje waar hij woont. Een reduit is een kleine schans waarop 
verdedigers zich tijdens een oorlog terug kunnen trekken; niet 
bepaald een wereldschokkende opdracht dus. 

Aan het begin van het verhaal zien wij de hoofdpersoon 
plannen maken die in de loop van het verhaal langzaamaan ten 
uitvoer worden gebracht. Het reduit zou een rol moeten spelen 
bij de verdediging van het land tegen de Fransen en de Pruisen, 
want dit relaas speelt zich af in de negentiende eeuw. Enkele 
jaren na het revolutiejaar 1848 vinden de plannen doorgang, 
de vesting wordt gebouwd. Zo’n tien jaar later echter beseft de 
hoofdpersoon al dat zijn levenswerk in feite een waardeloos 
bouwsel is. Wanneer er uiteindelijk, in 1870, gebruik van wordt 
gemaakt, voelt hij zich dan ook zeer ongemakkelijk. Weer enige 
jaren later wordt de vesting door het ministerie afgestoten en 
krijgt zij een ‘andere bestemming’. We zijn dan aanbeland in 
het verhaalheden: de hoofdpersoon keert nog eenmaal terug 
naar zijn bouwsel, met een ‘grijzende heer van Domeinen, een 
antiquairstype’, om te constateren dat het geheel overwoekerd 
en ontoegankelijk is.

Het verhaal gaat over een man die er achter komt dat zijn 
levenswerk zinloos blijkt. Het gaat echter ook over het huwelijk 
van deze man met een dame die in het verhaal naamloos blijft en 
slechts wordt aangeduid als ‘m’n vrouw’. De ikfiguur beschrijft 
zijn vrouw bij voorkeur als een vijandig en bedreigend wezen. 
Passages die betrekking hebben op het bouwen van de vesting 
worden in het verhaal met weinig woorden, met veel distantie 
en zeer vluchtig verteld. De scènes die iets meer tekst krijgen 
hebben betrekking op de confrontaties tussen man en vrouw. 
In het eerste van de vier hoofdstukjes krijgen we al tot drie keer 
toe een huiselijke twist voor onze kiezen, maar in het tweede 
barst de strijd pas echt los. Wanneer de vrouw in de ogen van 
de ikfiguur een val van de trap fingeert, geeft hij haar een schop 
en loopt hij woedend weg. Hier krijgt hij enige tijd later spijt 
van. Wanneer hij samen met zijn vrouw op diner moet bij de 
Inspecteur Generaal, een hooggeplaatste heer aan wie hij zijn 
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bouwplannen voor wil leggen, neemt de vrouw wraak en zet haar 
man bij zijn superieur volledig voor schut. 

Het huwelijk tussen man en vrouw wordt beschreven in 
oorlogstermen. De vrouw is de vijand en thuis voeren gehuwden 
de ‘krijg’: “Het werd een dagelijkse kleine worsteling, een 
oefening en zwijgen en incasseren. Ook ging er iets dreigends 
in huis rond van ik krijg jou nog wel. […] We keken naar elkaar 
alsof we zeggen wilden: neem me niet kwalijk dat ik leef.”254 Door 
het gebruik van deze termen kan het bouwen van de vesting in 
verband worden gebracht met het huwelijk. De hoofdpersoon 
wil zich niet alleen beschermen tegen de Fransen en de Pruisen, 
maar vooral tegen zijn vrouw: “Want voor de landsverdediging 
moet men ook z’n trots offeren, zoals men eigen behoud in het 
huwelijk met offers van dagelijks toegeven moet kopen.”255 Het is 
dan ook de vrouw die van meet af aan twijfelt aan de zin van zijn 
project en, zoals gezegd, aan het einde van het verhaal gelijk lijkt 
te krijgen: “ ‘Geloven jullie nou werkelijk,’ zei ze, met een lange 
nadruk alsof ze zat te eten, ‘dat zo’n muurtje, zo’n stenen hokje 
de Fransen of Pruisen kan tegenhouden?’ – Ach je begrijpt er 
niets van, zei ik. – Dat zal dan wel, zei ze.”256 Aan het einde van 
dit verhaal, wanneer hij zijn inmiddels overleden vrouw postuum 
gelijk heeft gegeven, lezen we de ironische slotzin: “Het werk zou 
nu dan een andere bestemming krijgen. Een broedplaats geloof 
ik. Iets voor champignonkwekers of vogelliefhebbers. (Maar 
het heeft toch een aantal jaren z’n behoedende taak geluidloos 
vervuld. De Pruis is niet gekomen.)”257

De vesting die in dit verhaal gebouwd wordt, speelt dus niet 
alleen een rol tijdens oorlogsvoering maar staat ook symbool 
voor een tweede thema: de vijandigheid tussen man en vrouw in 
een huwelijk. De vesting blijkt aan het einde van het verhaal een 
zinloos feit (een mogelijke betekenis van ‘dood weermiddel’). 
Deze constatering is interessant wanneer we zien dat het zinloze 
bouwsel ook naar nog iets anders verwijst: de literaire tekst. 
Ergens in het begin lezen we: “Bovendien: ik was zo gefascineerd 
door m’n eigen papieren gewrocht: een laatste toevlucht om, 
alleen en afgesneden van iedereen, een vijand af te wachten 
en te tarten. Een opdracht naar m’n ziel. […] Geen mens die 
nog bij me binnen drong om met opgetrokken wenkbrauwen 
op m’n papier te loeren.”258 Hier wordt benadrukt dat het de 
hoofdfiguur vooral gaat om het papieren gewrocht. Het idee is 
belangrijker dan de uitvoering. Later zal die gedachte versterkt 
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worden door de onwennige reactie van de ikfiguur wanneer de 
vesting daadwerkelijk gebruikt wordt. Met deze verwijzing is er 
aan dit verhaal een metafictioneel element toegevoegd dat niet 
alleen aangeeft dat een schrijver schrijft uit zelfbescherming, 
maar ook dat die bescherming in wezen zinloos is.

Er wordt in dit verhaal ‘gewoon’ een verhaal verteld: de 
vertelling heeft een sterk episch karakter. Laten we eens kijken 
in hoeverre de ironie verweven zit in de manier waarop dit 
verhaal verteld wordt. ‘Dood weermiddel’ is een verhaal met 
een ik-vertelsituatie. Er is een ik-verteller, te herkennen aan het 
gebruik van de tegenwoordige tijd, die vertelt over zijn eigen 
wereld en over de wereld waarin het ik-personage zich bevindt. 
De wereld van de ik-verteller (het verhaalheden) wordt manifest 
in het vierde hoofdstuk, de wereld van het ik-personage (het 
verleden) vinden we in de eerste drie delen. In die hoofdstukken 
wordt met name de onvoltooid verleden tijd gebruikt, al wordt 
die zo nu en dan afgewisseld met de onvoltooid tegenwoordige 
tijd waarmee de ik-verteller zijn eigen wereld openbaart en de 
afstand tussen heden en verleden voelbaar maakt. Er wordt, met 
name in het eerste hoofdstuk, gespeeld met de vertelsituatie: 
de twee verteltijden wisselen elkaar met grote regelmaat af. De 
verhouding van de ik-verteller tot zijn jongere alter-ego is niet 
gemakkelijk vast te stellen. Soms bewaart hij grote distantie tot 
het personage en is hij bijna metafictioneel zoals in de volgende 
passage. De ik-verteller levert daarin expliciet commentaar op 
het woordgebruik dat hij hanteert wanneer hij over het verleden 
vertelt:  

“Hoewel de blinden half gesloten waren zweette ik in 
m’n overhemd, waarvan ik de mouwen had opgerold. 
Toen riep mijn vrouw. Ik haat dat woord ‘mijn’ en 
gebruik het zo weinig mogelijk. Het legt zo de nadruk 
op onlosmakelijk bezit. Ik vind het een weinig decente 
zegswijze, al kan je in dit verband moeilijk van ‘een’ 
vrouw spreken. (cursivering van mij)”259

Op het moment dat de verteltijd van het verhaal verandert, 
treedt er ook een verandering op in perspectief. In de eerste twee 
zinnen van dit citaat vertelt de ikfiguur vanuit het het verleden 
(en is er sprake van een intradiëgetische verteller), in de laatste 
twee levert de ikfiguur er vanuit het heden commentaar op (en 
manifesteert de ikfiguur zich als extradiëgetische verteller). De 
ik-verteller in het heden verwoordt een standpunt dat botst 
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met dat van het ik-personage in het verleden. In het eerste 
geval vallen ik-verteller en ik-personage vrijwel samen, in het 
tweede geval staan zij met elkaar op gespannen voet. In de zin 
tussen haakjes in het volgende citaat gebeurt hetzelfde: “Ik deed 
alsof ik die laatste opmerking niet gehoord had en zei opnieuw 
zoetsappig (want ik haat herrie): ‘O dat? Een paar ontwerpjes 
voor van Lent.’ ”260 In dit citaat wordt weliswaar commentaar 
geleverd op het verleden, maar staan er geen tegengestelde 
visies tegenover elkaar.

Ook op een ander niveau speelt Hotz met de conventies van 
het ik-verhaal. De meest voor de hand liggende lezersverwachting 
is dat er in een ik-vertelling een analogie verondersteld wordt 
tussen de ‘ik’ in het verhaal en de concrete auteur. Vrij snel echter 
wordt duidelijk dat die mogelijkheid hier niet bestaat, omdat 
het verhaal zich afspeelt in de negentiende eeuw. Dit heeft tot 
gevolg dat er een driedubbele afstand is tussen de verschillende 
ikfiguren die bij het verhaal betrokken zijn: tussen de auteur, de 
ik-verteller en tussen de ik-verteller en het ik-personage.

De verhouding tussen de ik-verteller en het ik-personage 
zorgt voor de distantie die verantwoordelijk is voor de ironische 
werking van dit verhaal. Die distantie wordt vooral geaccentueerd 
door de manier van vertellen. Zo valt op dat er in dit verhaal 
vrijwel constant sprake is van versnelling. Dat is vreemd, want het 
grootste deel van het verhaal wordt wel verteld in de onvoltooid 
verleden tijd, de werkwoordsvorm die meestal in verband wordt 
gebracht met vertraging.261 Er wordt een vertelvorm toegepast 
die suggereert dat er weinig distantie is tussen verteller en 
personage, maar die wordt zodanig gebruikt dat de distantie 
juist benadrukt wordt. Door het levensverhaal van de ikfiguur in 
sneltreinvaart voorbij te laten trekken maakt de ik-verteller de 
zinloosheid van de gebeurtenissen alleen maar sterker. 

De distantie tussen ik-verteller en ik-personage manifesteert 
zich op het niveau van de taal. Veel opmerkingen van de ik-
verteller lijken onoprecht of spottend, maar het is niet duidelijk 
aan te wijzen waaraan dat ligt. Vooral waar het gaat om 
uitspraken van de ikfiguur over zijn vrouw, is het niet duidelijk 
of we ze letterlijk moeten nemen of dat er sprake is van ironische 
vertekening. Er wordt veel gebruik gemaakt van vrije indirecte 
rede, waardoor niet duidelijk is wie er aan het woord is: verteller 
of personage. Personagetekst en vertellerstekst lopen vloeiend 
in elkaar over. De ironie zorgt er in deze passages voor dat er een 

DE_TAAK.indb   240DE_TAAK.indb   240 20-05-2007   23:40:1220-05-2007   23:40:12



241

humoristische dimensie ontstaat. Tegelijkertijd maakt het de 
tekst complexer (wat is het standpunt van de implied author?) 
en zelfs subversief (wat moeten we aan met deze conservatieve, 
soms vrouwonvriendelijke passages?). Dit effect wordt bereikt 
doordat er verschillende taalregisters worden afgewisseld 
(taaluitingen die betrekking hebben op het huwelijk en op de 
oorlog) en door overdrijving. Ook de andere signalen, herhaling 
en incongruentie, zien we zo nu en dan terug. Ik zal daarvan 
enkele voorbeelden geven.

In het volgende citaat zien we de elementen herhaling en 
overdrijving: 

“Een paar jaar later, toen m’n dochter me al even 
bevreemd begon aan te staren als haar moeder wanneer 
ik thuis kolommen optelde, was post 7 [zijn plan voor een 
reduit, SB] uitgegroeid tot een aardige versterking. […] 
M’n vrouw had het plan oudegewoonte bekeken met het 
soort kankergezicht waarmee vroeger m’n moeder m’n 
schoolwerk nazag.”262 

In de loop van de tekst komen er geregeld ‘vrouwonvriendelijke 
oneliners’ voor als deze: “Ze wist veel te veel van m’n werk; m’n 
eigen schuld, ik had haar in het begin te veel verteld. Vrouwen 
willen dan ‘alles’ van je weten, en je kletst maar, wee en lam, en 
ze hangt aan je lip.”263 Aan de werkwoordstijd is te zien dat dit 
juist de plaatsen zijn waar ik-personage en ik-verteller elkaar 
lijken af te wisselen, waar de distantie dus manifest wordt. Door 
het gebruik van overdreven uitdrukkingen (kankergezicht), 
lullige details of van een clichématige voorstelling van zaken, 
wordt de taaluiting benadrukt. Het verhaal is doortrokken van 
passages als de volgende:

“Hele dagen lag ze onderuit met gespreide voeten op een 
serrestoel en keek dan zweterig naar het plafond. Soms 
pulkte ze er aandachtig en ondoorgrondelijk bij in haar 
neus. Een perfecte mime van verveling. De vrouw was een 
vijand geworden waartegen geen weermiddel bestaat.”264

“Ik legde m’n vrouw zeverig uit dat ze in ieder geval dáár 
even moest doen alsof er niets aan de hand was en had 
nu spijt van m’n kordaat optreden met de punt van m’n 
schoen. Want dat kreeg ik nu waarschijnlijk alsnog op 
m’n brood, evenals m’n buitenechtelijke handgreep, en 
dat bij de hoogste chef die genadig de plannen woog. Ik 
kende haar.”265 
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De manier waarop het ik-personage denkt over zijn vrouw, 
wat veelal gebeurt in termen van strijd, brengt de lezer er op 
een gegeven moment toe zich af te vragen of hij dit personage 
wel op zijn woord moet geloven. Heeft niet Van Lent gelijk 
wanneer die ergens aan het einde van het verhaal de ikfiguur 
voorlegt dat die misschien zelf ook wel eens iets fout gedaan zou 
kunnen hebben? We stuiten hier op een moeilijk op te lossen 
dubbelzinnigheid: het is niet helder te krijgen welke positie de 
geïmpliceerde auteur inneemt ten opzichte van dit personage. 
Aan de ene kant is het een personage dat zichzelf te kijk zet, dat 
belachelijk oogt en zijn hele leven werkt aan iets zinloos, aan 
een ‘dood weermiddel’. Aan de andere kant is er nergens een 
woord te vinden dat de uitspraken van dit personage expliciet 
relativeert: de enige signalen die daarop wijzen zijn de ironische 
momenten; en die zijn in essentie dubbel.

Ironie in het werk van Hotz heeft in de eerste plaats een 
zelfkritische of zelfbeschermende functie. Er ontstaat 
voortdurend twijfel over de status van vertellers en personages. 
Moeten we de taaluitingen die zij doen, letterlijk nemen? Of 
speelt door de ironische lading ook de tegenovergestelde lezing 
een rol? Het is nauwelijks mogelijk een coherent beeld te creëren 
van de implied author in Hotz’ werk. Zou die de uitspraken die 
gedaan worden over vrouwen delen? Of zijn dit de opvattingen 
van een personage dat toch al niet zo best uit de verf komt? Op 
deze manier wordt in feite de gehele vertelling ondermijnd: 
is die misschien even zinloos als het dode weermiddel in het 
verhaal? Het gebruik van ironie maakt dat deze tekst allerminst 
eenvoudig en ééndimensionaal is. Er worden in deze tekst 
voortdurend twee dingen tegelijk gezegd en daardoor twee 
leesmogelijkheden verondersteld: de door vrouwen gekwetste 
man knikt instemmend, terwijl de meer kritische lezer glimlacht 
om de manier waarop Hotz spot met een bepaald soort man. En 
eigenlijk hebben beide lezers gelijk…

Wat voor realisme is dit ironisch realisme van F. B. 
Hotz eigenlijk? Eén ding is vrij snel duidelijk: de verteller is 
allesbehalve objectief en ‘omvattend’. De ironie wordt ingezet om 
distantie te creëren tussen het vertellend ik en het belevend ik. 
Daarmee komt ook het principe van de authenticiteit onder druk 
te staan. Je zou kunnen zeggen dat Hotz in dit soort verhalen 
‘de illusie van werkelijkheid’ aan de ene kant creëert (het is een 
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leesbaar verhaal, met een niet al te complexe plot en duidelijk 
herkenbare personages, dat refereert aan elementen uit een 
werkelijkheid die sterk lijkt op de ‘echte’ werkelijkheid), maar 
aan de andere kant subtiel ondermijnt: de verteller lijkt objectief, 
maar is dat niet. Er is geen duidelijk ‘ethisch’ standpunt van 
waaruit verteld wordt en het is dan ook erg moeilijk om iets te 
zeggen over het standpunt van de ‘implied author’ in deze tekst. 
De moralistische of didactische werking van de realistische tekst 
wordt daarmee gefrustreerd. 

4.5 Doldraaiende anekdotiek. Maarten Biesheuvel

4.5.1 Anekdote en realisme
De negentiende-eeuwse realistische roman wilde ‘omvattend 
vertellen’. Wie korte verhalen schrijft, moet die pretentie al snel 
laten varen. In een kort verhaal kun je hooguit een klein gedeelte 
van de werkelijkheid zo geloofwaardig mogelijk beschrijven. Dit 
fenomeen wordt in de jaren zeventig aangeduid als ‘anekdotisch 
schrijven’. In hoofdstuk drie hebben we gezien dat een anekdote 
wordt gedefinieerd als een ‘amusant kort verhaal’ of ‘mededeling 
van een kenschetsende bijzonderheid, een schilderachtige of 
vermakelijke trek uit het leven van een historische persoon’.266 
In het literaire debat van de jaren zeventig heeft het betrekking 
op een combinatie van beide betekenissen, iets als ‘een kort 
amusant verhaal over een kenschetsende bijzonderheid van een 
historisch voorstelbare figuur’. 

Deze aandacht voor de anekdote is niet nieuw, maar stamt al 
uit de Nederlandse negentiende-eeuwse literatuur. In het werk 
van Klikspaan (Johannes Kneppelhout) en Hildebrand (Nicolaas 
Beets) vinden we korte prozavormen waarin de beschrijving van 
de werkelijkheid voorop staat. Deze representanten van de zo 
vermaarde ‘kopijeerlust des dagelijkschen levens’ maken deel 
uit van een trend die zich rond 1840 in de Europese literatuur 
voordoet:

“Novellen, verhalen en schetsen waarin een klein segment 
van het alledaagse leven met oog voor details en op 
humorisch-beschouwelijke wijze uitgebeeld wordt, treden 
het meest op de voorgrond, terwijl de grote realistische 
roman nog op zich laat wachten.”267 

Het realistische proza in de negentiende eeuw maakt deel uit 
van een cultuur waarin de sociale functie van literatuur voorop 
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stond.268 Hildebrands Camera Obscura  en Klikspaans Studenten-
typen waren boeken die de burgerlijke klasse een kritische spiegel 
voorhielden. In het genootschappelijke leven van de negentiende 
eeuw werden dit soort teksten voorgelezen. Schrijvers hebben in 
deze tijd een vooraanstaande publieke functie. Dat blijkt ook 
uit het gegeven dat veel belangrijke letterkundigen contacten 
onderhouden met de dag- en weekbladpers. Veel literair werk 
is herhaaldelijk voorgepubliceerd, aanvankelijk in almanakken 
en literaire tijdschriften, later ook als feuilleton in dag- en 
weekbladen. Voor een tekst, kortom, in de roman terechtkwam, 
was zij al een aantal keren gebruikt: als voorleestekst of als 
voorpublicatie. Het is niet voor niets dat Beets zijn hele leven 
lang teksten aan de Camera Obscura is blijven toevoegen.269 
Het ging hem er allerminst om een roman te schrijven met een 
hechte verhaalstructuur, de roman was een ‘verzameling’ van 
typologische geschriften. Door al die verschillende korte (en 
soms iets lijviger) verhalen samen te brengen werd het boek hoe 
langer hoe meer een spiegel van de samenleving.

De literaire cultuur waarin een boek als Camera Obscura 
een meesterwerk gevonden werd, en waarin de auteur ervan 
ook als dominee-dichter lof oogstte, verdween grotendeels aan 
het einde van de negentiende eeuw, zoals ik in hoofdstuk zes 
en zeven uitgebreid zal laten zien. Met het opkomen van de 
postmoderne literaire cultuur na de jaren zestig komt een aantal 
ontwikkelingen op die doen denken aan de negentiende-eeuwse 
literaire cultuur. Ik zal er in dit hoofdstuk al vast twee uitlichten 
omdat ze beide te relateren zijn aan Maarten Biesheuvel: de 
hernieuwde belangstelling voor de voordrachtspoëzie en de 
toenemende rol van literatuur in de krant.270 In de jaren zeventig 
is de opkomst van ‘de column’ interessant. Niet voor niets sprak 
Nicolaas Matsier enigszins provocerend over ‘de decade van de 
column’.271 De P. C. Hooftprijzen voor Rudy Kousbroek (1975), 
Remco Campert (1976), Simon Carmiggelt (1977), Karel van het 
Reve (1981) en Hugo Brandt Corstius (1984), allemaal auteurs 
die zich geheel of gedeeltelijk aan het genre ‘column’ hebben 
gewijd, bestendigen voor velen dat ‘literatuur in de krant’ 
vanaf de jaren zeventig bij de échte literatuur is gaan horen. 
Net als hun negentiende-eeuwse voorgangers schrijven deze 
columnisten (onder wie ook Henk Hofland, Renate Rubinstein 
en Jan Blokker) dagelijkse stukjes, die niet zelden betrekking 
hebben op het leven van alledag en waarin vaak een moreel 
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oordeel wordt uitgesproken of een kritische kanttekening wordt 
geplaatst.

Sommige ironisch realistische auteurs uit de jaren zeventig 
betreden eveneens het nieuw verworven terrein van krant, 
podium en (in de jaren tachtig) televisie. Ik zal in hoofdstuk 
zes laten zien hoe Maarten ’t Hart in deze jaren een poëtica 
ontwikkelt die welbewust een positie inneemt tussen de ‘échte 
literatuur’ en de krant. Voor zijn vriend Maarten Biesheuvel 
geldt dit misschien nog wel sterker. Net als ’t Hart publiceert 
Biesheuvel veel in verschillende media in de jaren zeventig. 
Verder verwerft hij publieke bekendheid door zijn optredens als 
voorlezer én zanger. De radio-uitzendingen van zijn optredens 
hebben veel bijgedragen aan het publieke beeld van deze 
eigenaardige schrijver. 

Het feit dat Biesheuvel deel uit wilde maken van dat deel 
van het literaire circuit dat zich richtte op dag- en weekblad, 
podium en krant, moet naar mijn idee meegenomen worden 
door wie naar het literaire werk kijkt dat deze auteur heeft 
gepubliceerd. Biesheuvels werkwijze kan het best geïllustreerd 
worden door de bundels als één geheel te bekijken. Wat dan 
opvalt, is dat die verhalenbundels wel wat lijken op negentiende-
eeuwse ‘groeiboeken’ als de Camera Obscura. Biesheuvel heeft 
met Nicolaas Beets gemeen dat zij allebei publieke figuren zijn 
in hun tijd en dat hun werk grotendeels tot stand komt als 
feuilleton. Beide auteurs hechten waarde aan het voordragen 
voor publiek en het schrijven in publieke media. Verder is er ook 
inhoudelijk verwantschap: in beider werk komt een alwetende, 
commentariërende verteller voor die sterk lijkt op de bekende 
auteur. Die verteller biedt de lezer een heterogene tekst aan die 
lijkt te bestaan uit een aaneenrijging van anekdotes. Wat leren 
wij over Biesheuvels twintigste-eeuwse realisme als we hem 
vergelijken met zijn illustere voorganger? Duidelijk zal worden 
dat Biesheuvel bepaalde procédés overneemt, maar enkele 
basispremissen van het Beetsiaanse realisme ondermijnt. Om 
dit te illustreren zal ik mij richten op één verhalenbundel van 
Biesheuvel, De weg naar het licht en andere verhalen.272   
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4.5.2  Het anekdotisch realisme van Maarten  
Biesheuvel

Biesheuvel debuteert al in 1964 in Hollands maandblad, niet 
lang nadat hij in contact was gekomen met Huib Drion, Karel van 
het Reve en Maarten ’t Hart.273 Omdat hij enige tijd doorbrengt 
in een psychiatrische inrichting, hervat hij zijn publicaties in 
literaire tijdschriften pas weer vanaf 1970. Aanvankelijk weer 
in Hollands maandblad, vanwege de goede verhouding met 
redacteur K.L. Poll. Vanaf 1972 schrijft hij ook veel in Maatstaf. 
Vanaf het begin van de jaren zeventig publiceert Biesheuvel 
zo ontzettend veel dat hij met afstand de lijst aanvoert van 
de meeste prozabijdragen in literaire tijdschriften in de jaren 
zeventig (60 bijdragen tegenover 28 van de nummer twee, 
J.J. Peereboom).274 Hollands maandblad en Maatstaf worden 
Biesheuvels vaste podia, maar ook in Soma, Bzzletin, De gids 
en De tweede ronde is werk van zijn hand te vinden. Pas in 1985 
plaatst Biesheuvel voor het eerst een verhaal in Tirade. Dat is 
opmerkelijk omdat Drion, Van het Reve en ’t Hart met regelmaat 
in het tijdschrift van uitgever Van Oorschot waren te vinden. 
Vanaf zijn debuutbundel In de bovenkooi (1972) publiceert 
Biesheuvel in rap tempo een lange reeks verhalenbundels, 
veelal bij de uitgeverij Meulenhoff en De Harmonie, waaronder 
zijn bekendste bundels De weg naar het licht en andere 
verhalen (1977), De verpletterende werkelijkheid en andere 
verhalen (1979), Reis door mijn kamer. Verhalen (1984) en De 
angstkunstenaar en andere verhalen (1987). 

De kritiek is vanaf het prille begin zeer waarderend. Niet 
alleen critici uit de hoek van het realistisch proza waarderen 
Biesheuvels debuut, maar ook Jacques Vogelaar en Carel 
Peeters. Wel gaat men zich in de loop der tijd wat storen aan het 
voortborduren op steeds dezelfde thema’s en het vasthouden 
aan het korte verhaal. Dat neemt niet weg dat het grote publiek 
de weg naar dit oeuvre weet te vinden. Zijn bundels halen stuk 
voor stuk meerdere drukken en Biesheuvels optredens in de 
radioprogramma’s ‘De suite’ en ‘Pandemonium’ zorgen ervoor 
dat hij naam maakt als entertainer en amateurzanger. In de jaren 
negentig verdwijnt Biesheuvels werk wat naar de achtergrond, 
niet alleen omdat hij dan minder publiceert, maar ook omdat 
in die periode de roman weer stijgt in de literaire hiërarchie 
en daarmee het korte verhaal van het podium verdringt. Die 
ontwikkeling wordt ook zichtbaar als we kijken naar de prijzen 
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die Biesheuvel in de loop der jaren heeft vergaard: na de Alice 
van Nahuysprijs voor zijn debuutbundel, blijft de teller staan op 
twee als hij in 1985 de F. Bordewijkprijs krijgt. 

Camera Obscura wordt wel een ‘groeiboek’ genoemd.275 Beets 
schreef het in zijn studententijd. Hij begint er aan in 1835 en 
het boek verschijnt pas vier jaar later. Uiteindelijk komen er 
in het boek teksten terecht van verschillend kaliber: passages 
uit het dagboek van de auteur, fragmenten uit brieven, eerder 
in literaire tijdschriften of vroege bundelingen gepubliceerde 
verhalen en essays. De selectieformule die ten grondslag ligt aan 
een groeiboek is zo ruim dat er plaats is voor veel verschillende 
teksttypen. Beets volgt hiermee een internationale trend. In 
de Angelsaksische wereld was het halverwege de negentiende 
eeuw gebruikelijk om essays, karakterbeelden en narratieve 
schetsjes te bundelen onder de noemer ‘sketches’. Veel van het 
gebundelde werk was al eerder voorgepubliceerd. 

De weg naar het licht en andere verhalen zou je evengoed 
een ‘groeiboek’ kunnen noemen. In de bundel vinden we 
uiteenlopende genres. Ook al domineert het proza, toch staan 
er twee gedichten in (‘Varen op gegist bestek’/ ‘Dolce vita’). In 
de prozastukken vinden we veel variëteit. In de eerste plaats in 
lengte. Het kortste verhaal is drie pagina’s (‘Een bezoek in het 
zuidoosten van Rusland’), het langste maar liefst 48 (‘De weg naar 
het licht’). Ook het karakter van de verhalen loopt sterk uiteen. 
Zo zijn er verhalen die handelen over jeugdervaringen van een 
ikfiguur die de naam Maarten Biesheuvel draagt (bijvoorbeeld 
‘Mijn grootste schrik’), naast verhalen over een volwassen 
schrijver met diezelfde naam (‘Een avond in Dordrecht’). De 
bundel bestaat echter niet alleen uit autobiografisch aandoend 
proza, er staan ook sprookjesachtige, allegorische verhalen 
in (‘De hulpslager en de ziel’, ‘De vis’). Soms mengen beide 
verhaaltypen, zoals in ‘Faust’, waarin de volwassen schrijver 
Maarten Biesheuvel bezoek krijgt van de duivel. En dan zijn er 
nog de verhalen die gesitueerd kunnen worden in het verleden 
en (vaak) in Rusland. Eén zo’n verhaal is ‘Schoonheid uit zonde’. 
Het zijn verhalen die wel bewerkingen lijken van het proza van 
Tjechov of Toergenjev. Misschien wel het meest negentiende-
eeuwse verhaal uit de bundel is ‘De War’s kerstmis’, waarin 
de Leidse student Biesheuvel de kerkdienst laat varen om zijn 
hospita in nood te hulp te schieten.
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Er is niet alleen variatie van omvang en genre, er is ook een 
grote spreiding in ‘herkomst’. Zie hiervoor tabel 1. Daaraan valt 
af te lezen dat veel van de kortere verhalen voorgepubliceerd zijn 
in niet strikt literaire tijdschriften als Haagsche Courant, NRC 
Handelsblad, Avenue en Propria Cures. Ook Bzzlletin kan tot 
dit rijtje gerekend worden omdat het eerder een populariserend 
literatuurbeschouwend tijdschrift wil zijn dan een écht literair 
tijdschrift. Langere verhalen komen uit Maatstaf en Hollands 
maandblad of zijn speciaal voor de bundel geschreven. 

Tabel 1.  Herkomst van de verhalen in Biesheuvels bundel 
De weg naar het licht en andere verhalen.

Haagsche Courant

Propria Cures

NRC Handelsblad

Avenue

Bzzlletin

Hollands maandblad

Maatstaf

7 3-6 maart ‘74 – mei ‘77

2 2-4 jan en mei ‘77

1 5 dec. ‘75

1 7 dec. ‘76

1 4 maart ‘76

5 9-22 nov. ’75 – april ’77 

4 10 -17 juli ’75 – juni ‘77

Niet voorgepubliceerd 3 1 -48 onbekend

Voorgepubliceerd in Aantal Pagina’s Datering

De herkomst van de verhalen die in De weg naar het licht 
en andere verhalen zijn opgenomen verraadt veel over hoe 
Biesheuvels schrijverschap functioneerde. Interessant is de 
vraag hoe de auteur dit heterogene materiaal ordende. Werden 
de verhalen willekeurig bij elkaar geplaatst of ligt er aan deze 
bundelcompositie een idee ten grondslag?276 

In de eerste plaats kunnen we vaststellen dat de chrono-
logische volgorde niet is overgenomen; er is duidelijk sprake van 
bewuste compositie. Maar welke compositieprincipes kunnen 
we hier nu uit afleiden? De wat langere verhalen ‘Het bal’, ‘Mijn 
grootste schrik’, ‘Faust’ en ‘Vreemd geruis’ uit Maatstaf en 
Hollands maandblad zijn op de sleutelposities aan het begin 
gezet. Een soortgelijke werkwijze kunnen we herleiden uit cluster 
2. De op het laatst toegevoegde langere verhalen ‘Een vreemd 
voorval’ en ‘De weg naar het licht’ worden gesplitst, het ene 
wordt naar voren gehaald, het andere sluit de bundel af. Daar 
tussen worden enkele kortere verhalen geplaatst. Kortom, het 
lijkt erop dat enkele lijvige verhalen op sleutelposities zijn gezet 
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en dat de kleinere verhalen daartussen zijn geplaatst. Hierdoor 
ontstaat er een afwisseling in langere en kortere vertellingen.

Wat voor tekst levert deze compositiewijze uiteindelijk op? 
De argeloze lezer van om het even welke bundel van Biesheuvel 
bekruipt het gevoel gebombardeerd te worden met verhalen en 
verhaaltjes. Uit het voorgaande wordt duidelijk dat de auteur 
er met zijn bundelcompositie op uit lijkt een dergelijk effect te 
bewerkstelligen: de korte verhalen worden bewust tussen de 
wat lijvigere in gezet zodat er afwisseling in tempo ontstaat. Een 
boek als De weg naar het licht en andere verhalen is, zou je bijna 
zeggen, een gebruiksbundel waar je af en toe eens een verhaal 
uit moet lezen. Een poging om alle verhalen achter elkaar te 
lezen wordt bemoeilijkt doordat er steeds andere verhalen en 
verhaaltjes opduiken. En dat gebeurt niet alleen in de afwisseling 
van de verschillende publicaties, maar ook binnen de verhalen 
zelf. Daarin worden namelijk voortdurend kleine verhaaltjes 
(‘anekdotes’) verteld. Hoe dat in zijn werk gaat, wil ik laten zien 
aan de hand van twee verhalen: ‘Vreemd geruis’ en ‘De weg naar 
het licht’. 

Bij het lezen van ‘Vreemd geruis’ zal ik mij concentreren op het 
gebruik van ‘de anekdote’ en de rol van de verteller daarbij. In 
het verhaal treedt een ikfiguur (Maarten) op die samen met zijn 
vrouw Eva op vakantie is in Schiermonnikoog. Op dat eiland 
gebeuren er allerlei dingen die eigenlijk geen gebeurtenissen 
zijn. Er wordt een verhaal verteld, maar dat wordt telkens door 
anekdotes of zijsprongen onderbroken. De eigenlijke verhaallijn 
gaat als volgt: Maarten en Eva liggen in bed. Hen bereikt het 
bericht dat er een plezierjacht vastzit in de Noordzee. Zij staan 
op om te kijken, lopen eerst de verkeerde kant op, vinden niets, 
lopen weer terug en vinden weer niets: het verhaal blijkt niet 
waar. Deze verhaallijn wordt onder meer onderbroken door 
een uitweiding over de familie Drake die in hetzelfde hotel 
logeert, door sterke verhalen van borrelende zeelieden, door 
een gedachtesprong over een zekere David, door twee mannen 
die ’s nachts in een roeiboot op zee varen (‘een sterk verhaal’) en 
door een meeuw die vastzit aan de hengel van een visser die zij 
passeren. 

Dit verhaal is gecentreerd rondom een ‘lege anekdote’: een 
gebeurtenis die geen gebeurtenis blijkt te zijn. Een echtpaar 
wordt ’s nachts gewekt omdat er iets spectaculairs aan de hand 
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zou zijn, maar er is niets gebeurd. Tot tweemaal toe wordt de 
verhaallijn onderbroken door ‘een vreemd geruis’. Dat geruis 
klinkt in het gras langs de weg waar ze lopen. De eerste keer 
gaat Maarten van de weg af om te kijken, maar vindt hij niets. 
Wanneer hij de tweede keer gaat kijken, ziet hij het volgende: 

“Voor mijn handen zag ik twee egels die paarden. Ze 
hadden echter mijn lucht en mijn handen nog niet in de 
gaten of ze gleden van elkaar af en begonnen hun stekels 
op te zetten. ‘Het geruis is weg,’ zei Eva.”277

De anekdote die in dit verhaal centraal zou moeten staan, blijkt 
niet veel voor te stellen, maar wordt vervangen door een ander 
spanningselement: wat is het vreemde geruis? Maar ook dat 
blijkt allerminst spectaculair. Tegelijkertijd zijn er wel allerlei 
andere anekdotes verteld en zijsprongen gemaakt.

Het zelfreflectieve karakter is bij Biesheuvel explicieter 
aanwezig dan bij Hotz. Dit hele verhaal thematiseert het 
‘vertellen’. De nachtelijke weg die Maarten en Eva bewandelen 
kan gelezen worden als metafoor voor het verhaal zelf. Net als de 
weg heeft het verhaal geen aanwijsbaar einddoel. De personages 
slaan enkele ‘verkeerde wegen’ in en die zijsprongen vormen 
het eigenlijke verhaal. Je zou kunnen zeggen dat het daardoor 
een centrumloos verhaal wordt dat slechts uit onafgeronde 
vertellingen bestaat. De titel wijst erop dat het ‘vreemde geruis’ 
de kern zou kunnen vormen, maar ook dat bevindt zich in een 
zijsprong en bovendien blijkt het een detail te zijn dat direct 
ophoudt (en de stekels opzet) wanneer het wordt waargenomen. 
De kern van het verhaal wil zich niet laten kennen. 

Er wordt in het proza van Biesheuvel voortdurend 
gereflecteerd op het schrijfproces. Ik zal daar enige voorbeelden 
van geven. Aan het eind van het verhaal zijn er enkele 
zelfreflectieve uitspraken: “ ‘Oh oh, wat een onzin allemaal,” 
zegt Eva. En Maarten zegt: “ ‘Zo zie je maar,’ zei ik tenslotte, ‘dat 
het wel eens goed kan zijn om af en toe de verkeerde weg in te 
slaan.’ ‘Ik geloof er niets van,’ zei Thony, ‘het lijkt allemaal net 
iets te raar.’ ‘En toch is het waar gebeurd,’ zei Eva.”278 Al eerder 
in het verhaal waren er van dit soort uitspraken te vinden: “Wat 
maken we toch een rare dingen mee,’ zei Eva, ‘eerst die almaar 
uitglijdende zwaan, toen de dikke man die in het water viel en 
nu weer een meeuw aan een hengel.”279 

Mede door de continue aanwezigheid van zelfkritiek, één 
van de functies van ironie, is er in het verhaal veel distantie. 
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Er wordt gebruik gemaakt van de ik-vertelsituatie: de wereld 
van de ik-verteller wordt tamelijk leeg gehouden, maar het ik-
personage ontpopt zich op zijn beurt ook weer als een verteller 
die een aantal verhalen vertelt. Hierdoor ontstaan er drie 
verhaalniveaus: dat van de ik-verteller, dat van het ik-personage 
en zijn vrouw Eva en de verhaalniveaus die verteld worden door 
het ik-personage: bijvoorbeeld de passage over een zekere Thony 
Drake en die over de vriend David die niet aanwezig kan zijn 
bij het avontuur. Deze gelaagdheid zorgt ervoor dat de grenzen 
tussen ik-verteller en ik-personage niet duidelijk te trekken zijn, 
te meer daar er door het ik-personage en zijn vrouw commentaar 
wordt geleverd op het verhaal dat de ik-verteller aan het vertellen 
is, zoals we hiervoor al zagen. 

Aan het begin van het verhaal is een voorbeeld te vinden 
van de voorkeur van deze verteller voor onzinnige details: er 
worden meer dan vijfentwintig regels gewijd aan het reserveren 
van een hotel. In de meeste verhalen zou die handeling juist 
verondersteld en daardoor weggelaten zijn. Door haar juist 
te benadrukken speelt Biesheuvel met de conventies van het 
realisme. In het werk van Biesheuvel wordt de nadruk gelegd 
op het vertellen zelf, zonder dat dat het vertellen van de 
gebeurtenissen in de weg zit. Ook wordt er bewust verwarring 
gezaaid over de verhouding tussen verteller en vertelde. Alles 
wat in dit verhaal verteld of gezegd wordt, komt aan het einde op 
losse schroeven te staan: “Toen ik niemand meer hoorde ging ik 
naast Eva liggen. Ik geloof dat ik die nacht dwazer dan ooit heb 
gedroomd, maar ik kan me geen enkele droom van die nacht 
herinneren”.280 Hiermee ondermijnt de verteller in één keer zijn 
hele verhaal. Net als bij Hotz is er bij Biesheuvel sprake van een 
bewuste vorm van vertellen. Beide auteurs zijn ‘rasvertellers’, 
maar zij zich tegelijkertijd bewust van de precaire status die 
vertellingen hebben. De ironie die in hun werk optreedt, bouwt 
als het ware de zelfkritiek in het vertellen in waardoor er een 
zeer complex verhaal ontstaat dat toch ééndimensionaal gelezen 
kan worden.

In het lange verhaal ‘De weg naar het licht’ wordt dit procédé van 
het voortdurende vertellen tot in het extreme doorgevoerd.281 Het 
is een verhaal van 48 pagina’s zonder witregels. Slechts af en toe 
wordt er ingesprongen. Dat neemt niet weg dat er verschillende 
tijdlagen en een plotontwikkeling te ontwaren zijn. Hoewel het 
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lijkt of het verhaal uit één groot deel bestaat, valt de vertelling 
juist uiteen in verschillende korte vertellingen (anekdoten, zou 
je kunnen zeggen). Het is het verhaal van ikfiguur Maarten die 
wegloopt van huis. Na een vervelende ervaring op kantoor stapt 
Maarten op de fiets om zichzelf uren later in een restaurant terug 
te vinden. Daar ontmoet hij zijn oud-klasgenoot Jan de Jong. 

Maarten en Jan raken aan de praat. Er ontstaat een 
conversatie waarbij de ikfiguur en Jan allebei verhalen vertellen 
over het verleden. Die verhalen worden afgewisseld met passages 
waarin we ‘in het hoofd’ van Maarten terechtkomen. Ook in 
die passages worden verschillende verhalen over het verleden 
verteld. De lezer leest een conversatie die geen gesprek is maar 
een spraakverwarring én een bombardement van verhaaltjes. 
Na hun gesprek gaan ze naar Jans auto om naar diens huis te 
rijden. Daar speelt zich de laatste scène af, die eindigt met de 
vlucht van Maarten uit het huis. Aan het einde fietst hij ‘op de 
weg naar het licht’. Uiteindelijk heeft de verwikkeling alles bij 
elkaar één dag gekost. 

Er wordt in de conversaties in restaurant, auto en huis nogal 
wat informatie verschaft. Er wordt verteld over de middelbare 
school waarop beide jongens zaten, Jan en Maarten vertellen 
allebei over hun studententijd, we krijgen te horen dat Maarten 
gevaren heeft en dat hij in een gekkenhuis heeft gezeten. Verder 
horen we dat hij nu schrijver is en dat dankzij vrouw Eva zijn 
wanen (Maarten denkt soms Christus te zijn) onder controle 
worden gehouden. Er zijn echter veel passages die een stream 
of consciousness karakter hebben en waarin het tegendeel blijkt. 
In die passages worstelt Maarten met allerlei waanideeën.

Het is belangrijk om wat preciezer te kijken naar de 
vertelsituatie. De verteltijd van het verhaal is namelijk de o.v.t. 
Er is echter een ik-verteller die zich zo nu en dan laat zien.282 
Die ik-verteller vertelt vanuit een verondersteld vertelheden 
over het ik-personage. Dat ik-personage wordt op zijn beurt ook 
weer de verteller van een hoop verhalen waarin wederom een 
ik-personage optreedt of waarin andere onbekende personages 
optreden. Bovendien wordt ook het ‘tegenpersonage’ Jan de 
Jong zo nu en dan een verteller. Het komt zelfs voor dat ook in 
de door Maarten en Jan vertelde ingebedde verhalen opnieuw 
verhalen verteld worden. Ten slotte is er nog een derde verteller, 
op het niveau van Maarten en Jan, ‘de stem’ die Maarten een 
en ander vertelt. De distantie tussen de verschillende vertellers 
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wordt niet geschonden. Wat wel opmerkelijk is, is dat het 
verhaal in de onvoltooid verleden tijd een open einde heeft, 
terwijl gesuggereerd wordt dat de ik-verteller in het heden en 
het ik-personage in het verleden dezelfde zijn. Het gat tussen 
het einde van het verhaal en het vertelheden blijft dus opvallend 
oningevuld. 

Biesheuvel heeft in dit verhaal een chaos aan verhalen én 
aan vertellers gecreëerd. En dat in een verhaal dat voor een groot 
deel gaat over de lotgevallen van de schrijver Maarten Biesheuvel 
en diens strijd op de grens van schijn en wezen. In het verhaal 
komen twee tegengestelde visies op het schrijverschap naar 
voren. Wanneer de ikfiguur in gesprek is met zijn oude vriend, 
realiseert hij zich dat hij mislukt is:

“ ‘Hij heeft nog nooit van me gehoord,’ dacht ik. Het 
was haast zoals gewoonlijk, mijn vrienden hebben het 
allemaal hoog geschopt, de een zit in de Hoge Raad, de 
ander is directeur van een groot bedrijf, weer een ander 
is een veelbelovende chirurg, de volgende is over een paar 
jaar schout-bij-nacht, Wilt is professor, Karel is professor, 
Huib is professor, maar ze lezen ten minste wat ik schrijf 
en hebben er zo nu en dan een goed woord voor over. Dit, 
met Jan, was een nieuwe situatie. ‘Ik ben een lul,’ dacht ik, 
een grote stommeling, waarom rijd ik niet in een Lincoln, 
[…] En wat stelt mijn streven nu eigenlijk voor?’ ”283

De ikfiguur is schrijver, maar is jaloers op zijn vrienden die het 
‘ver geschopt’ hebben. In deze passage wordt afgerekend met 
de gedachte dat een kunstenaar een hogere maatschappelijke 
positie heeft dan ‘welgestelde burgers’, als chirurgen of 
professoren. In het verhaal wordt een dergelijke visie op het 
schrijverschap echter wel degelijk geëvoceerd, zij het in een 
droomachtige passage die de indruk wekt dat de ikfiguur aan het 
hallucineren is:

“Maar wie moet er nu aan het kruis hangen? Je kan 
het Jezus toch niet twee keer laten doen? Werken bij 
toerbeurt. [..] Wie, ja wie zal dit keer het offer moeten 
brengen? God zelf aan het kruis? Nee, dat kun je een 
Schepper niet aandoen. Nog eens nakijken. Ik moet ook 
in de vergadering der wijzen. In het gekkenhuis ben ik 
driemaal gestorven. Dan ga ik zelf aan het kruis.”284

Er is een stem in zijn hoofd die hem influistert dat hij goddelijk is, 
een ‘geroepene’ of een ‘profeet’. Deze visie op het schrijverschap 
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komt in het verhaal dus uitgebreid aan bod, maar wordt 
alleen maar opgeroepen in scènes die expliciet fictioneel zijn, 
waaronder hallucinaties.  Het verhaal draagt als titel ‘De weg 
naar het Licht’. De ikfiguur doet er alles aan om de werkelijkheid 
te ontvluchten. Die werkelijkheid bestaat uit een dagelijks leven, 
waarin hij elke dag hetzelfde zinloze werk doet, tot weinig daden 
komt en waarin hij ‘niet verder kijkt dan zijn neus lang is’. Het is 
een veilige wereld (hij is in deze fase namelijk rustig en niet gek), 
maar het is ook een beklemmende wereld. De ikfiguur roept tal 
van ruimtes op die een idee van gevangenschap uitdrukken. De 
vlucht uit die werkelijkheid vindt plaats door het wegfietsen (weg 
bij zijn vrouw Eva) van de ikfiguur, maar minder concreet ook in 
het vertellen van verhalen, over het verleden of over verzonnen 
situaties. Eén van die verhalen, dat hij weliswaar niet vertelt, 
maar dat zich als het ware aan hem opdringt, is de hallucinatie 
waarin hij een jezusfiguur is. Die notie, de schrijver als Christus, 
valt daarmee strikt in het domein van de fictie. 

Maarten wil vluchten voor de werkelijkheid in de fictie, de 
droom en de illusie. Uit tal van passages in dit verhaal blijkt 
echter dat die vlucht mislukt. We weten immers dat hij in het 
gekkenhuis terechtkomt als hij toegeeft aan zijn hallucinaties. 
De kosmische zelfvergroting van de schrijver leidt niet tot 
iets hogers, maar brengt hem in het gesticht. Ook op andere 
niveaus mislukt de vlucht van de ikfiguur: hoewel hij aan de 
lopende band verhalen vertelt, dringt de werkelijkheid zich 
voortdurend aan hem op. Jan de Jong onderbreekt zijn verhalen 
met reacties als ‘dat is een verdomd leuk verhaal’. En hij vraagt 
hem voortdurend om Eva te bellen. Verder wordt er in het 
verhaal tamelijk expliciet een illusie doorgeprikt: Jan de Jong 
maakt Biesheuvel (en zijn opdrachtgevers) wijs dat hij – heel 
idealistisch – het grondwater kwikvrij maakt, wat aan het einde 
van het verhaal slechts sluw bedrog lijkt te zijn. De ikfiguur, die 
‘de schrijver’ verbeeldt, ziet zichzelf als volgt:

“Ik ben een loper in een schaakspel tussen God en de 
Satan, maar dat ga ik jou niet uitleggen. Hoe zou een 
zakenman ooit begrijpen hoe het leven van een sloeber, 
een uitgestotene, een krankzinnige, een uitverkorene 
is.”285

In dit verhaal wordt de opgeblazen ballon van de schrijver-als-
Christus lek geprikt door het voortdurend mislukken van de 
vlucht uit de werkelijkheid van de ikfiguur. De gedachte dat 
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een schrijver een autonome positie inneemt wordt uitvergroot, 
geïroniseerd en in het domein van de fictie geplaatst, maar 
daarmee wél uitgebeeld. Dit maakt het werk van Biesheuvel tot 
een plek bij de uitstek op de rand van twee schrijversbeelden; het 
besef dat het ideaal van de Hoge Kunstenaar niet meer reëel is, 
staat tegenover de literaire verbeelding van hetzelfde ideaal als 
fictie. Het lijkt erop dat het mateloze vertellen een beteugeling is 
van de waanzin. Het hele verhaal door – zelfs na het open einde 
– blijft de ikfiguur tussen deze twee polen in staan. 

De compositieprincipes die Maarten Biesheuvel toepast in zijn 
verhalenbundel De weg naar het licht en andere verhalen 
lijken sterk op die van het ‘groeiboek’ naar negentiende-eeuws 
model. Ik meen die overeenkomst te kunnen verklaren vanuit 
het gegeven dat Biesheuvel als schrijver en publiek figuur een 
maatschappelijke rol speelt die overeenkomt met die van de 
negentiende-eeuwse auteur. Wat Biesheuvel vervolgens vertelt, 
is van een heel andere orde. Hij strooit met anekdotes en brengt 
een veelvoud van vertellers in. Waar de negentiende-eeuwse 
verteller zijn lezers zo goed mogelijk wilde begeleiden en hun 
zijn kritische visie kenbaar wilde maken, daar raakt Biesheuvels 
verteller verstrikt in zijn eigen verhalen. Een vergelijking van 
beide vertellers maakt duidelijk hoe Biesheuvel omspringt met 
de erfenis van het realisme.

In de Camera Obscura zien we herhaaldelijk ik-verteller 
Hildebrand rondwandelen. Hij is de oberverende verteller 
die niet schroomt dat wat hij ziet en vervolgens vertelt van 
moraliserend commentaar te voorzien. Hij is aanwezig met 
lezersaansprekingen, persoonlijke interventies en hij wijst er op 
dat wat hij beschrijft ‘echt gebeurd’ is. Volgen we de narratologie 
dan is Hildebrand een ‘intradiëgetische’ verteller.286 Hij is een 
personage dat voorkomt in het verhaal dat hij vertelt. Complexer 
is het om de tweede vraag te beantwoorden die de narratoloog 
vervolgens stelt: maakt Hildebrand mee wat hij vertelt (en is hij 
daarmee een homodiëgetische verteller) of maakt hij het niet mee 
(en is hij heterodiëgetisch)? Het aardige van de vertelsituatie in 
de negentiende-eeuwse roman is dat deze vraag zeer moeilijk 
te beantwoorden is. Want hoewel Hildebrand deel uitmaakt 
van het verhaal dat hij vertelt (denk maar aan zijn bezoek aan 
de familie Stastok dat aanleiding is om over deze familie uit te 
wijden), beschrijft hij de gebeurtenissen met de afstand van een 

DE_TAAK.indb   255DE_TAAK.indb   255 20-05-2007   23:40:1520-05-2007   23:40:15



256

‘auctoriële verteller’. Hildebrand – die eigenlijk bestaat uit een 
verteller-Hildebrand en een personage-Hildebrand – balanceert 
voortdurend tussen afstand en betrokkenheid. 

Herman en Vervaeck noemen drie eigenschappen van 
vertellers: nadrukkelijkheid, temporele afstand en betrouw-
baarheid. Laten we beginnen met het eerste aspect: dat is 
bij Hildebrand vrij duidelijk, de verteller is zeer zichtbaar. 
Wanneer we spreken over de temporele afstand tussen verteller 
en vertelde, dan wordt het al een stuk complexer. Verteller 
Hildebrand vertelt over een moment waarop personage 
Hildebrand getuige was van een bepaalde verwikkeling. 
Daarmee wisselt de vertelsituatie af tussen ‘vertelling achteraf’ 
en ‘gelijktijdige vertelling’. Het is dezelfde dubbelheid die we 
al zagen toen het ging om de ‘betrokkenheid van de verteller’. 
Voor de betrouwbaarheid van de verteller heeft dit alles weinig 
gevolgen: verteller Hildebrand vertelt natuurlijk vanuit zijn 
subjectieve perspectief, maar de wereld die hij beschrijft kan 
beschouwd worden als ‘waarschijnlijk’ en ‘consistent’. Kortom, 
hoewel de vertelsituatie in Camera obscura een stuk complexer 
is dan ze op het eerste oog lijkt, blijft Hildebrand binnen de 
grenzen van het realisme. In de roman wordt gepoogd de illusie 
te bestendigen dat er een realistische wereld wordt gecreëerd.

Maar hoe zit dat met het vertellen bij Biesheuvel? Ook 
in diens werk komen we regelmatig een verteller tegen die 
‘Maarten Biesheuvel’ heet en die vertelt over wat het personage 
Maarten Biesheuvel heeft meegemaakt. We zagen dat onder 
meer in het verhaal ‘Vreemd geruis’. Wat daarbij opvalt, is dat 
Biesheuvels verteller net als Hildebrand intradiëgetisch is, maar 
dat veel duidelijker is dat het personage óók homodiëgetisch is. 
Telkens maakt het personage deel uit van het verhaal dat verteld 
wordt. De overeenkomst met Beets zit vooral in de zeer grote 
zichtbaarheid van de verteller. Ook bij Biesheuvel laat die zien 
dat hij aan het vertellen is en onderbreekt hij verhalen met zijn 
oordelen. Het grote verschil – en daarmee komen we terecht 
bij het spel dat Biesheuvel speelt met de negentiende-eeuwse 
traditie – zit hem in de betrouwbaarheid van de verteller. De 
verteller in ‘De weg naar het licht’ wordt ons van meet af aan 
gepresenteerd als een labiel figuur – die ook herhaaldelijk 
zijn eigen waarneming in twijfel trekt. De verteller in ‘Vreemd 
geruis’ vraagt zich hardop af of hij het vertelde niet gedroomd 
zou kunnen hebben. Daarmee worden de ‘waarschijnlijkheid’ 
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en de ‘consistentie’ van de waargenomen en vertelde anekdotes 
ondermijnd. En daardoor doorbreekt Biesheuvel de illusie van 
het realisme. Met één hand probeert hij in een realistische 
verhaal een geloofwaardige wereld op te bouwen, met de andere 
hand breekt hij hem weer af. 

Die onbetrouwbare variant van de ‘alwetende verteller’ 
vinden we ook terug in de romans en verhalen die door Vervaeck 
als postmodern worden gekenschetst:

“Ik wil benadrukken dat de onbetrouwbare verteller 
in de postmoderne roman véél meer toont dan zijn 
eigenaardigheden. Hij toont dat zijn zogenaamde 
afwijking ook de onze is en algemener: dat het zogenaamd 
vaste systeem labiel en afwijkend is. De norm en het 
systeem verdwijnen daardoor niet, maar ze kunnen 
niet langer gescheiden worden van de afwijking en het 
ongesystematiseerde. Macht en onmacht, alwetendheid en 
onwetendheid, betrouwbaarheid en onbetrouwbaarheid, 
al deze begrippen liggen zeer dicht bij elkaar, wat 
perfect aansluit bij het clair-obscur van het postmoderne 
weten.”287

Voor Vervaeck is deze onbetrouwbare verteller een manier om 
vorm te geven aan de politieke kritiek die het hart vormt van 
zijn postmodernismeconcept. In het werk van Biesheuvel is deze 
politieke of kritische dimensie niet te vinden. Wel functioneert 
zijn gebruik van de onbetrouwbare verteller als kritiek op de 
‘mimetische traditie’. De mogelijkheid om een coherent en 
betrouwbaar verhaal te vertellen wordt ter discussie gesteld.

Grijpen we terug naar het aan het begin van dit hoofdstuk 
opgestelde basispakket van realismekenmerken, dan valt 
op dat veel van de kenmerken in het proza van Biesheuvel te 
vinden zijn, maar dat ze allemaal ondermijnd worden. Door 
de betrouwbaarheid van de verteller te ondermijnen vervalt 
automatisch de pretentie ‘een zo volledig mogelijk beeld van 
de werkelijkheid weer te geven’, zelf het creëren van de illusie 
van werkelijkheid wordt geproblematiseerd. Ook de nadruk op 
wetmatigheden en typologie wordt hooguit ironisch gebruikt. We 
komen in Biesheuvels verhalen wel ‘types’ tegen, bijvoorbeeld de 
dominee uit het verhaal ‘Mijn grootste schrik’ of ‘Jan’ uit ‘De 
weg naar het licht’. Deze personages representeren echter niet 
de sociale groep waaruit ze komen, ze blijken telkens iets anders 
te zijn dan ze leken. We zien, kortom, dat Biesheuvel wel erg 
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creatief gebruik maakt van het gereedschap uit de kist van het 
realisme. Hij past vele kenmerken toe, maar pretendeert, zo 
lijkt het, uiteindelijk het tegenovergestelde van wat de realisten 
wilden: ‘het doorbreken van de illusie dat er in een verhaal een 
geloofwaardig beeld van de werkelijkheid kan worden gegeven’.

4.6  Autobiografische dwalingen. Lodewijk H.   
Wiener

4.6.1 Autobiografie, authenticiteit en fictie
In de poëtica van Du Perron staan de ‘bekentenismogelijk-
heden’ van de literatuur centraal, stelt Oversteegen in Vorm 
of vent. Du Perron moest niets hebben van de ideeën over 
‘ontpersoonlijking’, ‘transformatie’ en ‘kreativiteit’ van dichters 
Van Ostaijen, Nijhoff en Marsman. Voor de Forum-polemist 
diende “poëzie, niet minder dan iedere andere literaire uiting, 
een directe konfessie van een ‘menselijke’ staat […] te zijn”:

“Voor hem waren dergelijke theorieën […] even zovele 
verdedigingen van de literaire maskerade die het car-
naval der epigonen mogelijk maakte en, erger nog, ook 
de anderen ertoe bracht om zich achter het gedicht te 
verschuilen in plaats van zich er in uit te spreken.”288

Du Perron beoordeelde een schrijver met criteria als ‘moed’ en 
‘eerlijkheid’. Die kwaliteiten heeft de schrijver nodig om de lezer 
via zijn werk toegang te geven tot zijn ‘persoonlijkheid’. De norm 
is: durft een schrijver zichzelf te zijn in zijn werk? Oversteegen 
voegt daaraan toe dat men niet mag volstaan met de gedachte 
dat Du Perron als criticus altijd op zoek was naar ‘de mens 
achter het werk’.289 Het gaat eerder om ‘een houding tegenover 
het bestaan’. Du Perron wil in het werk van een schrijver diens 
levenshouding uitgedrukt zien. 

De twee Forum-voormannen, Du Perron en Ter Braak, 
waren eensgezind in hun strijd tegen het estheticisme, tegen de 
nadruk op de verbeelding of de preoccupatie met de vorm van 
het literaire werk. Zij wijzen daarmee niet alleen het estheticisme 
van de Tachtigers en het symbolisme van een dichter als 
Leopold af, maar keren zich ook tegen bepaalde elementen uit 
het modernisme. Interessant is hun overmatige interesse in de 
niet-fictionele uitingen van een schrijver: dagboeken, brieven 
en autobiografische geschriften. Die belangstelling hangt samen 
met wat ik hiervoor over Du Perron geschreven heb: niet de 

DE_TAAK.indb   258DE_TAAK.indb   258 20-05-2007   23:40:1620-05-2007   23:40:16



259

esthetische vormen die een schrijver hanteert, zijn belangrijk, 
maar de levenshouding die uit het werk blijkt. Voor Ter Braak 
geldt iets soortgelijks: hij heeft een ‘filosofisch’ wantrouwen 
tegen ‘de vorm’, of ‘het masker’.290 Hij waardeert dan ook vooral 
auteurs die voortdurend met de vaststaande vormen breken.

Du Perron en Ter Braak hebben een stempel gedrukt op het 
‘(autobiografisch) realisme’ in de naoorlogse literatuur. Dat is 
vooral te vinden bij aan Libertinage en Tirade gelieerde auteurs. 
Hoe weinig forumiaans men Reve ook mag vinden, het is niet 
voor niets dat hij, de grote voorloper van het autobiografisch 
proza, zijn reisbrieven publiceert in een tijdschrift van Van 
Oorschot. In diens tijdschriften domineert een op Forum terug 
te voeren belangstelling voor egodocumenten en biografische 
gegevens. Bovendien publiceren in Tirade auteurs als Romijn 
Meijer, Peskens en Wiener die zich in de eerste plaats oriënteren 
op Forum, maar in de tweede plaats ook op Reve. Typische 
Tirade-auteurs schrijven niet alleen realistisch, maar vooral 
autobiografisch. Het loont dan ook de moeite om te onderzoeken 
hoe dat autobiografische gestalte krijgt in hun werk.

De theorievorming rond het autobiografische centreert zich 
rondom het werk van de Franse literatuurwetenschapper 
Philippe Lejeune.291. In het hart van diens theorie ligt het concept 
‘het autobiografische pact’. De schrijver van autobiografisch 
proza sluit een pact met de lezer. Beide gaan ervan uit dat er 
in een autobiografische tekst een relatie van identiteit bestaat 
tussen de auteur, de verteller en het personage.292 Op basis 
van dit standpunt ontwerpt Lejeune een typologie van het 
genre ‘autobiografie’. Daarin speelt identiteit een centrale rol. 
Het autobiografisch pact betekent dat de drie partijen (auteur, 
verteller, personage) dezelfde identiteit hebben. Maar daar 
komt dan nog een referentieel pact bij: verteller en personage 
moeten identiek zijn aan een zekere realiteit buiten de tekst. Met 
deze constatering haalt Lejeune de autobiografie uit het domein 
van de fictie.

Hoewel Lejeune vertrekt vanuit een lezersgerichte bena-
dering, is hij er uiteindelijk vooral op uit om een ‘set van criteria’ 
op te stellen waarmee hij een corpus ‘autobiografieën’ kan 
determineren.293 Die doelstelling maakt zijn model precies, maar 
tegelijkertijd ook rigide. Voor Lejeune is de autobiografie ‘een 
narratieve prozatekst waarin een subject in retrospect vertelt 
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over zijn persoonlijke geschiedenis’. De auteur en de verteller zijn 
identiek én de verteller en het hoofdpersonage zijn identiek.294 

Lejeune heeft twee criteria om een roman te onderscheiden 
van een autobiografie: in de eerste plaats de vraag of de naam 
van de auteur gelijk is aan de naam van het hoofdpersonage én in 
de tweede plaats de vraag of auteur en tekst een ‘autobiografisch 
contract’ sluiten met de lezer.295 Gevallen waarin de twee 
kenmerken niet samenvallen, kunnen in zijn ogen niet bestaan. 
Er bestaan geen romans die zich voordoen als fictionele 
tekst maar waarin auteur en personage wel degelijk dezelfde 
naam hebben en evenzo bestaan er geen teksten die zich als 
‘autobiografisch’ voordoen, maar waarin de namen van auteur 
en personage niet overeenkomen. Ik denk echter dat Lejeune 
de zaken hier eenvoudiger voorstelt dan ze zijn. In het corpus 
dat ik in dit hoofdstuk aan de orde stel zien we van beide typen 
wel degelijk voorbeelden. In verhalen van Maarten Biesheuvel 
komen veelvuldig personages voor die de naam van de auteur 
dragen. Toch doorbreken die verhalen al in de eerste alinea het 
autobiografische pact. Het oeuvre van Lodewijk Wiener doet 
zich voor als autobiografisch, ook als er personages in optreden 
(zoals Victor van Gigh in Nestor) die een andere naam hebben 
dan de auteur. Doordat de categoriseringen zo strikt zijn, is 
het model van Lejeune niet geschikt om juist deze interessante 
grensgevallen – waar het fictionele en het autobiografische 
botsen – inzichtelijk te maken. 

Maar laten we Lejeune nog even vasthouden. Twee termen 
staan centraal in zijn tekst: ‘identiteit’ (identity) en ‘gelijkenis’ 
(resemblance). Identiteit is voor hem toe te kennen aan een 
vaststaand subject, gelijkenis is een relatie. Het eerste kan 
achterhaald worden door te kijken naar ‘wie spreekt’ (speech 
act), het tweede door te kijken naar ‘wat er gesproken wordt’ 
(utterance). In de autobiografische tekst onderscheidt Lejeune 
twee identiteitsrelaties. De auteur moet identiek zijn aan de 
verteller en de verteller moet identiek zijn aan het personage. De 
verteller gaat dan een relatie van gelijkenis aan met de auteur, 
terwijl het hoofdpersonage een relatie van gelijkenis aangaat 
met het ‘model’: “the reality to which the utterance claims 
resemblance.”296

Maar wat verstaat Lejeune onder ‘gelijkenis’? Ook daarin 
neemt hij een wat rigide standpunt in. Voor hem zijn biografie 
en autobiografie radicaal verschillend van fictie. Het zijn 
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referentiële teksten en zij willen dan ook informatie geven over 
‘een werkelijkheid’ en die informatie moet controleerbaar zijn. 
Een autobiografische tekst mikt niet op waarschijnlijkheid, zoals 
een fictionele tekst zou doen, maar op waarheid. Dat betekent 
overigens niet dat die controleerbaarheid er altijd is, maar de 
intentie is er en wordt aanvaard door de lezer. Er is, kort gezegd, 
een afspraak tussen auteur en lezer dat er in de autobiografische 
tekst ‘waarheid’ wordt gesproken. In deze context noemt Lejeune 
een ander concept dat hij niet uitwerkt, maar dat wel interessant 
is in het licht van mijn openingswoorden over Du Perron:

“If the narrator errs, lies, forgets, or distorts, with respect 
to his relation to the history (whether remote or almost 
contemporaneous) of his protagonist, these errors, 
lies, omissions of distortions, if we perceive them, will 
simply be taken as further aspects of this nevertheless 
authentic speech act. Let us use the term ‘authenticity’ 
for this internal relation, which is characteristic of the use 
of the first person in a personal narrative; it is not to be 
confused either with ‘identity’, which concerns the proper 
name, or with resemblance, which involves a judgement 
of similarity between two different images that is made by 
a third party.”297 

Naast identiteit (iets wat vooral over namen gaat) en gelijkenis 
(een relatie die door een derde beoordeeld wordt) ziet Lejeune 
binnen de tekst een relatie van ‘authenticiteit’. Dat is de relatie 
die bestaat tussen de verteller en het hoofdpersonage én, zo 
lijkt hij te zeggen, tussen de auteur en ‘het model’. Wat Lejeune 
precies bedoelt met ‘model’ wordt uit zijn essay niet helemaal 
duidelijk. Het lijkt me vruchtbaar het als volgt in te vullen: ‘het 
beeld van de werkelijkheid rondom het leven van de auteur 
dat door de tekst wordt gecreëerd (en door de interpreterende 
lezer wordt gepercipieerd)’. Het gaat dan om de relatie van 
authenticiteit tussen auteur en het beeld van de auteur. 

Opmerkelijk genoeg lijkt Lejeune daarmee aan de 
autobiografie de voorwaarde te stellen die criticus Du Perron 
jaren eerder stelde aan iedere literaire tekst. Voor Du Perron 
lag dan ook vast dat niet alleen uit autobiografische teksten, 
maar ook uit fictionele teksten ‘een beeld van de auteur’ valt 
af te leiden. En dat beeld moest authentiek zijn. Dat Lejeune 
zijn ‘authenticiteitseis’ beperkt tot autobiografische teksten is te 
herleiden tot zijn wel erg sterke scheiding tussen de autobiografie 
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als non-fictiegenre en andere fictionele genres.
Er is nogal wat kritiek geweest op de filosofische onmo-

gelijkheden van de identiteitsrelaties tussen auteur en verteller 
en tussen verteller en personage. Een autobiografische tekst 
kan nooit een objectieve weergave zijn van ‘de’ werkelijkheid, 
er treedt altijd sturing en vervorming op. Er is eerder sprake 
van een subjectieve creatie op basis van herinneringen dan van 
een directe identiteitsrelatie. Er is in een autobiografische tekst 
altijd afstand tussen verteller (een fictionele weergave van de 
auteur aan het einde van het levensverhaal) en het personage 
(een fictionele weergave van auteur / verteller terwijl hij / zij 
het levensverhaal beleeft). En ook tussen auteur en verteller / 
personage is afstand omdat de schrijver van de autobiografische 
tekst in de eerste plaats ‘een beeld creëert van zichzelf in heden 
of verleden’ zonder dat dat volledig waarheidsgetrouw kan zijn. 
Er lijkt eerder sprake van interpretatie van de werkelijkheid dan 
van weergave van realia. 

“Autobiografie is dus niet de neerslag van de waarheid, 
maar van een waarheid geconstrueerd aan de hand van 
een persoonlijke interpretatie: het is autorealiteit en 
autofictie.”298

Het lijkt dan ook vruchtbaarder het ‘autobiografische pact’ op 
te vatten als de ‘illusie van de autobiografische werkelijkheid’ 
die het verhaal de lezer voor wil schotelen. Om die illusie te 
bestendigen maakt de autobiografisch schrijver gebruik van de 
vaststaande procédés die horen bij het genre autobiografie. Van 
Oers wijst erop dat de mogelijkheden van een autobiografische 
tekst begrensd worden door de sociale en morele beperkingen 
die door de ander als ‘gevestigd gezag’, door het ik (autocensuur) 
worden opgelegd én door het ‘structurele en esthetische toezicht 
van het literaire genre’.299 

In het vervolg zal ik laten zien hoe het autobiografische pact 
gecreëerd wordt in het oeuvre van Lodewijk Wiener, een auteur 
die in de jaren zeventig veel bijdragen leverde aan Tirade. Zijn 
werk wordt door critici gezien als ‘autobiografisch’ en ook de 
auteur zelf heeft er nooit een geheim van gemaakt veel uit zijn 
eigen leven te putten. Dat geldt overigens evengoed voor andere 
auteurs die veelvuldig in Tirade publiceren: R. J. Peskens (Geert 
van Oorschot) bijvoorbeeld, A. Alberts, Jeroen Brouwers of 
Henk Romijn Meijer. Wiener geldt in dit hoofdstuk als de ‘pars 
pro toto’ van het Tirade-proza.  
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4.6.2  Het autobiografisch realisme van Lodewijk H.  
Wiener

Lodewijk H. Wiener heeft jarenlang te boek gestaan als een 
veronachtzaamd schrijver. Hij publiceert in zijn carrière bij maar 
liefst vijf uitgeverijen (Meulenhoff, Van Oorschot,  De Bezige Bij, 
Bert Bakker en Contact), krijgt lange tijd geen prijzen en een 
lauwe kritiek. Voor collega Jeroen Brouwers was dit aanleiding 
om Wiener de meest verwaarloosde schrijver uit de Nederlandse 
letteren te noemen.300 In 2003 lijkt er een kentering op te treden 
in de matige waardering van Wieners werk. Hij ontvangt een 
literaire prijs (de F. Bordewijkprijs) voor zijn roman Nestor 
(2002) en Uitgeverij Contact brengt zijn verzamelde verhalen 
uit in twee delen.301 

Van de auteurs die in dit hoofdstuk centraal staan, debuteert 
Wiener als eerst. Nadat hij in de jaren zestig zijn eerste verhalen in 
Tirade heeft gepubliceerd, verschijnt in 1967 zijn debuutbundel 
Seizoenarbeid bij Meulenhoff. Het lijkt aanvankelijk crescendo 
te gaan: de roman Zwarte vrijdag (1967) en de verhalenbundel 
Duivels jagen (1968) worden in korte tijd uitgebracht. Maar 
het loopt anders. Pas in 1972 verschijnt bij Van Oorschot de 
volgende bundel, Man met ervaring, waarna het lang stil blijft. 
In deze fase krijgt Wiener het nodige te verwerken op persoonlijk 
vlak en raakt hij in conflict met uitgever Van Oorschot.302 Die 
wil wél bijdragen hebben voor in Tirade, maar geen bundels 
uitgeven. Pas in 1980 verschijnt de bundel Bomen die te mooi 
zijn moeten worden omgezaagd bij De Bezige Bij. Vanaf dat 
moment komt er weer wat vaart in Wieners publiceren. De 
bundels Misantropie voor gevorderden (1982), Naamloze 
meisjes (1984), Wegens mensenkennis gesloten (1988) en de 
novelle De langste adem (1993) worden uitgegeven door Bert 
Bakker, waarna Ochtendwandeling (1996), Niet aaien. De 
dierenverhalen (1997), Allemaal licht en warmte (1999) en 
Nestor (2002) door uitgeverij Contact worden verzorgd. 

De verhalen van Wiener worden aanvankelijk gepubliceerd 
in Tirade omdat Geert van Oorschot erg gesteld is op dit proza. 
Dat is niet vreemd. Wieners verhalen passen goed bij het type 
proza dat veelal in het tijdschrift verschijnt. In zijn verhalen 
zien we veelal eenzame hoofdpersonen die moeite hebben met 
communicatie.303 Met name de omgang met vrouwen is voor de 
mannelijke hoofdpersonen die in vrijwel al Wieners verhalen 
optreden zeer problematisch. Met dieren kunnen Wieners 
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hoofdpersonen het dan weer wél buitengewoon goed vinden, al 
hebben ook die de neiging hem te verlaten of om te sterven.

Het oeuvre van Wiener kan gezien worden als ‘een literaire 
kroniek van het eigen leven’. Voortdurend schrijft de auteur over 
‘kleine’ scènes uit het leven van een ikfiguur. Het leven van die 
ikfiguur lijkt sterk op dat van auteur Wiener. De ikfiguur nuttigt 
veel jenever (dat ‘Koningswater’ wordt genoemd), is leraar 
Engels en schrijft over zijn ongelukkige liefdesleven. Jeroen 
Brouwers typeert het proza als volgt:

“Al Wieners verhalen zijn waarheidsgetrouw auto-
biografisch en vormen door middel van identieke situaties 
en terugkerende motieven een steeds duidelijker overzicht 
van zijn leven.”304

Van Baelen belicht twee aspecten van het autobiografische 
karakter van Wieners werk. Hoewel de verhalen – en de daarin 
vertelde anekdotes – particulier en incidenteel lijken te zijn, 
hebben ze altijd iets te vertellen over hoe de personages in het 
leven staan. Wiener weet het particuliere altijd te verbinden 
aan wat Van Baelen ‘ethische vraagstukken’ noemt. De auteur 
is op zoek naar een manier om zich op een ethisch juiste manier 
te bewegen in de ‘onophoudelijke samenzwering die leven 
heet’.305 Een ander aspect zijn de poëticaal getinte passages in 
de verhalen waarin de ik-verteller herhaaldelijk aangeeft niet 
te geloven in de werkelijkheid, maar slechts in de subjectieve 
beleving daarvan. In de verhalen zelf wordt die poëticale 
dimensie geïllustreerd: het spanningsveld tussen verbeelding en 
werkelijkheid wordt voortdurend benadrukt. “Wat echt gebeurd 
is doet er in de literatuur niet toe; wat literair authentiek is, is 
waar, anders niets.”306

In zijn succesvolle roman Nestor (2002) heeft Wiener 
enkele brieven en een essay ingebed waarin de naamloze ik-
verteller zich uitlaat over de relatie tussen werkelijkheid en 
fictie. Gezien het feit dat die brieven gericht zijn aan ‘werkelijke’ 
personages als Xandra Schutte en Jeroen Brouwers, ligt het 
voor de hand te denken dat deze ikfiguur het standpunt van 
de auteur vertegenwoordigt, al is er natuurlijk alle reden om 
daarin voorzichtig te opereren. Een eerste waarschuwing geeft 
de auteur zelf:

“Ga ervan uit, geachte lezer dezes, dat alles wat ik neer-
schrijf niet gebeurd is, niet althans in een werkelijkheid 
waarin wij elkaar zouden kunnen ontmoeten en elkaar de 
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hand drukken, of wat waarschijnlijker is elkaar naar de 
strot vliegen, maar slechts heeft plaatsgevonden in een 
door mijzelf geheel zelfstandig geschapen werkelijkheid, 
waarvan u middels betaling van een vaste winkelprijs op 
basis van vrijwilligheid en eigen risico deelgenoot kunt 
worden.”307

Dat het geschrevene niet gebeurd is, is geen probleem, want:
“Ware literatuur beschrijft een werkelijkheid die niet 
bestaat maar die echter is dan het origineel en de vraag 
in hoeverre de beschreven wereld op autobiografische 
gegevens berust per definitie overbodig maakt.”308

De autonome wereld van de tekst kan alleen beoordeeld worden 
op ‘artisticiteit’ en ‘ethiek’. In de fictie treedt, zo stelt Wiener, 
‘een tijdloze waarachtigheid’ op die door vrijwel iedere lezer mee 
beleeft kan worden. Het gaat bij het beoordelen van literatuur 
alleen om ‘stijl’ en ‘authenticiteit’.309 Het gaat niet om de vraag 
of het vertelde in werkelijkheid heeft plaatsgevonden, maar om 
de manier waarop de auteur die werkelijkheid in woorden en 
beelden gefixeerd heeft. 

Wiener gebruikt dit herhaaldelijk benadrukken van de 
fictionaliteit in zijn kritische reactie op onder meer Xandra 
Schutte, Elsbeth Etty en Renate Dorrestein die zich tegen de 
autobiografische roman hebben gekeerd. Het gaat er niet om 
welke werkelijkheid je weergeeft, maar hoe je dat doet. Het is 
dan ook onzin om je te keren tegen het gebruik van gegevens uit 
het eigen leven:

“Dat men uitgaande van zijn eigen ervaringen, zijn eigen 
bestaan en zijn waarnemingen geen goed literair werk 
zou kunnen leveren is slechts dan een te verdedigen 
standpunt als men niet kan schrijven.”310

Zijn eigen voorkeur gaat uit naar teksten die niet de indruk 
wekken aan de schrijftafel in elkaar geknutseld te zijn. 
Wiener houdt het meest van teksten uit de traditie van de 
autobiografische literatuur. Volgens hem zijn Max Havelaar, 
Het land van herkomst, Op weg naar het einde en Nader tot 
U de absolute hoogtepunten uit die traditie. Daarmee loopt hij 
in de pas met de ‘canon van Tirade’ die natuurlijk in hoge mate 
de canon van Ter Braak en Du Perron was. Wieners uitspraken 
over ‘stijl’ en ‘authenticiteit’ komen weliswaar uit een roman 
uit 2002, maar passen volkomen in het literaire debat van de 
jaren zeventig waarin redacteur Goedegebuure de volgende 
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maatstaven verwoordt:
“De criteria die de redactie van Tirade aanlegt bij het 
beoordelen van literatuur, of dat nu in recensies of 
bij het schiften van kopij is, zijn: 1. Heeft de schrijver 
voldoende persoonlijkheid om zijn ideeën de moeite van 
het overdenken waard te maken? 2. Heeft de schrijver 
het talent om die ideeën een vorm te geven die op grond 
van ‘esthetische’ normen aanvaardbaar is? 3. Heeft de 
schrijver een eigen onverwisselbare stijl, waarborgt zijn 
stijl een zekere mate van authenticiteit?”311

Uit Wieners poëticale uitlatingen wordt wel duidelijk dat zijn 
visie op de relatie tussen fictie en werkelijkheid niet helemaal 
spoort met de idee van Lejeune dat er in een autobiografische 
tekst een één op één relatie bestaat tussen de ikfiguur en 
de auteur. Bij Wiener ligt het zo eenvoudig niet. Dit blijkt 
bijvoorbeeld uit de manier waarop hij over zijn ‘autobiografische 
verhalen’ spreekt: consequent heeft hij het over ‘de ikfiguur’. 
Een voorbeeld.

“Alcohol is voor de ‘ik’ een noodzakelijk kwaad, een 
medicinaal vergif. Soms kan hij de spanning niet alleen 
bezweren en moet hij in de wazigheid.”312

Onthullender is het volgende citaat
“De ik-figuur is geen zelfvernietiger, maar als je het in je 
hebt om melancholicus te worden, komt het eruit. Hij zou 
wel anders willen. We praten nu bijna over de reden van 
mijn schrijverschap: het bezweren van dit soort krachten. 
Als ik de melancholie, die ik heb, verwoorden kan, kan ik 
haar ook op afstand zetten en genieten van de chaos.”313

In dit citaat geeft Wiener vrij precies aan hoe de relatie is tussen 
de biografische figuur Lodewijk Wiener en de ikfiguur in diens 
literaire werk. Die ikfiguur wordt door de auteur gebruikt, zo 
lijkt het, om de problemen die hij zelf ervaart ‘te dragen’. Door 
ze de vorm te geven van een literair personage plaatst hij ze op 
afstand en dat geeft hemzelf ogenschijnlijk verlichting. Hoe 
complex de relatie tussen de concrete auteur Lodewijk Wiener 
en zijn personages is, blijkt ook uit het eerdergenoemde Nestor. 
Het daarin opgenomen essay waarin Wiener de fictionaliteit 
van de autobiografie onderstreept (pp. 96-108), wordt gevolgd 
door een passage waarin wordt verteld over de twee kinderen 
van hoofdpersoon Victor van Gigch die binnen vier minuten na 
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de bevalling kwamen te overlijden. Uit verschillende bronnen 
(interviews en brieven) is bekend dat de concrete auteur Wiener 
hier het personage iets laat beleven wat hij zelf in de echte 
werkelijkheid heeft meegemaakt. Het is voor Lodwijk Wiener 
een traumatische ervaring geweest die hem ook lange tijd 
van het schrijven gehouden heeft, en die hij in zijn fictionele 
werk zelden (en hoogstens verhuld) heeft beschreven. Wiener 
confronteert in deze roman een autobiografische ik-verteller 
die de fictionaliteit van de autobiografie benadrukt met een 
fictioneel personage dat heel dicht op de biografie van de auteur 
zit. 

Deze handelingswijze is typerend voor het oeuvre van 
Wiener. Omdat Nestor buiten het tijdvak van dit boek valt, zal ik 
mij beperken tot enkele verhalenbundels uit de jaren zeventig. 
Wiener heeft zijn eerste twee bundels Seizoenarbeid (1967) en 
Duivels jagen (1968) aanvankelijk publiekelijk verworpen. In de 
verzamelbundel Misantropenjaren (1990) neemt hij deze twee 
bundels expliciet niet op en veroordeelt hij ze als jeugdwerk. 
In de latere verzamelbundels is hij lankmoediger. De auteur 
vindt dat zijn schrijverschap pas écht begonnen is met zijn derde 
bundel. De verhalen in die derde bundel wijken ook nogal af van 
die in de eerste twee. Het (quasi) autobiografische element is veel 
sterker geworden. Hoewel de verhalen in de eerste twee bundels 
ook veelal ik-vertellingen zijn, bevatten zij weinig tot geen 
verwijzingen naar het werkelijke leven van de auteur. Pas vanaf 
de derde bundel Man met ervaring (1973) zijn die verwijzingen 
zeer manifest aanwezig, zoals ze ook zijn in de andere bundels 
die Wiener in de periode 1968-1985 publiceert: Bomen die te 
mooi zijn moeten worden omgezaagd (1980), Misantropie voor 
gevorderden (1982) en Naamloze meisjes (1984).

De twaalf verhalen uit Man met ervaring worden allemaal 
verteld door een ik-verteller. De meeste verhalen zijn gesteld in 
de onvoltooid tegenwoordige tijd en verhalen over het dagelijks 
leven van de schrijver Lodewijk Wiener, al wordt die zelden 
bij name genoemd. Zo is er bijvoorbeeld het verhaal ‘U vraagt 
wij draaien’ waarin de ikfiguur na thuiskomst van een vakantie 
naar Engeland een briefkaart vindt van uitgever en redacteur 
Van Oorschot die hem vraagt om een verhaal voor Tirade. Een 
opmerkelijke passage in een verhaal dat uiteindelijk in Tirade 
zal worden voorgepubliceerd, zoals overigens acht van de twaalf 
verhalen uit deze bundel. Dit verhaal is, net als ‘Mijne heren’, 
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een verhaal over het schrijverschap en je zou het derhalve een 
poëticaal verhaal kunnen noemen. Het centrale probleem in 
beide verhalen is dat de ikfiguur weinig meemaakt, maar wel 
onderwerpen nodig heeft om over te schrijven. Die zoektocht 
naar stof voor een verhaal mondt dan uit in een beschrijving 
van een vrij alledaagse kroegscène (zoals in ‘Mijne heren’). 
In de meeste verhalen worden belevenissen van de ikfiguur 
aangehaald: in ‘Karpers’ bezoekt hij het dorp van zijn jeugd, wat 
aanleiding is voor een herinnering, in ‘Man met ervaring’ en 
‘Eind goed, al goed’ wordt verteld over de moeizame verhouding 
die de ikfiguur heeft met seksualiteit en in ‘Eens forens, altijd 
forens’ en ‘Dat had ik gedroomd’ staan de treinreizen van de 
ikfiguur centraal.

Maar wat is dat dan voor een ikfiguur, die Lodewijk 
Wiener? Hij is in de eerste plaats eenzaam. Hiervan getuigen de 
openingszinnen van het verhaal ‘Mee-eters zijn welkom’:

“Het is nu eenmaal zo: alles waarmee ik vriendschappelijke 
betrekkingen aanknoop wendt zich na verloop van tijd 
van mij af. Mannen weigeren mij hun vriendschap, 
vrouwen hun lichaam. Huisdieren worden vals of lopen 
weg; al moet ik hierbij aantekenen dat ik nog niet met 
stelligheid kan zeggen of mijn hond mij wel kwaadwillig 
heeft verlaten.”314

De ikfiguur heeft ook iets met drank. Herhaaldelijk wordt 
gesproken over zijn aandrang om naar het café te gaan, waarbij 
hij een voorliefde heeft voor bier, jenever en champagne, al 
komen we hem (in deze bundel althans) niet in beschonken 
toestand tegen. Zijn grootste zwakte blijkt toch wel de 
seksualiteit. In het titelverhaal wordt hij na een concert van 
Simon en Garfunkel opgepikt door een meisje dat met hem naar 
bed zegt te willen. Hij geeft daaraan maar al te graag gehoor, 
maar het is het begin van een nachtelijke tocht die in mineur zal 
eindigen. Uiteindelijk wijst het meisje hem af en weet hij dat hij 
zich tevreden moet stellen met de ‘gewone manier’, die gebruik 
maakt van de verbeelding:

“Vanzelfsprekend was de hele onderneming al bij 
voorbaat tot mislukken gedoemd. Waarom zo nodig 
buitensporig, met een echt mens. Waarom niet gewoon, 
zoals altijd. Alleen al met het gelaat van die godin kon ik 
weken voort.”315

In dit verhaal wordt een aantal thema’s aan elkaar geknoopt. 
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Het op niets uitlopende seksuele avontuur illustreert nog 
eens de eenzaamheid van de ikfiguur die het gevolg is van zijn 
onvermogen om met mensen te communiceren. Tegelijkertijd 
roept het verhaal de spanning tussen verbeelding en 
werkelijkheid op die we kennen uit de twee poëticale verhalen. 
Door te schrijven roept de ikfiguur verzonnen situaties op 
die de concurrentie aan moeten gaan met de teleurstellende 
mislukkingen in het dagelijks leven. Die spanning krijgt vorm in 
zeer autobiografisch getinte verhalen waarin namen (Simon en 
Garfunkel), tijden (2 mei 1970) en plaatsen (het Concertgebouw) 
heel concreet worden genoemd, maar waarin tegelijkertijd 
hoogst onwaarschijnlijke dingen gebeuren. De lezer vraagt 
zich of die gebeurtenissen zich toch niet hoofdzakelijk in de 
verbeelding van de ikfiguur afspelen.

Om deze werkwijze te illustreren richt ik mij op één, 
willekeurig gekozen, verhaal: ‘Eind goed, al goed’. Dat verhaal 
gaat over de fascinaties van een ikfiguur voor het bezoeken van 
een hoer.316 Met zijn vriend R. zit hij in een Amsterdams café 
te praten over literaire zaken, maar ze worden herhaaldelijk 
afgeleid door een langs wandelende prostitué. In de meeste 
autobiografische verhalen distantieert de ik-verteller zich 
van het ik-personage, maar hier zijn de rollen omgedraaid. 
Wat het ik-personage doet en zegt, is minder onwezenlijk dan 
het commentaar dat de ik-verteller erop levert. Die verteller 
suggereert namelijk dat er op die avond sprake is van een 
complot waarbij zijn vriend R betrokken is en dat als doel heeft 
hem te verleiden tot het bezoeken van het hoertje.

“Alles moest vlees zijn die avond. Het hield niet op. En 
nog had ik niets door.”317 

Klaarblijkelijk wil de ik-verteller zijn gedrag uit het verleden 
vergoelijken door het in een absurd kader te plaatsen:

“Voor hen die net zoveel aantekening bijhouden van 
hun leven als ik, zal het een kleine moeite zijn na te gaan 
dat de avond van 8 september 1970 zomers was en zoel. 
Minder gemakkelijk zullen zij erachter kunnen komen dat 
mij op die warme nazomeravond onverwachts bleek, dat 
ook R. in het grote komplot zat dat nu al 26 jaar lang rond 
mij gesmeed wordt en waarvan het net alsmaar strakker 
wordt aangehaald, ondanks mijn koortsachtig verzet. 
Ook gij dus, R.
Erover gesproken hebben we vanzelfsprekend niet; dit 
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soort strijd wordt zonder woorden gestreden, achter de 
ogen en in de hogedrukpan van de hersenen.”318

Dat het wel mee valt met dat verzet, blijkt in de laatste alinea, 
die volgt op de woorden ‘Eind goed, al goed’. Op de bewuste 
avond heeft de ikfiguur de verleiding kunnen weerstaan en is op 
tijd weggerend, maar twee maanden later gaat hij op zoek naar 
hetzelfde hoertje. 

“Allerlei stemmen in mij schreeuwen tegenstrijdige 
bevelen.
Mijn hart gaat zo te keer dat er stoom uit mijn mond 
komt.
Maar er is nog niets verloren.
Ik heb nog minstens honderd meter om weer sterk te 
worden.”319

In de hierboven geciteerde zinnen wordt onder meer de 
stijlfiguur ‘overdrijving’ gebruikt. De openingsalinea, met het 
maniakale complotdenken, is zo sterk aangezet dat de lezer 
begint de twijfelen aan de autoriteit van de hoogste vertellende 
instantie (de ik in het heden, gebruik makend van de o.t.t.). Het 
effect hiervan is dat er een afstand ontstaat tussen de implied 
author en de ik-verteller. De lezer immers twijfelt aan de status 
van de geciteerde woorden: moeten die letterlijk genomen 
worden of is dit alleen maar humor? Zo’n beslissing valt op basis 
van deze tekst niet te maken omdat deze passage oprecht en 
gekunsteld tegelijk is. Op deze manier wordt het problematisch 
om aan deze tekst een aanwijsbare set van normen en waarden 
toe te schrijven: wordt er in deze tekst een hoerenloper in al zijn 
zwakte te kijk gezet en bespot of lezen we de hartenkreet van 
iemand die zich bewust is van zijn zwakheid maar die niet kan 
beteugelen?

Door het gebruik van de ik-vorm wordt dit nog eens extra 
bemoeilijkt. Lezers van ik-verhalen zijn, zoals ik al eerder zei, 
geneigd een verband te veronderstellen tussen de auteur en de 
ik-verteller of willen op zijn minst de waarden van de implied 
author aan de auteur toeschrijven. Er wordt in dit verhaal (en 
overigens in de gehele bundel) een spel gespeeld met deze 
lezersverwachting: ze wordt gefrustreerd door het gebruik 
van ironie. Wiener laat geen mogelijkheid voorbijgaan om te 
suggereren dat de ik-verteller in zijn werk wel erg veel weg 
heeft van hemzelf. In de verhalen worden herhaaldelijk figuren 
opgevoerd die ook in de werkelijkheid bestaan. De ik in het 
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werk van Wiener lijkt sterk op de auteur, maar tegelijk zijn er 
allerlei signalen die die identificatie weer bemoeilijken. Door 
het veelvuldig creëren van ironische afstand tussen ik-verteller, 
ik-personage en andere personages vervaagt Wiener bewust 
de grens tussen auteur en tekst. De tekst kan gelezen worden 
als een autobiografisch relaas van een drankzuchtige leraar 
Engels die toevallig ook verhalen schrijft, maar kan evenzeer 
gelezen worden als een vernuftig spel met de verhaalanalytische 
problematiek rond de ‘intentional fallacy’.

Er zit een periode van zeven jaar tussen het verschijnen van Man 
met ervaring en Wieners volgende bundel Bomen die te mooi 
zijn moeten worden omgezaagd. In die jaren voltrekken er zich 
in het leven van auteur Wiener nogal wat drama’s: zijn vader 
overlijdt, hij krijgt een tweeling die vrij snel na de geboorte sterft 
en zijn huwelijk strandt (mede als gevolg daarvan). Als gevolg 
daarvan heeft hij een flinke periode last van depressiviteit en 
drankzucht. Deze autobiografische gegevens zijn bekend uit 
interviews en uit brieven. In enkele brieven aan Geert van 
Oorschot doet Wiener verslag van zijn ervaringen die diepe 
wonden in hem hebben geslagen.320

Niet alleen de lezer van deze brieven heeft weet van Wieners 
ervaringen, ook de lezer van zijn fictie treft enkele signalen aan. 
Wat opvalt in Bomen die te mooi zijn moeten worden omgezaagd 
is dat de dood van de twee kinderen en de daaropvolgende 
scheiding slechts zijdelings worden genoemd. De ‘dood’ is echter 
een prominent aanwezig thema. Er komen nogal wat dode dieren 
voor in deze bundel: de wezel in het gedicht ‘Wezels’, de eend in 
‘Kop op’, (bijna) het konijn in ‘In 1959 waren het de vissen’, de 
reiger in ‘Reiger’, de snoek in ‘Snoek’, de rat in ‘Ratten’ en de 
jonge valkjes in ‘Valken hebben geen naam’. Er wordt in deze 
bundel ook over overleden mensen verteld, zoals Anthon Bruch 
in ‘Herpes’ en leerling Dolf B in ‘De bank in de Damstraat hoek 
Oude Hoogstraat’.

De verhalen uit deze bundel worden uitsluitend verteld door 
een ik-verteller. Wanneer die ik-verteller volwassen is, zoals 
in ‘Ik sloop hem op zeker’ en ‘Waterloo’, dan herkennen we de 
eenzame, contactgestoorde en drankzuchtige figuur uit Man met 
ervaring. Vaker dan in de vorige bundel maakt deze ik-verteller 
uitstapjes naar het verleden. Een aantal verhalen speelt zich af 
in de jaren vijftig (‘Haken ontbraken’, ‘Extra kogels’, ‘In 1959 
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waren het de vissen’,  ‘Snoek’ en ‘Valken hebben geen naam’). 
In die verhalen spelen vooral de vader en de broer een centrale 
rol. De ik-verteller zet zijn broertje neer als een wat autistisch 
personage dat zich lang en verbeten kan concentreren op één 
taak: vissen of flipperen.

‘In 1959 waren het de vissen’ is een van die verhalen over 
de relatie tussen ikfiguur en zijn broer. De laatste heeft een 
buitensporige fascinatie voor het doden van dieren, wat de ik 
maar niet kan begrijpen.321 Beide broers zijn er in dit verhaal op 
uit om dieren te vangen, geen van beide slaagt erin. De strik van 
het ik-personage blijkt tot zijn grote opluchting leeg te zijn en zijn 
broer heeft om kwart voor elf ’s avonds nog geen vis gevangen. 
Het is geen wereldschokkend relaas: de ene broer doodt op een 
maniakale manier dieren, de andere wordt zich er van bewust 
dat hij ze niet kan doden. De ik-verteller van het verhaal stelt 
zich op verschillende plaatsen ironisch op. Daardoor benadrukt 
hij de afstand tussen de ikfiguur die vanuit het heden terugkrijgt 
op zijn jeugd en de jeugdige ikfiguur in het verhaal voor wie de 
gebeurtenissen zeer belangrijk zijn. 

Het is belangrijk om vast te stellen dat bij alle ogenschijnlijk 
openhartige zelfspot en de veelvuldige suggestie van authenticiteit 
een aantal onderwerpen in deze verhalenbundel nauwelijks aan 
bod komt: de dood van de ouders, de scheiding en de dood van 
de twee kinderen. In de verhalen is van deze gebeurtenissen geen 
spoor te vinden. In de tien gedichten daarentegen die door de 
bundel zijn verspreid, komen ze wél aan de orde. In het gedicht 
‘Ik zie ik zie wat jij niet ziet’ vertelt een leerlinge haar leraar dat 
er een man tijdens de les naar binnen heeft gestaard: 

“Ik vroeg haar hoe hij er uit had gezien, / En zij beschreef 
mijn vader, / Die zeventien maanden tevoren was 
gestorven.//Toen vroeg ik of hij opgewekt had gekeken. / 
Nee juist niet, zei ze.”322

Het gedicht ‘Beste moeder-2’ begint met de woorden: “Ik 
hoor dat u dood bent. / Wat moet ik zeggen?”.323 Alsof Wiener 
daarmee de sleutel wil geven voor het zo manifeste verzwijgen 
van de ergste trauma’s. Ook in dit gedicht immers vervolgt hij 
met een anekdote die het onderwerp slechts via een omweg 
bespreekbaar maakt: 

“Weet u nog / Dat u lag te slapen / Terwijl ik werkte aan 
een verhaal? // Het was in Zeeland, in 1966, / U sliep en 
ik schreef, / In een en dezelfde kamer. // En we stoorden 
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elkaar helemaal niet.”324

Het schrijnende gedicht ‘Dank u’ is de eerste (en volgens mij 
ook de enige) tekst die Wiener schrijft over het verlies van zijn 
twee kinderen. Hij gebruikt in dit gedicht een metafoor om ze 
aan te duiden: ‘konijntjes’. In dit gedicht wordt duidelijk hoe 
verschillende persoonlijke drama’s zich in zijn leven hebben 
opgestapeld. Hij kan er niet over schrijven zonder er aan het 
einde een ironische en ondermijnende draai aan te geven:

“Toen oktober 1973 mijn vrouw / Moest gaan liggen, 
omdat die twee / Konijntjes liever dood wilden // En 
zijzelf januari 1974 / Dol geworden bleek, zodat wij / Kort 
nadien / Uit elkaar gingen // En april van datzelfde jaar 
/ Mijn vader stierf // Toen dacht ik: / Nu weer eens een 
ander. // En ziet / Nog geen paar dagen later kwam  
Maxje Swart / Onder een auto.”325 

Dit gedicht bevat de kern van deze verhalenbundel: de ‘eigenlijke’ 
autobiografische elementen die in de rest van de bundel 
verzwegen worden. In de rest van de bundel worden situaties 
beschreven die hetzelfde type gevoelens oproepen, maar minder 
‘zwaar’ lijken. Het lijkt erop dat Wiener de grote trauma’s 
verwerkt door te schrijven over zaken die ‘aangrenzendheid’ 
vertonen in de gevoelsfeer. In de roman worden verschillende 
momenten beschreven waarop de ikfiguur geconfronteerd wordt 
met de dood van een dier dat hem dierbaar is. Ook wordt die 
ikfiguur geconfronteerd met de dood van enkele mensen die op 
redelijke afstand staan. Om de confrontatie met het persoonlijke 
trauma te beschrijven put de ikfiguur uit een veld van emoties 
dat grenst aan de emoties die horen bij het trauma, maar minder 
‘zwaar’ zijn. Via deze omweg geeft de ikfiguur uiting aan de 
‘eigenlijke’ trauma’s die verstopt zitten in de gedichten in de 
bundel.326

Wieners ‘autobiografisch schrijven’ is een stuk minder 
autobiografisch dan het lijkt. Binnen de tekst voldoen Wieners 
verhalen grotendeels aan het autobiografisch pact van Lejeune: 
de ik-verteller en het ik-personage zijn veelal dezelfde persoon. 
Soms wordt dit verband in twijfel getrokken – op momenten 
dat de verteller zich afvraagt of wat hij opschrijft wel echt 
gebeurd is en door de in sommige verhalen aanwezige ironie. 
De relatie tussen auteur en ik-verteller is veel complexer. De 
personages worden zelden bij naam genoemd, maar lijken wel 
gemodelleerd naar het leven van de schrijver. Op basis van 
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brieven en interviews valt op te maken dat een groot aantal 
feitelijkheden, zoals plaatsen (Zandvoort, later Haarlem), tijden 
(de vele dateringen in de verhalen) en bijvoorbeeld het beroep 
van de ikfiguur (schrijver én leraar Engels) overeenkomen met 
de levensfeiten van Lodewijk H. Wiener. 

Wie echter de strikte criteria van Lejeune hanteert, dat 
er een relatie van gelijkenis is die als doel heeft de ‘waarheid’ 
te vertellen, kan niet anders concluderen dat deze auteur een 
loopje neemt met het autobiografische. Voor Wiener geldt dat 
zijn autobiografisch proza het best beschouwd kan worden als 
‘autofictie’. Dit blijkt vooral uit de selectieve manier waarop 
hij gegevens over het eigen leven verstrekt. In de eerste plaats 
is er wat hij wél vertelt. Uit de verhalen rijst het beeld op van 
een eenzaam en drankzuchtig mens met een getroebleerde 
seksualiteit. Dat Wiener zich er heel erg van bewust is dat hij 
dit beeld neerzet, blijkt uit de woorden het ik-personage in het 
verhaal ‘Homo homini lues’:

“Hij die bewust voor het solitarisme kiest doet een 
afgewogen en gerichte keuze en zal er te allen tijde attent 
op blijven dat geen ongewenste invloeden van buitenaf 
zijn systeem zullen verstoren.

En wat de misantropie betreft, als een verfijnde vorm 
van solitarisme is het een ideologie, net als iedere andere. 
En net als iedere ideologie tracht ook de misantropie orde 
te scheppen in de chaos. Niet echter door aktief iets te 
ondernemen, van de partij te zijn, de straat op te gaan, 
paal en perk te stellen, het roer om te gooien; noem maar 
op, maar juist door passief te blijven. De misantroop 
handelt door niets te doen, te bedanken voor de eer, zijn 
beurt te laten overslaan, zich terug te trekken, ergens 
anders naar te kijken; en dit dan in de zwarte hoop de 
schade te beperken en niet mee te werken aan een steeds 
groter wordende chaos.

De ware misantroop is een passivist.
De misantropie is dus een levenssysteem. En vanwege 

alle ontberingen die men ervoor over moet hebben 
zelfs een levenskunst. De misantroop is dan ook geen 
verzuurde kniezer, zoals weleens wordt gedacht, maar 
eerder een levenskunstenaar.”327

De ikfiguur in Wieners verhalen is weliswaar gemodelleerd naar 
het leven van zijn schepper, maar dient tegelijkertijd om door 
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het leven te gaan als de personificatie van ‘de misantroop’. Het 
woord ‘levenskunstenaar’ duidt er natuurlijk al op dat voor deze 
auteur de grens tussen kunst en leven überhaupt fluctuerend 
zijn. 

Om het autobiografische van dit proza te duiden is het 
misschien wel belangrijker welke onderwerpen Wiener 
niet aansnijdt of welke onderwerpen hij bewust probeert te 
relativeren. Hij gebruikt daarvoor eigenlijk drie middelen: 
ironie, het confronteren met een trivialiteit en het beschrijven 
van onderwerpen die eenzelfde gevoel oproepen, maar wel 
minder traumatisch zijn. Het gaat in alle drie de gevallen om 
gebeurtenissen die traumatisch zijn én die het leven van de 
auteur sterk hebben bepaald. Het zijn gebeurtenissen die 
in een biografie ongetwijfeld een prominente plaats zouden 
krijgen, maar die in de autobiografie verstopt of verzacht zijn. 
Dit betekent overigens niet dat de relatie tussen auteur Wiener 
en ‘model Wiener’ niet langer authentiek zou zijn. Het is niet 
zo dat Wiener veelvuldig onwaarschijnlijke gebeurtenissen 
vermengt met gebeurtenissen uit zijn eigen leven. Dat de auteur 
een heel duidelijk beeld van zichzelf neerzet én over bepaalde 
onderwerpen niet gemakkelijk in directe zin schrijft, maakt de 
authenticiteit die Du Perron bedoeld zou hebben misschien 
alleen maar sterker. 

Wiener maakt er in zijn autobiografisch proza nogal wat 
werk van om de ‘illusie van autobiografische werkelijkheid’ te 
bestendigen. Hij doet dit door elementen uit zijn eigen leven 
in het proza in te passen. Vervolgens echter gebruikt hij die 
elementen om het autobiografisch schrijven vakkundig te 
problematiseren door ironie, anekdotiek en indexicaliteit. 
Daarmee zien we, na Hotz en Biesheuvel, wéér een auteur die 
teruggrijpt op de traditie om tegelijkertijd te laten zien dat 
de concepten uit die traditie niet zonder meer naar het eigen 
literaire klimaat kunnen worden overgeheveld.

4.7 Conclusie
In beschouwingen als die van journalist Jan Brokken worden 
de ‘realistische’ auteurs uit de jaren zeventig geportretteerd als 
rasvertellers van weinig complexe verhalen rondom één enkele 
anekdote. Het zijn verhalen waarin vooral de nuchtere of sobere 
stijl opvalt en die niet gespeend zijn van een ironische inslag. Ze 
zijn gemakkelijk leesbaar en beogen de wereld waarheidsgetrouw 
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weer te geven. Min of meer wordt gesuggereerd dat de 
realistische auteurs uit Maatstaf, Hollands maandblad en 
Tirade belangrijke ontwikkelingen in het denken over literatuur 
aan zich voorbij hebben laten gaan: zij geloven immers nog in de 
mogelijkheid om een afgerond verhaal te vertellen. Die suggestie 
miskent dat de realistische auteurs uit de jaren zeventig zich 
wel degelijk bewust zijn van de problemen die optreden bij 
het vertellen van een verhaal. Zij delen met hun tijdgenoten de 
opvatting dat de literaire tekst niet langer onproblematisch kan 
worden ingezet als middel om de werkelijkheid te beschrijven 
en te verklaren. F. B. Hotz, Maarten Biesheuvel en Lodewijk 
Wiener gaan in hun verhalend proza zeer creatief om met de 
elementen uit het ‘basispakket’ van het realisme. Zij gebruiken 
allerlei concepten uit deze stroming, maar lijken die uiteindelijk 
vooral te willen ondermijnen. 

De pretentie van de realistische roman ‘omvattend’ te willen 
vertellen en daarmee wetmatigheden op het spoor te komen, 
wordt door geen van deze drie auteurs gedeeld. Dit blijkt niet 
alleen uit hun keuze voor het korte verhaal in plaats van de 
grote roman. Ook met de realistische situaties (anekdotes) die 
zij in hun korte verhalen aan de orde stellen, beogen zij niet de 
wereld te begrijpen door haar zo gedetailleerd mogelijk in kaart 
te brengen. Personages in hun proza zijn niet zozeer onderdeel 
van een netwerk van krachten als wel unieke persoonlijkheden 
met al hun tekortkomingen.

Met het gebruik van ironie slaagt F. B. Hotz erin een aantal 
vooronderstellingen van het realistisch proza onder druk 
te zetten. Zo wordt er in een verhaal als ‘Dood weermiddel’ 
gesuggereerd dat er sprake is van een authentiek (vertellend) 
personage, maar door de ironische distantie tussen ik-verteller 
en ik-personage wordt het de lezer moeilijk gemaakt de woorden 
van verteller / personage op waarde te schatten. Daardoor is het 
niet gemakkelijk om een coherent beeld te creëren van de implied 
author: het verhaal doet daardoor moeilijk te identificeren 
maatschappijkritische uitspraken. Op die manier slaagt Hotz 
erin de gehele vertelling onder druk te zetten. Er worden 
steeds twee dingen tegelijk gezegd en twee leesmogelijkheden 
geoperationaliseerd. Deze dubbelheid van de ironische vertelling 
ondermijnt ‘de illusie van werkelijkheid’ die door de gekozen 
onderwerpen en personages wel gesuggereerd wordt.

In het proza van Maarten Biesheuvel valt vooral de 
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eigenaardige omgang met de te verdelen informatie op. De 
verteller in zijn verhalen heeft een voorkeur voor onzinnige 
details. Dit oogt ‘hyperrealistisch’, maar ondermijnt de 
realistische conventies ‘authenticiteit’ en ‘leesbaarheid’. Een 
soortgelijk effect bereikt Biesheuvel met de compositie van zijn 
verhalenbundels. Die bestaan uit een afwisseling van zeer korte 
en langere verhalen, waarbij ook allerlei genres door elkaar 
gebruikt worden. In de verschillende verhalen strooit Biesheuvel 
met anekdotes die door vele verschillende vertellers worden 
verteld. De veel voorkomende ik-verteller bij Biesheuvel is geen 
negentiende-eeuwse moraliserende en becommentariërende 
aanschouwer (al lijkt hij daar soms op), maar is een zeer 
nadrukkelijk aanwezige figuur die niet zelden verstrikt raakt in 
zijn eigen verhalen. De ‘waarschijnlijkheid’ en de ‘consistentie’ 
van het vertelde worden hierdoor stelselmatig ondermijnd. In 
plaats van de illusie van werkelijkheid te bestendigen, wordt 
de nadruk gevestigd op het feit dat er verteld wordt en dat het 
vertelde grotendeels voortspruit uit de verbeelding van de ik-
verteller.

Lodewijk Wiener sluit met zijn proza aan bij de traditie 
van autobiografische literatuur. Toch is zijn proza minder 
waarheidsgetrouw dan het lijkt. De vanzelfsprekende 
identiteitsrelatie tussen ik-verteller en ik-personage is er wel, 
maar wordt door het gebruik van ironie geproblematiseerd. 
Net als bij Hotz is niet altijd duidelijk hoe ‘serieus’ we de 
uitspraken van verteller en personage moeten nemen. Met de 
andere voor de hand liggende relatie (die tussen ik-verteller en 
auteur) wordt door Wiener een nog subtieler spel gespeeld. De 
ikfiguren worden gemodelleerd naar het leven van de auteur, 
maar maken tegelijkertijd dingen mee die tamelijk ‘onwerkelijk’ 
zijn. Belangrijker nog is dat Wiener in zijn verhalen heel veel 
autobiografische gegevens niet verstrekt. Zeer belangrijke 
ervaringen worden niet of zeer verbloemd verteld, terwijl 
veel minder belangrijke ervaringen zeer prominent naar 
voren komen. In zijn ‘autofictionele’ verhalen zet Wiener een 
kunstmatig beeld neer van de ikfiguur Lodewijk Wiener die wel 
lijkt op zijn geestelijk vader, maar voldoende fictioneels bevat 
om duidelijk een personage te zijn.

Hotz, Biesheuvel en Wiener herwaarderen het concept 
realisme door het op een nieuwe manier te gebruiken waarbij 
bepaalde conventies ter discussie gesteld worden. Wat 
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authentieke vertellers lijken, blijken misleidende bedriegers 
te zijn. Wat een geloofwaardige en levensechte wereld lijkt, 
blijkt bij nader inzien een gekunsteld bouwwerk. En het 
belangrijkste is misschien wel dat deze auteurs weigeren om 
een herkenbaar en herleidbaar ethisch standpunt in te nemen. 
Ironie, het strooien met anekdotes en het ondermijnen van de 
autobiografische suggestie zorgen ervoor dat er in deze verhalen 
steeds een ogenschijnlijk leesbaar en geloofwaardig realistisch 
verhaal wordt verteld dat tegelijkertijd wordt ondergraven 
door de manier waarop deze auteurs dit realisme vorm geven. 
Hiermee vestigen zij de nadruk op het gegeven dat een verhaal 
een fictionele constructie is. Ook laten zij tijdens het vertellen 
zien dat er verteld wordt. Zij ondermijnen daarmee de gedachte 
dat een auteur met behulp van de verbeelding de ‘illusie van 
werkelijkheid’ daadwerkelijk kan creëren. Authenticiteit, 
consistentie en objectiviteit – basisconventies van de traditionele 
realistische roman – zijn voor de realistische auteurs uit de jaren 
zeventig concepten die niet natuurlijk (‘werkelijk’) zijn, maar 
geconstrueerd (‘fictioneel’).

Deze realistische auteurs uit de jaren zeventig delen met de 
auteurs uit Raster en De Revisor een wantrouwen ten aanzien 
van de macht van de verbeelding. In hun realistische teksten 
gebruiken zij het mimetisch vermogen van de literatuur, om 
het tegelijkertijd ter discussie te stellen. Zij laten daarmee zien 
dat het niet mogelijk is om in een literaire tekst een objectieve 
weergave van de realiteit te bestendigen. Technieken die 
daartoe gehanteerd worden, zoals de betrouwbare verteller, 
het authentieke personage en het afgeronde verhaal, worden 
in zekere zin gepersifleerd en daarmee ontkracht. Dat zij deze 
kritische houding ten opzichte van de verbeelding delen met hun 
tegenstanders in het literaire veld, wil niet zeggen dat zij dezelfde 
conclusies trekken. Bij Raster leidt dit besef tot een vurig 
pleidooi om de ‘verwarring te vergroten’ en de conventionele 
taal te lijf te gaan. Bij De Revisor is er eerder sprake van een 
soort ‘schrijven tegen de bierkaai’ – dat uitmondt in ‘schrijven 
over schrijven’. 

Het gedachtengoed uit Maatstaf, Hollands maandblad en 
Tirade verzet zich tegen een vorm van literatuur die de lezer 
bewust wil maken van het eigen leesproces en daarmee de 
inleving probeert te frustreren (De Revisor) of een vorm van 
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literatuur die teksten zo complex maakt dat de lezer zich ervan 
bewust moet worden hoe de machtsstructuren in de samenleving 
weerspiegeld worden in realistische teksten (Raster). Auteurs 
uit deze tijdschriften vertrekken vanuit een andere institutionele 
positie. Zij zoeken geen aansluiting bij de internationale avant-
garde of bij het high modernism. Zij staan in de traditie van het 
realisme. Hoe zeer zij de verbeelding ook ondermijnen, ze willen 
haar wel degelijk blijven gebruiken. Voor hen staat immers 
buiten kijf dat literatuur de lezer een leesbaar verhaal moet 
geven. In hun herschrijvingen van het realisme combineren 
realistische auteurs hun institutionele positie en de daarbij 
horende poëticale opvattingen met een breder in het literaire 
veld gedeelde kritiek op de verbeelding. 
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Hoofdstuk 5
Dunne planken over een afgrond. Postmodernisme
in proza uit de jaren zeventig: Raster en De Revisor 

5.1 Inleiding
De Nederlandse literatuur uit de naoorlogse periode kent 
verschillende vormen van experimenteel proza. Voor de 
Tweede Wereldoorlog waren er in de poëzie wel experimenten 
opgetreden, maar bleven vormen van realisme het proza 
domineren. Anbeek presenteert Bert Schierbeek als de 
grote voorloper: “onze eerste naoorlogse experimentele 
prozaschrijver”.328 Diens Het boek Ik (1951) staat lange tijd op 
zichzelf, hoewel ook twee belangrijke auteurs uit de jaren vijftig 
incidenteel een experimenteel werk schrijven: Willem Frederik 
Hermans (De God denkbaar Denkbaar de God uit 1956 en Het 
evangelie van O. Dapper Dapper uit 1973) en Harry Mulisch 
(De verteller uit 1970). Al met al is het pas na 1960 dat er meer 
aandacht ontstaat voor “teksten die het traditionele mimetische 
standpunt (een roman is een spiegel van de werkelijkheid) 
ondermijnen”.329 Had Anbeek zoals Hugo Brems de Nederlandse 
én de Vlaamse literatuur in beschouwing genomen, dan had hij 
nog eerder een voorloper aan kunnen wijzen: Louis Paul Boons 
Mijn kleine oorlog. 

Onder invloed van de Franse nouveau roman (Robbe-Grillet, 
Butor) begint onder meer Sybren Polet (Breekwater uit 1961) de 
werkelijkheidsillusie krachtig te doorbreken. De werkwijze van 
Polet gaat een stap verder dan die van eerdere experimentelen: 
hij breekt radicaal met de bestaande romanconventies. Hij wordt 
daarin bijgevallen door Jacques Firmin Vogelaar die in 1966 de 
roman Anatomie van een glasachtig lichaam publiceert. Deze 
twee prozavernieuwers en een grote groep auteurs van ‘ander 
proza’ die in hun voetsporen treden, organiseren zich vanaf 1967 
rondom het tijdschrift Raster. In de context van dit tijdschrift 
verschijnen romans van Willy Roggeman (De axolotl, 1967), C.C. 
Krijgelmans (Homunculi, 1967), Jacques Hamelink (Ranonkel, 
1969), Mark Insingel (Perpetuum mobile, 1969), J. Bernlef (De 
maker, 1972), Daniël Robberechts (Praag schrijven, 1975), Lidy 
van Marissing (De omgekeerde wereld, 1975), Oscar Timmers 
(J. Ritzerfeldt) (De amazone, 1977) en H. C. ten Berge (De beren 
van Churchill, 1978).330

Vanaf 1974 vinden we in De Revisor een andere vorm van 
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vernieuwend proza: het zogenaamde academistische proza. 
Criticasters hebben de revisoren van meet af aan verweten dat 
zij met hun proza ingewikkeld willen doen. Om te laten zien dat 
zij academisch geschoold zijn, doorspekken zij hun verhalen met 
vrijblijvende vormexperimenten. Ook degenen die het tijdschrift 
wél serieus nemen, hebben moeite om aan te geven wat voor 
proza het nu precies is. Dit leidt tot onduidelijke typeringen 
als  ‘voor deze auteurs gaat het niet om het wat, maar om het 
hoe’ (Melissen), ‘zij treden de werkelijkheid met de verbeelding 
tegemoet’ (Peeters) of ‘zij willen niet een verhaal vertellen, maar 
behandelen’ (Brokken).331 Anbeek vergelijkt de Revisor-auteurs 
met oudere collega’s Mulisch, Nooteboom en Brakman. Hij 
brengt De Revisor in verband met Raster:

“De Revisor-auteurs zetten zich af tegen een literatuur 
die voor de schrijver een middel tot zelfexpressie betekent 
en de lezers identificatiemogelijkheden biedt: de vorm, 
de manier waarop het verhaal behandeld wordt, moet 
zo’n directe inleving blokkeren. In dat opzicht staan zij 
dus dicht bij de Raster-groep, maar zij wijken op een 
aantal beslissende punten af van het avant-gardistische 
proza  zoals dat door dat tijdschrift wordt gepropageerd: 
er wordt uiteindelijk door Revisor-schrijvers toch 
een verhaal verteld, met herkenbare personages. Het 
radicalisme van Raster, met de politieke kanten ervan, 
ontbreekt te enen male bij De revisor”332

Dirk Ayelt Kooimans debuut Manipulaties (1971) en zijn novelle 
Een romance van twee jaar later zijn de eerste echte Revisor-
teksten. Niet lang daarna debuteren ook Doeschka Meijsing met 
De hanen en andere verhalen (1974), Nicolaas Matsier met Oud-
Zuid (1976), Frans Kellendonk met Bouwval (1977) en Patrizio 
Canaponi met Een gondel in de Herengracht (1978). De wat 
oudere auteurs Willem Brakman, onder meer Het godgeklaagde 
feest (1967) en De biograaf (1975), en Gerrit Krol, onder meer 
Het gemillimeterde hoofd (1967) en De chauffeur verveelt 
zich (1973), stonden voor het verschijnen van De Revisor wat 
geïsoleerd in de Nederlandse literatuur, maar worden door het 
nieuwe tijdschrift als voorlopers omarmd.

Dat de experimentele literatuur in de jaren zeventig twee 
institutionele bolwerken heeft, mag opmerkelijk genoemd 
worden. Waarom niet de krachten gebundeld? Beide tijdschriften 
beroepen zich op de erfenis van Merlyn, beide tijdschriften 
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keerden zich tegen de traditie van ‘anekdotisch realisme’ die ik 
in het vorige hoofdstuk aan de orde heb gesteld. Desondanks 
waren er tussen de twee schrijversgroepen onoverbrugbare 
verschillen. Dat blijkt uit het antwoord van Dirk Ayelt Kooiman 
op mijn vraag waarom de twee tijdschriften nooit samen zijn 
gegaan: “Raster, er zijn zelfs voorzichtige pogingen tot een fusie 
gedaan, maar die stuitten op Vogelaar.”333 En dat mag nauwelijks 
verbazen wanneer we het volgende oordeel van Vogelaar over 
het Revisor-proza lezen:

“Typerend […] is dat bijvoorbeeld de Nouveau Roman 
in Nederland nooit gelezen is, laat staan hier heeft 
doorgewerkt,  maar dat een derivaat van enkele 
nouveau-romanprocedees in het zogeheten Revisor-
proza salonfähig is kunnen worden. Dat is beschaafd 
eksperiment: spiegeleffekten, schrijven over het schrijven, 
Spielerei.”334

Ondanks de verschillen tussen ‘ander proza’ en ‘academistisch 
proza’ komen beide richtingen in aanmerking voor het predikaat 
postmodernisme. Wanneer aan het einde van de jaren tachtig 
de term voor het eerst gebruikt wordt als literair-historische 
classificatie, dan zijn het vooral auteurs uit deze tijdschriften 
die postmodern worden genoemd.335 De namen van Cees 
Nooteboom, Willem Brakman, Louis Ferron, Gerrit Krol, Leon 
de Winter en Jacques Vogelaar worden regelmatig genoemd.336 

Er is een spanningsveld tussen de manier waarop auteurs 
zichzelf positioneren en de literair-historische stroming waarmee 
deze schrijversgroepen achteraf geclassificeerd worden. Het 
gebruik van het begrip postmodernisme om literatuur uit 
Raster en De Revisor te beschrijven, benadrukt vooral de 
overeenkomsten tussen beide richtingen en de internationale 
literatuur. De auteurs zélf benadrukken in de jaren zeventig 
vooral de verschillen. Aan de hand van deze enigszins 
paradoxale situatie wil ik laten zien in hoeverre het gebruik van 
het stromingsconcept postmodernisme voor de Nederlandse 
prozaliteratuur tussen 1968 en 1985 zinvol is. 

5.2 Over modernisme en postmodernisme
Postmodernisme is, als alle stromingsconcepten, een model 
dat gebruikt wordt om literaire ontwikkelingen te ordenen of te 
verduidelijken. En zoals bij ieder model zijn er vele verschillende 
invullingen voor handen. De term wordt voor het eerst frequent 
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gebruikt door literaire critici die rond 1960 de Amerikaanse 
literatuur proberen te karakteriseren. Sinds Ihab Hassan, Leslie 
Fiedler en Susan Sontag (om de bekendsten te noemen) het 
bekendheid gaven, heeft het postmodernisme zich ontwikkeld 
tot een begrip dat niet alleen opduikt in literaire kringen overal 
ter wereld, maar ook gebruikt wordt in discussies over filosofie, 
sociologie en politiek.337 

Dat het postmodernisme van meet af aan een diffuus 
concept is, blijkt uit het contrast tussen twee critici die aan de 
wieg ervan staan. Leslie Fiedler, die in 1965 ‘Cross the border 
- Close the gap’ publiceert, zet een stevige aanval in op de status 
van de hoge kunst.338 Het is hem er vooral om te doen aandacht 
te vragen voor de in opkomst zijnde popcultuur die in zijn ogen 
niet minder waardevol is dan de zogenaamde hoge cultuur van 
het modernisme. Ihab Hassan daarentegen heeft het in zijn The 
dismemberment of Orpheus over de ‘tradition of silence’ in de 
poëzie.339 Hij vestigt de aandacht op de avant-gardistische kant 
van het modernisme. Die traditie komt pas in het postmodernisme 
volledig tot bloei. Hoewel Fiedler en Hassan elkaar vinden 
in hun aanval op het ‘gewone’ modernisme, komen zij uit bij 
totaal verschillende concepten. Literatuurwetenschappers die 
postmodernisme conceptualiseren als literaire stroming, zoeken 
vooral aansluiting bij Hassan.340 

De eerste literaire verschijnselen die postmodern worden 
genoemd, reageren op modernistische literatuur. Postmodernisme 
is dan ook in de eerste plaats een tijdsaanduiding: literatuur van 
na het modernisme. Hoeveel varianten van het postmodernisme 
er ook bestaan, ze delen volgens Hans Bertens allemaal de wil 
om het modernisme te overstijgen:

“In their own way, they seek to transcend what they see 
as the self-imposed limitations of modernism, which 
in its search for autonomy and purity or for timeless, 
representational, truth has subjected experience to 
unacceptable intellectualizations and reductions.” 341

Hoewel er een duidelijke overeenkomst is tussen de verschillende 
vormen van postmodernisme, verschillen zij nogal van elkaar. 
In de ene kunstdiscipline wordt de zelfreflectieve kant van het 
modernisme tot aan het uiterste doorgevoerd, maar in andere 
kunstvormen zien we juist kunstenaars die ‘ouderwets’ verhalen 
vertellen en de werkelijkheid willen representeren.342 Bertens 
ziet die verschillen als onderdeel van één en hetzelfde probleem, 
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een representatiecrisis: “a deeply felt loss of faith in our ability 
to represent the real, in the widest sense.”343

Een helder concept van het postmodernisme vereist een helder 
concept van het modernisme. Ik maak in dit boek gebruik van de 
conceptualisering van Fokkema en Ibsch. Dat betekent dat met 
modernisme niet wordt verwezen naar die literaire richtingen 
die tot de historische avant-garde worden gerekend, maar dat ik 
aansluit bij het zogeheten ‘exclusief modernisme’. Het concept 
dat Fokkema en Ibsch in hun standaardwerk Het modernisme 
in de Europese letterkunde presenteren, heeft betrekking op een 
tiental auteurs.344 Deze auteurs publiceren tussen 1919 en 1940 
en waren tot dan toe nog niet beschouwd als representanten 
van een literaire stroming. Zij hebben zich nooit geschaard 
achter het banier van een hemelbestormende beweging. Het 
zijn intellectuele eenlingen die zich ongemakkelijk voelen in het 
politieke en maatschappelijke klimaat van het interbellum.

Kernelement in het werk van auteurs als Proust, Gide, Joyce, 
Mann, Du Perron en Van Bruggen is dat alle kennis subjectief is. 
Deze auteurs plaatsen vraagtekens bij de gedachte dat er zoiets is 
als ‘waarheid’. De individuele, subjectief gekleurde interpretatie 
van de werkelijkheid gaat voor deze auteurs boven de slechts in 
schijn objectieve wereldbeelden van wetenschappen en politieke 
systemen. In het literaire werk komen deze gedachten tot uiting 
in de onzekerheid van de verteller.

“De Modernistische verteller is minder zelfverzekerd en 
beseft het voorlopige, hypothetische karakter van zijn 
zienswijze en  presentatie. Hij twijfelt aan zichzelf, is 
bepaald niet als alwetend te beschouwen en is ook niet 
zeker van de door hem gecreëerde personages.”345

Door het gebruik van een verteller die zijn constructies als 
hypothetisch beschouwt, worden in het werk van deze auteurs 
de grenzen tussen essay en literatuur troebel gemaakt. Een 
ander belangrijk kenmerk van modernistische literatuur is het 
volgende: 

“In de Modernistische herinneringsroman leidt dit tot 
een problematisering van de betrouwbaarheid van het 
geheugen. Daar de waarde van al dan niet beredeneerde 
zekerheid in twijfel wordt getrokken, is er ruim plaats 
voor de stream of consciousness, de bewustzijnsstroom, 
waarin de verandering van de gedachten prevaleert boven 
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een eventuele slotsom.”346 
Fokkema en Ibsch geven een aantal semantische velden, 
waarmee de modernistische literatuur beschreven kan worden: 
bewustzijn, onthechting en observatie.

“Centrum van het Modernistische semantische universum 
is het individuele bewustzijn, dat zich zo min mogelijk 
door invloeden van buiten laat imponeren en zich tegen-
over de buitenwereld gereserveerd opstelt, om vanuit een 
zo onafhankelijk mogelijke uitgangspositie de wereld te 
observeren.”347 

Modernistische auteurs beschouwen de wereld als onkenbaar 
en proberen daarin via literatuur eenheid te scheppen. In veel 
modernistische teksten komen we een hoofdpersoon tegen die 
op een subjectieve manier zijn leven probeert te ordenen. Door 
er een verhaal van te maken kan hij alles in een zinvol verband 
brengen. Een voorbeeld hiervan is Het land van herkomst 
(1935) van Du Perron.348 De hoofdpersoon van deze roman, 
Ducroo, probeert via het opschrijven van herinneringen zijn 
jeugd in kaart te brengen. Het kader dat hij daarbij aanbrengt, is 
de liefde voor zijn huidige vrouw Jane. De roman wekt daarmee 
de indruk dat het leven van Ducroo geordend is in een mythisch 
en zinvol verband.

Ook in een roman als Eva (1927) van Carry van Bruggen 
probeert een introspectief subject de feiten van haar leven 
zingevend te interpreteren.349 De roman kan gezien worden als een 
ontwikkeling in zelfkennis, wat ook in het perspectief tot uiting 
komt.350 En daarmee zijn we aangeland bij een ander kenmerk 
van modernistische literatuur: het verteltechnische experiment. 
Men breekt met de traditionele, realistische technieken. In het 
modernistische proza domineren experimenten met de vorm en 
wordt veelvuldig gebruik gemaakt van de ‘vrije indirecte rede’. 
Gaat men er in het realisme vanuit dat de wereld objectief te 
beschrijven is, in het modernisme verliest men dat geloof. Iedere 
beschrijving is subjectief. En welke stijlvorm is er geschikter voor 
de subjectieve beschrijving dan de ‘vrije indirecte rede’? We zien 
dan ook dat de werken van auteurs als Thomas Mann, Simon 
Vestdijk, Willem Frederik Hermans en James Joyce gekenmerkt 
worden door het veelvuldig gebruik van dit vertelprocédé.

Het subjectieve ordenen dat in het modernisme centraal 
staat, levert een nieuw gebruik op van intertekstualiteit. 
Verwijzingen naar de mythe, naar de klassieken of naar de 
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geschiedschrijving staan in dienst van het ordenende raster dat 
over de actuele werkelijkheid gelegd dient te worden.351 Van 
den Akker en Dorleijn benoemen een aantal modernistische 
kenmerken in het oeuvre van  dichter Martinus Nijhoff:

“de mythische ondertoon, het verwerken van literatuur 
in literatuur, de vervreemding, de manipulatie van 
het vertelperspectief,  de notie van onthechting, 
depersonalisatie, het open einde.”352 

Voor Nijhoff is het literaire werk een individueel gebonden, 
voorlopige poging om greep te krijgen op een principieel 
onkenbare werkelijkheid, gebaseerd op een geloof in de 
mogelijkheden van de verbeelding. Modernistische auteurs 
hebben weinig vertrouwen in de werkelijkheid, maar des te 
meer vertrouwen in de literatuur. Het is met behulp van taal, en 
dankzij de verbeelding, dat de zinloze wereld van zin voorzien 
kan worden. Het project van de modernistische schrijver bestaat 
er uit een talig bouwwerk te creëren dat in zijn volmaaktheid de 
werkelijkheid kan vervangen. 

Volgens McHale en Ibsch trekken postmoderne auteurs 
radicale consequenties uit vragen die al door de modernisten 
aan de orde zijn gesteld.353 Zo is in het postmodernisme het 
geloof in het beschrijven aan de kant geschoven. Waarom zou 
de ene subjectieve beschrijving meer waarde hebben dan de 
andere? En als verschillende subjectieve waarnemingen even 
goed waarde kunnen hebben, is het dan nog mogelijk om van 
beschrijven te spreken? Auteurs die tot het postmodernisme 
gerekend worden, gebruiken de technieken van het modernisme 
dan ook veelvuldig, maar trekken die tot in het extreme door. 
Men lijkt te willen beproeven hoe ver men kan gaan met de vorm 
van een werk: waar liggen de grenzen van het beschrijven en in 
hoeverre kunnen we daar overheen? Hans Bertens beschrijft het 
werk van de eerste groep postmodernisten als volgt: 

“postmodernism is the move away from narrative, from 
representation. For them, postmodernism is the turn 
towards self-reflexiveness in the so-called metafiction of 
the period, as practised, for instance, by Samuel Beckett, 
Vladimir Nabokov, John Barh, Donald Barthelme, the 
Surfictionists, the nouveau romanciers, and a host of other 
writers. For them this particular form of postmodernism 
rediscovers and radicalizes the self-reflexive moment 
in an otherwise representational modernism […]. Seen 
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from this perspective, postmodernism is a move towards 
radical aesthetic autonomy, towards pure formalism.”354

Na grondige bestudering van het werk van enkele van 
deze auteurs komt Brian McHale met een model dat in de 
Nederlandse literatuurwetenschap veel navolging zal krijgen. 
Waarin wijkt dit proza nu precies af van haar modernistische 
voorganger? De postmodernistische poëtica volgt niet alleen 
de modernistische op, maar komt er volgens McHale zelfs uit 
voort. Er is een essentieel verschil tussen beide stromingen. Het 
modernisme noemt hij epistemologisch, het postmodernisme 
ontologisch. Wat die termen willen zeggen, laat hij zien met een 
aantal vragen. Modernistisch proza roept de volgende vragen 
op:

“Hoe kan ik de wereld interpreteren waarvan ik deel 
uitmaak? En wat is mijn plaats in die wereld? [..]  Wat is 
er in de wereld dat men kan weten? Wie weet het? Hoe 
weten ze dat en hoe zeker? Hoe wordt kennis overgedragen 
van de ene persoon naar de andere en hoe betrouwbaar is 
dat? Hoe verandert het object van kennis als het aan de 
een naar de ander gaat? Wat zijn de grenzen van kennis? 
Enzovoort.”355

Wie last heeft van epistemologische twijfels, twijfelt aan 
de kenbaarheid van de werkelijkheid. Voor modernistische 
auteurs is de werkelijkheid niet een objectief gegeven. Iedere 
interpretatie ervan is immers subjectief. Zij twijfelen niet alleen 
aan het menselijk kenvermogen, maar ook aan de mogelijkheden 
om die kennis over te dragen. De vragen die postmodernistische 
auteurs zich stellen, gaan een stap verder:

“Welke wereld is dit? Wat kan erin gedaan worden? 
Welke van mijn identiteiten moet dat doen? Wat is een 
wereld? Wat voor soort werelden zijn er? Hoe zijn die 
geconstitueerd en hoe verschillen die van elkaar? Wat 
gebeurt er wanneer verschillende werelden met elkaar 
botsen en wanneer de grenzen tussen werelden worden 
overschreden? Wat is de zijnswijze van de wereld (of 
werelden) die wordt weergegeven? Hoe is een afgebeelde 
wereld gestructureerd? Enzovoort.”356

Deze ontologische problemen komen direct voort uit de 
epistemologische vragen van de modernisten. Hoe meer je 
twijfelt aan de aard en de kenbaarheid van de wereld, hoe eerder 
je geneigd zult zijn de uniciteit van die eigen wereld op te geven. 
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Toch doet het tweede rijtje vragen wat raar aan. Twijfelen 
aan de  mogelijkheid om de wereld te kennen en te beschrijven, is 
één ding. Een stap verder gaan en te spreken over verschillende 
mogelijke werelden, is een tweede. Je zou dit als volgt kunnen 
formuleren: postmoderne auteurs trekken de consequentie 
uit de belangrijke rol van de verbeelding in het modernisme. 
Als je de échte werkelijkheid steeds wil verstoppen achter een 
verzonnen (betere, maar kunstmatige) werkelijkheid, waar 
heb je die echte werkelijkheid – als die al bestaat – dan nog 
voor nodig? Waarom immers nog proberen de zogenaamde 
echte werkelijkheid te beschrijven, als dat een hoogst twijfel-
achtige onderneming blijkt? Waarom dan niet ruim baan aan 
de verbeelding en verschillende, mogelijke en onmogelijke, 
werelden scheppen? Als iedere subjectieve beschrijving van de 
werkelijkheid bestaansrecht heeft, waarom dan niet ook een 
subjectieve beschrijving van een ándere werkelijkheid? 

Elrud Ibsch heeft erop gewezen dat McHale in zijn theorie 
erg veel belang hecht aan een procédé dat in veel Amerikaanse 
en Spaanstalige postmoderne werken voorkomt: het verzinnen 
van werelden. Het bestaan van mogelijke en onmogelijke 
werelden in die teksten is volgens haar echter een gevolg 
van epistemologische twijfel. Door zoveel nadruk te leggen 
op het ontologische reduceert McHale het postmodernisme 
aanzienlijk. 

“Derhalve zij een poging ondernomen de epistemologische 
preoccupatie, die wij zowel voor het modernisme als 
voor het postmodernisme veronderstellen – maar ten 
opzichte waarvan wij in beide stromingen een duidelijk 
verschil waarnemen – zo te systematiseren dat aan 
overeenkomst én verschil recht wordt gedaan. Het 
resultaat van deze poging zou als volgt kunnen worden 
samengevat: In het modernisme vindt een rationeel-
reflecterende verwerking van de epistemologische (met 
inbegrip van de linguïstische en ethische) twijfel plaats, 
terwijl de verwerking ervan in het postmodernisme van 
mimetische aard is. Met ‘rationeel-reflecterend’ wordt tot 
uitdrukking gebracht dat epistemologische vraagstukken 
voornamelijk in reflecties van verteller of personages, in 
ingelaste ‘essays’, in de ‘discours social’, als het ware op 
een filosofische ‘meta-niveau’ ter sprake komen […].”357

In het postmodernisme worden de twijfels over de kenbaarheid 
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van de werkelijkheid niet langer op een metaniveau verwoord, 
maar is de twijfel doorgedrongen in de verhaalstructuur. De 
geschiedenis en de personages beelden als het ware de twijfel 
uit, dramatiseren haar. Die dramatisering vindt volgens 
McHale vooral plaats op het niveau van mogelijke werelden. 
Postmoderne auteurs willen de gedachte problematiseren dat er 
in een fictioneel werk één coherente en geloofwaardige wereld 
kan worden gecreëerd. Om dat geloof te ondermijnen, spelen zij 
een spel met mogelijke werelden. 

De literatuurwetenschap in Nederland heeft zich op twee 
momenten zeer intensief beziggehouden met de discussie 
rondom het postmodernisme. In de jaren tachtig wordt de 
term voor het eerst gebruikt. Onder andere Fokkema, Bertens, 
Ibsch, Musschoot, Mertens en Van Alphen bouwen voort op het 
concept van McHale. Aan de hand van diens concept presenteren 
zij verschillende Raster-auteurs (Vogelaar, Van Marissing, Ten 
Berge), Revisor-auteurs (Brakman, Krol, Kooiman, Matsier) en 
anderen (Nooteboom, Schierbeek, Polet, Hermans en Mulisch) 
als postmodernisten. Hoe deze literatuurwetenschappers het 
postmodernisme opvatten, laat zich goed illustreren door het 
volgende citaat uit een artikel van Musschoot:

“De postmodernistische kunstenaar doet weliswaar wéér 
een poging om de werkelijkheid af te beelden, maar dat 
wel met dien verstande dat er, impliciet of expliciet, 
een commentaar aanwezig is waarin wordt gewezen 
op het artificiële en/of arbitraire karakter van de  
weergegeven of afgebeelde werkelijkheid.”358

Anthony Mertens beschrijft het postmodernisme in relatie tot 
realisme en modernisme. Modernistische literatuur ondermijnt 
het concept van de alwetende verteller en breekt met een 
chronologische presentatie, maar houdt de gedachte in stand 
dat de werkelijkheid (weliswaar subjectief) gepresenteerd kan 
worden in een fictioneel kunstwerk. Het postmodernisme gaat 
een stap verder en:

“[…] offers a radical skepticism with respect to the notion 
that literary works create a meaningful coherence in the 
form of an organical work of art, that they aim at creating 
order in a reality that is perceived as chaotic, and that 
they represent (a view of) reality.”359
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Postmodernisme wordt in de Nederlandse literatuurwetenschap 
opgevat als een literaire stroming waarin zelfreflexiviteit en 
metafictionaliteit voortdurend de illusie van de coherente 
fictionele vertelling doorbreken. Het is literatuur over literatuur, 
waarin getoond wordt hoe ieder verhaal een constructie is. 

Aan het einde van de jaren negentig staat het postmodernisme 
opnieuw op de kaart. Bart Vervaeck publiceert dan het eerste 
boek over het postmodernisme in het Nederlandse en Vlaamse 
proza. In zijn concept is er voor enkele van de hiervoor genoemde 
auteurs nog plaats (Brakman, Ferron), maar de meeste bevinden 
zich in de marge van zijn corpus. In het centrum daarvan vinden 
we auteurs die later zijn gaan publiceren, zoals Huub Beurskens, 
Hafid Bouazza, Désanne van Brederode, M. Februari, Kees 
’t Hart, Atte Jongstra, Charlotte Mutsaers en Peter Verhelst. 
Het is een generatie prozaïsten die aan het eind van de jaren 
tachtig debuteert. In deze groep vinden we de opvolgers van het 
experimentele proza uit Raster en De Revisor. De invulling van 
het begrip postmodernisme verandert mee met de ontwikkeling 
van de literatuur. Was het op McHale geënte begrip van Ibsch 
c.s. goed toepasbaar op literatuur uit de jaren zeventig en tachtig, 
Vervaecks conceptualisering is bij uitstek van toepassing op 
auteurs uit de jaren negentig.

Vervaeck gebruikt regelmatig de termen ‘dechiffrering’ en 
‘uitzaaiing’. Die termen verwijzen naar zijn opvatting van de 
postmoderne roman als een netwerk van beelden. Er is in zo’n 
roman geen sprake van een logisch-chronologisch plot maar 
van een associatieve keten (zonder centrum) van metaforen en 
metoniemen. 

“Vaak bevatten die [postmoderne, SB] romans verhalen 
die plots opduiken (al dan niet na een witregel) en 
die helemaal niet onthullen door wie en voor wie ze 
verteld worden. Ze horen bij het eindeloze vertellen dat 
toont hoezeer de taal een poel van ficties is en hoezeer 
de wereld een opvoering van die ficties is. In een poel 
loopt alles door elkaar heen. Die versmelting kun je niet 
begrijpen als je gebruik maakt van strikte structuren en 
theorieën die afkering  zijn van alles wat op een poel lijkt. 
Je kunt die versmelting wel voorstellen in termen van 
beelden.”360

Postmoderne auteurs zitten in hun maag met overgeleverde 
verhaalvormen. Op tal van manieren proberen zij de bestaande 
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concepten van binnenuit te deconstrueren of tot het uiterste op 
te rekken. Vervaeck gaat ervan uit dat de auteurs daar altijd in 
slagen. Over het concept ‘implied author’ zegt hij:

“De postmoderne uitzaaiing en dechiffrering vernietigen 
zo’n gesystematiseerd geheel van normen en rekenen 
meteen af met de subjectieve connotaties die inherent 
zijn aan de term ‘implied author’. Er is in een roman als 
Ferrons Turkenvespers geen overkoepelend systeem dat 
de lezer als norm zou kunnen gebruiken om te bepalen of 
de verteller de waarheid spreekt.”361

‘Dechiffrering’ verwijst naar de mate waarin postmoderne 
teksten een coherente samenhang proberen te ontvluchten. 
Zij maken gebruik van het gegeven dat taaluitingen altijd 
verwijzen naar andere taaluitingen. In postmoderne teksten 
vindt Vervaeck dan ook steeds eindeloze doorverwijzingen 
zonder dat er nog sprake is van subject, verhaallijn of kern. De 
postmoderne roman valt niet meer te begrijpen via Cartesiaanse 
kennissystemen: het subject als kennisbron is niet meer 
relevant. Daarom ook voldoet de traditionele narratologie, met 
haar subjectivistische concepten als ‘auteur’, ‘lezer’, ‘verteller’ 
en ‘focalisator’ niet meer. Vervaeck stelt voor de postmoderne 
roman te lezen als een ‘netwerk van associatief verbonden 
beelden’ die begrepen moeten worden zoals muziek gehoord 
wordt. De ontwikkeling van metaforen en metoniemen is 
belangrijker dan chronologie, ruimte en vertelhiërarchie.

Vervaeck presenteert zijn postmodernismeconcept als ‘een 
aantal kenmerken dat door de literatuurkritiek aan bepaalde 
teksten wordt toegeschreven’. Hij neemt daarmee een voorzichtig 
standpunt in en polemiseert met de vervreemdingstheorie 
van de Russische formalisten door het prefix ‘post’ expliciet 
als niet-temporeel te bestempelen. Dat neemt niet weg dat 
hij het postmodernisme in zijn boek herhaaldelijk afzet tégen 
modernisme en realisme. Een uitspraak als de volgende 
kan gelezen worden als Vervaecks eigen invulling van de 
tegenstelling tussen modernisme en postmodernisme. Daarbij 
valt op dat hij een ‘tussenpositie’ veronderstelt die sterk lijkt op 
de conceptualiseringen die ik eerder besproken heb:

“Sterk vereenvoudigd zou je het verschil als volgt kunnen 
weergeven. In het prototypische modernisme wordt de 
twijfel aan de kenbaarheid van de wereld verwoord in 
reflecties en in mindere mate in beelden, die allebei nog 
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rationeel geordend en intellectueel ontcijferbaar zijn. In 
de schemerzone tussen modernisme en postmodernisme 
komt de intellectuele onkenbaarheid van de wereld aan bod 
in reflecties en in mindere mate in beelden, die laten zien 
hoe heldere en logische systemen zichzelf ondermijnen 
als ze strikt toegepast worden. […] In het prototypische 
postmodernisme wordt de onvatbaarheid van de wereld 
verwoord door een niet-intellectuele logica van beelden, 
die in hun eindeloze toepassing de ontologische grond 
van een ‘echte’ wereld uitwissen. De beelden steunen op 
elkaar, niet op een vooraf bestaande realiteit. De wereld 
wordt niet meer ontcijferd, maar gechiffreerd.”362

Er zijn in de Nederlandse literatuurwetenschap dus tenminste 
twee conceptualiseringen van het postmodernisme. De eerste 
(Ibsch e.a.) beschouwt de postmoderne roman als een literaire 
tekst die laat zien dat hij een constructie is en daarmee 
voortdurend de vraag stelt wat fictie is en wat werkelijkheid. Ik 
heb het dan vooral over ‘laten zien’ omdat daarin het verschil 
schuilt met het modernisme, waarin die problematiek vooral 
in commentaren van de verteller te vinden is. In de tweede 
conceptualisering (Vervaeck) is het verbeelden van de eigen 
kunstmatigheid of theatraliteit niet meer voldoende. De 
postmoderne roman breekt met iedere notie van coherentie: 
geen coherent subject, geen coherent plot, taal verwijst naar 
taal. De teksten die Vervaeck tot het postmodernisme rekent, 
bevatten dolgedraaide vertellers en identiteitsloze personages. 
Waar literatuurwetenschappers als Ibsch en Van Alphen de 
postmoderne literatuur menen te kunnen benaderen met 
structuralistische narratologische termen, daar meent Vervaeck 
dat dat niet langer vruchtbaar is.363 

In dit boek verbind ik de twee conceptualiseringen aan twee 
fases binnen de ontwikkeling van het postmodernisme in de 
Nederlandse literatuur. In de eerste fase (Raster, De Revisor en 
anderen) domineert de neiging om in de tekst te laten zien hoe 
de verbeelding probeert een geloofwaardig verhaal te vertellen, 
maar daarin niet slaagt. In de tweede fase krijgt men genoeg van 
deze wijze van vertellen en komt er ruimte voor een meer speels 
soort postmodernisme. Om met Brems te spreken: 

“Op de glijdende schaal van modernisme naar post-
modernisme in de Nederlandse literatuur nemen de 
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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.”364

Je zou kunnen zeggen dat het postmoderne proza zijn intrede 
doet in de Nederlandse literatuur van de jaren zeventig in de 
context van de tijdschriften Raster en De Revisor. Om dat beide 
tijdschriften nog met één been in de modernistische traditie 
staan, kan deze fase gezien worden als een overgangsperiode. 
Dat brengt met zich mee dat het postmodernisme in de jaren 
zeventig een ander karakter heeft dan het postmodernisme in 
het proza vanaf de jaren negentig. In de jaren zeventig markeert 
het postmoderne proza een crisis binnen de modernistische 
poëtica, twintig jaar later is men die modernistische poëtica veel 
verder voorbij.

5.3 Twee postmodernismen, één literair veld?
In deze paragraaf wil ik twee teksten vergelijken, één van een 
prototypische Revisor-auteur en één van een prototypische 
Raster-auteur. Welke aspecten van het postmodernisme delen 
ze? Waar wijken ze af? Misschien zegt de manier waarop 
auteurs uit de twee tijdschriften het postmodernisme hanteren 
ons iets over de reden van de opmerkelijke receptie van het 
postmodernisme in twee rivaliserende tijdschriften. De teksten 
mogen dan op elkaar lijken, en deel uitmaken van dezelfde 
stroming, blijkbaar hadden de auteurs verschillende poëticale 
bedoelingen. 

Ik zal mij hier richten op twee teksten: Jacques Firmin 
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Vogelaars roman Alle vlees en Dirk Ayelt Kooimans verhaal 
‘Niets gebeurt’. Kooimans verhaal is voorgepubliceerd in De 
Revisor en van Alle vlees zijn verschillende voorpublicaties in 
Raster te vinden. Deze twee teksten geven dus een mooi beeld 
van het Raster-proza aan de ene kant en het Revisor-proza 
aan de andere. Om de teksten zo goed mogelijk te vergelijken 
behandel ik een aantal belangrijke punten: plot (fabel-sujet, 
tijd), ruimte (wereld), perspectief, personages, thematiek en 
taalfilosofische dimensie. 

5.3.1 Jacques Firmin Vogelaar, Alle vlees
Jacques Firmin Vogelaar betreedt halverwege de jaren zestig 
de literaire wereld als een auteur met een missie. Zijn eerste 
werken, de verhalenbundel De komende en gaande man en 
de dichtbundel Parterre, en van glas verschijnen in 1965, niet 
lang voor de auteur zich in Raster opwerpt als ‘krities essayist’. 
Rein Bloem en Anthony Mertens hebben laten zien dat er 
zich in Vogelaars kritisch werk én in zijn scheppend werk een 
ontwikkeling voltrekt.365 In de jaren zestig houdt Vogelaar zich 
vooral bezig met het geven van kritiek op de literaire wereld 
waarbinnen hij fungeert, op de overgeleverde poëtica van het 
realisme en op het functioneren van taal in de maatschappij. 

In de eerste fase van Vogelaars schrijverschap, waarin 
hij onder meer Anatomie van een glasachtig lichaam 
(1966),  Gedaanteverandering of een metaforiese muizeval 
(1966) en Vijand gevraagd (1967) publiceert, zien critici een 
ontwikkeling. Bloem laat zien hoe Vogelaar telkens een stap 
verder gaat in het deconstrueren van het traditionele plot.366 
In haar eerdergenoemde overzichtsartikel laat Ibsch zien hoe 
Vogelaar in Vijand gevraagd omgaat met de genres ‘detective’ 
en ‘boerenroman’.367 Hoewel er in de roman sprake is van een 
beschuldiging van een criminele daad, is er geen sprake van een 
logisch plot dat leidt tot een ‘vonnis’. Er duiken aanwijzingen 
op, maar die hebben geen bewijskracht. Er is geen alwetende 
detective die ons voert naar een oplossing en zelfs de vermeende 
schuldige is onidentificeerbaar. De hoofdpersoon, afwisselend 
ik en hij, is zich niet bewust van zijn schuld. Sterker nog, hij 
weet niet eens wie hij is. Hij heeft namelijk geen talige referent, 
zijn naam verandert in de loop van de roman zonder dat we 
ooit weten welke naam de juiste is.368 De topoi van de detective 
worden van meet af aan ‘oneigenlijk’ gebruikt, die van de 

DE_TAAK.indb   295DE_TAAK.indb   295 20-05-2007   23:40:2220-05-2007   23:40:22



296

boerenroman (Heimatroman) al evenzeer. Er is geen sprake van 
een idyllische gemeenschap waarin mensen in harmonie leven 
met de natuur, maar van een zeer groot wantrouwen tegen de 
vreemdeling die de veilige samenleving verontrust en daarom 
als zondebok moet worden uitgedreven. 

De postmoderne roman Vijand gevraagd is de culminatie 
van de ontwikkeling in Vogelaars vroege werk. Nu hij zo ver is 
gegaan in het tonen van de vernietigende werking van de taal, 
lijkt het tijd te worden voor een alternatief. In het werk dat 
Vogelaar na 1970 publiceert, begint hij dit experiment uit te 
voeren. De aandacht gaat minder uit naar het vernietigen van 
bestaande modellen. Vogelaar gaat op zoek naar de grens tussen 
de vorm en het vormeloze, tussen de communicatieve taal en 
een betekenisloze taal. Mertens heeft het over ‘het woordloze 
weten’ en ‘het preverbale domein’. De ontwikkeling die Vogelaar 
doormaakt, is er een van kritiek op de communicatieve taal naar 
een zoektocht naar een taal die niet langer communicatief is, die 
balanceert op de rand van het zwijgen.

Anthony Mertens heeft laten zien hoe de notie ‘drempel’ een 
structurerend element is in Vogelaars oeuvre, en met name in de 
lijvige roman Raadsels van het rund (1978).369 De personages in 
deze roman bevinden zich voortdurend op de grens van binnen- 
en buitenwereld. Sommige personages zitten opgesloten in een 
beknellende ruimte, willen uitbreken, maar blijven voortdurend 
op de drempel. Zo er al sprake is van een plot, behelst die vaak 
niet veel meer dan ‘wachten’, ‘opgesloten zijn’ of ‘op reis zijn, 
maar nooit aankomen’. De personages hebben angst voor het 
vormeloze, maar zijn er wel naar op zoek. Hun handelingen zijn 
rituelen, ze herhalen steeds dezelfde handelingen en maken 
gebruik van stereotiepen. De drempel speelt zelfs een rol bij het 
vertellen van de roman. Er is geen stabiel oriëntatiepunt meer. 
Wie er vertelt, is steeds onduidelijk. Uiteindelijk blijft er niet 
veel meer over dan ‘een proces van waarneming’. 

Vogelaar werkt in de jaren zeventig aan een literair project 
dat hij zelf aanduidt als ‘operaties’. Raadsels van het rund 
(1978) en Alle vlees (1980) krijgen als ondertitel ‘operaties 2 en 
3’ mee, en achteraf betitelt Vogelaar Kaleidiafragmenten (1970) 
als ‘operaties 1’. De essays die Vogelaar in deze periode in Raster 
publiceert, worden voor een deel opgenomen in Terugschrijven 
(1987), de bundel die als ondertitel ‘operaties 4’ mee krijgt. 
Hoewel er in deze boeken namen en plaatsen terugkomen uit 
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Vogelaars vroege werk, wijkt het af omdat het experiment veel 
verder wordt doorgevoerd en omdat Vogelaar nu experimenteert 
op een plaats die voorbij de bestaande verhaalmodellen is. 
Wat gebeurt er als je die modellen helemaal opgeeft? Welk 
schrijven is er dan mogelijk? In dit werk trekt Vogelaar de 
ultieme consequentie uit zijn eerdere werk. Bestaande modellen 
bekritiseren en deconstrueren is één ding, zelf op zoek gaan naar 
een plotloze en vormloze roman is een tweede. 

Vogelaars misschien wel meest ultieme poging om een 
vormeloze roman te schrijven is Kaleidiafragmenten (1970). 
Het is een tekst die iedere vorm van lineair (‘traditioneel’) 
lezen verstoort. Om te beginnen is er geen paginanummering. 
Daarmee ontbreekt al meteen de basis van het lineaire lezen. 
Verder bestaat de tekst uit grote en kleine fragmenten die soms, 
maar niet altijd, worden ingeleid met een lettercombinatie, een 
schuine streep en een frase in kapitaal (“V / ZOO EINDIGT DE 
GESCHIEDENIS VAN EEN DAG” of “I:K / LOGOGRIEF”).370 
Deze passages suggereren een vorm van ordening, alfabetisch of 
in ieder geval met hoofdstuktitels, maar wie op zoek gaat naar 
zo’n ordening komt bedrogen uit. Een passage als de volgende 
lijkt leesbaar als een ‘mise-en-abyme’:

“over deze en gene (karakter) het een en ander zo en 
zo laat allesachterterug (realisties) vooruit of achteruit 
de een na de ander maar eerst brandendvanongeduld 
misschienmorgenmijscheenvanniet (stijl) maak af 
eroploseindeloosgemomonsamenhangendvoortdurend
onuitstaanbaaronverstaanbaaralsmaardiepzinniger 
(lyriek)”371

Hier staat de lezerservaring van de lezer van Kaleidiafragmenten 
verwoordt: hij zoekt naar een realistisch verhaal over een 
karakter, wil ‘de een na de ander’ lezen, maar komt terecht in een 
(letterlijke) woordenbrij die eindeloos is en onsamenhangend. 
De gebruikte woorden laten zien dat Vogelaar in deze roman 
zelfs experimenteert met de woorden van de zinnen die een 
roman vormen. Kaleidiafragmenten is een doorlopend taalspel 
dat nauwelijks meer als verhaal te lezen is. Het is onderdeel 
van Vogelaars project dat er op uit is om de manipulatie van de 
communicatieve taal in politiek, media en bij andere schrijvers 
aan te kaarten. De roman Alle vlees, die hierna centraal staat, is 
een belangrijk onderdeel van dat project. 
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Alle vlees is opgedeeld in twee delen (‘Nacht / Dovemanshuis’ 
en ‘Dag / Spreekkamer’), waarvan het eerste bestaat uit drie 
onderdelen ‘A. Paleis der ingewanden (Planetarium)’, ‘B. Sekreet 
(Observatorium)’ en ‘C. Toren des zwijgen (Panoptikum)’ en 
het tweede uit één: ‘D. Schedelplaats (Mortuarium)’. De 88 
genummerde fragmentarische hoofdstukken zijn ongelijksoortig 
verdeeld over de vier onderdelen. Verder eindigen A, B en C met 
een epiloogachtig fragment: ‘a. Amannieten (exkursie 1)’, ‘b. Een 
zin: twede zonde (exkursie 2)’ en ‘c. Reisverhaal (excursie 3)’. 
Het lijkt alsof er op deze tekst drie verschillende, door elkaar 
heenlopende ordeningsprincipes zijn losgelaten. Het eerste 
heeft betrekking op tijd (nacht / dag) en plaats (dovemanshuis / 
spreekkamer), het tweede alleen op plaats en het derde principe 
heeft de schijnbare willekeur van een nummering.

Niet alleen de geleding is fragmentarisch, het blijkt ook 
zeer moeilijk, zo niet onmogelijk, om uit de te lezen fragmenten 
een verhaal te distilleren. Het verhaal bestaat, zo lijkt het, 
voornamelijk uit een situatie. Er is een maaltijd waaraan de 
ikfiguur deelneemt. Meestentijds wordt er gewacht tot het eten 
wordt opgediend. Zo nu en dan neemt een der personages het 
woord en begint te vertellen, de ikfiguur echter wil of kan niet 
spreken. Deze ‘maaltijdsituatie’ vinden we terug in een groot 
deel van de fragmenten, met name in de eerste 52 (deel A) en de 
laatste 14 (deel D). Maar deze fragmenten worden afgewisseld 
met passages die zich afspelen in een (vlees)fabriek, een 
verenigingsgebouw, een gevangenis, een idyllisch dorpje en een 
‘dovemanshuis’.

Vogelaar schrijft  een roman waarin geen logisch-
chronologisch plot te ontdekken valt. Alle vlees is nadrukkelijk 
‘werk in uitvoering’. De roman verzet zich tegen afronding. 

“Janus heeft over dit konkrete geval een heel andere 
mening. Elke afstand is gezichtsbedrog beweert hij, een 
mening ook breng ik in het midden, hoe klein ook zegt hij, 
dat verhaal ken ik uit en te na, hoe kleiner hoe groter. Nee 
zegt hij, de waarheid is dat er geen oriëntatiepunten zijn of 
zelfs geen koördinaten in de wirwar van gebeurtenissen, 
en dat is maar goed ook.”372 

Het fragmentarische karakter van Alle vlees wordt gesterkt door 
de vertelsituatie. Het verhaal wordt verteld door een ik-verteller 
die zelf deel uitmaakt van de gebeurtenissen. Zo lijkt het althans. 
Soms is de ik-verteller onderdeel van de handelingen, op andere 
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momenten echter neemt hij een gedistantieerde positie in. In 
het onderdeel ‘Toren des Zwijgen’ is een aantal passages te 
vinden waarin dit probleem naar voren wordt gebracht. Er is in 
de roman een strijd gaande tussen de verteller van de roman en 
de ikfiguur ‘over wie’ verteld wordt. In passages als de volgende 
wordt dat geëxpliciteerd:

“Ik houd het voor gezien, het wordt me teveel, ogen dicht 
maar. Prachtig zulke zinnetjes.
Hij heeft veel gezien, zegt hij, teveel om op te noemen.
Hij laat zich niet verleiden om een lang verhaal kort te 
maken door te zeggen: te veel om op te noemen. 
Of: ik kon mijn ogen niet geloven.
Of: je kunt je niet voorstellen of indenken.
Je kunt evengoed ik zeggen, zeg ik tussen haakjes, als je 
het over een hij of een zij hebt.”373 
(cursivering uit de oorspronkelijke tekst)

Verteller en personage spreken hier door elkaar. Daardoor 
verdwijnt de onderlinge hiërarchie. Onduidelijk is wie de ik is. 
Voor de lezer van de roman is het onmogelijk om aan te wijzen 
welk personage de ikfiguur is. Het lijkt alsof steeds andere 
personages het woord nemen en de lezer in de ik-vorm aan 
beginnen te spreken. Wat de identiteit van die ikfiguren is, welke 
namen zij hebben is moeilijk, zo niet onmogelijk vast te stellen. 

In de passage waaruit het zojuist geciteerde komt, spreken 
personage en verteller over het waarnemen: de verteller beklaagt 
zich er bij het personage over dat hij niet voldoende uitzicht 
heeft. Hij is ‘verloren geraakt in een Amazonewoud van details’. 
Het wantrouwen van het personage ten aanzien van degene 
die over hem vertelt, wordt expliciet gemaakt in ‘Reisverhaal’. 
Daarin corrigeert het ik-personage het verhaal over ‘hoe hij hier 
terecht is gekomen’.

“Maar het wordt tijd, uit de doeken te doen hoe ik hier 
terecht ben gekomen. En als men zegt dat ik daar rijkelik 
laat mee ben, en bovendien zegt dat mijn verhaal bezijden 
de waarheid is, en dat zelfs vóórdat ik iets heb kunnen 
vertellen, dan komt dat omdat de een of ander die mij 
een hak wil zetten, en ik weet wie het is al zal ik hem 
niet het genoegen doen zijn naam voluit te vermelden, 
zogoed als ik ook de anderen niet of alleen onder een 
andere naam zal laten optreden, een verhaal de wereld in 
heeft gestuurd waarin op z’n zachts gezegd enkele details 
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vergeten zijn, een hele reeks details mag ik wel zeggen, 
precies de hoofdzaken moet ik eerlikheidshalve zeggen 
die voor beter begrip onmisbaar zijn.”374 

Vervolgens lezen we een verhaal over een reis die het hoofd-
personage met andere personages als Janus, Alma en Mor 
gemaakt heeft. Terwijl het verhaal verteld wordt, corrigeert 
de ikfiguur het eerder vertelde verhaal van de verteller die 
denigrerend ‘Die Man Daar’ wordt genoemd. Niet alleen worden 
in dit fragment de betrouwbaarheid van de verteller(s) en de 
hiërarchische verhoudingen tussen verteller(s) en personages 
vertroebeld, ook wordt er gezegd dat alle personages ‘onder 
een andere naam’ op zullen treden. Wat er ook verteld wordt 
(en door wie), één ding is zeker: het maakt geen aanspraak op 
‘waarheid’. Onder al het vertellen verdwijnt het veronderstelde 
verhaal: de details maken de hoofdzaken onzichtbaar, in weerwil 
van wat de ik-verteller hier te berde brengt.

De ‘wereld’ die in deze roman gecreëerd wordt is van meet af 
aan fictioneel en kunstmatig. Er komen nogal wat eigenaardige 
ruimtes voor: een dovemanshuis, een paleis, een spreekkamer, 
een toren, draaideuren en nog veel meer. Zoals de titels ‘paleis 
der ingewanden’ en ‘toren des zwijgen’ al aangeven lijken deze 
ruimtes de concrete veruiterlijking van het lichaam waar het in 
deze tekst steeds om gaat: niet voor niets wordt er ook verteld 
over het darmenstelsel en over oren en ogen. De uiterlijke 
ruimte en het lichaam vormen in deze roman één geheel. We 
komen in dit verband steeds hetzelfde type tegenstelling tegen: 
lichaam versus ‘wild vlees’, het vlees van het lichaam en de 
openingen in het lichaam (darmen, ogen, oren), gesloten ruimte 
versus openingen daarin. Die tegenstellingen worden dan weer 
gekoppeld aan het vertellen: tegenover het gesloten verhaal (‘de 
stad van woorden’) staat het plotloze, zichzelf overwoekerende 
verhaal, tegenover ideologie staat protest, tegenover herhaling 
en reproductie staan eenmaligheid en toevalligheid. In een 
verhelderend stuk over deze complexe roman schrijft Boomsma 
het volgende:

“Een nooit eindigende stad van woorden dus, van 
uitdijende zinnen die pogen grote schoonmaak te houden 
en het taalbederf tegen te gaan. Simultanisme en montage 
zijn schrijftechnieken die de onafzienbare hoeveelheid 
(taal)materiaal wellicht kunnen behappen en beheersen. 
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De zieke, besmette taal dient geopereerd, gedemonteerd, 
bewerkt, versneden, opengemaakt, misvormd. In Alle 
vlees lopen niet zomaar enkele dokters rond.”375

De ruimtes in het verhaal verbeelden wat er met het verhaal 
gebeurt. Het verhaal vestigt voortdurend de aandacht op zichzelf 
en op het beschrijven zoals dat op het moment zelf plaats vindt. 
De personages in de teksten van Vogelaar zijn zich ervan bewust 
dat ze door woorden gemaakt worden, ze maken onderdeel uit 
van een geregisseerde wereld die gebaseerd is op bestaande 
verhaalstructuren (traditionele plots of intertekstuele modellen). 
Hun identiteit is onzeker: ze hebben geen naam, ze gaan op 
in elkaar en wisselen van positie en identiteit. Er wordt in de 
tekst een groot aantal personages ten tonele gevoerd. Het lijkt 
er soms op dat verschillende personages met elkaar versmelten. 
Zo zijn er nogal wat vrouwelijke personages die vermoord en 
verkracht worden: Anna O, ‘Moeder’, Alma en anderen. Het 
lijkt of er in deze roman elementen van een verhaal aanwezig 
zijn die steeds op een andere manier worden ingevuld: op steeds 
wisselende tijdstippen, op steeds andere plaatsen en met steeds 
verschillende personages vindt er een gebeurtenis plaats die te 
maken heeft met het verkrachten van een vrouw.

Herhaaldelijk wordt door een ikfiguur gesproken over de relatie 
tussen waarheid en verhaal. Ik citeer enkele stukken uit een zeer 
lange passage:

“Voor de vorm had ik een verhaal opgedist, om niet de 
indruk te wekken dat ik niets noemenswaardigs had 
meegemaakt, maar meer nog om niet door zwijgen 
de verdenking op me te laden dat ik de verhalen van 
anderen niet geloofde […]. Verhalen, had ik voorheen 
luidkeels verkondigd, verhalen dienen om de waarheid 
te verdonkeremanen, als iemand met een verhaal 
aankomt, had ik grimmig gezegd, wees dan op je hoede, 
want behalve dat de verteller van verhalen iemand is 
die zichzelf meent te moeten verkopen, wordt de feiten 
geweld aangedaan, […] veel erger is dat een verhaal een 
eigen leven gaat leiden en zich tegen je keert of  zich van 
je meester maakt, het is een woekering van het weefsel zei 
ik […].”376 

In deze passage wordt geïllustreerd dat Alle vlees een ‘woekering 
van betekenissen’ is, een netwerk van verhalen. De relatie tussen 
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woorden en hun betekenis wordt in het verhaal verbeeld met de 
metafoor van het lichaam (‘het woord is vlees geworden’): het 
bottenstelsel (de woorden) wordt overwoekerd met wild vlees 
(een overdaad aan betekenis). De passages in de roman waar 
zeer uitbundig gegeten of rücksichtlos geslacht wordt, beelden 
de overwoekering van de taal door betekenissen en verhalen uit. 

In Alle vlees wordt de gedachte doorbroken dat er een 
stabiele relatie is tussen taal en realiteit. Via ‘woekerende 
beelden’ wordt het gebruik van taal geproblematiseerd. De taal 
van het lichaam staat tegenover de taal van de ratio.377 Hiermee 
laat de auteur zien hoe het lichaam als het ware protesteert 
tegen die ideologische taal die de mens tot in zijn lichaam kan 
overheersen. De lichamelijke grensoverschrijdingen zijn dan ook 
te zien als vormen van ‘nieuwe taal’ die aan de ‘oude’ probeert te 
ontkomen. In het stuk ‘Een zin: twede zone’, een passage van 
negentien pagina’s, bestaande uit één lange zin zonder begin en 
einde, vinden we een citaat dat de tegenstelling tussen officiële 
aangeleerde taal en het ontsnappen daaraan expliciet maakt:

“[…] maar zelfs als het waar is dat we al op de lagere school 
geleerd kregen dat korte puntige zinnen de voorkeur 
genieten (maar wat bedoelde onze leraar Taal – betekende 
‘puntig’ spits, kortaf, bits, kort maar krachtig, raak recht op 
het oog? – ik vermoed, na dertig jaar oefenen en afleren, 
dat hij bedoelde te zeggen ‘korte, dunne zinnen’, dat wil 
zeggen: zinnen die je mond uitspatten, je oor inspringen, 
in je hersenen prikken als ’t kan en buiten begrip kunnen, 
ja en amen bedoelde hij ons te leren zeggen […]”.378 

Terwijl de ikfiguur spreekt over ‘leraar Taal’ die hem en de 
andere leerlingen leert om te gehoorzamen aan het officiële 
(‘burgerlijke’) taalsysteem, treedt het verzet tegen dat systeem 
op. Wat betekent ‘puntig’? Er is geen eenduidige betekenis 
aan dat woord te hechten. Verder laat hij zien hoe taal op 
het lichaam in werkt: ‘woorden die in je hersenen prikken’. 
De officiële taal is zo machtig dat zij het lichaam van haar 
sprekers zodanig doordringt, dat zij daar nauwelijks meer aan 
ontsnappen kunnen. Alleen door te woekeren met betekenissen, 
door de taal te ‘misbruiken’ en door het lichaam in stukken te 
snijden en op te eten, kan er verzet aangetekend worden tegen 
deze belichaming van de dominante cultuur in de taal. 

Het is dan ook niet voor niets dat een van de weinige 
herkenbare elementen uit de tekst een maaltijd is, waarbij 
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gegeten én verteld wordt. In het laatste deel van het boek (D. De 
schedelplaats) komen vrijwel alleen maar fragmenten voor die 
betrekking hebben op die maaltijd. Het lijkt er dan ook op dat 
in dit hoofdstuk ‘de vertelling’ (voor zover daarvan sprake is) tot 
een soort einde wordt gebracht. Dat einde heeft iets te maken 
met de ‘kruisiging’ die we zouden kunnen verwachten op een 
schedelplaats (Golgotha). Er ontstaat het nodige tumult onder 
de gasten die tamelijk letterlijk op zoek gaan naar een zondebok, 
die zij vinden in ‘de slager’, in hun ogen de lustmoordenaar 
die in het ‘reisverhaal’ wordt geportretteerd. Men betoont zich 
gewelddadig tegen hem. Terwijl dat gebeurt, probeert de ikfiguur 
te vluchten, tegelijk met wat andere personages die weer naar 
binnen worden gesleurd. Of het de ikfiguur lukt, is onduidelijk. 
Wel krijgen we verslag van de daaropvolgende gebeurtenissen 
die zich binnen afspelen. Te midden van allerlei tumultueuze 
gebeurtenissen bemerkt men dat ‘de hoofdpersoon’ het verhaal 
verlaten heeft. Al dan niet vergeefs probeert men hem terug te 
halen.

“De fotograaf zoekt nog een uitvlucht, kleurenfilm 
vergeten, van deze gelegenheid maak ik gebruik, ik sta 
op, ben met een paar stappen bij de deur en sta buiten op 
een weg die ik herken en waarover ik wegloop, je vergeet 
iets hoor ik Pako achter mij roepen voordat hij weer naar 
binnen getrokken wordt, eindelik vrij denk ik, frisse lucht, 
hemel wat heb ik daarnaar gesnakt, […] terwijl ik de 
dikke muren van de stadswallen zie, […] herinner ik mij 
volstrekt tegen mijn zin het vertrek, de verkeken kans, 
de mislukte vluchtpoging, de braakneigingen, de vinger 
die ik bijna inslik, de woorden van de fotograaf, niet 
bewegen, […].”379

Aan het einde van de roman vindt er vrij letterlijk een 
‘uitbraakpoging uit taalkonventies’ plaats. In zijn essay over 
‘gestoorde teksten’ noemt Vogelaar dat een opstand tegen de 
taal die tevens een opstand tegen de maatschappij is.380 Dat 
lijkt me de meest zinvolle manier om de plot van deze roman 
te beschrijven: de personages zitten gevangen in het verhaal. 
Het vertellen van verhalen, het opensnijden van lichamen en 
de talloze vluchtpogingen kunnen gezien worden als manier om 
aan deze conventies te ontkomen. Of dat lukt, is maar de vraag, 
omdat de uitgangen goed bewaakt worden. In de woorden van 
Boomsma:
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“De talloze verhalen die in Alle vlees uitgebraakt worden, 
kunnen als bestrijders van andere verhalen (de knusse 
huiskamerliteratuur) worden gezien. De bijbelzin: ‘de 
Heer bewake alle ingangen en uitgangen …’ […] neemt 
Vogelaar heel letterlijk in Alle vlees. De heer(sers) bewaken 
inderdaad alle lichamelijke openingen en uitgangen. Maar 
wie is de bewaker, wie bewaakte? Wie bevindt zich binnen 
het gesloten machtscircuit, wie erbuiten?”381 

Alle vlees is een tekst waarin het schrijven over het vertellen 
van verhalen belangrijker is dan het vertellen van een logisch-
chronologisch verhaal. Deze tekst verzet zich tegen de benaming 
roman omdat begrippen als plot, personage en verteller 
nauwelijks inzetbaar zijn. De grenzen van de roman worden 
overschreden in een tekst die door de auteur aangeduid wordt 
als een ‘operatie’. Deze operatie wil onder meer laten zien hoe 
taal (woorden, verhalen) gebruikt wordt om hiërarchieën te 
bestendigen en om systemen op te dringen. Taal kan – aan 
de andere kant - óók gebruikt worden om systemen juist te 
ondermijnen, bijvoorbeeld door het bottenstelsel te doen 
overwoekeren met vlees. Vertellen en vernietigen gaan in de 
roman hand in hand, een systeem (verhaal) wordt opgebouwd 
en tegelijkertijd voortdurend gedeconstrueerd. 

Vogelaars Alle vlees bevat veel kenmerken die Bart 
Vervaeck toeschrijft aan de postmoderne roman. Zo bestaat 
de ‘romanrealiteit’ uit ‘het opvoeren van ficties’. Personages 
en vertellers zijn zich ervan bewust fictioneel te zijn. Meer dan 
eens wordt er gespeeld met de vertelhiërarchie. De personages 
in deze roman spelen allemaal een rol en sommige van hen 
(het ik-personage, Anna-O, Janus) zijn zich ervan bewust 
dat zij het dominante scenario moeten volgen. Tijdstippen, 
plaatsen en personages zijn niet afgerond, maar lijken in elkaar 
te versmelten. In zijn hoofdstuk over personages besteedt 
Vervaeck veel aandacht aan de nadruk op ‘lichamelijkheid’ in 
de postmoderne roman: Alle vlees lijkt daarvoor wel het directe 
model.

“In het algemeen zou je de postmoderne voorkeur 
voor het lichaam kunnen verbinden met de voorkeur 
voor het opene, het grenzeloze, het onvatbare en het 
onuitspreekbare. Het lichaam wordt niet gezien als een 
in zichzelf besloten ruimte, maar als een belichaming 
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die binnen en buiten, toen en nu op elkaar betrekt. In 
het lichaam liggen de buitenwereld en het verleden 
opgestapeld.”382 

De buitenwereld wordt een binnenwereld, anders gezegd: de 
wereld die zich bij de modernistische roman in het subject 
van de verteller bevindt, wordt nu heel letterlijk genomen. 
Het lichamelijke van het denken wordt expliciet gemaakt. Het 
lichaam wordt de metafoor voor alles wat er in de roman gebeurt. 
In Alle vlees kunnen we de beelden van het bottenstelsel met het 
overwoekerende vlees, die van het darmkanaal en het beeld 
van de alsmaar voortdurende maaltijd waarbij gasten af en aan 
lopen allemaal lezen als metaforen voor het vertellen dat zich in 
de roman afspeelt. 

Naast Vogelaar kan ook het werk van andere Raster-
auteurs (Van Marissing, Robberechts, Schierbeek, Ten Berge) 
postmodernistisch genoemd worden. Deze auteurs hebben een 
voorkeur voor die kenmerken die de uiterlijke verschijningsvorm 
van de tekst sterk beïnvloeden: fragmentatie, montage, het laten 
zien van het papieren (gefabriceerde) karakter van de tekst, 
het beschrijven van versmeltende, identiteitsloze personages. 
Er zijn lijfelijk aanwezige vertellers en doelloos reizende 
personages, er wordt in Raster-proza zo veel verteld dat het 
overzicht verdwijnt en de roman een cluster van tekst en beeld 
wordt. In verhalen uit Raster lopen verschillende verhalen door 
elkaar heen, is altijd sprake van een kritische hantering van de 
taal en zijn er vertellers en personages die reflecteren op hun 
status in de vertelling. Daarmee koppelen deze verhalen een 
zeer sterke metafictionele en zelfreflectieve dimensie aan een 
radicaal experiment met de vorm van het verhaal. Voor een 
auteur als Vogelaar is de verbeelding niet een middel om de 
chaotische werkelijkheid zinvol te ordenen, maar een bedrieglijk 
mechanisme dat in taal werkelijkheden creëert die zo nodig nog 
chaotischer én gewelddadiger zijn dan de ‘echte’ werkelijkheid. 

5.3.2 Dirk Ayelt Kooiman, ‘Niets gebeurt’ 
Na vier jaar lang redacteur te zijn geweest van Soma, richt 
Dirk Ayelt Kooiman in 1974 De Revisor op. In dat tijdschrift 
is hij van meet af aan een centrale figuur geweest, zeker als het 
over proza gaat. Niet voor niets publiceert hij zélf tussen 1968 
en 1985 verreweg de meeste prozabijdragen in het tijdschrift. 
Niet alleen zijn poëticale teksten, maar vooral ook zijn proza 
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hebben het beeld van het Revisor-proza bepaald. Naar 
aanleiding van Kooimans verhalenbundels Souvenirs (1971) 
en Manipulaties (1974) en Nicolaas Matsiers debuut Oud-Zuid 
uit 1976 beginnen critici het Revisor-proza te benoemen als 
‘kunstmatig’, ‘afstandelijk’, vol observerende buitenstaanders, 
catalogi en kaartenbakken. Het zijn ‘verhalen van nutteloze 
toeschouwers’.383 In weekblad Haagse Post worden Kooiman, 
Matsier, Meijsing en Kellendonk door interviewer Jan Brokken 
als de nieuwe stroming der ‘academistische schrijvers’ neergezet. 
Hij typeert hen als volgt:

“Dirk Ayelt Kooiman, Nicolaas Matsier en Doeschka 
Meijsing zijn sterk beïnvloed door schrijvers als Vladimir 
Nabokov, Jorge Luis Borges, Gustave Flaubert, Witold 
Gombrowicz en Simon Vestdijk, meesters die het 
toeval haatten en soms bijna wetenschappelijk te werk 
gingen […]. In hun romans en verhalen brengen de 
Academische Schrijvers een duidelijke constructie aan, 
hun werk is doordacht, het telt talrijke verwijzingen en 
verschillende lagen, waarbij de achtergrond, het verhaal 
achter het eigenlijke verhaal, soms belangrijker is dan de 
voorgrond. Zij willen geen verhaal vertellen, maar een 
verhaal behandelen, literatuur is voor hen een reflectie 
van de werkelijkheid. […] Omdat zij in hun werk wat 
breder willen uithalen, gaat hun voorkeur uit naar de 
roman of naar het lange verhaal. Kooiman, Meijsing, 
Matsier en Kellendonk hebben allen gestudeerd, […]. 
Maar belangrijker dan de opleiding (’t Hart en Biesheuvel 
zijn tenslotte ook academici) is dat Kooiman, Meijsing, 
Matsier en Kellendonk zeer weloverwogen literatuur 
bedrijven. Zij vragen zich voortdurend af hoe zij een 
verhaal moeten vertellen, zij proberen een methode te 
ontwikkelen en in die zin kan hun werk academisch 
genoemd worden.”384

Ook Carel Peeters, die in de jaren zeventig en tachtig een vurig 
pleitbezorger was van het werk van Revisor-auteurs, zet dit 
proza af tegen dat van de realisten. 

“Voor de realisten is de werkelijkheid geen probleem, die 
bestaat, een tafel is een tafel: daar kun je van eten, je kunt 
er aan schrijven etc. Er bestaat voor hen een werkelijkheid 
die ook buiten hen bestaat. Als we even moed vatten om 
de generalisatie aan te durven, kan van de Revisor-
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schrijvers gezegd worden dat voor hen de werkelijkheid 
slechts een produkt van de verbeelding is.”385

Hiermee lanceert Peeters een term die in de literatuur-
geschiedenis zal doorsijpelen: Revisor-auteurs nemen de 
werkelijkheid waar en interpreteren haar middels de verbeelding. 
In deze ‘inleiding achteraf’ én in zijn essaybundel Houdbare 
illusies van vijf jaar later zet Peeters de Revisor-auteurs neer als 
auteurs die in de verbeelding een constructie maken die er in de 
werkelijkheid niet is.386 Om dat te doen, maken zij gebruik van 
allerlei schrijftechnieken die Peeters beschrijft als ‘de list van 
de literatuur’. Hij stipt daarbij een aantal steeds terugkerende 
elementen aan: de personages zijn buitenstaanders die veelal 
een innerlijk conflict hebben tussen ratio en gevoel, deze 
buitenstaanders hebben de neiging om te reflecteren op de 
werkelijkheid, hun herinneringen en het eigen bestaan. De 
conflicten die in veel Revisor-proza voorkomen, worden opgelost 
in het schrijven ‘waar de intelligentie van de verbeelding’ het 
voor het zeggen heeft. Revisor-auteurs geven de werkelijkheid 
betekenis met de verbeelding, die voor hen een list is

“waarmee een labyrinthische, tragische of ondoorzichtige 
werkelijkheid doorzien en in bedwang gehouden wordt, 
en tegelijk zegt zij iets over die werkelijkheid. Zij creëert 
houdbare illusies om tegenstellingen tijdelijk op te lossen: 
tussen gevoel en verstand, heden en verleden, individu en 
maatschappij, tussen het concrete en het abstracte.”387

Met zijn idee over het via de verbeelding ordenen van de 
werkelijkheid en de notie van ‘houdbare illusies’ plaatst Peeters 
de auteurs uit De Revisor in het kader van het modernisme. 
Modernistische auteurs immers zijn er, zo hebben we gezien, 
op uit om in de fictie een subjectieve zin te geven aan een als 
chaotisch ervaren werkelijkheid. En ook zij schuwen daarbij 
niet gebruik te maken van ‘de list van de literatuur’, ofwel om 
te experimenteren met de verhaalvorm. In verschillende latere 
beschouwingen is gereageerd op deze ‘modernistische’ visie op 
het Revisor-proza. Onder meer door Goedegebuure die in een 
vroege beschouwing Peeters bekritiseert, maar het in een latere 
beschouwing meer met hem eens lijkt te zijn.388

In dit hoofdstuk beschouw ik het Revisor-proza als 
postmodern proza, omdat auteurs uit het tijdschrift in 
hun verhalen stelselmatig het ordenende vermogen van de 
verbeelding ondermijnen. Daarmee nemen zij afstand van één 
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van de belangrijkste premissen van het modernisme: de gedachte 
dat er in de verbeelding een zinvolle en coherente wereld 
gecreëerd kan worden die er in de chaotische werkelijkheid 
niet is. Het gaat in het Revisor-proza vaak om het weergeven 
van wat waargenomen wordt of wat uit het geheugen wordt 
opgediept. Het ordenen van de herinnering blijkt telkens weer 
problematisch, zoals blijkt uit de openingswoorden van een 
vroeg verhaal van Kooiman, ‘Toedracht’:

Eigenlijk valt er weinig te vertellen.
Want niet alleen schijnt het dat mijn geheugen zwak 
is, zodat ik me veel van wat er gebeurde niet meer kan 
herinneren, het is nog onbetrouwbaar ook: gebeurtenissen 
staan me voor de geest waarvan ik zeker ben dat ze in het 
geheel niet hebben plaatsgevonden.”389

De ikfiguur ervaart zijn verleden als ongeordend en onhelder. Hij 
zal in het verhaal proberen dat verleden in een zinvol verband te 
plaatsen, maar lijkt zich vooral te beperken tot het reflecteren op 
die pogingen. Dat reflecteren op het schrijven en op het verhaal 
dat de lezer onder ogen heeft, vinden we in veel Revisor-proza 
terug. Of het nu het verhaal ‘Toedracht’ betreft waarin vergeefs 
geprobeerd wordt een deel van het  verleden te herschrijven, of 
een verhaal als ‘De schrijver droomt’ waarin een slapende man 
en zijn slaapkamer pagina’s lang minutieus worden beschreven 
om te illustreren dat objectief registreren niet mogelijk is. De 
zogenaamde objectief observerende ik-verteller gaat al gauw 
invullen:

“De slaper fronst zijn wenkbrauwen en likt zijn lippen. 
Het is alsof hij iets wilde gaan zeggen maar er bij nader 
inzien toch maar van afziet.”390

Revisor-verhalen gaan over vertellen, waarnemen en herinneren. 
Er treden herhaaldelijk personages op waarvan expliciet gezegd 
wordt dat zij verzonnen zijn. Dit geldt bijvoorbeeld voor de 
personages Kompaan en Mazzelman uit De vertellingen van een 
verloren dag (1980), de roman die Kooiman als feuilleton in de 
De Revisor publiceerde. 

“Waar de eerste misschien al te krampachtig zichzelf 
‘akteert’, met weinig inzicht in zijn rol en de uitwerking 
die deze op anderen heeft – daardoor in vreemde 
omgeving, want nog onbestempeld, in z’n element –,   lijkt 
de ander, juist vanuit een loodzwaar besef van zijn rol, tot 
‘natuurlijk’ spel nauwelijks in staat.”391
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Personages in de verhalen van Kooiman weten niet meer 
of ze nu in werkelijkheid bestaan of in de verbeelding. Het 
vertroebelen van de grens tussen feit en fictie lijkt dan ook een 
van de kernelementen uit het Revisor-proza.

 “Wonderlijke eenvoud! Zo zit je daar, oog in oog, en 
lijkt in geen verband meer te staan met de persoon 
die zojuist nog, in jouw vel, met jouw naam, doelloos 
achterin ditzelfde café rondhing, het zoveelste glas bier 
aan de lippen. Je bent je eensklaps in hoge mate van 
je aanwezigheid bewust – dit is mijn hand, mijn voet, 
mijn stem. Wonderlijke illusie: alle bedenkingen lijken 
weggevallen, alsof je uit een kwaadaardige droom bent 
wakker geworden: dit hier gebeurt, los van alles, écht. Ik 
besta werkelijk, en al het overige is van een andere, uiterst 
schimmige orde: […].”392

In tegenstelling tot Raster publiceert De Revisor veel korte 
verhalen. Dit maakt het gemakkelijker om aan de hand van 
één, uitgebreid geanalyseerd, verhaal te laten zien hoe de 
verschillende elementen van het Revisor-proza in samenhang 
werken.393 Het verhaal ‘Niets gebeurt’,  voor het eerst 
gepubliceerd in de derde jaargang van De Revisor, is uitermate 
geschikt als illustratie van ‘het Revisor-verhaal’.394 Kooiman zelf 
zegt immers: 

“Het verhaal ‘Niets gebeurt’ is een goed voorbeeld om 
aan te geven wat ik eigenlijk met al die dingen die ik zeg 
bedoel.”395

Kooiman doorbreekt in ‘Niets gebeurt’ de conventie van het 
logisch-chronologische plot minder radicaal dan Vogelaar in 
Alle vlees. In Vogelaars roman verdwijnt het verhaal als het 
ware onder een overdaad aan vertellingen, bij Kooiman is het 
tegenovergestelde het geval. ‘Niets gebeurt’ doet zijn naam 
eer aan. In het verloop van de vertelling zijn er nauwelijks 
gebeurtenissen. De handelingen die het verhaal spanning 
verlenen, zijn voorafgegaan aan het moment dat de vertelling 
begint. Maar of ze echt hebben plaatsgevonden, is de vraag. De 
lezer zit gevangen in het beperkte perspectief van de naamloze 
hoofdpersoon en weet daardoor nooit zeker wat er precies 
gebeurd is. Deze onzekerheid wordt geïllustreerd door de 
slotwoorden van het verhaal:

“Hij zegt: Ik weet het niet. Ik zeg: Hij weet het niet.”396 

DE_TAAK.indb   309DE_TAAK.indb   309 20-05-2007   23:40:2420-05-2007   23:40:24



310

Aan de hand van dit citaat kan ik laten zien hoe het perspectief 
precies in elkaar zit. In deze zinnen immers komen twee 
verhaalwerelden bij elkaar. In de eerste zin geeft het 
hoofdpersonage (in de directe rede) aan dat hij de gebeurtenissen 
niet kan ordenen. De ‘ik’ in de tweede zin bevindt zich in een 
andere verhaalwereld, een vertelniveau hoger. Hier spreekt 
namelijk (voor de tweede keer in het verhaal) een ik- verteller. 
Deze verteller benadrukt de onwetendheid en fictionaliteit van 
het personage. Dat personage immers kan zeggen dat hij het 
niet weet, omdat de ik-verteller hem die woorden in de mond 
legt. Dat die verteller zelf ook allesbehalve alwetend is, blijkt uit 
een andere uitspraak:

“Wie is het die daar zit? Is hij het? – Ben ik het?”397 
Het verhaal bestaat uit 34, door witregels gescheiden, delen. 
Sommige hebben een omvang van anderhalve pagina, andere 
slechts een of twee regels. Er is een constante afwisseling van 
grotere delen met kortere stukken. In de langere delen volgen 
we de gedachtewereld van de naamloze hoofdfiguur. Tussen 
deze delen in zitten korte passages, waarin vragen gesteld 
worden over het verloop van het verhaal. Tegen het einde wordt 
die afwisseling minder strikt en worden de grotere delen steeds 
kleiner.

Deze eigenaardige geleding staat in verband met het 
perspectief. De lange delen vormen namelijk de tekst die door een 
verteller wordt verteld die zich buiten de verhaalwereld bevindt 
en niet als personage in het verhaal aanwezig is. Die verteller 
vertelt het verhaal dat ik hierna uiteen zal zetten. De korte delen 
ertussen bestaan uit taaluitingen uit een andere verhaalwereld, 
namelijk die waarin de ‘narrator’ en de ‘narratee’, de verteller 
en de lezer, als personages in het verhaal optreden. De vragen 
die in de korte gedeelten gesteld worden, kunnen ofwel worden 
toegeschreven aan de verteller die zich verwondert over zijn 
personage, ofwel aan de lezer die op het verhaal reageert. Het 
feit dat de verteller aan het einde van het verhaal een aantal keer 
in de ikvorm opduikt doet mij ertoe neigen vooral aan de eerste 
mogelijkheid te denken. De andere mogelijkheid mag echter 
niet uitgesloten worden. Duidelijk is dat het gaat om reacties 
op en vragen naar de overwegingen en handelingen van de 
hoofdpersoon. Een voorbeeld van zo’n vraag is  “Waarom heeft 
hij geaarzeld?”398, op het moment dat de hoofdpersoon zojuist 
zijn huis binnenkomt. 
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Deze voortdurend aanwezige metafictionele dimensie maakt 
‘Niets gebeurt’ interessant. Maar hoewel er continu gewezen 
wordt op de fictionaliteit van het geheel, wordt er wel een verhaal 
verteld, of beter gezegd: gesuggereerd. Dat gesuggereerde verhaal 
draait om een naamloze hoofdpersoon die zijn vrouw heeft 
bedrogen. Wanneer hij naar huis terugkeert, komt hij erachter 
dat zijn vrouw dood op haar bed ligt. Dit lijkt de juiste lezing van 
het verhaal, maar ze is verre van onproblematisch. Voor de lezer 
is het moeilijk uit te maken wat er gebeurd is. Sommige dingen 
lijken, zoals de titel suggereert, niet echt gebeurd. Zij zijn alleen 
‘waar’ in de geest van het personage. De titel kan ook duiden 
op het gegeven dat alle essentiële dingen niet gebeuren in het 
verhaal, maar al gebeurd zijn. Deze verhaallijn roept eigenlijk 
twee vragen op: ‘is de hoofdpersoon echt vreemd gegaan, of 
verzint hij dat maar?’ en ‘wat is er met zijn vrouw aan de hand?’.

De eerste vraag lijkt gemakkelijk te beantwoorden. Op 
verschillende plaatsen in het verhaal komen er flashbacks en 
herinneringen naar boven, die wijzen op het slippertje van deze 
man. Toch past echtbreuk niet bepaald in zijn karakterstructuur. 
Die wordt namelijk vooral bepaald door een ‘gebrek aan 
handelingen’. Hij doet niets, maar denkt alleen. Dit wordt 
geïllustreerd door de scène waarin hij besluit Colette, het meisje 
waarmee hij zijn avontuur beleefd zou hebben, op te bellen om 
er samen van door te gaan: 

“Hij verroert zich niet, stelt zich voor hoe hij uitstapt, het 
portier krachtig dichtgooit, [...] Hoe hij vervolgens als een 
ander met afgemeten pas naar zijn auto terug zou lopen, 
als een ander in zou stappen, vol gas weg zou rijden, 
verbluft nagestaard door iemand die hij ooit geweest is, 
iemand die het niet voor mogelijk had gehouden en nu 
met zijn mond vol tanden in de kou staat.”399 

Terwijl hij daar bewegingloos en met zijn mond vol tanden staat, 
fantaseert hij over een situatie waarin hij wel een handelend 
en actief persoon is. De fictie legt het in deze scène af tegen de 
werkelijkheid. De hoofdpersoon kan zoveel fantaseren als hij 
wil, uiteindelijk rijdt hij gewoon door naar huis. Je kunt je als 
lezer afvragen of alle gedachten over Colette en het kortstondig 
en eenmalig liefdesavontuur niet op een soortgelijke manier tot 
stand komen. Lezen we dan niet vooral verzonnen herinneringen 
van dit personage?

Een aantal elementen uit het verhaal wijst er op dat deze 
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gebeurtenis wél echt heeft plaats gevonden. In zijn binnenzak 
namelijk zit een papiertje met haar telefoonnummer, dat de 
aanleiding is voor de eerste herinneringen. Bovendien wordt er 
nooit expliciet gezegd dat hij de gebeurtenissen omtrent Colette 
fantaseert, zoals dat in de hiervoor geciteerde passage wel het 
geval is. Omdat de verteller niet alwetend is en er veel gebruik 
wordt gemaakt van vrije indirecte rede, is het perspectief 
beperkt. Dat maakt dat de grens tussen fantasie en werkelijkheid 
nooit helemaal helder te krijgen is. Toch moeten we aannemen 
dat  deze gebeurtenis echt plaatsgevonden heeft, ook al wordt er 
herhaaldelijk gewezen op de eenmaligheid ervan.

De inhoud van deze vertelling is in haar nietszeggendheid 
veelzeggend. We lezen niet het verhaal van een subjectieve 
hoofdpersoon die de gebeurtenissen uit zijn leven in een zinvol 
verband probeert te plaatsen, maar zien een hoofdpersoon die 
zich bewust is van de banaliteit van hetgeen hem overkomt. 
Kooiman kiest er bewust voor een alledaags gegeven als een 
getrouwde man die vreemd gaat en geen mythische, sterk door de 
verbeelding gekleurde, gebeurtenissen vertelt. De hoofdpersoon 
zelf snijdt dit probleem ook aan:

“Mijn vrouw begrijpt mij niet. Ja ja. - Maar ik vind het 
niet prettig om er over te praten. Wat valt er namelijk nog 
te zeggen wanneer de waarheid alleen in de meest holle 
en banale termen gevat kan worden, zo leeg dat men zich 
afvraagt of het wel de waarheid is? Wat, wanneer alles 
zozeer als een gemeenplaats klinkt dat men zich afvraagt 
of het wel een gemeenplaats is?”400 

Deze uitspraak zou gelezen kunnen worden als een werkinterne 
poëticale uitlating, waarin wordt gereflecteerd op het 
schrijverschap, waar men toch telkens probeert met uitgekauwd 
materiaal (taal) iets bijzonders te maken.

Om de tweede vraag te kunnen beantwoorden zijn we 
aangewezen op een niet al te betrouwbare bron. De weinige 
informatie over de vrouw krijgen we via haar echtgenoot en 
is sterk vervormd. Hoewel de suggestie wordt gewekt dat de 
vrouw op de een of andere manier een einde aan haar leven 
heeft gemaakt, krijgt de lezer geen uitsluitsel. Wat er precies 
met haar gebeurt blijft het hele verhaal onduidelijk en is ook na 
herhaaldelijke lezing niet duidelijk te maken. Verteller, lezer en 
personage weten niet wat er gebeurd is, waardoor het de vraag 
blijft of er überhaupt wel iets gebeurd is. Of ‘gebeurt’ er in dit 
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verhaal inderdaad ‘niets’? De auteur onthoudt de lezer wat er 
echt te zien is en creëert hiermee de belangrijkste open plek in 
het verhaal. En deze open plek wordt nergens ingevuld, en door 
de verteller expliciet gemaakt..

“Maar wat heeft er in de tussentijd plaatsgevonden?”401

Het perspectief is in dit verhaal zo gearrangeerd dat twee 
verhaalwerelden elkaar afwisselen. In de ene verhaalwereld 
bevindt zich de verteller die commentaar levert op elementen 
uit de andere verhaalwereld, waarin het hoofdpersonage zich 
bevindt. Tegelijk met het verhaal wordt ook het commentaar 
erop gepresenteerd. Hiermee legt de auteur de nadruk op de 
fictionaliteit van het verhaal. Er zijn meer elementen in dit 
korte verhaal die het probleem van werkelijkheid en fictie aan 
de orde stellen. Mijn interpretatie van dit verhaal hangt daar 
ten nauwste mee samen. Kooiman beschrijft hier een personage 
dat zich zo nu en dan bewust is van zijn eigen fictionaliteit en 
daardoor blijk geeft van twijfels en gebrek aan daadkracht. Er 
is een aantal tekstpassages dat daar op wijst. De slaapkamer 
waarin hij zijn  vrouw vindt, wordt als volgt beschreven: 

“die hele, zorgvuldige, zinloze, kompositie van wat nèt een 
echte slaapkamer is, zoals de kamer waarin hij staat nèt 
een echte kamer is, en het huis nèt een echt huis waarin 
mensen leven.”402 

Hier wordt aangegeven dat we te maken hebben met een 
fictioneel geheel. Iets verder wordt hierover gezegd: 

“Maar toch is dat allemaal van ondergeschikt belang, een 
excuus aan de feiten. Want wat hij in werkelijkheid gezien 
heeft in die slaapkamer berust op suggestie.”403 

Verder in het verhaal voert hij als excuus voor zijn slippertje het 
volgende aan: 

“Ik had het gevoel dat ik niets meer deed of naliet namens 
mezelf, dat ik uitsluitend een werktuig was van de 
omstandigheden en dat ik daarbuiten eenvoudigweg niet 
meer bestond.”404 

Dit lijkt een zwakke poging het geweten te zuiveren, maar 
is in feite veel meer. De hoofdfiguur geeft hier blijk van zijn 
machteloosheid ten opzichte van de auteur, in de ‘gedaante’ van 
implied author, die de omstandigheden geheel bepaalt. Dit besef 
van machteloosheid neemt toe tegen het einde van het verhaal. 
De hoofdpersoon voelt zich vernederd door de feiten. Hij zegt 
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dan tegen zichzelf:
“Je schiet tekort, je hebt tekort geschoten, je zult altijd 
en onophoudelijk tekort schieten. Je bent zo griezelig 
oppervlakkig dat je je in iedere situatie afvraagt voor 
welke houding, voor welke emotie je moet kiezen, alsof 
je in een toneelstuk speelt waarin je uit het gedrag van de 
andere spelers af moet leiden welke rol de jouwe is. Als ze 
maar niet merken dat je je rol niet weet! Zolang je je maar 
kan hullen in verzwegenheden, zolang je gedrag maar zo 
dubbelzinnig is dat iedere interpretatie gerechtvaardigd 
lijkt!”405 

De hoofdpersoon beseft rond te lopen in een toneelstuk, 
metafoor voor ‘fictionele wereld’, zonder dat hij een tekstboekje 
heeft gekregen. Om die reden vraagt hij zich herhaaldelijk af wat 
hij moet doen of zeggen.

De auteur van ‘Niets gebeurt’ maakt het de lezer niet 
gemakkelijk. Nergens wordt hem de mogelijkheid geboden zich 
in te leven in een fictionele wereld of even te ‘vluchten’ voor 
de echte werkelijkheid. Op tal van manieren legt Kooiman de 
nadruk op het problematische van het schrijven. Dat dit een 
verhaal over het schrijven is, illustreert hij mooi aan de hand 
van het begin van het verhaal.

“Hij stapt in zijn auto (een nieuwe auto, qua prijs eigenlijk 
boven zijn stand), maakt kontakt, start en schakelt, rijdt 
langzaam weg.”406

Met behulp van de metafoor van de opstartende auto wordt hier 
het begin van het verhaal zelf beschreven. Uit die eerste alinea 
blijkt ook al dat het personage een nieuw begin maakt. 

“Iedere handeling verricht hij bewust en met grote 
nauwkeurigheid, alsof zijn routine - opgedaan in een 
vroeger, gedachteloos bestaan - niet langer bruikbaar 
is.”407 

Als hij met zijn auto deze fictionele wereld inrijdt, bevindt hij 
zich in een ‘halve werkelijkheid, tussen het verleden en nu’. Het 
personage is bij de ouverture van het verhaal vol zelfvertrouwen 
en voelt zich machtig. Dit vertrouwen en machtsgevoel zal hij in 
de loop van het verhaal verliezen, om te eindigen als onwetende. 
Kooimans typering van de couleur locale is te aardig om niet te 
citeren: 

“Hij rijdt door een duistere, bevroren stad, die voor niets 
anders lijkt te dienen dan zijn feilloze beweging van een 
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achtergrond te voorzien, zijn gevoel van macht dimensie 
te verlenen.”408

In dit verhaal is ‘fictionaliteit’ een belangrijk thema. De vraag 
naar wat verbeelding is en wat werkelijkheid wordt hier 
nadrukkelijk aan de orde gesteld. Wat zijn de mogelijkheden 
van de verbeelding? Kooiman stelt die vragen op verschillende 
manieren. Allereerst door de toegevoegde commentaren van een 
hoger gelegen vertelniveau, waardoor de lezer niet alleen het 
verhaal leest, maar ook direct het commentaar erop. Bovendien 
door de keuze van het perspectief. Het verhaal wordt gekleurd 
door de subjectieve blik van het hoofdpersonage, waardoor 
de lezer zich bij elk verhaalelement kan afvragen of het 
werkelijkheid is, of slechts bestaat in zijn verbeelding. Ten slotte 
maakt hij deze thematiek nog eens tot hoofdlijn van het actuele 
verhaal door een open plek te creëren die aan het einde van het 
verhaal niet ingevuld wordt.

Met deze tekst wil Kooiman zijn lezers er tijdens het lezen 
van bewust maken dat wat zij lezen fictioneel is. Hij gebruikt 
daarvoor verschillende technieken ‘uit de doos van het 
postmodernisme’. Zo portretteert hij een alwetende, in het 
verhaal aanwezige, verteller die het verhaal becommentarieert, 
de lezer aanspreekt en uiteindelijk niet alwetend blijkt te 
zijn. Dit negentiende-eeuwse vertelprocédé wordt in het 
postmodernisme geïroniseerd. In ‘Niets gebeurt’ zien we dit 
terug in de korte tussenstukken. Ook in dit verhaal blijkt 
de verteller niet alwetend te zijn. Hiervan getuige de eerder 
geciteerde slotzin van het verhaal. De ‘niet-alwetendheid’ van 
de postmoderne verteller hangt samen met de gedachte dat 
er niet een centrale instantie is die het verhaal op een logische 
manier kan ordenen. Ook de chronologische reconstructie van 
een geschiedenis wordt ontmaskerd als een fictie. Elk verhaal 
dat verteld wordt, alles wat op papier gezet wordt, is uiteindelijk 
fictioneel. Dit komt aan het licht bij de interpretatie van 
‘Niets gebeurt’: als we de feiten willen achterhalen, stuiten we 
onvermijdelijk op onbepaaldheid.

Een ander essentieel aspect van het postmodernisme is 
de metafictionaliteit. In ‘Niets gebeurt’ wordt gereflecteerd 
op de fictionaliteit van het verhaal. Dit gebeurt expliciet in 
vertellersuitspraken, maar ook in beelden en uitspraken uit 
de primaire verhaallijn. Hierbij kan gedacht worden aan de 
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zelfreflecties van de hoofdpersoon, die zichzelf ziet ‘alsof hij 
in een toneelstuk speelt’, en aan passages als die waarmee 
het verhaal opent ‘als een opstartende auto’. Ook worden in 
dit verhaal de grenzen tussen verteller en lezer en die tussen 
verteller en personage vervaagd. Het eerste blijkt uit het feit dat 
het moeilijk uit te maken is of de tussenstukken nu bestaan uit 
vertellertekst, of uit commentaar van een potentiële lezer. Het 
tweede komt aan de orde in de laatste zin: ‘Hij zegt: ik weet het 
niet. Ik zeg: hij weet het niet.’, waarin verteller en personage met 
dezelfde stem beginnen te spreken. 

‘Niets gebeurt’ heeft een sterk zelfreflexief en metafictioneel 
karakter. Die metafictie is te vinden in reacties van verteller op de 
tekst, maar is ook verwerkt in de structuur van het verhaal. Door 
tussen de delen van het gewone verhaal door op dat verhaal te 
reflecteren laat Kooiman zien dat wat men leest kunstmatig is. De 
lezer kan zich niet identificeren omdat de verteller voortdurend 
de verhaalillusie doorbreekt. Deze vorm van zelfreflectie is niet 
exclusief voorbehouden aan postmoderne teksten, maar kan 
evengoed gezien worden als een modernistisch kenmerk. 

Kooiman gaat echter nog wat verder. Hij maakt de status 
van het hoofdverhaal zo twijfelachtig dat de lezer niet meer 
weet of wat hij leest wel waar is. Hierdoor wordt niet alleen 
de nadruk gevestigd op ‘het schrijven’ en ‘het lezen’, maar ook 
op ‘het gelezene’. Het verhaal van Kooiman kan verbonden 
worden met de eerdergenoemde uitspraken van Ibsch over “de 
epistemologische (met inbegrip van de linguïstische en ethische) 
twijfel”, waarvan de verwerking in het modernisme “rationeel-
reflecterend” is en in het postmodernisme mimetisch.409 In 
‘Niets gebeurt’ maakt Kooiman gebruik van beide technieken: 
de twijfel aangaande de status van de vertelde fictionele wereld 
wordt én in vertellerreflectie én in de structuur van het verhaal 
zelf op de voorgrond geplaatst.

Het verhalend werk van Dirk Ayelt Kooiman, Nicolaas Matsier, 
Frans Kellendonk, Doeschka Meijsing, Patrizio Canaponi, Gerrit 
Krol en Willem Brakman borduurt voort op de modernistische 
poëtica, maar niet zonder die poëtica te kritiseren.410 Veelal wordt 
er gebruik gemaakt van dezelfde procédés als de modernisten 
gebruikten, maar wordt er een andere lading aan gegeven. 
Zo wordt er in het werk van Matsier en Kellendonk nogal wat 
gereconstrueerd. Voorbeelden hiervan zijn te vinden in het 
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verhaal ‘Scheltema Oostersche kunst’ uit Matsiers debuutbundel 
Oud-Zuid (1976) en Kellendonks novelle Letter en geest. Een 
spookverhaal (1982). Het reconstrueren wordt in deze werken 
geschetst als een zinloze en hoogst problematische bezigheid. Van 
de hoofdpersoon uit Matsiers verhaal wordt herhaaldelijk gezegd 
dat zijn werk eigenlijk nutteloos is, maar dat hij nu eenmaal 
beziggehouden moet worden. De hoofdpersoon in het verhaal 
van Kellendonk maakt een reconstructie, die uiteindelijk geheel 
mislukt, tot zijn levenswerk. Bij Kooiman wordt het allemaal wat 
explicieter weergegeven. Een verhaal als ‘Niets gebeurt’ heeft 
het problematische van het schrijven tot onderwerp, hetgeen 
wordt onderstreept door steeds terugkerend metafictioneel 
commentaar. In het verhaal wordt herhaaldelijk gereflecteerd 
op wat er verteld wordt en op het vertellen op zichzelf. En dat in 
een verhaal dat eigenlijk nauwelijks een verhaal te noemen is, 
aangezien er niets gebeurt.

Het ‘ander proza’ van Vogelaar c.s. én het ‘academististisch 
proza’ van Kooiman c.s. kunnen geclassificeerd worden als 
‘postmodern proza’. Daarbij valt dan wel op dat de laatste 
groep auteurs minder belangstelling heeft voor de ‘meer 
extreme’ kenmerken van het postmodernisme. Zij schrijven 
geen experimentele verhalen waarin het vrijwel onmogelijk is 
om een verhaal te reconstrueren. Het volkomen loslaten van 
elke hiërarchie in verhaallagen, het opgeven van lineaire tijd als 
ordeningsprincipe en het creëren van een netwerk van beelden 
met een labyrinthische structuur zul je in De Revisor niet snel 
vinden. Hoewel Revisor-auteurs de lezer ervan bewust willen 
maken dat wat hij leest een verzinsel is, en dus kunstmatig en 
bedrieglijk, willen zij die lezer niet zo zeer van zich vervreemden 
dat hij door de bomen het bos niet meer ziet. Kooiman c.s. 
willen dat de lezer én een verhaal leest én er onmiddellijk van 
doordrongen raakt dat dit kunstmatig en fictioneel is, zodat de 
lezer gaat nadenken over de activiteit die hij op dat moment aan 
het uitvoeren is.

In het postmoderne proza uit De Revisor ligt de nadruk 
vooral op de problematische relatie tussen (de herinnering 
aan) het verleden en de verwoording daarvan in een fictionele 
tekst. De relatie tussen het waarnemen van ‘de werkelijkheid’ 
en het verwoorden van die waarneming in een talig kunstwerk 
wordt al evenzeer als problematisch ervaren. Men wil deze 
problemen invoelbaar maken door telkens te benadrukken 
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dat een verhaal een verzinsel is en dus kunstmatig, waarbij 
metafictie en zelfreflexiviteit ingezet worden bij vertellers en 
personages (die weten dat ze verzonnen zijn en zich gestuurd 
voelen door een hogere hand die hen tegelijk passief maakt) én 
in de verhaalstructuur (Revisor-verhalen beelden meestentijds 
vooral het vertellen uit). Wat deze kenmerken gemeen hebben, 
is dat er een grote scepsis bestaat ten aanzien van taalgebruik 
en een ongeloof in de mogelijkheid om via de verbeelding een 
betekenisvolle en coherente literaire vertelling te creëren. 

5.4 Eén postmodernisme, twee poëtica’s?
In de Nederlandse literatuur van de jaren zeventig zijn er twee 
schrijversgroepen die experimenteel proza introduceren dat 
we achteraf kunnen classificeren als postmodern. In de periode 
zelf vliegen ze elkaar echter in de haren. Waarom hebben de 
twee groepen niet samen één tijdschrift opgericht? Of, minder 
radicaal, waarom was er geen vruchtbare kruisbestuiving 
tussen beide tijdschriften? In de jaren zeventig gebeurde er 
niets van dat alles. Auteurs wier werk zich ogenschijnlijk op 
de grens van beide tijdschriften bevindt (J. Bernlef, H. C. 
ten Berge) publiceren nauwelijks proza bij ‘de concurrent’. 
Bovendien kan men weinig waardering opbrengen voor elkaars 
pennenvruchten. In Soma sabelt Dirk Ayelt Kooiman Bernlefs 
Revisor-achtige roman Het verlof neer:

“Bernlef is vernuftig te werk gegaan. Maar toch nog 
lang niet vernuftig genoeg om alle konsekwenties van 
zijn konceptie in een gesloten ordening onder te kunnen 
brengen. Hij heeft een puzzel ontworpen die hij zelf 
niet meer kon oplossen. De geloofwaardigheid van zijn 
roman is daardoor niet boven het vereiste minimum 
gekomen.”411

Vogelaar op zijn beurt laat in Konfrontaties merken dat hij het 
werk van Revisor-auteur Krol niet kan luchten of zien.412

Deze wederzijdse animositeit laat zich natuurlijk voor 
een deel verklaren door de concurrentiestrijd tussen twee 
belangrijke tijdschriften. Maar er is meer aan de hand. Aan 
het postmodernisme van deze twee schrijversgroepen ligt 
een totaal andere literatuuropvatting ten grondslag. Waar de 
ene groep tot deze schrijfwijze komt op basis van een poëtica 
die aansluiting zoekt bij het marxistisch engagement in de 
traditie van de Frankfurter Schule, daar houdt de andere 
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schrijversgroep zich verre van zulk expliciet engagement. Het 
loont de moeite om in te zoomen op enkele poëticale uitspraken 
waarmee de hoofdpersonen van dit hoofdstuk hun postmodern 
schrijven proberen te rechtvaardigen. Duidelijk zal worden 
dat het postmodernisme zoals zich dat in de jaren zeventig 
voordoet niet los gezien kan worden van de maatschappelijke 
en cultuurhistorische veranderingen die zich in deze periode 
voordoen.

5.4.1 Postmodernisme en marxistisch engagement,
Raster

Vogelaar keert zich in zijn essayistisch werk vooral tegen 
de poëtica van het realisme en de mimetische taal- en 
literatuuropvatting die daaraan ten grondslag ligt. Maar 
het is niet alleen het realisme dat zich bezondigt aan een 
naïeve opvatting over taal. Ook symbolistische dichters of 
modernistische proza-auteurs geven soms blijk van een al te 
groot geloof in de taal. Wie meent via de verbeelding (en dus met 
behulp van taal) een zingevende samenhang te kunnen creëren, 
is – al dan niet bewust – aan het versluieren en bedriegen. 
En wie spreekt over ‘gaan waar de woorden gaan’, levert zich 
vrijelijk uit aan een macht waartegen je volgens Vogelaar juist in 
verzet moet komen. 

In zijn eigen werk zoekt hij naar andere manieren van 
schrijven, waarin gebroken wordt met dit soort illusies. Literatuur 
moet zich ervan bewust zijn hoe taal werkt, hoe het vertellen 
van verhalen werkt en hoe sociale en politieke ideologieën via 
taal worden geconstrueerd. De literatuur die Vogelaar voorstaat 
neemt het ‘denken’ en het schrijven zelf proefondervindelijk ter 
discussie en ontleedt de (on)mogelijkheden ervan. Het heeft 
voor Vogelaar geen enkele zin te spreken over ‘de taak van de 
schrijver’, interessanter zou zijn: “de mogelijkheden en funktie 
van het schrijven”.413 

De postmoderne literatuur die in Raster verschijnt, vertoont 
zelfreflexiviteit en metafictionaliteit om de lezer ervan te 
doordringen dat hij of zij een verzonnen verhaal leest. Vogelaar 
wil in zijn werk laten zien ‘hoe verhalen werken’ en daarmee 
hoe men taal gebruikt om ideologieën te bestendigen. Om met 
Vervaeck te spreken:

“De ideoloog gelooft dat de realiteit perfect beantwoordt 
aan zi jn woorden en begrippen.  Opvoeding en 
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indoctrinatie proberen deze perfecte overlapping van 
taal en werkelijkheid op te leggen. [..] Ideologische taal 
doet of er geen conflict is tussen taal en realiteit. Ze 
wil doen geloven dat alles wat gezegd wordt, echt is, en 
omgekeerd.”414

In de discussie over de taak van de schrijver, die later uitgebreid 
aan de orde zal komen, bekritiseert Vogelaar Carel Peeters 
omdat die volledig voorbijgaat aan literaire vernieuwingen die 
kritisch zijn:

“Belangrijke literatuur van dit moment toont geen 
samen hangen, ziet zich niet als medium voor meningen 
en denkbeelden, maar verzet zich juist, op grond van 
ervaring, tegen de illusie van samenhang. Dat is dan ook 
geen literatuur waarin gedachten worden geartikuleerd, 
daar het allereerst over het denken en artikuleren 
gaat, over de voorwaarden van het denken en over 
de faktoren die denken, voelen, ervaren, artikuleren, 
spreken, kommuniceren blokkeren. Waar het in de 
literatuur werkelik om gaat is niet denkresultaten, 
met behulp waarvan de scribent zichzelf kan verkopen 
als originele geest, maar de produktie van taal en 
bewustzijnsvormen.”415

Vogelaar levert kritiek op het ‘humanistisch-kapitalistische’ 
wereldbeeld. Hij en andere Raster-auteurs zien geen taak 
voor de schrijver, maar wel degelijk voor ‘het schrijven’. Men 
wil teksten maken die de voorgeprogrammeerde codes en 
instituties die zich in taalgebruik manifesteren, deconstrueren 
en ontmaskeren als mythes. Die teksten moeten daarom geen 
afgeronde taalbouwsels zijn, maar teksten die gaan over ‘het 
produceren van taal en betekenis’, teksten over het schrijven 
dus. Raster-prozaïsten bepleiten een vorm van proza waarin 
zo geëxperimenteerd wordt met de taal dat die ontdaan wordt 
van de betekenissen die aan haar kleven. In dat licht moet hun 
experimentele literatuur dan ook begrepen worden, of het nu 
montage is of demontage, het doel is het problematiseren van 
het gewone taalgebruik en het ontmaskeren van de ideologische 
kracht van de taal.

Het realisme is Vogelaars grootste vijand, omdat daarin de 
illusie bestaat dat het mogelijk is om via de taal de werkelijkheid 
te weerspiegelen. Dit leidt tot een naïeve visie op taalgebruik. Taal 
is immers het materiaal waarvan een literaire tekst gemaakt is. 
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Die taal is echter voorgevormd door allerlei sociale en historische 
betekenissen. Schrijvers van conventioneel (realistisch) proza 
hebben de illusie dat zij middels taal de werkelijkheid kunnen 
beschrijven, zij benaderen taal niet kritisch. Daardoor maken deze 
auteurs een logisch bouwwerk (een tekst met een chronologisch 
plot) dat de sociale verhoudingen uit de samenleving en daarmee 
de heersende machtsstructuren vastlegt en reproduceert. 

Traditionele verhaalmodellen en clichématige taaluitingen 
zijn spraak- en denksjablonen die mensen vanaf hun prille 
jeugd aan zich krijgen opgedrongen en die ten doel hebben de 
mensen het idee te geven dat de wereld een logische ordening 
bevat. Deze gang van zaken dient het belang van de bestaande 
machtsstructuren. Die worden immers in de hoofden van mensen 
geprogrammeerd. Vogelaar wil zich in zijn werk onttrekken 
aan die machtsconstellaties én hij wil laten zien hoe die in taal 
werken. Door de taal met eigen middelen te bestrijden kan de 
schrijver een kritische positie innemen. Hij kan ontsnappen 
aan de opgelegde identiteiten door de taal waarin zij gecreëerd 
worden van binnenuit te vernietigen. 

Er zijn verschillende manieren om dat te doen. Eén daarvan 
is de montagemethode: een taaluiting kan uit de gangbare 
context gehaald worden en in een andere context geplaatst 
worden. Daardoor verliest zij haar vanzelfsprekende werking. 
Andere technieken die Vogelaar gebruikt, zijn pastiche en 
parodie. Door een verhaal te vertellen dat zich oriënteert op een 
bestaande verhaalmodel (de detective of de streekroman) en 
dat model als het ware van binnenuit op te blazen laat de auteur 
zien hoe dwingend zo’n leesmodel werkt en valt hij de taal aan 
terwijl zij haar werk doet. En dat heeft dan weer een effect op de 
lezer.  De kritische auteur moet de lezer 

“de burgerlijke denk- en uitdrukkingstechnieken [..] leren 
gebruiken op een manier die het burgerlik kader uit zijn 
voegen doet barsten. De opgave van een geavanceerde 
literatuurproducent is dat hij werkt aan de bevrijding 
van dwingende burgerlike vormen en vooroordelen, aan 
de vernietiging van het burgerlike zelfbewustzijn dat 
zijn neerslag vindt in alle vormen van taalgebruik, ook 
in de literaire retoriek. Dit alles niet om een niewe, weer 
even onverplichte kunstvorm op te leveren, maar in een 
praktiese solidariteit met de massaas. Dit is de enige 
onromantiese solidariteit van de literatuurproducent 
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met de bezitlozen – en het medium van zijn solidariteit 
is precies zijn specialisme zoals Benjamin het noemt, ‘de 
solidariteit van de specialist kan steeds alleen maar een 
indirecte zijn’ ”.416

Door het conflict tussen taal en realiteit in het literaire werk 
telkens zichtbaar te maken, hoopt Vogelaar de lezer bewust te 
maken. Wie begrijpt hoe dit mechanisme werkt, kan het ook 
herkennen in de sociale en politieke wereld waarin hij leeft. 
Raster-auteurs koppelen hun ‘postmodern schrijven’ daarmee 
aan een bijkans pragmatische literatuuropvatting: zij schrijven 
om de lezer bewust te maken. Voor deze auteurs heeft literatuur 
een belangrijke maatschappelijke functie. Daarin lijken deze 
auteurs nogal wat op de cultuurkritische modernisten uit het 
interbellum. Tegelijkertijd echter bekritiseren Raster-auteurs 
de modernistische gedachte dat het kunstwerk autonoom is én 
de gedachte dat de kunstenaar zich kan engageren vanuit een 
soevereine, maatschappelijk ongebonden, positie. 

5.4.2 Postmodernisme en het individu, De Revisor
Hoe zien Revisor-auteurs hun ‘postmodern schrijven’? Wie 
er de discussie over de taak van de schrijver nog eens op na 
leest, merkt al snel dat Kooiman en Vogelaar niet zo heel ver 
van elkaar afstaan. Kooiman is het over een aantal zaken eens 
met zijn tegenstander, maar merkt op niet diens ‘ideologische 
positie’ te delen. Die opmerking komt voort uit een zekere 
moeite die Kooiman heeft met het economisch aandoende 
jargon van Vogelaar. Termen als ‘herkenningsindustrie’ en 
‘literaire produktiekrachten’ zijn hem te marxistisch. Vogelaar 
veronderstelt overal kwade trouw en vertoont wel erg veel 
dédain ten aanzien van literatuur die hij niet waardeert.

Kooiman acht, zo is wel duidelijk, het marxisme niet het juiste 
antwoord op de problemen van de jaren zeventig. Het opdelen 
van de literatuur in een ‘burgelijke’ en een ‘revolutionaire’ 
component, komt voort uit een literatuuropvatting die zich 
baseert op de pogingen van Brecht om artistieke vernieuwing te 
combineren met politiek engagement. Die literatuur mag dan in 
de jaren dertig adequaat zijn geweest, nu, in de jaren zeventig, 
zijn de maatschappelijke verhoudingen zodanig veranderd dat 
deze termen achterhaald zijn geworden. 

Wat is, vraagt Kooiman zich af, ‘revolutionaire’ literatuur? 
Vogelaar gebruikt die term om te verwijzen naar een vorm van 
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literatuur die haar eigen methode voortdurend ter discussie 
stelt: het experimentele proza dat ik in de vorige paragraaf 
postmodern heb genoemd. Kooiman vindt dat Vogelaar hier 
een literair kwaliteitsargument (‘is een tekst vernieuwend of 
behoudend?’) verwart met een politiek argument. Is immers 
iedere tekst die een revolutionaire vorm heeft, meteen een goede 
tekst? Is er een revolutionaire werking van een literaire tekst die 
haar kwaliteit bepaalt?

Kooiman voelt zich verwant met Vogelaar wanneer die zich 
verzet tegen Peeters’ oproep aan de schrijvers van zijn tijd om 
zich op te stellen als soevereine cultuurkritische individualisten. 
Ook kan hij zich vinden in bepaalde literair-technische aspecten 
van Vogelaars poëtica: de nadruk op het geconstrueerde van 
literatuur, het pleiten voor literatuur die haar eigen constructie 
ter discussie stelt. Hij neemt echter afstand wanneer het 
expliciete politieke engagement een rol gaat spelen. Wie literair-
intrinsieke vernieuwing identificeert met politieke revolutie, doet 
de literatuur te kort en verliest een literair kwaliteitscriterium: 
literatuur wordt dan in dienst gesteld van de politiek. 

Kooiman wil zijn literatuur niet in dienst stellen van het 
engagement, maar hij geeft wel aan dat maatschappelijke 
ontwikkelingen van invloed zijn op zijn schrijverschap. Hij legt 
aan interviewer Jan Brokken uit waarom Revisor-auteurs een 
verhaal menen te moeten ‘behandelen’ en waarom constructie 
zo’n belangrijke rol speelt:

“Deze werkwijze, die allicht ten koste van een thematiek 
wordt ingegeven door de culturele situatie van de jaren 
en niet door de opleiding of door het milieu. Het heeft te 
maken met de heersende scepsis op alle gebieden, het is 
niet een tijd waarin veelomvattende uitspraken gedaan 
worden. En ik vind het een misverstand te menen dat 
de literatuur dat buiten alles wel zou kunnen. Stelsels als 
christendom en marxisme zijn aan het wegvloeien, het 
beeld is uitermate diffuus geworden. Literatuur is door 
de tijden heen altijd van buitenaf beïnvloed. Door Freud 
bij voorbeeld, dat loopt van Van Eeden tot en Hermans 
en Mulisch. Op dit moment ligt dat niet zo eenvoudig 
meer, de boodschap van Freud is ondergraven en er is 
weinig voor in de plaats gekomen. Iets soortgelijks geldt 
de filosofie die op een zelfde manier in de literatuur een 
neerslag kreeg. Kijk maar naar Sartre. Het is onzin van 
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de literatuur een creativiteit te verwachten die elders niet 
aanwezig is. Dat is volgens mij de essentie, dat verklaart 
de belangstelling van sommige schrijvers voor de methode 
waarvan de literatuur zich kan bedienen.”417

Wat Kooiman hier zegt, raakt aan Lyotards uitspraak over het 
einde van de grote verhalen (‘veelomvattende uitspraken’). Die 
verhalen zijn hun kracht kwijtgeraakt en de literatuur trekt 
daaruit haar conclusies. Als schrijver in de jaren zeventig kun 
je er niet zomaar voor kiezen om geëngageerde literatuur te 
maken. Het is maar zeer de vraag of literatuur dat vermogen 
nog wel heeft. De taak voor de schrijver in de jaren zeventig 
is zich te bezinnen op de methode. Hoe kun je in deze periode 
überhaupt nog zinvolle literatuur schrijven? Om die reden  - die 
dus allesbehalve ‘wereldvreemd’ is – bezinnen Revisor-auteurs 
zich op de vorm en ‘behandelen zij een verhaal’. 

“Ik geloof dat wij een verhaal op een bepaalde manier 
willen behandelen, waardoor de verteller zelf steeds 
voelbaar is en dat dan uiteraard op verschillende 
niveau’s tegelijk. Daardoor doen sommige constructies 
ingewikkeld aan, niet als doel, maar als gevolg.”418

Deze manier van schrijven wordt door Kooiman in verband 
gebracht met de culturele situatie van de jaren zeventig. 
De gedachte dat er in een literair werk een geloofwaardige 
en herkenbare wereld gecreëerd kan worden, is in deze 
tijd niet meer houdbaar. Kooiman probeert, in navolging 
van Gombrowicz, Handke en Frisch, het leesproces juist te 
problematiseren. 

“Volgens mij mag de lezer niet de mogelijkheid krijgen 
zich uitsluitend te identificeren met een schijnwereld, met 
de hoofdpersoon uit een boek. Hij moet in contact komen 
met de schrijver, voor wie de personages pionnen zijn. 
Die link –tussen schrijver en lezer- probeer ik in mijn 
boeken te leggen.”419 

Het gevaar bij  dit soort literatuur is de steriliteit of 
bedachtzaamheid, en niet, zoals Aad Nuis beweerde, de 
kunstmatigheid. 

“Dat is juist ons kenmerk. In mijn boeken verkondig ik 
voortdurend dat het verhaal bedacht is, ik laat de lezer het 
kunstmatige zien: de fictie. Ik streef de kunstmatigheid 
niet na, ik toon de kunstmatigheid aan.”420 

Peeters’ roep om literatuur die dominante culturele en 

DE_TAAK.indb   324DE_TAAK.indb   324 20-05-2007   23:40:2620-05-2007   23:40:26



325

filosofische ontwikkelingen reflecteert zal bij Kooiman geen 
gehoor vinden. Hij beaamt dat veel literatuur geschreven is naar 
aanleiding van historische gebeurtenissen en onder invloed van 
grote denkers, zoals Darwin, Freud en de Franse existentialisten. 
Maar: 

“En nu? Wat is er nu? - Misschien is het meest typerende 
van deze periode - in West Europa, Nederland -, noemt 
het de Zeventiger jaren, nu juist dat er geen van dat 
soort richtingbepalende impulsen opgeld doet. Ik krijg 
de indruk dat Peeters de literatuur verwijt iets niet te 
reflecteren dat er niet is...”421

Kooiman reageert op Peeters’ roep om ‘een roman over een 
rationalist in de industriële samenleving’, om een roman die 
zich bezighoudt met de essentiële filosofische en culturele 
thema’s. Hij zou liever vragen om ‘een roman over het leven 
zonder ideologie’.

In het essay ‘Oogmerk en gezichtspunt’ leest Kooiman 
het werk van modernisten als Vestdijk, Mann en Céline. Hij 
constateert dat de Westerse literatuur van zijn eigen tijd niet 
in staat of bereid is een wereldbeeld in de literaire tekst te 
verbeelden. Hij brengt dat verschijnsel in verband met de 
“aftakeling van religie en wijsbegeerte, de laatste voor zover 
zij veel- of allesomvattende systemen opleverde”.422 Er is een 
maatschappijstructuur die uitnodigt tot ‘indifferentie’ en waarin 
optimisme gelijk staat aan ‘microskopisch utopisme’ dat zich 
‘alternatief’ noemt.

“Iedere periode krijgt de profeten die zij verdient, ook dit 
tijdperk van de onverschilligheid. De grote denkers van 
deze tijd zijn de technocraten, de economen, de politici, 
maar ook zij zijn het niet, al gedragen sommige van hen 
zich pontificaal genoeg.”423

Kooiman legt hier de vinger op de zere plek. Hij gaat ervan 
uit dat zijn tijd gekenmerkt wordt door de afwezigheid van 
overheersende denksystemen. Onder invloed daarvan hebben 
alle niet-exacte wetenschappen zich bezig gehouden met het ter 
discussie stellen van de eigen methode. Op veel gebieden in de 
cultuur is een soortgelijke ontwikkeling waar te nemen, in de 
film, beeldende kunst èn in de literatuur. Deze literatuur die 
zich bezint op de methode komt voort uit een zelfde ‘diffusie in 
het contemporaine denken’:

“Tegen deze achtergrond dient een nader te quantificeren 
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aksent-verschuiving ten koste van het bespiegelende 
aspekt van de literatuur gezien te worden. De methode 
wordt ter discussie gesteld, ook in het geval van de 
literatuur. De vraag luidt nog maar in mindere mate: wát 
dient er tot uitdrukking gebracht te worden, maar eerder: 
hoe, volgens welke methode, kan er überhaupt nog een 
uitspraak van enige geldigheid worden gedaan? Het is een 
zoeken naar de optimale uitdrukkingsmogelijkheden van 
de literatuur. Mag dat uiterlijk een formele aangelegenheid 
schijnen, binnen het spanningsveld van vorm en inhoud 
hoeft het dat allerminst te zijn.”424

Kooiman vindt dat de literatuur in de jaren zeventig niet te hoog 
van de toren moet blazen. Net als verschillende wetenschappen 
zou zij eens wat meer aan zelfonderzoek moeten doen. Bij 
Kooiman is het dus de maatschappelijke situatie die de literatuur 
dwingt tot bezinning. Dat is een heel ander geluid dan dat van 
Vogelaar. Voor die laatste immers is het de literatuur die zich 
in moet zetten om de maatschappelijke situatie inzichtelijk te 
maken en eventueel te veranderen. Beide auteurs erkennen dat 
hun literatuur in directe relatie staat tot de wereld waarin zij 
leven, de consequenties die zij daaraan verbinden verschillen 
nogal.

5.4.3 Tussen Raster en De Revisor: J. Bernlef
In het midden van de jaren zeventig kruisen Raster-auteurs J. 
F. Vogelaar en J. Bernlef de degens. In de discussie tussen beide 
prozaïsten worden Peter Handke en Bertold Brecht ingezet. 
Voor Vogelaar is Brecht het ideaal – die wil de inleving van de 
lezer doorbreken om de lezer erop te wijzen dat ‘herkennen 
kennis in de weg staat’. Dit ideaal lijkt sterk op Vogelaars eigen 
ideaal dat literatuur operatief moet zijn en aan moet zetten tot 
handeling. De Duitse auteur Peter Handke voldoet niet aan het 
Brechtiaanse ideaal omdat hij in zijn werk te veel ruimte laat 
voor inleving. 

In een reactie neemt Bernlef het op voor Handke. Volgens 
Bernlef is het Vogelaars al te ver doorgevoerde marxisme 
dat zijn negatieve oordeel veroorzaakt – de marxistische 
literatuurcriticus stelt veel te hoge en te schematische eisen aan 
een literair werk. Vogelaar richt zich te veel op veranderingen in 
‘de’ maatschappij en te weinig op ‘gevoel’ waardoor hij niet ziet 
dat hij en Handke sterk verwant zijn. Het project van de Duitse 
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auteur is er volgens Bernlef op gericht om voorgefabriceerde 
(valse) gevoelens te ontmaskeren en om daardoor ‘de mens 
weer gevoelig maken’. Handke reageert daarmee literair op 
een probleem dat Raster-auteurs bekend moet voorkomen. 
Dat probleem ziet er zo uit: ‘verlangen naar de wereld wordt 
uitgesproken door het beschrijven van het buitengesloten 
zijn uit die wereld en soms zelfs als haat tegen die wereld, als 
vernietigingsdrang’. Handke wil ontkomen aan de gevoelloosheid 
die zijn ‘autistische toestand’ met zich mee brengt. Vanuit zijn 
autistische levenshouding stelt Handke belang in de nouveau 
roman en de taalkritiek van Wittgenstein, maar hij verwerkt die 
invloeden op zijn eigen manier.

“Vogelaar kritiseert het gebruik van metaforen, omdat deze 
mythologiserende tendens de bestaande maatschappelijke 
verhoudingen – waarvan ook het kunstwerk deel uitmaakt 
– versluieren zou. Daarmee ontkent hij de hele poëzie en 
amputeert hij de romankunst. Kritische refleksie alleen 
leidt tot verarming. Een romankunst die de inleving, 
de herkenning zo dogmatisch aan de kant wil zetten als 
Vogelaar het wil, zet zich mijns inziens op een dood spoor. 
In de literatuur gaat het inderdaad om ‘mensenboeken’, 
zoals Vogelaar zo schamper opmerkt.”425

Bernlef verwijt Vogelaar te ‘kopuleren met afstandbediening’: uit 
zijn kritiek spreekt een harteloze distantie. Iedere spontane reactie 
wordt onmiddellijk door de kritische reflectie geneutraliseerd. 
Bernlef spreekt zich in dit stuk uit voor experimenteel proza dat 
uit is op meer dan alleen het blokkeren van de lezersinleving en 
het creëren van bewustzijn bij de lezer. Volgens Bernlef moet 
er én gestreden worden tegen de maatschappelijke verstarring 
(Vogelaar) én tegen de individuele verstarring (Handke). In 
wezen is het een gevecht op één front, maar Vogelaar ziet dat 
niet. Het debat legt een schisma bloot tussen een groep Raster-
medewerkers die zich eerst en vooral richt op maatschappelijke 
veranderingen en groep medewerkers die geïnteresseerd is in de 
plaats van het individu in een vervreemdende samenleving.

Het verhaal wordt nog interessanter. Peter Handke is niet 
alleen een belangrijke auteur voor Raster, maar hij wordt ook 
in De Revisor gewaardeerd. Het tweede Revisor-nummer opent 
met een vertaalde toespraak van de Duitse auteur.426 In die 
toespraak gaat Handke in op de relatie tussen poëzie en politiek. 
Hij presenteert zich als iemand die het liefst onverschillig 
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blijft tegenover politieke zaken, maar wel een afkeer heeft 
van macht. Hij werd zich daarvan bewust bij het zien van een 
concentratiekampfoto. Getroffen door een detail op de foto, 
ervaart Handke voor het eerst wat angst is. Het zien van deze 
foto was een abnormale waarneming en gaf hem inzicht in iets 
wat hij via normale beelden niet beseft zou hebben.

“Ik ben overtuigd van de begripsontbindende en daardoor 
voor de toekomst wezenlijk belangrijke kracht van het 
poëtisch denken. Thomas Bernard zei dat hij zodra er bij 
hem tijdens het schrijven ook maar de eerste aanzet van 
een verhaal aan de horizon opdook, die neer zou schieten. 
Ik antwoord daarop: zodra er bij het schrijven ook maar 
de eerste aanzet van een begrip opduikt, wijk ik  – als 
ik dat nog kan – uit naar een andere richting, naar een 
ander landschap, waar nog geen vergemakkelijkingen en 
totaliteitspretenties via begrippen bestaan.”427

Dit citaat laat zich heel goed lezen als een uitleg bij de uitspraak 
van Kooiman die ik eerder aanhaalde, over het onderzoeken 
hoe het nog mogelijk is iets te schrijven. Dat de lezing waarin 
Handke op zoek is naar zijn engagement ‘de geborgenheid 
van het schedeldak’ heet, geeft al aan hoe het individuele en 
het subjectieve bij hem onlosmakelijk verbonden zijn met het 
politieke. 

“Als ik iemand gevoelsmatige solidariteit, sociale 
bewustheid, vriendschap en geduld wil bijbrengen stoot 
ik hem niet af met laat-westerse logica, maar probeer 
hem te vertellen hoe het ooit met mijzelf zo ging, dat wil 
zeggen, ik probeer mij te herinneren.”428

De controverse tussen Vogelaar en Bernlef leert ons iets over 
de verhouding tussen Raster en De Revisor. Bernlef wijst het 
verwante tijdschrift niet af, zoals Vogelaar, maar heeft verder 
nimmer blijk gegeven van enige verwantschap met het tijdschrift 
van Kooiman. Hij plaatst zichzelf eigenlijk tussen twee fronten in: 
hij wil zich niet beperken tot maatschappijkritiek zoals Vogelaar, 
maar ook niet tot individuele kritiek zoals Kooiman. De vraag 
waarom hij in Raster publiceerde en niet in De Revisor lijkt niet 
te verklaren door te kijken naar inhoudelijke overwegingen. Wie 
het volgende citaat leest, ziet dat zijn literaire voorkeuren sterk 
verwant zijn aan die van De Revisor:

“Nabokovs Pale fire, Calvino’s Onzichtbare steden en 
Marquez’ Kroniek van een aangekondigde dood. Drie 
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boeken die mij vanaf de eerste bladzijde het gevoel gaven 
wonderen van schrijfkunst te zijn. Alsof je een wandkleed 
tegelijk van de voorkant én van de achterkant ziet: wat het 
voorstelt én hoe het gemaakt is.”429

De controverse rondom Handke laat zien dat de verhouding 
tussen de literatuuropvattingen die in de De Revisor worden 
uitgedragen en de opvattingen van sommige auteurs uit Raster 
veel complexer is dan de literair-strategische strijd ons doet 
geloven. Met hun scepsis ten aanzien van het gebruik van taal 
en hun pogingen om in het werk te laten zien dat het gemaakt 
is, staan Revisor-auteurs dicht bij de Raster-prozaïsten. Raster-
auteurs als Bernlef en Ten Berge die niet het primaat leggen 
bij de marxistische maatschappijkritiek en die de lezer wél de 
mogelijkheid willen bieden zich in een personage (hoe fictioneel 
ook) te herkennen, zijn zeer verwant aan Revisor-auteurs. Het 
grote verschil tussen Raster en De Revisor is gelegen in het 
expliciete engagement van Raster-prozaïsten als Vogelaar, 
Robberechts en Van Marissing die, in de woorden van Bernlef, 
slechts willen strijden tegen de maatschappelijke verstarring en 
die in het literaire werk geen plaats zien voor het subjectieve. 

5.5 Postmodernisme in context. Conclusie
Er zijn in de Nederlandse literatuur van de jaren zeventig 
twee schrijversgroepen van wie het werk achteraf als 
postmodernistisch beschouwd kan worden. Het inzetten van 
een stromingsconcept maakt overeenkomsten tussen auteurs 
inzichtelijk en maakt duidelijk dat de Nederlandse literatuur uit 
deze periode ‘in de pas loopt’ met de internationale literatuur. 
Aan de andere kant beneemt het gebruik van dit stromingsbegrip 
ons het zicht op de institutionele context. Wie de literatuur uit 
Raster én die uit De Revisor postmodernistisch noemt, gaat 
voorbij aan de grote verschillen tussen beide auteursgroepen. 
Hoe kan het dat het literaire werk uit beide tijdschriften verwant 
is, maar dat zij zo stevig met elkaar in debat gaan? Hoe kan het 
dat zij vanuit een zo goed als tegengestelde literatuuropvatting 
komen tot dezelfde schrijfwijze?

Het verschil tussen beide schrijversgroepen wordt pas 
inzichtelijk voor wie de cultuurhistorische ontwikkelingen uit 
de jaren zeventig in ogenschouw neemt. Vogelaar en Kooiman 
onderbouwen hun literatuuropvatting door te verwijzen naar 
die omstandigheden. Vogelaar wil met zijn postmoderne 
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literatuur een tegenwicht bieden aan de commercialisering 
van de literatuur. Kooiman vindt die opvatting ‘te marxistisch’ 
in een periode waarin alle ideologieën (ook de marxistische) 
verdwenen zijn. Beide zien hun eigen schrijfwijze als de meest 
adequate reactie op veranderingen in de wereld van de jaren 
zeventig.

Vogelaar en Kooiman reageren totaal verschillend op 
het anything goes van het postmoderne tijdperk. Kooiman 
internaliseert in zekere zin het failliet van de ideologieën en 
vraagt om een roman over het leven zonder ‘grote verhalen’, 
Vogelaar verzet zich met hand en tand tegen de gedachte 
dat na de dood van die verhalen ‘alles mag’. Voor hem is het 
postmoderne schrijven de laatste mogelijkheid voor literatuur 
om kritisch te zijn. Voor Kooiman is het postmodernisme de 
enige mogelijke manier om te schrijven in een tijd waarin er 
geen ‘waarheden’ meer zijn. Literatuur moet daarom haar eigen 
zogenaamde waarheid voortdurend ter discussie stellen. Ook 
Vogelaar bekritiseert in zijn proza die waarheid stelselmatig, 
maar hij wil daarmee zijn lezers laten zien hoe de verbeelding 
zich laat misbruiken door officiële, burgerlijke ideologieën.

In de tegenstelling tussen Vogelaar en Kooiman zien we de 
eerste manifestaties van wat vandaag de dag de discussie heet 
tussen ‘ethisch postmodernisme’ en ‘esthetisch postmodernisme’. 
Over de eerste variant zegt Reugebrink:

“Het is literatuur die geen genoegen neemt met het ‘niets’ 
dat na de ontmaskering van alle waarheden overblijft 
en dat door wat ‘de troost van de vorm’ heeft wordt 
verzacht. Het is literatuur die zichzelf voortdurend 
over de rand duwt, die op formeel vlak kiest voor een 
voorzetting van het experiment en op inhoudelijk vlak 
de waarheid ontmaskert die achter de ontmaskering 
van alle waarheden schuilgaat. Die dus ook zichzelf 
ontmaskert. Door dergelijke literatuur af te doen als 
achterhoedegevecht, toont de huidige post-literatuur haar 
ideologische bepaaldheid, die ze tegelijkertijd cynisch 
ontkent.” 430

Reugebrink ontwaart dit ethisch postmodernisme onder meer 
bij de dichter Van Bastelaere en bij literatuurwetenschapper 
Bart Vervaeck. Bij die laatste lezen we dan ook:

“De romans die ik postmodern noem, bezitten een 
hoge mate van wat Adorno negativiteit noemt. Dat 
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beschouw ik wel als een kwaliteit. Ze zeggen nee tegen 
de typisch marktgebonden eigenschappen van onze 
huidige sociale context. Nee tegen de gelijkvormigheid, 
omdat elke postmoderne roman anders is. Nee tegen de 
directe en eenduidige communicatie omdat zo’n roman 
niet parafraseerbaar is en niet ‘teruggebracht’ kan 
worden tot een ‘duidelijke’ boodschap. Nee ook tegen 
de instrumentele logica omdat een dergelijke literatuur 
geen doel dient en dus ook niet ‘representatief’ is: de 
roman is geen exponent, ook niet van een stroming als 
het postmodernisme. Dergelijke boeken geven een stem 
aan wat in de markteconomie stemloos en onopgemerkt 
blijft. En dat gebeurt op een manier die indruist tegen de 
conventionele wijze van praten en vertellen.”431

Tegenstanders van deze ethische postmodernisten verwijten 
hen dat hun geëngageerde literatuuropvatting niet postmodern 
is, maar een a-historische echo van de aloude avant-garde 
die literair-technische vernieuwing automatisch koppelt aan 
maatschappijkritiek.

In de jaren zeventig levert Kooiman deze kritiek op 
Vogelaar. Door zo nadrukkelijk literair experiment te koppelen 
aan ideologische progressiviteit toont Vogelaar zich eigenlijk 
een ‘ouderwetse’ avant-gardist die – net als Carel Peeters – van 
literatuur vooral cultuurkritiek verwacht. Kooiman stelt dat de 
literatuur – net als alle andere ideologieën – op zoek moet gaan 
naar zichzelf. Je kunt niet tegelijkertijd de soevereiniteit van 
de schrijver ondermijnen in een experimentele tekst én van de 
literatuur verwachten dat zij een grote maatschappelijke invloed 
heeft. Een schrijver moet eerst bij zichzelf te rade gaan. Hoe kan 
men in deze postmoderne tijd überhaupt nog literatuur maken? 

Voor Kooiman betekent postmoderne literatuur iets heel 
anders dan voor Vogelaar. Dat is minder vreemd dan het 
misschien lijkt. Van Alphen wees al eerder op de mogelijkheid om 
het postmodernisme op verschillende manieren te gebruiken:

“Het postmodernisme kan zich zowel neoconservatief, 
onbenullig als kritisch en progressief manifesteren.”432

Het is echter de vraag of we de verhouding tussen Kooiman 
en Vogelaar moeten beschrijven met een tegenstelling tussen 
een conservatief postmodernisme (dat iedere claim op kritiek 
of verandering ontkent) en een progressief postmodernisme, 
waarin auteurs proberen de kritiek op de status quo te 
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herdefiniëren op een nieuwe, niet modernistische of avant-
gardistische manier.433 De tegenstelling tussen ethisch en 
esthetisch postmodernisme is te sterk aangezet en wordt net als 
de tegenstelling tussen vorm en vent die ik in hoofdstuk twee en 
drie aan de orde stelde, vooral gebruikt door schrijversgroepen 
die zich van elkaar willen onderscheiden. Het eerdere citaat 
van Reugebrink maakt duidelijk dat de discussie die vandaag 
gevoerd wordt onlosmakelijk verbonden is met het eerdere 
debat in de jaren zeventig. Reugebrink refereert niet voor 
niets aan ‘de troost van de vorm’ (de titel van het interview dat 
Revisor-redacteur Van Deel in 1979 hield met Willem Brakman) 
als voorbeeld van esthetisch postmodernisme.434

De tegenstelling tussen ethisch postmodernisme en esthetisch 
postmodernisme heeft – als alle tegenstellingen – een 
ideologische kleur. Op basis van vermeende auteursintenties 
worden teksten die tot dezelfde stroming behoren van elkaar 
onderscheiden. Op die manier proberen bepaalde auteurs 
(in het geval van de hedendaagse poëzie Van Bastelaere) zich 
onderscheiden van andere auteurs (Verhelst), ook al is hun 
werk verwant. In de jaren zeventig zien we iets soortgelijks. 
De Revisor verschijnt vanaf 1974 in het Nederlandse literaire 
veld. Het tijdschrift biedt experimentele prozaïsten daarmee 
een alternatief voor Raster, dat op dat moment niet wordt 
uitgegeven. Wanneer Raster in 1977 weer begint te verschijnen, 
moeten de auteurs uit dat tijdschrift zich wel afzetten tegen het op 
dat moment toonaangevende tijdschrift De Revisor. Het spreekt 
dan vanzelf dat men dan de verschillen gaat benadrukken en de 
overeenkomsten verzwijgt.

De schrijversgroepen verwijten elkaar vooral dat de 
literatuur van de concurrent geen adequate reactie vormt op 
de cultuurhistorische omstandigheden waarin literatuur 
functioneert. Kooiman verwijt Vogelaar dat hij een ouderwetse 
vorm van avant-gardistisch engagement aanhangt die in deze 
tijd haar kracht verloren heeft. Vogelaar verwijt Kooiman dat 
zijn literatuur niet kritisch genoeg is en daarmee de status-
quo van het anything goes bevestigt. Raster-auteurs vinden 
dat de prozaïsten uit De Revisor zich met hun postmoderne 
proza terugtrekken in de ivoren toren van de autonome 
literatuur. Terwijl Revisor-auteurs vinden dat Raster-auteurs 
wereldvreemd zijn in hun verlangen om lezers te engageren 
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via literatuur die zij niet kunnen begrijpen en niet zullen willen 
lezen. 

Opmerkelijk is dat de prozaïsten uit Raster en De Revisor 
géén discussie voeren over de noodzaak van het postmodern 
schrijven. De vraag hoe dat postmoderne schrijven zich 
verhoudt tot de cultuurhistorische omstandigheden in de jaren 
zeventig achten zij belangrijker. Daarmee is het debat over het 
academistisch en het ander proza in de jaren zeventig niet 
zozeer een debat over literair-historische vernieuwingen, maar 
over de vraag hoe auteurs moeten reageren op de culturele 
transformatie die het functioneren van literatuur en kunst vanaf 
de jaren zestig ingrijpend veranderd heeft. Om dat debat op 
waarde te schatten, is een literatuurgeschiedenis gebaseerd op 
stromingen niet voldoende. Om te begrijpen wat postmoderne 
literatuur is, of hoe zij functioneert, moet zij bekeken worden als 
reactie op de cultuurhistorische context.
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Deel 3:

Literatuuropvattingen in
context
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Hoofdstuk 6
 Autonomie onder vuur. Een collectieve
identiteitscrisis in de literatuur van de jaren
zeventig  

6.1 De autonomie van de literatuur   

6.1.1 Inleiding
Het wordt de laatste jaren steeds gebruikelijker om over de 
moderne Nederlandse literatuur te spreken als een historisch 
fenomeen.435 Die moderne Nederlandse literatuur zou dan 
(na enkele eerdere voorzichtige aanzetten) aanvangen met de 
revolutie van Tachtig en hortend en stotend eindigen ergens in 
de jaren zestig en zeventig. Deze literatuur is historisch omdat er 
vooronderstellingen aan ten grondslag liggen die in de loop der 
jaren zijn verdwenen. Thomas Vaessens en Jos Joosten hebben 
deze gedachte in enkele polemische stukken verwoord.436 In 
beider beschouwingen is een belangrijke rol weggelegd voor 
het bij uitstek moderne idee dat literatuur haar eigen wetten 
heeft en dus ‘autonoom’ is en dat het literaire veld zijn eigen, op 
avant-gardistische leest geschoeide voortgangslogica kent. 

In dit hoofdstuk wil ik enkele verschillende visies op ‘de 
autonomie van de literatuur’ naast elkaar zetten. Vervolgens 
zal ik de vraag stellen of deze autonomie inderdaad onder druk 
komt te staan in de jaren zestig en zeventig. Is het mogelijk 
om de overgang van een moderne literaire cultuur naar een 
postmoderne, die zich in deze periode afspeelt, te benoemen als 
het verdwijnen van de autonome positie van de literatuur? En 
hoe reageren auteurs uit de jaren zeventig op die (mogelijke) 
verandering van hun rol in de samenleving?

Vaessens onderscheidt twee invullingen van het concept 
‘autonomie’.437 De eerste heeft betrekking op het functioneren 
van literatuur. Literatuur is onafhankelijk van de markt of de 
politiek. In de sociale omgeving waarin literatuur geproduceerd 
wordt, gelden andere regels en wetten en is een andere 
hiërarchie werkzaam dan in andere sociale omgevingen. Het 
literaire veld is een vrijplaats waarin niet de economische 
logica (geld) domineert, maar een symbolische logica (cultureel 
kapitaal, reputatie). De tweede betekenis heeft betrekking op de 
autonomie van de literaire tekst. Het gaat hierbij om autonomie 
als literatuuropvatting. De ‘autonomistische’ is een van de 
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vier literatuuropvattingen die ik in hoofdstuk drie uitgebreid 
aan de orde heb gesteld. De gedachte is dat het literaire werk 
beschouwd moet worden als een autonome wereld, die los staat 
van de ‘gewone’ wereld. 

Beide verschijnselen wortelen in het romantische 
cultuurideaal dat volgens Vaessens ontstaat aan het einde 
van de achttiende eeuw.438 Vanaf de negentiende eeuw 
domineert dit romantische cultuurideaal ook de ontwikkeling 
van de Nederlandse literatuur en haar geschiedschrijving. 
Die ontwikkeling kenmerkt zich niet alleen door de gedachte 
dat literatuur autonoom is, maar ook door de nadruk op 
‘vernieuwing’ (de traditie van de breuk). Oorspronkelijkheid 
wordt het nieuwe toverwoord. Iedere kunstenaar ontwikkelt 
zijn eigen vorm om zijn hoogst persoonlijke subjectiviteit te 
verwoorden. Door authentieke en nieuwe werken te creëren 
helpt de romantische kunstenaar de ontwikkeling van de kunst 
verder. Maar daar blijft het niet bij. De kunstenaar gaat voor 
zichzelf een profetische rol opeisen. Wat hij in zijn esthetische 
taal te berde brengt, is van een andere orde dan wat politici of 
theologen te vertellen hebben. 

In dit hoofdstuk wil ik het concept autonomie wat preciezer 
ontleden. Ik onderscheid daarbij meer niveaus dan de twee van 
Vaessens. Vrijheid ten opzichte van de markt is niet hetzelfde 
als vrijheid van politieke bemoeienis. Niet zelden staan die twee 
vrijheden zelfs op gespannen voet met elkaar. Verder is er nogal 
een groot verschil tussen de door kunstenaars geproclameerde of 
geclaimde autonomie en de door de samenleving aan kunstenaars 
‘verleende’ autonomie (een literair-sociologische of sociaal-
economische kwestie). Deze twee verschillende perspectieven 
op autonomie willen nogal eens in een spanningsverhouding tot 
elkaar staan: denk maar eens aan de maatschappelijke discussies 
over kunst in de openbare ruimte (bijvoorbeeld omtrent de 
vermaarde ‘kabouter buttplug’). De beeldend kunstenaar 
vertrekt vanuit een autonomiegedachte, terwijl de samenleving 
hem die autonomie niet langer wil ‘verlenen’. Wat betekent dit 
nu voor de autonomie van de kunst? Vanuit het perspectief 
van de kunstenaar is daar niets aan veranderd, maar vanuit het 
publiek wél. Om het concept ‘autonomie’ scherper in beeld te 
krijgen wil ik het op vijf verschillende niveaus bekijken. 

In de eerste plaats gaat het om de maatschappelijke 
omstandigheden waarbinnen literatuur functioneert. Hoe 
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verhoudt literatuur zich tot politiek en levensbeschouwing? 
Vanuit een ander perspectief heeft de autonomie van de literatuur 
vooral betrekking op de sociaal-economische positie van de 
schrijver. Is de schrijver vrij van om zich voor de volle honderd 
procent aan het schrijven te weiden? Een derde perspectief richt 
de blik op de institutionele processen in het literaire veld. In 
hoeverre gelden er in dat literaire veld andere wetten dan in 
maatschappelijke velden? Op deze eerste drie niveaus speelt de 
invloed van buitenaf een grote rol. Om deze vormen van vrijheid 
te verwerven heeft de kunstenaar de instemming nodig van 
politici, publiek of geldschieters. Kijken we naar de andere twee 
niveaus, dan hebben we te maken met keuzes en opvattingen van 
auteurs. Het vierde perspectief heeft betrekking op de taak die 
schrijvers voor zichzelf zien weggelegd. Welk beeld creëert een 
auteur van zijn schrijverschap en welke ‘poses’ horen daarbij? 
Op het laatste niveau heeft autonomie betrekking op de literaire 
tekst zelf. In hoeverre beschouwt de auteur zijn tekst als een op 
zichzelf staande talige constructie? 

Op deze vijf niveaus zien we in de loop van de negentiende 
en twintigste eeuw processen van autonomisering en de-
autonomisering. Door deze vijf perspectieven van elkaar te 
onderscheiden kan er een genuanceerder beeld geschetst worden 
van de ontwikkeling van de autonomie in het literaire veld in 
Nederland.

6.1.2 Maatschappelijke autonomie
In Literatuur en moderniteit in Nederland 1840-1990 plaatsen 
Ruiter en Smulders de Nederlandse literatuur in haar historische 
en culturele context. De auteurs benoemen die context met 
de (sociologische) term ‘modernisering’. Zij spreken over het 
‘nettoresultaat van talloze pro- en anti-moderne bewegingen 
die de westerse cultuur de afgelopen 150 jaar bepaald hebben’. 
Moderniteit verwijst naar uiteenlopende veranderingen op 
economisch, politiek, sociaal, filosofisch en cultureel vlak.

“Een tamelijk willekeurige opsomming van typisch 
moderne verschijnselen zou er als volgt kunnen uitzien: 
overgang van een voornamelijk agrarische naar een 
geïndustrialiseerde samenleving, verstedelijking, 
verzwakking van regionale bindingen, toenemende  
mobiliteit (niet alleen geografisch, maar ook sociaal), 
rationalisering, schaalvergroting, stijging van het 
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welvaarts- en  opleidingsniveau, verwetenschappelijking 
van het wereldbeeld, ontkerkelijking en ontkerstening, 
groeiende invloed van de overheid op het maatschappelijk 
leven (belastingplicht,  dienstplicht, leerplicht), groeiende 
invloed van de burgers op het bestuur (kiesrecht).”439

Modernisering is niet een proces dat zich ‘als vanzelf’ voltrekt. 
Integendeel, alle veranderingen worden bevochten, bekritiseerd 
en soms weer teruggedraaid. Er is volgens Ruiter en Smulders 
een alsmaar voortdurende strijd om de moderniteit die zich 
uitstrekt over drie fasen: de burgerlijke fase (1840-1880), de 
moderne fase (1880-1960) en de postmoderne fase (1960-
heden). In hun literatuurgeschiedenis belichten Ruiter en 
Smulders vooral de rol van cultuurdragers, en dan voornamelijk 
schrijvers, in die strijd om de moderniteit. De kunst raakt 
volgens hen in een dubbelzinnige positie verzeild. Aan de ene 
kant ziet zij het als haar taak om het verlies van zingeving dat 
de moderniteit met zich mee brengt te compenseren. In die zin 
staat zij kritisch tegenover de veranderingen. Aan de andere kant 
is de moderne kunst bij uitstek het domein van vernieuwing en 
avant-garde. Die drift tot vernieuwen heeft de kunst dan weer 
gemeen met de modernisering. 

De modernisering doet zich voor het eerst voor in het begin 
van de negentiende eeuw. De hiervoor geschetste veranderingen 
nemen allemaal hun aanvang in de eeuw die gezien wordt als 
de eeuw van de ‘emancipatie van de burger’.440 In de achttiende 
eeuw was er een scherpe scheiding tussen de hogere cultuur, 
die alleen was weggelegd voor een kleine geletterde elite, en de 
volkscultuur. De liberale burgers uit de negentiende eeuw worden 
gedreven door een Bildungsideaal: zij werken aan een hoog 
ontwikkelde cultuur die door alle burgers gedeeld zou moeten 
worden (een universal high culture). Deze didactische culturele 
idealen worden bijvoorbeeld gerealiseerd door een instituut als 
de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen. Dit Bildungsideaal 
wordt gedeeld door de dominante groep liberalen rondom De 
gids en de meer conservatieve domineedichters.

Ruiter  en Smulders beschouwen de stri jd om de 
moderniteit vooral als een wijziging in de verhoudingen tussen 
de verschillende cultuursferen die er in Nederland te vinden 
zijn. Aan het einde van de negentiende eeuw brandt de strijd 
los. Het burgerlijke ideaal komt onder druk te staan door de 
opkomst van een onideologische massacultuur, de opkomst 
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van de grote sociale bewegingen en door de antiburgerlijke 
houding van de avant-garde. De massacultuur is natuurlijk een 
direct product van de modernisering (zij ontstaat mede door 
technologisering en industrialisering). Zij vormt een concurrent 
voor de burgerlijke cultuur omdat zij zich op hetzelfde publiek 
richt. In deze zelfde periode richten de verzuilde confessionele 
groepen (de antirevolutionaire beweging van Kuijper en de 
katholieke beweging rondom Schaepman) en de socialistische 
nieuwe politieke stromingen (Domela Nieuwenhuis) zich 
op hetzelfde publiek. Omdat zij zeer goed gebruik maken 
van de verworvenheden van de modernisering, drukken 
zij de burgerlijke ideologie in de marge. De confessionelen 
gebruiken de massacultuur om hun achterban te organiseren. 
De verschillende culturele bewegingen ontwikkelen een uiterst 
modern apparaat om die achterban aan zich te binden: ze 
richten hun eigen dagbladen op, organiseren zich politiek en 
ontwikkelen ook hun eigen, kenmerkende, culturele karakter. 
Deze nieuwe politieke organisatievormen monden uit in de 
verzuiling die de Nederlandse cultuur in het interbellum zal 
domineren.

In deze context plaatsen Ruiter en Smulders de revolutie 
die de beweging van Tachtig ontketende in de Nederlandse 
cultuur en literatuur aan het einde van de negentiende eeuw. 
Zij gebruiken daarbij overigens nauwelijks de term autonomie, 
maar hebben het over de eerste manifestatie van ‘kunst als 
tegencultuur’.441 De moderne kunst werpt zich op als compensatie 
voor het moderniseringsproces, als zingevende beweging. De 
kunstenaar is vrij van de samenleving en wat hij schrijft is zo 
belangrijk dat de burger zich er iets aan gelegen moet laten 
liggen: juist door zich vrij van die samenleving op te stellen 
speelt de kunstenaar een prominente rol in de samenleving. 
Ruiter en Smulders beschrijven dit moderne kunstenaarschap 
in het volgende citaat: 

“Al de hierboven behandelde typen van de nieuwe 
elite cultiveerden op allerlei manieren doelbewust een 
contrast met de burgerij. Deze houding kwam voort 
uit de angst voor de genivelleerde en gemassificeerde 
maatschappij én uit de drang om daaraan vorm te geven. 
Al die generaties van de Kunstenaar, de Intellectueel en 
de Jeugdbeweger in de periode 1900-1960 maakten het 
de burger moeilijk. Desalniettemin koesterde de burgerij 
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deze  soms lastige luizen in haar comfortabele pels. 
Alle drie de typen hadden de pretentie dat de wereld 
zonder hen geen geweten meer bezat en teugelloos ten 
onder zou gaan, en ze waren  zoals in het geval van de 
Kunstenaar – desnoods bereid deze pretentie te betalen 
met sociale uitbanning naar de bohème. De maatschappij  
honoreerde dit beroep op haar geweten met vormen van 
erkenning, zolang het de burger sociaal maar niets hoefde 
te kosten.”442

Deze hooggespannen idealen staan op gespannen voet met een 
andere ontwikkeling die de in deze periode haar beslag krijgt: 
de kunst maakt zich los van het grote publiek. De kunstenaars 
zweren bij hun antiburgerlijkheid en willen daarom óók breken 
met de burger als hun voornaamste consument. Alle moderne 
kunststromingen die in het kielzog van Tachtig opkwamen 
(naturalisme, symbolisme, decadentisme, avant-garde en 
modernisme) kenmerken zich door deze ambivalente relatie van 
kritiek op en affirmatie aan het moderniseringsproces. 

Ruiter en Smulders hebben het in dit hoofdstuk wél over ‘de 
autonomie van het gedicht’, een opvatting die zij associëren met 
l’art pour l’art. Het gaat daarbij om het recht om “in volkomen 
vrijheid ideosyncrasieën uit te leven”. Voor Ruiter en Smulders 
is dit recht zo belangrijk omdat het de basis vormt voor de 
vorm van zingeving die de moderne kunst wilde bieden. Zij 
beschouwen het ‘gebakkelei’ van veel dichters na Tachtig over de 
‘autonomie van het gedicht’ als een godsdienstoorlog. 

“Maar dan een ‘godsdienstoorlog’ tussen kunstenaars 
in een zich seculariserende cultuur, voor wie kunst 
steeds meer de existentiële waarde had gekregen die de 
godsdienst voorheen had gehad.”443

Aan het begin van de twintigste eeuw ontstaar er een 
onderscheid tussen vernieuwende schrijvers die discussiëren 
over de autonomie van de kunst en auteurs uit verzuilde 
literaire tijdschriften die pleiten voor een heteronome kunst. 
Hun kunst moet dienstbaar zijn aan een levensbeschouwelijke 
of politieke richting. Omdat deze verzuilde literatoren zich 
niet afkeren van het publiek en van de levensbeschouwing, 
hebben zij grote moeite zich artistiek te legitimeren. Toch zijn 
deze heteronome artistieke groeperingen concurrenten voor 
de avant-gardistische tegencultuur: beide groeperingen willen 
de leegte die de moderniteit met zich meebrengt invullen met 
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zingeving. Hierdoor ontstaan er aan het begin van de twintigste 
eeuw tal van cross-overs tussen de cultuursferen. Soms worden 
intellectuelen en kunstenaars fellow-travellers van een zuil 
(denk aan Gorters socialisme of Marsman katholicisme), soms 
komen confessionele kunstenaars in het neutrale literaire 
circuit terecht. In hun hoofdstukken over het socialismedebat 
in De nieuwe gids, over Albert Verwey’s De beweging en die 
over de aristo- en de vulgo-modernisten rondom Forum en De 
gemeenschap illustreren Ruiter en Smulders hoe kunstenaars 
aan de ene kant een belangrijke maatschappelijke rol willen 
spelen in het moderniseringsproces, maar aan de andere kant 
ook afstand willen blijven houden ten opzichte van de massa én 
de burgerij. 

6.1.3 Sociaaleconomische autonomie
Ruiter en Smulders hebben het niet met zoveel woorden over ‘de 
autonomie van de literatuur’, maar zij snijden wel het probleem 
aan van het spanningsveld tussen esthetiek en ethiek, van 
distantie en betrokkenheid. Het gaat in hun boek toch vooral 
om de ingewikkelde verhouding van moderne auteurs en de 
(politieke) maatschappij (en haar literaire vertegenwoordigers). 
De Franse cultuursocioloog Pierre Bourdieu heeft de autonomie 
van de literatuur veeleer als sociaal-economische ontwikkeling 
beschreven.444

In Frankrijk maakt de literatuur zich halverwege de 
negentiende eeuw in de eerste plaats los van de bemoeienis 
van de overheid.445 Die had in de jaren ervoor nogal wat invloed 
op de burgerlijke literatuur via de literaire salons, de pers, via 
het subsidiesysteem en via het systeem van literaire prijzen. 
Kunstenaars als Flaubert en Baudelaire verzetten zich tegen die 
beïnvloeding: zij willen niet langer fungeren als ‘dienstbode’ 
van de bourgeoisie.446 Hun artistieke projecten (zie perspectief 
vijf) en hun attitude van antiburgerlijkheid en bohème (zie 
perspectief vier) zijn erop gericht zich vrij te maken van de 
burgerlijke samenleving.

Van grote  invloed op deze ontwikkel ingen is  de 
professionalisering van het schrijverschap in de negentiende 
eeuw. In die eeuw wordt de boekenmarkt in verschillende 
Europese landen geliberaliseerd.447 Er ontstaat vrijheid om te 
publiceren, het auteursrecht wordt geïnstitutionaliseerd en er 
ontstaan vakbonden voor schrijvers.448 Was de boekenmarkt in 
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de achttiende eeuw al geëxpandeerd, in de negentiende eeuw 
komt daar dankzij diverse democratiseringsbewegingen ook 
een expansie van het lezerspubliek bij.449 Aan het einde van de 
negentiende eeuw zien we dan ook dat schrijvers professioneel 
worden en zich op de markt begeven. De marktwerking 
helpt de literatuur in deze periode om los te komen van 
overheidsbemoeienis. 

In haar studie Geven om te krijgen over literair mecenaat 
aan het begin van de twintigste eeuw laat Den Braber zien 
welke consequenties deze professionalisering heeft voor het 
schrijverschap aan het einde van de negentiende eeuw.450 Zij 
onderscheidt vier soorten schrijvers. De ‘part-time schrijver’ 
is het ouderwetse negentiende-eeuwse type. Naast een 
aanzienlijke maatschappelijke functie schrijft hij vanuit 
ideële, vaak opvoedkundige overwegingen zijn literaire werk. 
Auteurs als Potgieter, Van Lennep en Ten Brink,  die allen een 
maatschappelijke functie vervulden, kunnen tot deze groep 
gerekend worden.451 Deze auteurs schrijven vanuit een hoge 
literatuuropvatting (te denken valt aan Ruiter en Smulders’ 
Bildungsideaal) en zijn geliefd bij een omvangrijk welgesteld 
publiek. Romans van Beets en Bosboom-Toussaint hebben 
hoge oplagecijfers en auteurs als Ten Kate en Cremer houden 
lezingenreeksen door het land.452 

Een tweede, veel lager gewaardeerd schrijverstype is de 
broodschrijver. Deze auteur leeft geheel van de pen en dat lukt 
hem omdat hij goed verkoopbare teksten voor de massa schrijft 
en omdat hij zonder scrupules bijklust in de journalistiek. Dit 
type is verwant aan het derde type, de beroepsschrijver. Ook 
die leeft van de pen en deinst er niet voor terug om journalistiek 
werk of gelegenheidswerk af te leveren. Allebei zijn het 
exponenten van het professionaliseren van het schrijverschap. 
Maar de beroepsschrijver wil wél hoge literatuur schrijven en 
ziet de literatuur wél als een roeping. Zijn doel is om zijn hoge 
literatuur aan een groot publiek kwijt te raken.

Hoewel deze twee laatste typen zich aan het einde van de 
negentiende eeuw sterk manifesteren, bestaan zij volgens Den 
Braber al sinds de achttiende eeuw. Alleen de vierde categorie 
is écht nieuw: de autonome schrijver. Hij leeft van de pen 
omdat hij geen énkele betrekking wil onderhouden met de 
burgerlijke samenleving. Om die reden weigert hij om naast 
het schrijverschap een andere baan te hebben. Maar hij wil zijn 
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talent ook niet prijsgeven aan de wereld van de journalistiek en 
het daarbij horende grote publiek. De waarde van zijn werk is 
letterlijk ‘onbetaalbaar’, niet in geld uit te drukken. Tegelijkertijd 
voelt dit type schrijver zich maatschappelijk miskend.

Met deze vierde categorie zijn we opnieuw uitgekomen bij 
de autonomie van de literatuur. Om vrij te worden van politieke 
bemoeienis heeft de schrijver zich ‘uit moeten leveren’ aan de 
markt. Om het met Bourdieu te zeggen: van ‘dienstbode’ is hij 
‘vrije werknemer’ geworden.453 Maar die positie past in het geheel 
niet bij de antiburgerlijke houding van de laatnegentiende-
eeuwse bohémiens. Die streven er dan ook naar om nóg eens 
vrij te worden, nu vrij van de wetten van de commerciële markt. 
Volgens Bourdieu doen ze dat door een eigen, kleinschalige, 
markt in te stellen waarin de wetten van de economie niet 
meer gelden. Op de gewone markt domineert economisch 
kapitaal: dat wat goed verkoopt, is geld waard. Op de ‘markt van 
symbolische goederen’ geldt een andere economische logica.454 
Het commerciële wordt ontkend en de hoogste waarde wordt 
toegekend aan producten die autonoom zijn en hun eigen vraag 
creëren, al wordt die vraag pas op langere termijn (eventueel 
zelfs ‘de eeuwigheid’) relevant. Het is een markt waarop 
economisch kapitaal verdacht is en symbolisch kapitaal zorgt 
voor artistieke reputatie. In zijn studie kent Bourdieu een groot 
belang toe aan ‘wettenstellers’ als Baudelaire en Flaubert die 
er in slagen om een autonoom literair veld te creëren en deze 
omgekeerde economische logica te institutionaliseren. Op die 
manier ontstaat er een literair veld dat tegelijk autonoom is ten 
opzichte van de overheid / de politiek én ten opzichte van de 
commerciële markt.

Het is goed om er op te wijzen dat beide vormen van 
autonomie illusies zijn. Den Braber laat zien dat er maar weinig 
écht autonome auteurs waren.455 De meeste auteurs hebben tóch 
een andere betrekking, al lopen zij er niet mee te koop, of gaan 
tóch journalistiek bijklussen. Zo schrijft Willem Kloos (natuurlijk 
wel onder pseudoniem!) recensies voor De Amsterdammer 
en wordt Menno ter Braak criticus bij Het vaderland ondanks 
de scheldkanonnades van zijn autonome vriend E. du Perron. 
Dat neemt niet weg dat deze auteurs in ieder geval het beeld 
wilden vestigen dat zij vrij zijn van de commerciële markt. Dat 
beeld sluit immers aan bij de symbolische logica van het literaire 
veld. Ook de politieke onafhankelijkheid is een illusie. Ik heb 
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dat al laten zien in mijn bespreking van Ruiter en Smulders. 
Het eerste zogenaamde neutrale, zuiver esthetische literaire 
tijdschrift De nieuwe gids vormt al na enkele jaren het podium 
van een intensieve discussie over de relatie tussen literatuur en 
maatschappij. Weliswaar eist de schrijver van de politiek dat 
ze hem ‘vrij’ laat, de schrijver zélf wil zich wel met de politiek 
kunnen bemoeien.

Bourdieu werkt de gedachte uit dat de autonomie van het 
literaire veld een illusie is. Hij beschouwt de autonome logica 
van het literaire veld als een spel. De verschillende deelnemers 
conformeren zich aan de spelregels en dat kan alleen doordat zij 
allen de illusio als waar aannemen. Alle spelers geloven dat de 
kunstenaar een autonome en waardevrije schepper is wiens werk 
zich onttrekt aan de economische logica. We zullen zien, maar 
dat komt later, dat deze symbolische logica wordt ondermijnd 
als er schrijvers opstaan die dit funderende geloof niet meer 
onderschrijven. 

6.1.4 Institutionele autonomie
Aan het einde van de negentiende eeuw komen de politiek-
maatschappelijke omstandigheden die Ruiter en Smulders 
beschrijven samen met de sociaal-economische ontwikkelingen 
in het schrijverschap. Beide factoren beïnvloeden (in 
Nederland) het optreden van de Tachtigers en helpen daarmee 
het ontstaan van een relatief autonoom literair veld. Deze 
politieke en economische autonomie zal het literaire veld tot 
in de jaren zestig behouden omdat politici, schrijvers én het 
publiek stilzwijgend de illusio omarmen van de omgekeerde 
economische logica in het veld en de politieke onafhankelijkheid 
van de moderne schrijver.

Wat betekenen de genoemde processen van autonomisering 
nu voor de situatie in het literaire veld? Het tijdschrift De 
nieuwe gids gaat door voor het eerste avant-gardetijdschrift 
in de Nederlandse literatuur. De groep jonge schrijvers die in 
De nieuwe gids publiceert, neemt afstand van hun ‘oudere’ 
voorgangers die zich formeerden rond het algemeen-cultureel 
georiënteerde De gids. Hoewel beide tijdschriften erop uit 
waren om een groep auteurs een publicatiepodium te bieden, 
maakte De gids nog nog deel uit van een grote politieke liberale 
stroming en publiceerden naast literatoren ook dominees, 
politici en wetenschappers in het tijdschrift.456 De nieuwe gids 
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daarentegen was het podium van een groep auteurs die zich 
aanvankelijk esthetisch en apolitiek opstelden. Zij creëren het 
beeld van een modern avant-gardetijdschrift dat breekt met de 
traditie. In de praktijk echter was het verschil een stuk minder 
groot. In De nieuwe gids waren politiek georiënteerde essayisten 
als Tak, Van der Goes en Lotsij actief, niet voor niets was het een 
‘tweemaandelijksch tijdschrift voor letteren, kunst, politiek en 
wetenschap’. Dat neemt niet weg dat het succes van de beweging 
van van Tachtig in het Nederlandse literaire veld als model gaat 
gelden voor nieuwe auteursgroepen die zich willen profileren. 
Na Tachtig geldt het ‘avant-gardistisch scenario’ ook in de 
Nederlandse literatuur als dé route naar institutioneel succes.457  

De Tachtigers hanteren de strategieën die Poggioli 
kenmerkend acht voor een avant-gardebeweging: groeps vorming, 
het oprichten van een tijdschrift, het maken van bloemlezingen, 
het persifleren van tegenstanders in het veld, het veroorzaken van 
relletjes en het schrijven van polemische standpuntbepalingen.458 
Er is sprake van een ‘avant-gardistisch scenario’: vernieuwende 
auteurs claimen de centrale posities in het literaire veld en ze 
verrichten daartoe steeds dezelfde handelingen.459 Dit scenario 
herkennen we bij verschillende vernieuwingsbewegingen in de 
moderne literatuur: de Tachtigers, de avant-gardisten uit het 
interbellum en de Vijftigers. 

De vernieuwingslogica die aan dit avant-gardistische 
stramien ten grondslag ligt, wortelt in de originaliteitgedachte 
uit de Romantiek. Vanaf de negentiende eeuw gaat deze logica 
de literaire ontwikkeling domineren. Bourdieu wijst erop dat dit 
te maken heeft met de symbolische logica in het literaire veld. De 
gedeelde illusie is immers dat de kunstenaar een onafhankelijk 
individu is die erop uit is om kunstzinnige vernieuwing te 
bereiken. Het hoogste kapitaal is dan ook voorbehouden aan 
de ‘geconsacreerde avant-garde’, ofwel de gecanoniseerde 
vernieuwingsbewegingen. Aan het begin van de twintigste eeuw 
bereiken de Tachtigers die positie in het Nederlandse literaire 
veld.460 De vernieuwingsbeweging is canoniek geworden en 
nestelt zich in het centrum van het literaire veld. Dat centrum 
wordt dan volgens de logica van de vernieuwing uitgedaagd door 
nieuwe avant-gardebewegingen. Hierbij kan gedacht worden 
aan tijdschriften als Het getij, De vrije bladen, Forum en later 
Podium die de hegemonie van de Tachtigers betwisten en in 
sommige gevallen zelfs overnamen.
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Veel geschiedschrijvers van de moderne literatuur hebben 
het vooruitgangsdenken van de avant-gardes tot uitgangspunt 
genomen. Ik wees daar al op in de inleiding van dit boek. De 
formalistische vorm van literatuur geschiedschrijving gaat uit 
van de premisse dat de vernieuwers de belangrijkste plaatsen 
in het literair-historische verhaal krijgen. Door de literatuur-
geschiedenis zo in te richten ondersteunen literatuurhistorici 
de symbolische logica van de moderne literatuur. Vaessens wijst 
erop dat het idee van avant-garde en het idee van de literair-
historische vooruitgang constructies zijn die voortkomen uit 
achttiende- en negentiende-eeuwse romantische denkbeelden.461 
Volgens hem zijn deze geloofsartikelen aan het begin van de 
eenentwintigste eeuw wel zo’n beetje uitgepraat. Ik meen dat ze 
in de jaren zestig en zeventig hun stem begonnen kwijt te raken. 

  
6.1.5 Autonomie als schrijversidentiteit

Tachtigers als Kloos, Van Deyssel en Couperus positioneren 
zichzelf als esthetische dandy’s naar Engels model of als 
bohémiens naar Frans model. Mooie voorbeelden daarvan 
zijn te vinden in Van Deyssels ‘heroïsch individualistische 
dagbloekbladen’ die gebundeld zijn als Het ik.462 Het leven dat 
de hoofdpersonen uit die schetsen in Parijs leven, is illustratief 
voor het onmaatschappelijke kunstenaarsideaal dat sommige 
Tachtigers voor ogen hebben. Dit antiburgerlijke schrijverschap 
correspondeert wonderwel met de toenemende vrijheid ten 
opzichte van de burgerlijke samenleving. De manier waarop 
deze schrijvers zich presenteren, draagt bij aan het bestendigen 
van die veranderingen. Tegelijkertijd zijn er binnen de beweging 
van Tachtig auteurs die zich niet zo esthetisch wensen op te 
stellen, maar die gaan nadenken over een sociale of politieke 
functie van de literatuur. In het socialismedebat komen Kloos 
en Van Deyssel lijnrecht tegenover Van der Goes en Van Eeden 
te staan. Hoewel de literatuur in deze periode los staat van haar 
politieke bindingen en schrijvers ook een sociaal-economische 
vrijheid hebben, discussiëren belangrijke schrijvers over 
de voors en tegens van die vrijheid. Herman Gorter heeft 
beide schrijversbeelden in zijn carrière uitgedragen: na een 
fase als impressionistische individualist werpt hij zich op 
als Spinozistisch gemeenschapsdenker en later als politiek 
betrokken socialist. 

Met de opkomst van de avant-gardebewegingen in Europa 
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en mondjesmaat in Nederland aan het begin van de twintigste 
eeuw zien we iets soortgelijks. Jongelingen als Marsman en 
Van Ostaijen keren zich tegen de verheven aristocratie van de 
impressionisten en symbolisten. Natuurlijk zetten ook deze 
jongeren zich af tegen de burgerij, maar niet zonder aandacht 
te vragen voor het moderne leven. Marsman en Van Ostaijen 
willen niet vluchten in de schoonheid, maar zien voor de 
autonome kunstenaar wel een profetische rol weggelegd in het 
moderniseringsproces. Maar ook andere (minder experimentele) 
modernisten uit het interbellum voelen zich ongemakkelijk bij 
de esthetische aristocratie van de Tachtigers en hun navolgers. 
Wanneer aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog 
fascisme en nationaal-socialisme dreigende proporties 
aannemen, lijkt die esthetische afzijdigheid onhoudbaar 
geworden. Ruiter en Smulders laten zien hoe ‘aristocratische 
modernisten’ als Marsman, Ter Braak en Du Perron in de 
jaren dertig gedesoriënteerd raken. Enerzijds bepleiten zij de 
soevereine positie van intellectueel en kunstenaar als iemand 
die vorm en richting geeft aan het moderniseringsproces, 
anderzijds voelen zij zich bedreigd door de massa en plaatsen zij 
kanttekeningen bij de vanzelfsprekendheid van die positie.

Toch blijven deze auteurs geloven dat de schrijver een 
leidende functie heeft te vervullen in de samenleving. Die 
functie gaat minder lijken op die van een priester en meer op 
die van een cultuurcriticus. Auteurs als Martinus Nijhoff en 
Menno ter Braak blijven de sociaal-economische autonomie 
koesteren, maar worstelen met hun verhouding tot de politieke 
autonomie. Zij reflecteren in hun werk op de verhouding tussen 
dichter en burger en beseffen dat de dichter niet kan beklijven 
in een esthetische positie die zich niet met de wereld bemoeit. 
Zij zien voor de kunstenaar een rol als cultuurcriticus weggelegd 
die ánders is dan de positie van de burger, de beroepspoliticus 
of de journalist, maar die evengoed ánders is dan die van de 
wereldvreemde Tachtiger. 

Na de Tweede Wereldoorlog verandert er weer iets in de 
visie op autonomie van de kunstenaars zelf. Jonge auteurs 
benadrukken sterker dan voorheen hun antiburgerlijkheid. 
Zij stellen zich kritisch op ten opzichte van de personalistische 
idealisten die in deze jaren massa- en volkscultuur gebruiken 
om het volk te stichten. Dit gebeurt niet meer langs verzuilde 
lijnen, maar met vereende krachten. Het liberale ideaal 
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van ‘universal high culture’ wordt daarmee in ere hersteld. 
Naoorlogse schrijvers (Hermans, Reve, de Vijftigers) keren 
zich tegen de (nogal idealistische en optimistische) ideologie 
van het personalisme en benadrukken nog eens nadrukkelijk 
hun antiburgerlijke positie. Daarmee blijken zij voorlopers 
van de ‘burgerlijke antiburgerlijkheid’ van de jaren zestig.463 
In tegenstelling tot hun voorgangers uit het interbellum 
benadrukken deze auteurs juist hun onafhankelijkheid ten 
opzichte van de overheid en de politiek sterker (waarvan de 
processen rondom Hermans en Reve mogen getuigen). Aan de 
ene kant wordt de autonomie van de literatuur in de jaren vijftig 
dus versterkt. Tegelijkertijd echter zullen Hermans, Mulisch 
en Reve de eerste grote auteurs zijn die fundamenteel gaan 
tornen aan de sociaal-economische autonomie van de literatuur. 
Wanneer zij in de jaren zestig en zeventig hun antiburgerlijke 
imago gaan verkopen en commercieel succes gaan krijgen, zetten 
zij daarmee de autonome logica van het literaire veld sterk onder 
druk.

6.1.6 Poëticale autonomie
Er is geen directe relatie tussen autonomie op de vier 
hiervoor uiteengezette niveaus en het verwoorden van een 
autonomistische poëtica. Zo geldt Willem Kloos als de spreek-
buis van de expressieve poëtica die besloten ligt in zijn 
vermaarde uitspraak dat poëzie de ‘allerindividueelste expressie 
van de allerindividueelste emotie’ is. Dat neemt niet weg dat 
de beweging van Tachtig op verschillende andere niveaus de 
autonomie van de literatuur wél uitdraagt. Hoewel Vaessens 
terecht opmerkt dat de autonomistische poëtica het in de 
literatuur geschiedschrijving goed doet, lijkt het niet relevant om 
de moderne literatuur te beschouwen als de ontwikkeling van 
een alom gedeelde autonomistische literatuuropvatting. Als we 
de literatuurgeschiedenis zo verengen, negeren we de diversiteit 
aan literatuuropvattingen die in deze fase door auteurs zijn 
verwoord. Er is toch nogal wat verschil tussen de expressieve 
literatuuropvatting van Kloos, de impressionistische poëtica van 
Gorter en Van Deyssel, het autonomisme van Leopold, dat weer 
een andere autonomisme is dan dat van Nijhoff of Kouwenaar. 
En zo kan ik nog wel wat meer namen noemen. 

De verschillende literatuuropvattingen die door Abrams zijn 
verwoord, heb ik in de inleiding van dit boek én in hoofdstuk drie al 
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uitgebreid aan de orde gesteld. Eén van die literatuuropvattingen 
is de ‘autonomistische’ of de ‘objectivistische’. In hoofdstuk drie 
citeerde ik Sötemanns definitie. Die zal ik hier aanvullen met die 
van Abrams zelf. The ‘objective orientation’, zo noemt Abrams 
de autonomistische poëtica, “regards the work of art in isolation 
from all these external points of reference, analyzes it as a self-
sufficient entity constituted by criteria intrinsic to its own mode 
of being”.464 

Abrams ligt deze uitspraak toe aan de hand van Aristoteles’ 
ideeën over de tragedie. Met zijn pogingen om de tragedie als 
genre te onderscheiden van andere toneelgenres heeft Aristoteles 
de basis gelegd voor de opvatting dat een kunstwerk een ‘object 
op zichzelf’ is.

“The tragic work itself can now be analyzed formally as 
a self-determining whole made up of parts, all organized 
around the controlling part, the tragic plot – itself a unity 
in which the component incidents are integrated by the 
internal relations of  ‘necessity of probability’ ”465

Hoewel de opvatting dat het literaire werk een geïsoleerd geheel 
is dat bepaald wordt door intrinsieke criteria nogal oud is, wordt 
zij door literatuurhistorici vooral kenmerkend geacht voor de 
moderne literatuur. In Nederland worden de dichters Leopold en 
Nijhoff aangewezen als de eersten die deze literatuuropvatting 
verwoorden. Van den Akker wijst er in zijn studie naar de poëtica 
van Martinus Nijhoff op dat het er bij deze dichter vooral om 
gaat de band tussen maker en gedicht los te koppelen.

“Is een gedicht eenmaal geslaagd, dan incorporeert het 
een emotie of gedachte op een zodanige wijze dat iedere 
terugkoppeling naar de dichter die het vervaardigde en 
naar diens emoties of naar de gedachten waaruit het 
ontstond, geblokeerd is. […]
De metafoor die in dit verband meermalen wordt gebruikt 
is die van het gedicht als organisme, dat, als het goed is, 
een eigen leven gaat leiden, los van de maker.”466

Nijhoff verwoordt deze poëticale ideeën in discusies met Forum-
auteurs die de band tussen dichter en gedicht onaangetast 
willen laten. In de Nederlandse dicussie is de autonomie van 
het gedicht dus vooral gaan betekenen: het gedicht staat los 
van zijn maker. In die zin is de opvatting van Nijhoff zeer 
invloedrijk geweest. De literatuuropvatting die ten grondslag 
ligt aan Merlyn borduurt voort op Nijhoffs autonomieopvatting, 
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zoals blijkt uit de volgende passage uit Oversteegens ‘Analyse en 
oordeel’: 

“Terwille van het inzicht in een gedicht, dat wil zeggen 
vóór de analyse, kan het soms nodig zijn om bepaalde 
relaties met de buitenwereld op te helderen. Maar pas 
dan begint de eigenlijke beschouwing van het gedicht, 
die zonder analyse niet erg ver kan voeren. Die analyse, 
die direct samenhangt met het waarde-oordeel, is alleen 
zinvol als men uitgaat van de autonomie van het litteraire 
werk. Dat wil zeggen - om de steeds hinderlijke normatieve 
nevenbetekenis van het woord wetten kwijt te raken - dat 
men moet aannemen dat een gedicht gekenmerkt wordt 
door een geheel van samenhangende eigenschappen, door 
een eigen structuur kortom. De stelling van de autonomie 
van het litteraire werk is de noodzakelijke premisse voor 
een structuur-analyse.”467

In het essay dat aan deze stelling vooraf gaat, heeft Oversteegen 
zich beijvert om aan te geven dat er een verschil is tussen een 
vorm van autonomie die de tekst beschouwt als een zelfstandige 
structuur en een vorm van autonomie waarin de tekst wordt 
losgekoppeld van de werkelijkheid waarin zij verschijnt. De 
eerste vorm van autonomie kan hem bekoren en ligt aan 
de basis van de structuur-analytische theorie die in Merlyn 
verwoord wordt, de tweede berust op een misverstand: een tekst 
is altijd geworteld in de werkelijkheid en kan niet losgekoppeld 
worden van auteur en lezer. Dat neemt niet weg dat het nodig is 
om de samenhangende structuur van de tekst te analyseren om 
er waarde aan te kunnen toekennen. 

De autonomie van de literaire tekst (aanvankelijk vooral het 
gedicht, later ook de roman) wordt voor het eerst verwoord door 
auteurs uit de jaren twintig en dertig. Vanaf de jaren zestig wordt 
deze literatuuropvatting de basis van een wetenschappelijke 
manier van lezen die structuur-analyse genoemd wordt. Op 
dit poëticale niveau heeft autonomie vooral betrekking op de 
ontkoppeling van de relatie tussen auteur en tekst. De tekst is een 
zelfstandig object dat in de wereld bestaat en waarin de intenties 
van de maker niet meer te herkennen zijn. Deze poëticale 
autonomie heeft ook betrekking op de relatie tussen tekst en 
werkelijkheid. De literaire tekst wordt niet beschouwd als een 
spiegel van de werkelijkheid, maar er wordt in de tekst een eigen 
fictionele wereld gecreërd die beantwoord aan de regels van het 
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genre (de poëtische vorm of het plot in het proza). 
Dit concept van autonomie wordt, zo zullen we zien, door 

auteurs in de jaren zeventig keer op keer bediscussieerd. De 
tijdschriften Raster en De Revisor presenteren zich als opvolgers 
van Merlyn. In het vroege Raster publiceren Oversteegen, Fens 
en D’Oliveira, de redactieleden van Merlyn, en vinden we ook 
poëzie van Gerrit Kouwenaar, een van de dichters die door 
literatuurhistorici wordt gezien als een vertegenwoordiger van de 
autonomistische poëtica. Dichters uit De Revisor wijzen onder 
meer Leopold en Nijhoff aan als invloeden en staan daarmee 
in die poëticale traditie. In een beroemd essay verwoordt Van 
Deel in 1984 de verwantschap tussen De Revisor en Merlyn.468 
Door zich zo nadrukkelijk in het voetspoor van Merlyn te 
plaatsen, wakkeren Raster- en Revisor-auteurs opnieuw de 
discussie aan over de intentie van de auteur. In de jaren zestig 
was het de Leidse hoogleraar Gomperts die het autonomisme in 
Merlyn bestreed, in de jaren zeventig en tachtig wordt die strijd 
voortgezet in de tijdschriften Tirade en Maatstaf. Veel van de 
discussiepunten die ik hoofdstuk zeven over het voetlicht zal 
brengen, kunnen gerelateerd worden aan deze discussie over de 
levensvatbaarheid van de autonomistische poëtica. 

6.2 De culturele transformatie

6.2.1 Kanttekeningen bij de autonomie
Literatuurhistorici als Ruiter en Smulders en Vaessens stellen 
dat er in de jaren zestig een omslag plaatsvindt van een moderne 
literaire cultuur in een postmoderne literaire cultuur. Die omslag 
zorgt ervoor dat de literatuur haar vanzelfsprekende autonomie 
kwijt raakt. Vaessens beschouwt de ‘traditie van de breuk’ en ‘de 
relatieve autonomie van de literatuur’ als belangrijke premissen 
van een moderne literatuur. Vanaf de jaren zestig hebben die 
premissen hun geldigheid verloren. In het culturele klimaat 
anno 2006 zijn ze niet langer relevant:

“De poëtische taal , die zich in de moderne poëzietraditie 
autonoom ontwikkelde, is nog maar een van de vele 
talen in de pluriforme cultuur van vandaag. Er is geen 
gemeenschappelijk cultureel idioom meer dat door 
taalprofessionals die dichters zijn gemonopoliseerd kan 
worden. […] [De] specifieke kring van literaire specialisten 
en professionals, die met bijzondere autoriteit de canon 
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kon bepalen […], is haar geprivilegieerde positie kwijt.”469

Het verdwijnen van de autonomie van de literatuur speelt een 
centrale rol in Vaessens’ analyse van het huidige literaire klimaat. 
Het is alleen niet helemaal duidelijk vanuit welk perspectief hij 
die autonomie bekijkt. Soms spreekt hij over auteurs die ervoor 
kiezen om niet meer in literaire tijdschriften of dichtbundels te 
publiceren, maar ook op het podium en het internet. In dat geval 
richt hij zich vooral op de autonomie van het literaire veld. In 
andere gevallen lijkt het hem meer om de sociaal-economische 
variant te gaan, zeker wanneer hij suggereert dat niet de auteur, 
maar het publiek verantwoordelijk is voor de verdwijnende 
autonomie, zoals in het volgende citaat:

“De ‘hogere’ poëzie is haar geprivilegieerde status kwijt. 
Er wordt een ander soort poëzie gepresenteerd ten 
overstaan van een publiek dat groter is dan ooit. Maar 
dit publiek is ook anders samengesteld. Heterogener, 
vooral. Er is geen autoriteit die vaststelt wat ertoe doet 
en wat niet. Waardering voor het werk van dichters wordt 
anders uitgedrukt; poëzie wordt verspreid langs andere 
kanalen.”470

In dit hoofdstuk wil ik de stelling verdedigen dat de autonomie 
van de literatuur in het literaire veld van de jaren zeventig op 
diverse niveaus ondermijnd wordt. In de eerste plaats worden 
er door schrijvers zelf serieuze kanttekeningen geplaatst bij 
de noodzaak van sociaal-economische autonomie. Waarom is 
het per se negatief om met literatuur veel geld te verdienen? 
In de tweede plaats zien we dat het literaire veld ingrijpend 
van karakter verandert: de autonome vooruitgangslogica geldt 
niet langer als de enige manier om de reputatie te vergroten. 
En ook op het politieke en levensbeschouwelijke niveau komt 
de autonomie van de literatuur onder druk te staan: auteurs 
beginnen zich af te vragen hoe literatuur politieke invloed kan 
hebben, en of dat überhaupt nog mogelijk is. Op dit niveau 
echter zijn er maar weinig auteurs die de autonomie definitief 
overboord willen gooien. 

De culturele transformatie heeft in de eerste plaats 
instutionele gevolgen voor de literatuur. Er is echter geen 
directe en rechtlijnige overgang van een moderne literaire 
cultuur die autonoom is naar een postmoderne literaire 
cultuur die heteronoom en pluriform is. In de jaren zeventig en 
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tachtig zien we deze overgang zich als het ware voor onze ogen 
voltrekken. Daarbij valt onmiddellijk op hoe divers de reacties 
van literatuurwetenschappers, uitgevers, critici en schrijvers 
zijn op die omslag. Die diversiteit zal in dit hoofdstuk en het 
volgende centraal staan. 

Veel inzichten in Vaessens’ Ongerijmd succes gaan terug op 
de literatuurgeschiedenis van Ruiter en Smulders. Die geven de 
culturele transformatie van de jaren zestig een centrale plaats 
in hun analyse van de postmoderniteit. Met die transformatie 
komt er volgens Ruiter en Smulders een einde aan de moderne 
fase. Het tempo van de modernisering versnelt: de bevolking 
groeit sterk, de welvaart stijgt, de verzorgingsstaat wordt 
ontwikkeld, veel meer jongeren krijgen onderwijs, mensen 
krijgen vrije tijd en er komen nieuwe media als de televisie. Deze 
veranderingen zetten de vanzelfsprekende autonomie van de 
schrijver onder druk: “de taak om moreel en maatschappelijk 
minder courante visies naar voren te brengen, [valt] niet meer 
exclusief aan de literatuur toe.”471 Cultuurkritiek wordt niet meer 
alleen geleverd door antiburgerlijke schrijvers in opruiende 
literaire tijdschriften, zoals nog wel het geval was ten tijde van 
de kwesties rond Podium (Hermans) en Tirade (Reve) in de 
jaren vijftig en zestig, maar vindt nu óók plaats in popmuziek, 
dagbladjournalistiek en op de televisie.

Ruiter en Smulders zien de jaren tussen 1960 en 1990 als 
één periode. Zij betitelen die als de ‘postmoderne grabbelton’. 
Het traditionele onderscheid tussen hoge kunst en lage kunst, 
elitecultuur en massacultuur, komt onder druk te staan. 
De kunstenaar kan niet langer vanzelfsprekend aanspraak 
maken op zijn autonomie. Allerlei ontwikkelingen zijn van 
invloed op deze verandering: de ‘akoïsering’ van de literatuur, 
het opkomen van het fenomeen camp, de ready-madepoëzie 
in Barbarber en Gard Sivik. De jaren zeventig vormen voor 
Ruiter en Smulders een onderdeel van een ontwikkeling die 
begint bij de democratisering van de antiburgerlijkheid en die  
uitmondt in het grote postmoderne midden. In hun passages 
over dit decennium benadrukken zij dan ook die literaire 
richtingen die met dit beeld in verband te brengen zijn. Veel 
aandacht besteden zij aan de groep schrijvers die doorgaans 
‘de zeventigers’ worden genoemd, maar die in dit boek worden 
opgevoerd als schrijvers van ‘literaire popart’. Het pretentieloze 
van hun proza is een postmoderne reactie op de veranderde 
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status van de schrijver. Die schrijft immers niet meer voor de 
eeuwigheid, maar wil – conform de ideologie die ten grondslag 
ligt aan de massacultuur – bekendheid in het heden. Aan de 
andere kant is er in dit hoofdstuk aandacht voor Raster-auteurs, 
die zeer kritisch staan tegenover de massacultuur. Hun werk is 
te verbinden aan de poststructuralistische kritiek op de conditie 
van de postmoderniteit. Ruiter en Smulders laten zien hoe ook 
deze auteurs in feite de overgang van moderne fase naar de 
postmoderne fase van de cultuur in hun literatuur verwerken.

Het beeld dat Ruiter en Smulders creëren van de jaren 
zeventig mist op verschillende plaatsen de benodigde nuance. 
Zo voeren ze het tijdschrift De Revisor op als het tijdschrift 
waarin grote auteurs uit de moderne literatuur op een glossy 
manier onder de aandacht gebracht worden. Nu is die observatie 
niet geheel onterecht – De Revisor was het eerste Nederlandse 
literaire tijdschrift dat koos voor een glossy formaat – maar in 
dit beeld wordt miskend dat de auteurs uit dat tijdschrift op 
een veel ernstiger wijze nadachten over de moderne traditie. 
Het was niet in de eerste plaats hun bedoeling om de literaire 
modernisten commercieel aantrekkelijk te maken, maar men 
probeert in het tijdschrift de literatuuropvattingen uit het 
modernisme te verwerken op een manier die aansluit bij de 
actualiteit van de jaren zeventig. Soortgelijke nuances kunnen 
gemaakt worden wanneer naast De Revisor en Raster, ook 
tijdschriften als Tirade en Maatstaf onder de aandacht worden 
gebracht. De verwerking van de postmoderniteit in het literaire 
veld van de jaren zeventig blijkt veel meerduidiger dan Ruiter en 
Smulders doen voorkomen. 

Door de jaren zeventig als afzonderlijke periode te 
beschouwen, kan het beeld van de postmoderniteit als grabbelton 
op een aantal punten genuanceerd en aangescherpt worden. Dat 
enige precisiering geen kwaad kan wil ik illustreren aan de hand 
van het volgende citaat:  

“Postmodernisme is de neiging om opnieuw het midden 
van de cultuur te bepalen, het is een poging tot verzoening, 
van uitersten, van klassen, van culturen. Postmodernisme 
is ook een bevrijding van de messianistische en 
eschatologische illusies van de voorafgaande periode. De 
centrifugale krachten van de moderne fase zijn uitgewoed. 
Daarmee lijkt de negentiende-eeuwse liberale droom van 
de convergentie toch nog te worden verwezenlijkt. Maar 
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dan wel als karikatuur. Want het anything goes van de 
mediale massacultuur en de melting pot van een kleurrijk 
multiculturalisme staan wel heel ver af van de burgerlijke 
idealen die door de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen 
werden aangehangen. Dat neemt niet weg dat de cultuur 
wel vaart bij deze ontwikkeling. De belangstelling voor 
culturele producten is verveelvoudigd. De postmoderne 
mens construeert zijn identiteit voor een belangrijk 
deel rond ‘persoonlijke’ keuzes die hij uit het culturele 
aanbod maakt. De ‘permeabele persoonlijkheid’ smeedt 
zich aaneen uit bestaande culturele trends, beelden en 
stijlen. De onstilbare en gevarieerde dorst naar cultuur 
die hiervan het gevolg is, gaat gepaard met een verregaand 
eclecticisme en een grootschalige plundering van culturele 
tradities. De kunst verliest haar laatste restje aura en 
transcendentie.”472

Dit citaat uit het eerste hoofdstuk kan gezien worden als 
een bondige samenvatting van het twaalfde hoofdstuk, waar 
Ruiter en Smulders de consequenties laten zien van de hier 
geschetste veranderingen voor de Nederlandse literatuur uit 
die jaren. Ze plaatsen in dit citaat verschillende theorieën 
over postmoderniteit naast elkaar in één beeld van het 
postmodernisme. Die opeenstapeling maakt het beeld van 
‘postmoderniteit’ erg vaag en breed. Het lijkt mij raadzaam 
de geschetste ontwikkelingen los van elkaar te bekijken en 
op hun eigen merites te beoordelen. Grof gezegd zien wij 
in dit beeld zeven verschillende visies. Postmodernisme is 
achtereenvolgens:

- een zoektocht naar het midden van de cultuur
- het einde van de messianistische illusies
- een mediale massacultuur (anything goes)
- een kleurrijk multiculturalisme (melting pot)
-  het ontstaan van de postmoderne mens met een permeabele 

identiteit
- een grote toename van de vraag naar cultuurproducten
- het verlies van het aura van de moderne kunst

Deze zeven ontwikkelingen hebben allemaal iets met elkaar 
te maken. Dat de moderne kunst haar aura verliest, staat in 
direct verband met ontzuiling en secularisering. Dat de mens 
in een mediacultuur keuzes maakt uit een groter aanbod van 
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verschillende cultuursferen, ligt eveneens voor de hand. Maar of 
deze aspecten één samenhangend beeld vormen, is de vraag. In 
eerdere hoofdstukken hebben Ruiter en Smulders voortdurend 
laten zien dat de modernisering paradoxaal is, dat verschillende 
intellectuelen tegelijk moderne én antimoderne posities 
innamen. In de postmoderne fase zijn die paradoxen nog altijd 
aanwezig, al lijken Ruiter en Smulders daarvoor minder oog te 
hebben.

Een paar voorbeelden ter illustratie: de problematische 
positie waarin traditionele religies in West-Europa terechtkomen 
door secularisering, gaat gepaard met het ontstaan van nieuwe 
vormen van religiositeit die evengoed een messianistisch karakter 
hebben, al worden zij minder collectief beleefd. Niet voor niets 
werd het esoterische boek De celestijnse belofte enkele jaren 
geleden een groot succes. En hoewel er een mediale massacultuur 
is ontstaan waarin de grenzen tussen de verschillende cultuurs-
feren permeabel zijn geworden, bestaat het verschil tussen een 
bezoek aan de opera of een optreden van Frans Bauer nog altijd. 
Er is al eens op gewezen dat het vermengen van hoge en lage 
kunst vooral iets is voor de (voormalige) liefhebbers van hoge 
kunst, terwijl de ‘massa’ maar weinig belang stelt in de hoge 
kunst.473 Helemaal weg is de hiërarchie dus ook weer niet. De 
melting pot van het multiculturalisme, ten slotte, was lange  tijd 
een breedgedragen ideaal, maar wordt sinds 11 september 2001 
door velen aan een kritische analyse onderworpen. Er lijkt de 
laatste jaren een tendens te ontstaan die cultuurverschillen juist 
benadrukt en waarin de vraag opnieuw belangrijk wordt wat 
‘onze’ cultuur nu eigenlijk is, en daarmee ‘wie wij zijn’. 

Hoewel het wat euforische eindschot van Ruiter en Smulders 
anders doet vermoeden, is ook de cultuur in de postmoderne 
fase van de moderniteit hoogst paradoxaal. In de rest van het 
hoofdstuk wil ik inzoomen op die postmoderne fase, die ingezet 
wordt met de culturele transformatie in de jaren zestig. Ik wil 
laten zien hoe het concept van ‘autonomie van de literatuur’ 
onder druk komt te staan op drie van de terreinen die ik hiervoor 
behandeld heb. Allereerst het sociaal-economische vlak, 
vervolgens zal ik het hebben over de logica van het literaire veld, 
om ten slotte te spreken over de politieke of maatschappelijke 
autonomie van de literatuur. 

De invloed van dit soort veranderingen is nooit één-
dimensionaal. Verschillende auteurs recipiëren de culturele 
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transformatie ieder op hun eigen manier en trekken hun 
eigen consequenties uit wat zij zien als een veranderde 
literaire constellatie. Om die reden zal ik in dit hoofdstuk 
drie personages aan het woord laten: Maarten ‘t Hart, Jeroen 
Brouwers en Cyrille Offermans. Deze drie auteurs proberen 
vorm te geven aan hun identiteit als schrijver én ontwikkelen 
nieuwe literatuuropvattingen. Zij doen dat alledrie op een 
andere manier. Daarom vertegenwoordigen deze auteurs de 
verscheidenheid aan literaire reacties op veranderende culturele 
omstandigheden. 

6.2.2. De schrijver na de culturele revolutie…
Verschillende historici hebben erop gewezen dat de culturele 
transformatie die plaatsvindt in de jaren zestig onder meer 
veroorzaakt wordt door een zeer massale cultuurspreiding.474 
Allerlei maatschappelijke ontwikkelingen (zoals snelle 
bevolkingsgroei, grote welvaartstoename, democratisering van 
het onderwijs, toegenomen sociale mobiliteit en opkomst van 
nieuwe media) zorgen ervoor dat kennis en cultuur beschikbaar 
worden voor verschillende lagen van de bevolking.475 Veel meer 
mensen dan voorheen zijn (financieel) in staat zich bezig te 
houden met ‘niet-materiële’ zaken en voor het eerst wordt ‘vrije 
tijd’ een algemeen bekend begrip. Doordat veel jongeren in 
deze jaren een hoge opleiding krijgen, vormen ook zij een groep 
potentiële consumenten van cultuur. Al deze ontwikkelingen 
zorgen ervoor dat het publiek voor culturele producten 
sterk groeit. Tegelijkertijd groeit ook de belangstelling voor 
cultuurdragers in de media: paginagrote interviews in kranten 
of weekbladen, interviews op televisie of het optreden van 
schrijvers in spelprogramma’s. Dit alles heeft tot gevolg dat de 
‘openbare communicatie’ over kunst, en in het bijzonder over 
literatuur, veel breder gedragen wordt.

In zijn studie Consumer culture and postmodernism 
wijst Mike Featherstone herhaaldelijk naar een groep nieuwe 
intellectuelen, gerekruteerd uit de generatie babyboomers, die 
een andere houding aannemen tegenover cultuur dan voorgaande 
cultuurdragers.476 Hij noemt ze de ‘new cultural intermediaries’ 
en ze zijn er op uit om intellectuele cultuurproducten en een 
intellectuele levensstijl voor een breder publiek toegankelijk 
te maken. Deze nieuwe bemiddelaars, en het nieuwe publiek 
waarvoor zij bemiddelen, komt voort uit de middenklasse, en 
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dus niet uit de massa.477 Ook is er sprake van een toegenomen 
differentiatie in cultuurvormen en overschrijden consumenten 
gemakkelijker de grenzen tussen voorheen sterk afgebakende 
genres.478 Aan het eind van de jaren negentig ontwaren 
literatuursociologen zelfs de ‘culturele omnivoor’, een consument 
uit een hoge statusgroep die zich bezighoudt met hoge cultuur 
én met populaire cultuur. Het gaat te ver om te stellen dat in de 
postmoderne fase van de moderniteit de grenzen tussen elite en 
massa vervagen. Er is veel eerder sprake van een sterk groeiende 
culturele elite, een ‘expanderend literair veld’. Bovendien heeft 
die grotere culturele elite ook nog eens belangstelling voor méér, 
verschillende kunstuitingen. In zo’n sterk gegroeid veld, komen 
de traditionele hiërarchieën onder druk te staan, zonder dat de 
hiërarchie helemaal verdwijnt. 

Bij de culturele veranderingen in deze fase van de moderniteit 
is een belangrijke rol weggelegd, zo wordt duidelijk, voor de 
generatie babyboomers. Dat is immers de groep die in de jaren 
zestig de universiteiten bevolkt en in de jaren zeventig een rol 
gaat spelen in het intellectuele en culturele leven. Het is ook uit 
deze groep dat de nieuwe culturele bemiddelaars voortkomen. 
In De eindeloze jaren zestig benadrukt historicus Righart dat 
aan de maatschappelijke omwentelingen in de jaren zestig een 
dubbele generatiecrisis ten grondslag ligt.479 De aanwezigheid 
van twee conflicterende generaties leidt niet automatisch tot 
grote maatschappelijke omwentelingen: generatiestrijd is 
immers van alle tijden. Wat dit generatieconflict zo bijzonder 
maakt, is dat beide generaties in de loop van de jaren zestig in 
een identiteitscrisis terechtkomen. De wederopbouwpolitiek die 
de Nederlandse overheid sinds de jaren vijftig voerde, begint 
aan het begin van de jaren zestig haar vruchten af te werpen. De 
economische situatie wordt beter, meer mensen kunnen naar 
school, er wordt een betrouwbaar stelsel van sociale zekerheid 
gemaakt, mensen krijgen meer vrije tijd en hebben meer geld 
om te besteden. Tegelijkertijd beginnen oude verbanden te 
verdwijnen: de zuilen beginnen te verdwijnen en traditionele 
patronen in de welvaartsverdeling veranderen, kortom: het 
leven verandert ingrijpend. Volgens Righart hebben de jaren 
zestig sociaal-cultureel een diepgaande invloed gehad hebben. 
De belangrijkste ideeën uit de jaren zestig zijn in de jaren erna 
politiek geïnstitutionaliseerd, maar daarbij is de ‘betovering’ 
verloren gegaan. In de jaren zeventig en tachtig zullen elementen 
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uit het gedachtegoed van de protestgeneratie zich verspreiden 
over de gehele maatschappij, maar niet tot ieders tevredenheid. 

“Na deze glanzende fata morgana waren de jaren 
zeventig en tachtig van een verpletterende business as 
usual: crisis, werkloosheid, nucleaire dreiging, van 
alles en nog wat aan de macht, behalve de verbeelding. 
De romantisch-utopische visioenen van de Westcoast-
popgroepen maakten plaats voor punkmuziek, hard, 
agressief en illusieloos, of voor de dreun van de discobeat. 
De dekolonisatie van de burger schrijft nog altijd voort, 
maar de nieuwe glorende horizon is al lang geleden uit 
het zicht verdwenen. En in die zin zijn de jaren zestig écht 
voorbij.”480

Dat de welvaart toeneemt vanaf het einde van de jaren vijftig 
én dat er een grote groep jongeren opstaat die anders denkt 
over ‘zuinigheid en vleit’ leidt tot wat sociologen de ‘consumer 
culture’ noemen.481 Volgens Frederic Jameson wordt de 
postmoderne fase van de moderniteit beheerst door ‘the logic 
of late capitalism’. Burgers in het westen zien hun inkomens 
groeien en krijgen allerlei nieuwe keuzemogelijkheden. De 
welvaart stijgt, meer mensen kunnen het zich veroorloven 
postmateriële zaken aan te schaffen en vormen van hoger 
onderwijs worden toegankelijk voor alle lagen van de bevolking. 
Historicus Hobsbawm beschrijft het leven in Noord-Amerika en 
West-Europa rond 1981 niet voor niets in economische termen: 

“Kortom, het was nu voor de gemiddelde burger in die 
landen mogelijk een leven te leiden dat in de tijd van zijn 
ouders alleen voor de zeer welgestelden was weggelegd, 
behalve dan natuurlijk dat het huispersoneel was 
vervangen door apparaten.”482

De combinatie van welvaartsstijging en verbeteringen in 
het onderwijs, zorgt dat er een veel groter publiek is voor 
cultuuruitingen. Waren die voorheen slechts beschikbaar voor 
de welgestelde elite (waartoe ook een deel van de burgerij 
behoorde), vanaf de jaren zestig was het ook voor de lagere 
klassen en voor jongeren mogelijk om zich bezig te houden 
met cultuur.483 Een gevolg hiervan is dat de anti-burgerlijke 
en non-conformistische auteurs uit de artistieke elite ineens 
goed verkopende schrijvers worden. De boeken van Harry 
Mulisch, Jan Wolkers, Jan Cremer en Gerard Reve bereiken 
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een groot en jong publiek. Door in de jaren zestig meer dan 
eens te benadrukken dat hij ‘een winkel had’ die hij ‘draaiende’ 
moest houden, baant vooral Reve de weg voor een nieuwe visie 
op ‘de schrijver’. De positie van de schrijver verandert in deze 
jaren  ingrijpend. Ontleende de armoedige bohémienkunstenaar 
voorheen zijn artistieke reputatie slecht aan het zogenaamde 
symbolisch kapitaal (om met de Franse socioloog Bourdieu 
te spreken) en was het vergaren van economisch kapitaal een 
teken van artistiek verraad, nu zijn er ineens schrijvers die er 
geen been in zien hun symbolisch kapitaal nog bij leven te gelde 
te maken. De mogelijkheid ontstaat dat een schrijver zowel 
commercieel aantrekkelijk is als literair hooggewaardeerd. Je 
zou kunnen zeggen dat het ideaal van de sociaal-economisch 
autonome schrijver vervangen gaat worden door dat van de 
‘beroepsschrijver’.  

De populariteit van deze schrijvers wordt mede veroorzaakt 
doordat zij hun naam verbinden aan de in de jaren zestig 
opkomende tegencultuur. Mulisch bijvoorbeeld werpt zich op als 
spreekbuis voor de provobeweging, terwijl auteurs als Wolkers 
en Cremer door die generatie als boegbeeld gebruikt worden: de 
manier waarop zij de gevestigde moraal onder vuur nemen, sluit 
direct aan bij de gevoelens van deze generatie. Volgens historicus 
Righart ontstaat er in deze jaren een explosieve mix van 
studenten die vechten voor meer inspraak in de universiteit, de 
opkomende teenagecultuur, die tegelijkertijd een gemanipuleerde 
massacultuur én een identiteitsverschaffende cultuur voor velen 
is, en de charismatische, soms ludieke protestacties van Provo. 
De gelijktijdigheid van al deze ontwikkelingen, gekoppeld aan 
de ‘open houding’ van de bestaande elites, zorgt ervoor dat de 
culturele veranderingen in deze periode zich in een zeer vlot 
tempo voltrekken.484
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6.3  Vorm is als het wiel van een auto. Maarten ‘t  
Hart

6.3.1 De zeventigers…literaire popart? 
In de jaren zeventig is er een groep schrijvers die het veranderen 
van de rol van de schrijver in de samenleving aangrijpt als een 
kans: deze auteurs willen onmiddellijk cashen. Het gaat om ‘de 
zeventigers’, een groep schrijvers die zich aan het begin van de 
jaren zeventig profileren. Zij propageren een andere benadering 
van de literatuur: deze auteurs willen niet langer voor de 
eeuwigheid schrijven, maar willen gelezen worden door de 
gewone man. Meer nog dan auteurs uit de jaren zestig omarmen 
‘zeventigers’ als Guus Luijters, Heere Heeresma, Hans Plomp 
en Peter Andriesse de gedachte dat de auteur zich er niet langer 
voor hoeft te schamen om geld te verdienen en derhalve handelt 
Het manifest voor de jaren zeventig (1970) vrijwel geheel over 
de sociaal-economische positie van de schrijver.

Op het werk van deze auteurs wordt niet altijd positief 
gereageerd. Het wordt wel aangeduid als de ‘nieuwe lulligheid’ 
en critici steken niet onder stoelen of banken dat dit werk 
volkomen pretentieloos is, dat er geen indrukwekkende thema’s 
in te ontdekken zijn en dat er evenmin sprake is van diepgang. 
In hun schrijven vergroten deze auteurs de banaliteit. Daarmee 
maken ze een polemisch statement in de richting van de 
gevestigde literatuur en dat wordt niet altijd gewaardeerd. Al vrij 
snel na het verschijnen van het manifest is het met de carrières 
van de zeventigers gedaan: door de kritiek zijn zij verguisd, 
door gevestigde uitgeverijen niet geaccepteerd en door collega-
auteurs fel bekritiseerd.485 

Ook de aandacht voor de zeventigers in de literatuur-
geschiedenis is veelal negatief. Er is echter één uitzondering. 
Ruiter en Smulders interpreteren het optreden van de 
zeventigers in het licht van de hierboven geschetste culturele 
veranderingen.486 En dat levert een ander beeld op. Wat deze 
op het eerste gezicht onbelangrijke auteurs interessant maakt, 
is dat de ‘lulligheid’ van het werk het gevolg is van een ‘bewust 
ongeconcentreerde literaire instelling’. Zij zijn niet gevoelig voor 
de verwijten die hun door Jeroen Brouwers worden gemaakt 
in zijn pamflet De nieuwe Revisor (1980), omdat zij bewust 
pretentie- en visieloos zijn. Ruiter en Smulders betitelen het 
werk van deze auteurs als ‘literaire popart’. Daarmee dichten 
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zij de zeventigers een belangrijke functie in het literaire veld 
toe. De zeventigers parodiëren en ironiseren het begrip hoge 
kunst en proberen in hun werk elitecultuur en massacultuur 
dichterbij elkaar te brengen. Door dat te doen banen zij de weg 
voor auteurs als Giphart en Zwagerman die de gewilde eenvoud 
en de afkeer van complexe vormen cultiveren.

Naar mijn idee maken Ruiter en Smulders de zeventigers 
veel belangrijker dan zij geweest zijn. Illustratief hiervoor is 
het gegeven dat deze auteurs niet alleen geen literaire reputatie 
hebben verworven (na de aanval van Brouwers was daar niets 
meer van over), maar dat ook hun commerciële reputatie te 
wensen overlaat. In de actuele discussies in de jaren zeventig 
spelen de zeventigers al vrij snel geen grote rol meer. De reactie 
van Paul Beers in De Revisor op Brouwers’ polemiek spreekt 
wat dat betreft boekdelen: Brouwers komt tien jaar te laat en 
schiet met een kanon op een mug.487 Een laatste kritiekpunt 
is dat de term ‘popart’ in de kunstgeschiedenis op veel meer 
duidt dan alleen maar op een ‘antiliteraire’ instelling. Popart-
kunstenaars als Andy Warhol en Roy Liechtenstein hebben een 
hoge institutionele positie in de kunstwereld en ironiseren vanuit 
die positie de traditionele opvattingen over wat moderne kunst 
is. Zij doen dat met behulp van weldoordachte ironie, kitsch 
en pastische. In de Nederlandse literatuur kan een dergelijke 
poparthouding vooral gevonden worden bij een campkunstenaar 
als Reve, bij de poëzie van de zestigers en bij een dichter als Gerrit 
Komrij die van de maskerade zijn belangrijkste handelsmerk 
maakt. 

Ten onrechte leggen Ruiter en Smulders alle nadruk op 
het optreden van de zeventigers wanneer zij spreken over de 
discussie over literatuur en commercialiteit, die in de jaren 
zeventig wel degelijk aan de orde is. Het werk van de zeventigers 
is slechts één reactie op de veranderende literaire wereld en 
voor andere auteurs niet de meest bedreigende. Door de zeer ver 
doorgevoerde pretentieloosheid zetten de zeventigers zich al vrij 
snel buiten spel. Hun aanval op de gevestigde literaire orde gaat 
zover dat zij niet meewerken aan belangrijke literaire tijdschriften 
en dat zij ook zelf geen tijdschrift oprichten. Omdat zij niet mee 
willen doen aan de logica van het literaire spel, verliezen zij de 
mogelijkheid om een doorslaggevende invloed uit te oefenen 
op dat spel. En dat zorgt er voor dat de zeventigers in feite in 
de lucht slaan. Een veel interessantere, maar ook subtielere, 
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aanval op de gevestigde literatuurbenadering komt van auteurs 
die wel in literaire tijdschriften (Maatstaf, Tirade, Hollands 
maandblad) te vinden zijn. Deze auteurs vervullen in zekere 
zin de rol die Ruiter en Smulders de zeventigers toedichten, 
zonder daarbij pretentieloos te zijn. Zij begeven zich wél in het 
literaire circuit van tijdschriften en zij verwerven wél literaire 
reputatie, al komen zij eveneens onder vuur te liggen. Maarten 
’t Hart, Maarten Biesheuvel, F. B. Hotz en Gerrit Komrij, om er 
maar een paar te noemen, zijn auteurs die op elkaar lijken in de 
manier waarin zij omgaan met het probleem van de veranderde 
culturele identiteit van de schrijver. Bovendien delen zij het 
literaire tijdschrift Maatstaf als hun belangrijkste podium.

6.3.2 Maatstaf: subjectivisme, so what?
Wanneer het tijdschrift Maatstaf in 1969 overgenomen wordt 
door de jonge redacteurs Martin Ros en Gerrit Komrij, bestaat 
het al zo’n zestien jaar. Voorheen was de redactie van het 
tijdschrift gevoerd door uitgever Bert Bakker. Tijdens diens 
bewind was er in Maatstaf veel aandacht voor canonieke 
Nederlandse literatuur. Het tijdschrift kenmerkte zich door 
een zekere richtingloosheid: Bakker wenste niet te kiezen voor 
één bepaalde richting of stroming, maar wilde liever zoveel 
mogelijk goede eigentijdse literatuur publiceren. Om die reden 
werd Maatstaf wel een museumtijdschrift genoemd.488 Ros en 
Komrij daarentegen ontberen het ontzag voor de traditie van 
de Nederlandse literatuur en geven het tijdschrift in de loop der 
jaren meer en meer een tegendraads karakter. 

Wie redacteur Komrij in zijn latere carrière gevolgd heeft, 
zal niet verbaasd zijn te horen dat men zich in eerste instantie 
keerde tegen de traditie van ‘de Fensen en Bernlefs’, ofwel tegen 
de autonomistische literatuuropvatting zoals die gepropageerd 
was in achtereenvolgens Merlyn (1962-1966) en Raster (1969-
1972 en 1977-heden). Komrij spuwt zijn polemische gal vooral 
in polemieken die niet in Maatstaf verschijnen, maar in het 
weekblad Vrij Nederland. Hij presenteert daarin de taalgerichte 
poëzieopvatting als dominant en plaatst daartegenover een andere 
opvatting. Hij legt daarbij een opvallend grote belangstelling 
aan de dag voor kunstvormen die tot dan toe buiten de aandacht 
van de autonomistisch georiënteerde critici zijn gebleven. Zo 
diept hij voor zijn bloemlezing uit de Nederlandse poëzie lang 
vergeten negentiende-eeuwse dichters op en houdt hij in één 
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van zijn essays een pleidooi voor ‘literatuur op de kermis’, ofwel 
voor laag gewaarde cultuurvormen.  

Wanneer Raster-essayist Anthony Mertens in 1979 een 
frontale aanval opent op wat hij noemt ‘het subjectivistische 
proza van de jaren zeventig’, is het Komrij die reageert. Mertens 
hekelt de opstelling van veel auteurs die modieus werk schrijven 
dat zich leent voor vlotte publiciteit. Het gaat deze auteurs niet 
om het literaire karakter van hun verhalen, maar zij willen hun 
eigen leven in boekvorm presenteren. Ook in kranteninterviews 
leggen zij allerlei autobiografische gegevens bloot: het eigen leven 
is hun bedrijfskapitaal. En, zo voegt Mertens daar polemisch aan 
toe, de belangrijke critici gaan mee in dit spel: ook zij spreken 
in superlatieven die veeleer een commercieel dan een literair 
doel hebben. En over de literaire vorm waarin deze auteurs hun 
autobiografische schrijfseltjes gieten, is Mertens al helemaal 
niet te spreken:  

“De dominerende literaire kritiek is een ekwivalent van de 
subjektivistiese literatuur, die meent dat in de mummie 
van de negentiende-eeuwse literatuuropvatting de geest 
nog steeds levend is. Het beeld van hun aktiviteiten 
doet nog het meest denken aan de stomerij waarin oude 
pakken opnieuw worden gesteven en gestreken.”489

Komrij reageert fel in een stuk getiteld ‘Zij die in Raster 
schrijven’.490 Mertens wekt de indruk dat alleen Raster-auteurs 
integere schrijvers zijn; alle andere schrijvers zijn slaven van de 
kapitalistische maatschappij. Wanneer daar ook de suggestie 
aan wordt toegevoegd dat het ‘andere proza’ dat in Raster wordt 
gepubliceerd door de media bewust genegeerd wordt, begint 
het volgens Komrij wel erg op een paranoïde complottheorie 
te lijken.  In zijn blinde afkeer van het kapitalisme ziet Mertens 
niet in dat het werk van (bijvoorbeeld) Jeroen Brouwers en 
Maarten ’t Hart niet neergezet kan worden als een waardeloos 
commercieel product. Misschien ligt het verschil er wel in, 
betoogt Komrij, dat Raster-auteurs slechte boeken schrijven en 
dat die daarom niet gelezen worden. 

In deze polemiek slaat Mertens eigenlijk de spijker op 
zijn kop. Hij ziet in dat er in de jaren zeventig een groot 
aantal auteurs is dat zich niet afkeert van het publiek. Deze 
auteurs laten zich maar al te graag interviewen in dag- en 
weekbladen en schamen zich er niet voor wanneer hun boeken 
blijken te verkopen. Komrij echter heeft óók gelijk. De door 
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Mertens geschetste ontwikkeling kan immers ook positief 
beoordeeld worden. Wie verkoopbaarheid niet gelijkschakelt 
met pretentieloosheid en gebrek aan kwaliteit, kan literatuur 
maken zonder ‘winkeldochters te baren’. Deze combinatie van 
hoge literatuur en commercie spreekt Komrij juist erg aan. In 
Maatstaf vinden we dan ook een grote groep auteurs die dit 
uitgangspunt als leidraad lijken te nemen. 

Enkele van deze ‘subjectivistische auteurs’ publiceren 
tussen 1970 en 1980 in Maatstaf. Sommige van hen zijn er in de 
daaropvolgende decennia in geslaagd (literaire dan wel publieke) 
bekendheid te verwerven (Maarten ’t Hart, Maarten Biesheuvel, 
F. B. Hotz, Mensje van Keulen). Andere zijn onbekender 
gebleven (Sal Santen, Julien Piraña, Ben van der Velden, Jean 
Schalekamp, Bob den Uyl, Boudewijn van Houten en Theo Kars). 
Hun werk doet in de verte denken aan dat van de zeventigers: 
zij schrijven ‘leesbare verhalen’ die realistisch te noemen zijn. 
Anders dan de zeventigers staan deze auteurs niet onverschillig 
tegenover de waardering voor hun eigen literaire werk: zij zijn 
niet pretentieloos. Hun pretenties zijn echter wel anders dan 
die van hun collega-auteurs. Aan het voorbeeld van Maarten ’t 
Hart, die in de rest van dit stuk centraal zal staan, valt af te lezen 
hoe deze auteurs zich in deze periode een schrijversidentiteit 
creëren. 

6.3.3 De luis in de Revisor-pels. Maarten ’t Harts
 zoektocht naar een schrijversidentiteit

Met Stenen voor een ransuil debuteert de onbekende Martin 
Hart in 1971 bij uitgeverij De Arbeiderspers. Dezelfde uitgever 
geeft ook Maatstaf uit waarin Hart in datzelfde jaar voor het 
eerst een essay en een verhaal heeft gepubliceerd. De literaire 
loopbaan van deze auteur komt langzaam op gang. Zijn eerste 
twee romans worden weliswaar tamelijk gunstig besproken, 
maar worden nauwelijks verkocht. Dit verandert wanneer 
Hart zich in het literaire circuit begint te bewegen. Vanaf 1974 
publiceert hij een reeks essays in Maatstaf over auteurs uit een 
vrijwel veronachtzaamde traditie: die van het negentiende-
eeuwse realisme. In vrij korte tijd maakt de jonge auteur carrière 
in de literaire media: hij wordt criticus bij NRC Handelsblad, 
gaat essays schrijven over buitenlandse literatuur in Vrij 
Nederland en Maatstaf, over muziek in Haagse post en over 
Nederlandse literatuur in twee andere literaire tijdschriften, 
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Tirade en Hollands maandblad. Door de eigenzinnige wijze 
van essayeren en het soms controversiële gehalte van de essays 
valt hij niet alleen op in het literaire circuit, maar wordt hij ook 
daarbuiten bekend bij een breder publiek. Als in 1978 zijn zeer 
goed verkopende roman Een vlucht regenwulpen verschijnt, 
verwerft de auteur die zich inmiddels Maarten ’t Hart noemt 
zelfs nationale bekendheid.

In een periode van zeven à acht jaar weet Maarten ’t Hart 
zich op te werken van onbekend debutant tot commercieel 
product met nationale bekendheid; en hij lijkt dat bewust te 
doen. Deze ontwikkeling gaat bij ’t Hart absoluut niet gepaard 
met pretentieloosheid. ‘Verkoopbaarheid’ en een serieuze 
omgang met de literatuur gaan als vanzelfsprekend samen. Dit 
laat zich niet alleen aflezen aan zijn literatuurkritieken, maar ook 
aan zijn essays over muziek. In die beschouwingen richt hij zich 
op misschien wel de ‘meest gecanoniseerde’ componist uit de 
muziekgeschiedenis, Bach, en probeert op een populariserende 
manier over diens werk te schrijven. Op die manier maakt hij 
elementen uit de hoge cultuur toegankelijk voor brede groepen 
lezers. Hoe hij deze werkwijze toepast in zijn literatuurkritieken, 
zal ik toelichten. Om de literaire pretenties van ’t Hart te 
illustreren wil ik enkele poëticale uitspraken citeren die aangeven 
dat hij de mening is toegedaan dat de literatuur ‘veel vermag’. In 
een interview met Diepstraten en Kuyper zegt hij het volgende: 

“Je maakt iets anders van de dingen die je meegemaakt 
hebt, omdat die in het algemeen toch niet zo bevallen. 
Omdat je ze niet echt in de hand hebt, je kunt het niet 
zo regelen als je het graag had gezien. Daarom stuur je 
het wat bij. Dat is een heel mooi proces, dat is een van de 
grote voordelen van het schrijven.”491

Het lijkt alsof het schrijven voor ’t Hart een therapeutische 
werking heeft, maar dat is niet wat hij wil zeggen. Het is eerder 
zo dat alle ellende weer terugkomt en je opnieuw bezighoudt, als 
je erover schrijft. Verderop zegt ’t Hart over een scène over een 
grafontruiming in één van zijn Maatstaf-verhalen:  

“Als je zoiets aan het schrijven bent krijg je het idee dat het 
de werkelijkheid zelf wordt. Zo’n man als die steenhouwer 
gaat heel intens voor je leven, mét alles om hem heen. 
Je ziet bijna wat er gebeurt, als in een film zie je al die 
dingen voor je ogen langs trekken. Dat is de diepste reden 
waarom je schrijft, of waarom ik schrijf: om het enorme 
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gevoel van intensiteit van beleven dat je door het schrijven 
krijgt. Je kunt de manier van kijken van het kind dat je 
beschrijft heel vaak terugkijken. En als kind leef je veel 
intenser, veel bewuster haast, in díe zin dat je directer op 
de werkelijkheid gericht bent.”492

Dit zijn de woorden van iemand die gelooft in de literatuur. Via 
de verbeelding is een auteur in staat een eigen werkelijkheid te 
creëren die meer is dan de gewone werkelijkheid. Elders zegt hij 
het volgende:  

“[..] de functie van literatuur, en ook van wetenschap is 
dat het een of ander verband legt in de werkelijkheid, 
waardoor je met ervaringen iets kunt doen.”493 

Hoewel ’t Hart de uitdrager is van een visie op literatuur die in 
deze jaren juist onderwerp van discussie geworden is, gaat er 
van zijn optreden wel degelijk een emanciperende intentie uit. 
’t Hart trekt niet ten strijde tegen ‘de literatuur’, maar tegen 
een specifieke literaire houding die in zijn ogen op dat moment 
dominant is. Het is de traditie van het ‘academisme’. Onder deze 
term vangt ’t Hart niet alleen het tijdschrift De Revisor dat daar 
geregeld mee in verband wordt gebracht, maar ook de literaire 
attitude die naar zijn stellige overtuiging sinds het optreden van 
Merlyn aan de universiteiten, in de literaire kritiek en zelfs op de 
middelbare scholen is doorgedrongen. In het autobiografische 
essay ‘De terugkeer naar het heden’ beschrijft hij het als volgt:

“Men hield zich bezig met literatuurwetenschap, 
behandelde boeken inderdaad als ‘werelden in woorden’, 
als taalkunstwerken en niet als gidsen op een overwoekerd 
pad, niet als poging om iets van mensen te begrijpen, niet 
als uitingen van mensen die iets hadden willen vastleggen 
dat, zoals Faulkner zegt, ‘did not exist before’. Literatuur 
was een spel van regels, iets uit een boekje dat ook weer in 
een boekje kon worden opgeslagen.”494

’t Hart maakt bezwaar tegen het intellectualistische element dat 
deze literatuurbenadering in zich draagt: literatuur is complex en 
dient woord voor woord geanalyseerd te worden. Daaraan wordt 
dan ook nog vaak de literair-kritische eis verbonden dat een 
literaire tekst complexiteit moet bevatten en coherentie. Deze 
literatuuropvatting is in de ogen van ’t Hart lezersonvriendelijk: 
een lezer mag zich niet inleven, maar moet moeite doen om de 
complexiteit van een tekst te ontrafelen. En dat element druist 
regelrecht in tegen de mogelijkheden die ’t Hart de literatuur 

DE_TAAK.indb   369DE_TAAK.indb   369 20-05-2007   23:40:3320-05-2007   23:40:33



370

toedicht: 
“Het zou zó moeten zijn dat je de literatuur gebruikt 
om je ervaring te verrijken of te belichten; dat is bij mij 
andersom, in die zin dat ik mijn ervaring gebruik om 
literaire werken beter te begrijpen. […] Door boeken leer 
je meer over het innerlijk van alle mensen in je omgeving 
kennen dan door gesprekken, omdat je elkaar toch een 
klein beetje beïnvloedt als je praat, ook een beetje naar 
de mond praat. Op het moment dat je aan het praten bent 
weet je soms ook niet eens dat je er anders over denkt dan 
je gesprekspartner. En in de literatuur, althans wanneer 
het goed is, wanneer iemand het echtaandurft om iets over 
zichzelf te schrijven wat waar is, wat toch ook betrekkelijk 
zeldzaam is, laat je wél het achterste van je tong zien, durf 
je het wél aan om zoveel mogelijk over jezelf mee te delen, 
en dan ook nog in een geconcentreerde vorm. En dat vind 
ik zo mooi van literatuur.”495

Wanneer hij zelf optreedt als criticus of essayist, presenteert 
hij zich als invoelende lezer. Het essay ‘de terugkeer naar het 
heden’ is wat wij tegenwoordig een ‘leesautobiografie’ zouden 
noemen. Stap voor stap geeft ’t Hart aan hoe zijn persoonlijke 
literaire canon zich gevormd heeft. In het essay zijn tientallen 
plaatsen aan te wijzen waar ’t Hart uitspraken doet over welke 
literatuur hij waardeert en hoe hij literatuur leest. Dat laatste 
gaat als volgt: “Je levert je, mits het goed verteld is, met huid en 
haar over aan het verhaal en je mist het vermogen om werkelijk 
te aanvaarden dat het slechts ‘een wereld in woorden is’.”496 

De lezer Maarten ’t Hart is iemand die in een werk 
telkens op zoek is naar momenten van identificatie met de 
hoofdpersoon. Een boek moet in zijn opinie ‘mooi zijn’, je moet 
er plezier aan beleven of er om huilen. Kortom, een boek moet 
emotie losmaken bij de lezer. Meer dan eens ondersteunt ’t Hart 
zijn positieve waardeoordeel met uitspraken als deze: ‘omdat 
het over mijzelf leek te gaan’ (p.24), ‘het had iets uitstaande 
met mijzelf’ (p. 24), ‘dat ze [de boeken, SB] iets over jezelf 
verteld zouden hebben dat je nog niet wist’ (p.26), omdat je 
je er vergaand mee kunt identificeren’ (p. 31) en ‘omdat hun 
problematiek raakvlakken heeft met de jouwe’ (p. 32). Voor ’t 
Hart zijn niet ‘coherentie’ en ‘complexiteit’ de kritische criteria, 
maar zoiets als ‘de mogelijkheid voor de lezer om zich in te 
leven’.
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Deze uitspraken van ’t Hart kunnen begrepen worden in 
de context van het debat over het raadsel der onleesbaarheid 
dat zich eind jaren zeventig afspeelt. In zijn Huizingalezing uit 
1978 plaatst de Leidse hoogleraar Russische literatuur Karel 
van het Reve een frontale aanval op de literatuurwetenschap.497 
In die discipline worden voornamelijke loze beweringen 
gedaan in onleesbaar jargon. Volgens Van het Reve worden 
er nodeloze pogingen gedaan om de literatuurwetenschap 
tot een échte wetenschappelijke discipline te maken, terwijl 
men de vraag waar het om zou moeten gaan niet wil of kan 
beantwoorden: ‘waarom zijn sommige teksten beter dan 
andere?’. Veel literatuurwetenschappers waaronder Douwe 
Fokkema, Elrud Ibsch en J. J. Oversteegen reageren getergd, 
maar de meest opvallende reactie kwam van zijn Leidse collega 
Gomperts.498 Als criticus aan de academie was Gomperts bepaald 
geen pleitbezorger van de verwetenschappelijking van de 
literatuurwetenschap. Van het Reve’s lezing zette hem er echter 
toe aan om zijn wetenschappelijke geloofsartikelen te formuleren 
in de studie Grandeur en misère van de literatuurwetenschap 
(1979).499 In die studie verwoordt Gomperts een middenpositie 
waarin hij een lans breekt voor Gadamers notie van het 
‘Verstehen’. 

“De taaluiting blijft een deel van de menselijke com-
municatie. Zij is gedacht door een mens, de uitgedrukte 
gedachten gaan vaak over mensen die ook weer denken. 
Wie kennis neemt van die taaluiting, denkt, zoals iemand 
die naar een spreker luistert, doet, met de suggesties van 
het daarin vastgelegde denken mee. Misverstand hoort 
erbij, maar begrijpen ook, heroverwegen en rechtzetten 
ook. Deze verstand houdingssituatie berust op een onmid-
dellijk en onherleidbaar contact dat men ‘Verstehen’ 
heeft genoemd en dat o.a. inhoudt: het vinden van het 
ik in het jij, het zich verplaatsen in een soortgenoot. De 
kennis van de taal is een onbewust werkend vermogen, 
dat samen met de geschiktheid om zonder nadenken mee 
te leven met soortgenotelijk gedrag, mensen in staat stelt 
teksten te begrijpen. Gaat men dit proces bestuderen, 
dan moet men die feiten -  de tekst is van een mens, gaat 
over mensen, hun praten, hun denken, hun doen – niet 
wegmoffelen, maar in het centrum van zijn aandacht 
brengen.”500
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In deze jaren is er een zeer nauwe vriendschap tussen Karel 
van het Reve en de jonge schrijvers Maarten ’t Hart en Maarten 
Biesheuvel. Vooral ’t Hart heeft de nodige essays geschreven 
waarin hij zich keerde tegen de formele benadering van 
literatuur zoals die naar zijn idee op de universiteiten werd 
bedreven. Van het Reve en ’t Hart zien het in deze jaren als hun 
taak om aandacht te vragen voor de invloed die teksten hebben 
op het gemoed van de lezer, voor de vraag waarom literatuur 
mooi gevonden wordt. De strijd tussen Maarten ’t Hart en De 
Revisor kan beschouwd worden als een echo van de strijd tussen 
Karel van het Reve en de literatuurwetenschap.  

Herhaaldelijk presenteert ’t Hart zich, in interviews, kritieken 
en essays, als de eenvoudige jongen die op zeer emotionele 
en zeer betrokken wijze de kunst benadert. Centraal staat de 
persoonlijke band van de criticus met het boek: hij schrijft over 
zijn leeservaringen tijdens treinreizen of over reizen naar de 
geboorteplaats van een auteur. De lezer à la ’t Hart wil niet alleen 
de teksten lezen, maar probeert daarnaast van alles en nog wat 
te weten te komen over het leven van de auteur ervan. Daarbij 
wordt hij gestuurd door de bewonderende attitude van iemand 
die eens ongeletterd was, maar zich nu aan de spijs der letteren 
mag laven. Deze eigenzinnige lezershouding weerspiegelt zich in 
de uitspraken die ’t Hart doet over zijn eigen werk:

“Ik wil veel liever iets schrijven wat de kritische zin van de 
lezer niet zozeer uitdooft, als wel wat hem toch meesleept. 
En dan ook liever door wát er meegedeeld wordt, dus niet 
in de eerste plaats door de stijl of vorm van het verhaal, 
maar door de inhoud – en dan  moeten vorm en stijl wel 
zodanig zijn dat die inhoud optimaal tot zijn recht komt. 
Wat in feite verschrikkelijk moeilijk is.”501

“Ik vind niet dat de lezer onder alle omstandigheden 
vrij moet kunnen ademen [d.i. distantie moet kunnen 
bewaren, SB]. Hij mag het best eens benauwd krijgen; 
ik acht het een verdienste als een auteur een roman kan 
schrijven die de lezer een tijdje onder water houdt. Als 
iemand schrijft over een claustrofobische ervaring, zoals  
Jeroen Brouwers deed in Zonsopgangen boven zee, moet 
de lezer het net zo benauwd krijgen als de hoofdpersoon 
van dat boek.”502

De vorm van het literaire werk moet niet te veel benadrukt 
worden; het literaire werk dient zo gestructureerd te zijn dat 
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het de lezer stuurt in het verhaal, maar dat de lezer dat juist niet 
merkt. De vorm is als het wiel van een auto. Zij dient er voor om 
het gebruik mogelijk te maken, niets meer en niets minder. ’t 
Hart creëert hier een analogie tussen een literaire tekst en een 
gebruiksvoorwerp:

“Ik vind vorm en compositie óók belangrijk, maar voor mij 
moeten ze in een roman zó zijn dat je ze haast niet ziet, dat 
ze er uit weggeschreven zijn. Ze moeten er niet opzichtig 
in aangebracht zijn en ook door de schrijver niet zo bewust 
van tevoren helemaal zijn gepland. Ik heb een beeld voor 
ogen, een droombeeldachtig iets, en dat probeer ik op 
papier te krijgen. De vorm moet er dan vanzelf komen. 
Vorm in literatuur moet net zoiets zijn als het wiel van een 
auto, rond, vanzelfsprekend rond, want anders kun je niet 
met die auto rijden; het moet vanzelfsprekend aanwezig 
zijn, zonder dat het nou zoveel aandacht moet krijgen. 
Jullie zien dat anders. Bij jullie is hoe je het moet vormen, 
hoe je het moet vertellen, belangrijker dan voor mij.”503

De ‘jullie’ die in dit citaat voorkomen, zijn de Revisor-auteurs. 
’t Hart doet deze uitspraken in het ‘los-vast’-dispuut tussen 
hemzelf en Frans Kellendonk in De Revisor. Dat gesprek vindt 
plaats in 1980 wanneer ’t Hart zo ongeveer aan het einde is van 
zijn publicitaire uitbarsting. Kellendonk ziet daarin een ‘niet 
aflatende strijd’ tegen De Revisor. In dat interview maakt de 
Revisor-auteur zijn collega een scherp verwijt: ’t Hart houdt 
vast aan een negentiende-eeuws romanbeeld dat geschikt is 
voor een negentiende-eeuwse werkelijkheid, in de werkelijkheid 
van de jaren zeventig van de twintigste eeuw is een dergelijk 
romanbeeld tamelijk achterhaald. ’t  Hart is het daar 
(vanzelfsprekend) niet mee eens. Hij heeft immers in de jaren 
die aan dit interview voorafgaan een eigen canon gepresenteerd 
waarin de kopstukken van het negentiende-eeuwse realisme 
de belangrijkste hoofdrolspelers zijn. Daarmee heeft hij juist 
willen laten zien dat deze auteurs ook in de jaren zeventig nog de 
moeite waard zijn.

Waarom besteedt ’t Hart zo veel energie aan het nieuw leven 
inblazen van een in de ogen van velen verstofte stroming? Het 
antwoord op die vraag kan gevonden worden door te kijken naar 
de manier waarop ’t Hart vorm wil geven aan zijn schrijverschap. 
Hij is in de jaren zeventig op zoek naar een literaire traditie 
waarin ‘leesbaar schrijven’ en hoge literaire status elkaar niet 
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uitsluiten. Daarmee wil hij iets stellen tegenover de dominante 
traditie van het formalistische hoge modernisme dat in Soma, 
en later De Revisor, en Raster wordt gerecipieerd. In die traditie 
spelen romanciers als Joyce, Nabokov, Kafka, Gombrowicz 
en D.H. Lawrence en dichters als Pound en Eliot een centrale 
rol. Het werk van deze auteurs noemt hij ‘kroonluchters die 
niet kunnen branden’, omdat zij zich te veel bezighouden met 
het ingewikkeld maken van de literaire vorm. Zij zoeken de 
vernieuwing in de voortdurende frustratie van het leesproces 
waarbij de lezer er herhaaldelijk aan wordt herinnerd dat wat hij 
leest slechts fictie is: de verhalen uit deze richting zijn daardoor 
altijd bewust kunstmatig. 

Om hier iets tegenover te stellen, duikt ’t Hart in de 
literatuur van vóór het modernisme. In verschillende essays 
gaat zijn belangstelling uit naar auteurs die zich beijveren om 
een spannend en geloofwaardig verhaal te vertellen in een 
herkenbare en niet al te complexe verhaalstructuur. Het zijn 
juist deze essays, over realisten als Scott, Trollope, Fontane, 
Thackerey, Austen, Dickens en Hardy, die in Maatstaf 
verschijnen. In essaybundels als De som van misverstanden 
(1978) en Het eeuwige moment (1983) voegt hij daar nogal 
wat auteurs aan toe: Van Oudshoorn, Van Schendel, Vigoleis 
Thelen, Roth, Proust, Faulkner, Emily Brontë, Kierkegaard, 
Söderberg en Cannetti. Het werk van deze auteurs voldoet aan 
wat ’t Hart belangrijk acht: goede dialogen, levende personages, 
de interactie tussen individu en gemeenschap, ofwel: “die intens 
verbeelde droomwereld, die onvergetelijke scènes die je voor 
altijd bijblijven”. 504 

In het eerdergenoemde essay ‘De terugkeer naar het heden’ 
dat de reeks essays in Maatstaf als het ware afsluit, geeft ’t Hart 
aan wat hem in deze auteurs zo aantrekt. Hij spiegelt zich aan de 
hoofdpersonen van de door hem geliefde romans en put troost 
uit de momenten van inleving. Twee thema’s die in deze romans 
steeds terugkomen, hebben ’t Harts bijzondere aandacht. In 
de eerste plaats is dat het eenzame individu dat alleen staat 
tegenover, en in conflict is met, de hem omringende wereld. Het 
eenzame jongentje in W. G. van de Hulsts Zo’n vreemde jongen 
wijst hem op het latente verlangen liever een meisje te zijn, 
Jacob Katadreuffe uit Bordewijks Karakter lijkt op hem omdat 
zij beide uit een arbeidersmilieu omhoog klimmen, in Terug 
tot Ina Damman van Vestdijk en Life in August van Faulkner 

DE_TAAK.indb   374DE_TAAK.indb   374 20-05-2007   23:40:3420-05-2007   23:40:34



375

vindt hij troost tijdens zijn geïsoleerde puberteit en in Söderbegs 
Martin Bircks Ungdom herkent hij de eenzaamheid van iemand 
die zoveel leest dat hij van anderen vervreemdt. 

Ook het thema van de sociale stijging dat in de negentiende 
eeuw zeer actueel is, wordt in deze romans aan de orde gesteld. 
Zo waardeert ‘t Hart de roman Jude the obscure van Thomas 
Hardy omdat daarin de arbeidersjongen die door vermeerdering 
van kennis probeert omhoog te komen op de maatschappelijke 
ladder gethematiseerd wordt. De jongen wordt geconfronteerd 
met allerlei problemen: de vervreemding van het eigen milieu 
en de weerstand van het hogere milieu. Ook aan dit type 
personage kan ’t Hart zich moeiteloos spiegelen. Hij heeft er 
in interviews geen geheim van gemaakt dat hij afkomstig is 
uit een eenvoudig gereformeerd arbeidersmilieu en dat het de 
literatuur is geweest die hem als het ware heeft ‘gecultiveerd’. 
Met deze nadruk op de ‘emancipatie van de arbeider’ sluit 
’t Hart aan bij een breder gesignaleerde tendens in de jaren 
zeventig en tachtig. Verschillende emancipatiebewegingen 
(vrouwen, homoseksuelen, andere culturen) winnen in deze 
jaren aan invloed. De wijze van presenteren verschilt natuurlijk 
per beweging, maar de tendens is onmiskenbaar dat groepen 
die voorheen in een perifere positie werden gedrongen zich 
proberen te bevrijden. Het volgende citaat uit ‘De terugkeer 
naar het heden’, waarin ‘t Hart de door hem gepropageerde 
wijze van omgaan met literatuur uitdraagt, illustreert zijn 
emancipatiedrang:

“Het is iets dat ik nauwelijks kan begrijpen en waar ik 
hulpeloos tegenover sta; het heeft iets te maken met het 
enorme plezier dat ik beleef aan literatuur en muziek, 
alsof dat plezier niet geloofwaardig maar al te geëxalteerd 
of belachelijk zou zijn. Het is het soort plezier dat alleen 
maar voorkomt bij mensen die in een volkomen cultuur-
loos milieu groot zijn geworden en geheel op eigen kracht, 
en als tegenwicht tegen de als verstikkend ervaren sfeer 
van het milieu, cultuur hebben ontdekt als het enige 
waar het voor hen op aan komt, net zoals van huis uit 
ongelovigen die bekeerd worden tot het Christendom veel 
vuriger gelovig zijn en veel oprechter hun geloof belijden 
dan de Christenen van huis uit.”505

De steeds terugkerende factor in de essays van ’t Hart is de 
gedachte dat de literatuur niet te ver af moet komen te staan van 
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de lezer. Zij moet die lezer de mogelijkheid bieden om zich in te 
leven en mag niet door middel van radicale vormvernieuwing 
de lezer buiten de deur proberen te houden. Auteurs die dat wel 
doen, wordt verweten dat zij elitair zijn. ’t Hart presenteert zich 
als iemand die zich ontworsteld heeft aan het zwaar christelijke 
arbeidersmilieu door een zeer intieme en persoonlijke omgang 
met literatuur. Vanuit deze optiek is het begrijpelijk dat hij 
het in zijn discussies met Kellendonk (los-vast) en Mertens 
(‘subjectivistisch proza’) opneemt voor de ‘gewone lezer’. In zijn 
eigen kritieken houdt hij die ‘gewone lezers’ als het ware een 
spiegel voor: er zijn meer manieren om met literatuur om te gaan 
dan de academische. Dat Mertens hem en verwante auteurs dan 
verwijt dat zij hun emoties en persoonlijke wedervaardigheden 
misbruiken om het publiek te behagen, kan hem niet al te zeer 
deren:

“Ik zie absoluut niet in wat daar tegen is. Je houdt van 
iemand en daarom wil je zijn boeken lezen. En het 
zou toch heel vervelend zijn als zo iemand zich zou 
verloochenen en totaal iets anders ging schrijven. Ik 
heb nooit een depressie of een crisis, en die ongelukkige 
verliefdheden zijn meestal niet zo ongelukkig. Dus dat is 
onzin van Mertens.”506

6.3.4 Het cliché van de underdog
In het experimentele proza van Raster en De Revisor spelen 
auteurs een spel met het fictionele gehalte van literaire werken. 
Zij benadrukken die fictionaliteit, ontmaskeren haar met behulp 
van soms zeer complexe literaire vormen. Dit leidt er uiteindelijk 
toe dat de lezer wordt gefrustreerd in zijn pogingen om zich in 
te leven in een logisch-chronologisch verhaal. Daartegenover 
plaatst ’t Hart een prozavorm die de lezer juist in staat stelt 
om zich in te leven. Hij wil de lezer meeslepen zodat die net zo 
persoonlijk bij zijn eigen werk betrokken raakt als hij zelf bij 
de negentiende-eeuwse ‘spannende vertellers’. Op het eerste 
gezicht lijkt dit een ouderwets standpunt. Deze literaire houding 
kan gezien worden als een ‘vulgaire’ poging om de literatuur te 
commercialiseren, maar kan evengoed beoordeeld worden als 
een vernuftige poging om een poëtica te creëren op basis van 
een literaire traditie waarin er een balans bestaat tussen ontzag 
voor de lezer en hoge literaire status. 

Kellendonk probeert ’t Hart af te schilderen als een conser-
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vatief auteur, omdat hij teruggrijpt op een negentiende-eeuwse 
literatuuropvatting die niet meer van deze tijd is. Modern is 
immers de vormvernieuwing die aansluit bij de complexiteit 
van de alledaagse werkelijkheid. Wat Kellendonk daarbij over 
het hoofd ziet, is dat ’t Hart óók modern is, juist door zich af te 
keren van de modernistische traditie en door te proberen een 
romanvorm nieuw leven in te blazen die door sommigen tot de 
lagere cultuur was veroordeeld. ’t Hart vindt in deze ‘vergeten’ 
traditie, waarin vormexperimenten geen rol spelen, een 
manier om zijn schrijversidentiteit vorm te geven. Deze vorm 
van literatuur past bij zijn beeld van de schrijver als publiek 
figuur die zich welwillend opstelt naar het lezerspubliek. In 
tegenstelling tot de experimentele prozaïsten wil ‘t Hart zich 
niet vervreemden van het sterk toegenomen lezerspubliek dat 
zich in de jaren zestig en zeventig aandient. Hij wil zodanig 
schrijven dat al die ‘nieuwe lezers’ kennis kunnen maken met de 
mogelijkheden van de literatuur. Hij neemt bewust afstand van 
een positie in een (in zijn ogen juist conservatieve en elitaire) 
ivoren toren en doet een handreiking naar het publiek, met het 
risico de literatuur hiermee te nivelleren of degraderen. 

In het optreden van Maarten ’t Hart (en in zijn voetsporen 
ook dat van andere Maatstaf-auteurs als Biesheuvel, Santen, 
Van Keulen en Hotz) kan men twee elementen ontwaren die 
doorgaans in verband worden gebracht met (een bepaalde visie 
op) het postmodernisme. Zowel in zijn kritieken als in zijn 
literaire werk probeert ’t Hart af te rekenen met de dominantie 
van de modernistische poëtica en de literaire attitude die daarbij 
hoort. De aversie tegen het modernisme is volgens Bertens het 
kenmerkende element van alle verschillende manieren waarop 
het postmodernisme zich manifesteert: 

“In their own way, they seek to transcend what they see 
as the self-imposed limitations of modernism, which 
in its search for autonomy and purity or for timeless, 
representational, truth has subjected experience to 
unacceptable intellectualizations and  reductions.”507

Een ander element dat we terugzien in het werk van ’t Hart is de 
poging om de kloof tussen elitecultuur en massacultuur te dichten. 
’t Hart doet dat niet door elementen uit de massa cultuur in zijn 
literaire werk op te nemen, al zou men kunnen veronderstellen 
dat de ‘vergeten’ realistische traditie een vorm van gezonken 
cultuurgoed is geworden. Wat ’t Hart wel doet is de brug slaan 
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tussen de consument van massacultuur (‘de nieuwe lezer’) en de 
elitecultuur. Door in zijn essays en in zijn literaire werk rekening 
te houden met de verlangens van die lezer en door zich zelf te 
presenteren als één van die lezers, geeft ’t Hart aan deze culturen 
te willen vermengen. Verschillende literatuurhistorici (Huyssen, 
Bertens, Ruiter en Smulders) hebben erop gewezen dat de 
veranderende verhouding tussen elitecultuur en massacultuur 
misschien wel het belangrijkste kenmerk van postmodernisme 
is.508 De Amerikaanse literatuurcriticus Fiedler verwoordt het op 
een manier die vrijwel onvermijdelijk aan ’t Hart doet denken:

“In fact, Post-Modernism implies the closing of the 
gap between critic and audience, too, if by critic one 
understands ‘leader of taste’ and by audience ‘follower’. 
But most importantly of all, it implies the closing of the 
gap between artist and audience, or at any rate, between 
professional and amateur in the realm of art.”509

Ik wil hier allerminst beweren dat Maarten ’t Hart een post-
modern auteur is. Er is een hemelsbreed verschil tussen het 
experimentele literaire werk van auteurs uit De Revisor en 
Raster en het conventionele proza dat ’t Hart schrijft. Dat 
neemt niet weg dat ’t Hart bij uitstek een exponent is van een 
postmoderne literaire cultuur waarin auteurs opstaan die 
literatuur en commercie proberen te verenigen en die daarmee 
de sociaal-economische autonomie van de literatuur im Frage 
stellen. Niet zijn literatuuropvatting of zijn literaire werk maken 
Maarten ’t Hart tot een vernieuwend auteur, maar de literaire 
attitude die hij in deze periode aanneemt. 

Het lijkt mij belangrijk oog te hebben voor dit soort 
ontwikkelingen omdat zij het literaire leven anno 2007 nog 
altijd kleuren: denk maar eens aan het publieke optreden van 
auteurs als Ronald Giphart en Heleen van Rooyen. Deze auteurs 
maken er geen geheim van dat sex sells en buiten dat gegeven 
uit om hun boeken aan de man te brengen. Hoewel ze nogal 
wat verschillen van ’t Hart kunnen zij beschouwd worden als 
loten aan dezelfde stam. Giphart heeft er nooit een geheim van 
gemaakt dat hij schrijft om gelezen te worden. Anders dan ’t 
Hart heeft hij niet de neiging om zijn schrijverschap in te zetten 
om werken uit de grote traditie onder de aandacht te brengen. 
Sterker nog, Giphart lijkt een pleitbezorger van traditioneel lager 
gewaarde uitingen als journalistiek. Waar Giphart desondanks 
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wél wil dat zijn werk serieus genomen wordt, daat gaat Van 
Rooyen nog een paar stappen verder. Zij lijkt een vorm van 
schrijverschap te bepleiten waarbij de grenzen tussen literatuur 
en de commerciële cultus van reality tv worden opgeheven. 
Het schrijverschap zoals ’t Hart dat (in navolging van onder 
meer Gerard Reve) in de jaren zeventig vorm heeft gegeven, is 
niet meer uit de Nederlandse literatuur verdwenen. Vandaag 
de dag is het alleen nog maar vanzelfsprekender geworden dat 
literatuur en commercie hand in hand gaan. Ieder jaar kunnen 
we daar op verschillende momenten getuige van zijn: tijdens de 
Boekenweek, Nationale Gedichtendag of bij de uitreiking van 
een der commerciële prijzen. 

Maarten ’t Hart verwoordt een schrijverschap dat én 
literaire waardering wil oogsten én goed wil verkopen. Hij is 
daarmee een exponent van een bredere ontwikkeling. Hiermee 
is niet gezegd dat de commercie het literaire veld helemaal 
voor zich heeft kunnen winnen en dat alle belangrijke auteurs 
haar omarmen. Er zijn namelijk ook spelers in het veld die 
zich zeer sterk afkeren van de invloed van commercialisering 
op literatuur en die schrijvers als ’t Hart daarom afwijzen. 
Ook bij goed verkopende schrijvers van vandaag (zoals Renate 
Dorrestein, Leon de Winter en Joost Zwagerman) kunnen we 
zien dat hun commerciële succes telkens weer twijfel oproept 
aangaande hun literaire kwaliteiten. In het geval van Leon de 
Winter kan men zelfs in zijn oeuvre een omslagpunt aanwijzen 
(de roman Kaplan uit 1986): de auteur kiest ervoor een andere 
schrijfstijl te hanteren die zijn verkoopcijfers ten goede komt, 
maar zijn literaire reputatie niet. De verhouding tussen grote 
media-aandacht en hoge literaire status, blijft een lastige, zoals 
ook blijkt uit het feit dat sommige critici een gevestigde auteur 
als Harry Mulisch afkeuren juist omdat hij zich zo in de media 
manifesteert.510 

De moeizame relatie tussen ‘moeilijke literatuur voor de 
elite’ en ‘leesbaar werk voor het publiek’ is blijven bestaan, 
maar de verhoudingen zijn anders geworden. Het is interessant 
om op te merken dat beide partijen voortdurend klagen over 
gebrek aan erkenning. Commerciële auteurs vinden dat ze niet 
genoeg erkend worden door de literatuurkritiek, terwijl slecht 
verkopende maar zeer vooruitstrevende auteurs klagen over 
het feit dat ze niet gelezen worden. Zo laat Vaessens zien dat de 
underdogpositie die auteurs uit de hoek van Maatstaf en Tirade 
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in de jaren zeventig claimen (hij noemt Geert van Oorschot en 
Gerrit Komrij) vooral een strategie is.511 Zij wekken de indruk 
dat de literair-politieke tegenstander de machthebber is in het 
veld – om zich daar dan vervolgens met veel bombarie tegen af 
te zetten. En dat is inderdaad precies de strategie die Maarten ’t 
Hart hanteerrt in zijn dispuut met Frans Kellendonk.  

Opmerkelijk genoeg claimen de ‘moeilijkste’ auteurs uit 
de jaren zeventig net zo hard een underdogpositie. Raster-
auteurs Vogelaar en Polet vinden dat ook zij deel uitmaken van 
een gemarginaliseerde groep. Hiervan getuige Polets volgende 
uitspraak:

“We zullen er (...) rekening mee moeten houden dat het 
soort literatuur waar we het nu over hebben, het ‘andere’ 
proza, experimenterende poëzie, avantgardetoneel 
voorgoed tot de subcultuur gaan behoren en, indien ooit, 
op een heel lange termijn niet meer tot de dominante 
cultuur zullen behoren, in de maatschappij niet en op de 
middelbare scholen niet (…).”512

Ook de uiterst complexe avant-gardeliteratuur kan zich 
profileren door een uitzonderingspositie op te eisen en zich 
af te zetten tegen de maatschappij. Maar het mag toch wel 
heel verwonderlijk heten dat én realistische, op de commercie 
gerichte, auteurs én avant-gardistische, ‘academische’, auteurs 
allemaal de suggestie wekken dat zij in het verdomhoekje zitten 
als gevolg van de macht van de ander. Wil de ware underdog 
opstaan? Het probleem dat zich hier ontvouwt lijkt mij 
fundamenteel voor het literaire klimaat van de jaren zeventig: er 
is een grote autoriteitscrisis in de letteren. Wie van deze auteurs 
heeft de macht in het literaire veld? Wie bepaalt welke teksten 
‘literatuur’ worden genoemd en welke niet? Deze autoriteitscrisis 
manifesteert zich het duidelijkst in de literaire kritiek. 
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6.4  Nieuwe revisor of ouderwets tijdschrift?  
Jeroen Brouwers

6.4.1 Expansie van het literaire veld
Dat kennis en cultuur na 1960 toegankelijk worden voor 
verschillende bevolkingsgroepen en dat er zich een grote 
groep ‘nieuwe cultuurconsumenten’ aandient, zorgt voor 
veranderingen bij de traditionele instituties van het literaire 
veld. In de periode vanaf het einde van de jaren vijftig tot aan 
het begin van de jaren tachtig veranderen boekhandels en 
uitgeverijen sterk van karakter en is er in toenemende mate 
aandacht voor literatuur in populaire media (dag- en weekblad, 
radio, televisie, film). 

Boekhandels en uitgeverijen veranderen hun instelling 
wanneer blijkt dat literair werk commercieel aantrekkelijk kan 
zijn. Vanaf het einde van de jaren vijftig verandert de boekhandel 
volgens Anbeek van “een tempel waar men beschroomd 
binnentreedt” in een “inloopzaak”.513 Die ontwikkeling zet 
zich in de jaren zestig en zeventig door. De technische bedrijfs-
voering van uitgeverijen wordt gemoderniseerd en men gaat 
anders denken over de toekomst van het boekenvak.514 Er 
ontstaat discussie over het al dan niet bevorderen van de 
marktverruiming en drempelverlaging voor literatuur en boek. 
Uitgeverijen als De Bezige Bij (niet voor niets uitgever van de 
Literaire Reuzenpocket) en Meulenhoff maken zich sterk voor 
het bereiken van nieuw publiek via verkoopbeurzen en literaire 
evenementen. Vanaf begin jaren zeventig ontwikkelen ook 
Uitgeverij Querido en Uitgeverij De Arbeiderspers een fors 
literair fonds. Van Krevelen zegt hier over:

“De bloei van deze beide literaire uitgeverijen en van de 
inmiddels literair geprofileerde uitgeverij Meulenhoff 
in de jaren zeventig verleende voor het eerst in de 
geschiedenis van de Nederlandse boekenuitgeverij een 
commercieel prestige aan het uitgeven van literatuur.”515  

In deze periode staan Uitgeverij Van Oorschot en de in 1962 
opgerichte Uitgeverij Polak & Van Gennep (later Athenaeum 
– Polak & Van Gennep) kritisch tegenover deze literaire 
schaalvergroting, al weten ook zij er uiteindelijk niet aan 
te ontkomen. Geert van Oorschot keert zich aanvankelijk 
tegen de nieuwe pocketboeken en zweert bij het ingebonden 
meesterwerk, terwijl Johan Polak zich richt op het uitgeven van 
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klassieke meesterwerken in klassiek, duur, formaat. Dat Van 
Oorschot vanaf 1959 begint met de Stoa-reeks, waarin essays en 
autobiografisch proza van toonaangevende auteurs in handzaam 
formaat verschijnen, geeft aan dat de veranderingen voor iedere 
uitgever realiteit zouden worden. En dat moest ook wel, wilden 
deze uitgevers mee met de steeds verder uitdijende markt voor 
het literaire boek:

“De markt voor het literaire boek maakte in de jaren 
zeventig en tachtig een sterke groei door. Die bloei kwam 
voort uit de combinatie van veel nieuw Nederlands 
talent en een sterk aanbod van opvallende internationale 
auteurs enerzijds en de opkomst van de belangstelling 
voor literatuur in veel bekeken televisieprogramma’s en 
van de gesponsorde literaire prijzen anderzijds.”516 

Het aantal nieuwe literaire titels dat per jaar door alle 
uitgeverijen wordt  uitgegeven, stijgt tussen 1970 en 1980 zeer 
sterk, om daarna weer te stagneren. In een figuur uit het artikel 
van Van Krevelen blijkt dat er in 1970 500 titels verschijnen en 
in 1980 900.517 In de twintig jaren daarna stijgt het aantal nog 
maar tot 1000.

Het decennium tussen 1970 en 1980 is het decennium 
van het expanderende literaire veld: meer uitgevers, meer 
boekhandels, meer boekkopers en ook meer studenten en 
leraren Nederlands. Eind jaren vijftig beginnen de eerste 
babyboomers het middelbaar onderwijs binnen te stromen.518 
Er zijn meer leerlingen, uit bredere lagen van de bevolking. Om 
die te onderwijzen zijn er nieuwe en jonge leraren Nederlands 
nodig. In de loop van de jaren zestig gaan diezelfde leerlingen 
hun universitaire studie kiezen, wat tot gevolg heeft dat ook 
het aantal studenten dat kiest voor een talenopleiding (veelal 
Nederlandse Taal- en Letterkunde, maar ook andere talen of 
nieuwe studies als Algemene Literatuurwetenschap) toeneemt.519 
Dit heeft weer een toename tot gevolg van het aantal universitair 
docenten en hoogleraren. Deze demografische ontwikkelingen 
in  het voortgezet en universitair onderwijs zorgen ervoor dat er 
veel meer mensen dan voorheen ‘met literatuur bezig zijn’.   

Hoewel er altijd al aandacht was voor literatuur in kranten 
en weekbladen, neemt die aandacht in de jaren zeventig en 
tachtig fors toe.520 Tegelijkertijd is er ook aandacht in andere 
media, zoals televisie en film. Vanaf 1957 kan men luisteren 
naar de literaire kroniek van P. H. Ritter jr. op de AVRO-radio 
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en vanaf 1983 is er een zeer sterke toename aan aandacht 
voor literatuur op televisie. Het lijkt erop dat de expansie 
van literatuur naar de verschillende media in twee stappen 
is gegaan. In de jaren zeventig is er veel belangstelling voor 
literatuur in kranten en weekbladen, in de jaren tachtig gaat ook 
de televisie een rol spelen. Een andere factor die bijdraagt aan 
de grotere publieke bekendheid van literatuur, is de toename 
van het aantal boekverfilmingen vanaf het einde van de jaren 
zestig. De Stichting Productiefonds voor de Nederlandse films 
(opgericht in 1956) zorgde allereerst voor de emancipatie van de 
Nederlandse film.521 Vanaf eind jaren zestig vindt er een stevige 
toename plaats van het aantal boekverfilmingen. Van de films 
die tussen 1971 en 1984 geproduceerd zijn, is ongeveer de helft 
gebaseerd op een literair boek, variërend van klassiekers als 
Max Havelaar tot eigentijdse bestsellers als Turks fruit en Twee 
vrouwen. Deze opleving duurt tot begin jaren tachtig om daarna 
stevig te kelderen. Televisie, dag- en weekbladen en films maken 
de literatuur toegankelijk voor een breder publiek. Datzelfde 
doel had de Stichting School Schrijvers Samenleving (SSS) die in 
1968 wordt opgericht met als doel te bemiddelen tussen auteurs 
en middelbare scholen.522 Allengs groeit deze organisatie uit 
tot een belangrijk initiator van literaire activiteiten. In de jaren 
zeventig en tachtig worden auteursoptredens op scholen, in cafés 
en in theaters tot een vast onderdeel van het schrijversbestaan. 
Goedegebuure plaatst deze ontwikkeling (en dat geldt ook 
voor de andere die ik genoemd heb) in het kader van ‘media en 
mannetjesmakerij’:

“De auteur is voor zijn public relations, en dus ook voor 
zijn omzet, aangewezen op de openbaarheid. Niet alleen 
de interviews in kranten en televisieprogramma’s maar 
ook optredens voor publiek spelen daarbij een belangrijke 
rol.”523

6.4.2 Literaire kritiek in beweging
De ontwikkeling die het meest direct van invloed is geweest 
op het functioneren van literaire tijdschriften, is het ontstaan 
van literaire bijlagen. Het pas opgerichte NRC Handelsblad 
heeft in oktober 1970 de primeur: de eerste aflevering van het 
Cultureel supplement.524 De redactie motiveert haar actie door 
te verwijzen naar de culturele emancipatie uit de jaren zestig. 
Omdat cultuur niet langer ervaren wordt als een luxeartikel voor 

DE_TAAK.indb   383DE_TAAK.indb   383 20-05-2007   23:40:3520-05-2007   23:40:35



384

de sociale elite, is het niet langer ‘verboden’ er ruime aandacht 
aan te besteden in een publieksgericht medium als de krant. 
Twee jaar later volgt het weekblad Vrij Nederland. Zij komt met 
een maandelijkse boekenbijlage, die na twee jaar zelfs wekelijks 
verschijnt. In het kielzog van deze tijdschriften gaan ook HP/De 
Tijd, Trouw, De volkskrant en De groene Amsterdammer in de 
loop van de jaren zeventig extra aandacht aan cultuur, en vooral 
literatuur, besteden.

Het Cultureel supplement van NRC Handelsblad wordt 
gecoördineerd door criticus K. L. Poll, de boekenbijlage van Vrij 
Nederland staat onder auspiciën van criticus Carel Peeters. Beide 
heren zijn vooraanstaande critici, aan wier oordeel veel waarde 
wordt gehecht. Maar zij hebben zeker geen onaantastbare status. 
Als gevolg van de opkomst van literaire pagina’s en bijlagen stijgt 
het aantal literatuurcritici in deze periode sterk. Zelfs een kort 
overzicht van de actieve critici, met daarbij een globale schets 
van hun poëticale achtergrond kan niet volledig zijn.  

Poëziecritici als J. Bernlef (De gids) en Rein Bloem 
(Vrij Nederland) benadrukken vooral de formele kanten van 
literatuur en staan daarmee in de traditie van Kees Fens (De 
volkskrant, Merlijn). Ook critici als T. van Deel (De Revisor, 
Trouw) en Redbad Fokkema (Trouw) scharen zich achter 
die vlag. Er zijn echter ook critici die een voorkeur hebben 
voor maatschappijkritische literatuur, zoals de marxistische 
literatuurcritici Jacq Vogelaar, Cyrille Offermans (Raster, De 
groene Amsterdammer) en Lidy van Marissing (De volkskrant). 
Maar ook tegenpolen als Carel Peeters (Vrij Nederland), Jaap 
Goedegebuure (Tirade, De volkskrant, Hollands diep en 
Haagse post) en Herman Verhaar (Tirade), die zich beroepen 
op de erfenis van Menno ter Braak, stellen de vraag naar de 
maatschappelijke relevantie van de literatuur. Andere critici die 
zich keren tegen een louter formele benadering van literatuur 
zijn Wam de Moor (De Tijd), Aad Nuis (Tirade, Haagse 
post), Gerrit Komrij (Vrij Nederland, Maatstaf) en Maarten 
’t Hart (NRC Handelsblad, Maatstaf). K. L. Poll biedt in NRC 
Handelsblad onderdak aan jonge critici als Reinjan Mulder, 
die een anti-elitaire benadering van literatuur voorstaat, net als 
Guus Luijters die vooral in Het parool schrijft.

Er valt aan dit rijtje het een en ander op. Allereerst zien 
we dat het keurkorps aan critici in literaire tijdschriften én in 
dag- en weekbladen schrijft. Sommige critici combineren beide 
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activiteiten, andere kiezen voor één van beide media. Verder zien 
we dat sommige critici zelf dichter (Bernlef, Bloem, Van Deel, 
Fokkema, Komrij) of prozaïst (Vogelaar, Van Marissing, ’t Hart) 
zijn, terwijl andere te boek staan als essayist of ‘beroepscriticus’. 
Ten slotte valt op dat het literair-kritische veld uit de jaren 
zeventig vooral een mannenbolwerk is. Tegenwoordig zijn 
vrouwelijke critici als Elsbeth Etty, Marja Pruis en Aleid 
Truijens zeer invloedrijk geworden. In de jaren zeventig 
worden alle belangrijke institutionele posities ingenomen door 
mannelijke critici. Hier kan ik aan toevoegen dat ook de literaire 
tijdschriften in deze jaren voornamelijk door mannen gevuld 
worden. In de ranglijst van meest publicerende prozaïsten in de 
vier onderzochte tijdschriften vinden we de eerste vrouwen op 
de 19e (Fritzi Harmsen van Beek), de 23e (Lidy van Marissing) 
en de 25e plaats terug (Doeschka Meijsing).525 Er is in deze jaren 
natuurlijk wél een grote groep feministische auteurs die zich 
verzamelt in het tijdschrift Chrysallis. Dit tijdschrift houdt 
zich nogal afzijdig van het dominante literaire circuit; wat een 
verklaring biedt voor de afwezigheid van feministische auteurs 
in de dominante tijdschriften. 

Er is een verband tussen het literaire tijdschrift waarin een 
auteur publiceert en het dag- of weekblad waarin hij recenseert: 
tussen Raster en De groene Amsterdammer, tussen Haagse Post 
en Tirade en tussen Vrij Nederland en De Revisor. Dat K. L. Poll 
oprichter en redacteur van Hollands maandblad is, neemt bijna 
automatisch met zich mee dat dat tijdschrift gelieerd lijkt aan 
NRC Handelsblad. Er is in de jaren zeventig veel kruisbestuiving 
tussen literaire tijdschriften en literaire bijlagen. De tijdschriften 
profiteren van de grotere aandacht voor literaire onderwerpen 
in de dag- en weekbladen en de bijlagen profiteren van de status 
van de critici uit literaire tijdschriften die worden benaderd 
om in de krant te schrijven. Naast het traditionele literair-
kritische bolwerk van de tijdschriften gaan ook de bijlagen aan 
kwaliteitskranten een belangrijke kritische rol spelen omdat 
hun critici al enige reputatie bezitten. Tijdschriften en bijlagen 
zijn in deze fase tegelijkertijd elkaars concurrenten én elkaars 
bondgenoten.

Het aantal podia voor critici neemt in deze jaren sterk toe. 
Die expansie beïnvloedt het functioneren van de kritiek. Van 
geen van de hiervoor genoemde critici, waaronder toch nogal wat 
grote namen, kunnen we achteraf zeggen dat hij of zij ‘dominant’ 
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was. De literatuurgeschiedenis biedt ons nogal wat namen van 
critici die al bij leven een zeer grote autoriteit hadden: Conrad 
Busken Huet, Lodewijk van Deyssel, Menno ter Braak, en na de 
oorlog Hans Gomperts en Kees Fens. De groep critici die in de 
jaren zeventig die laatste twee opvolgen is zo groot en zo divers 
dat er niet langer sprake is van één kritische stem.  Blijkbaar is 
in het literaire klimaat van de jaren zeventig (en de jaren daarna, 
want de situatie zal zo blijven) geen vaste grond te vinden op 
basis waarvan de ene poëtica dominanter kan worden geacht 
dan de andere.526 Misschien zal de literatuurgeschiedenis over 
vijftig jaar het aantal belangrijke critici wat verminderd hebben, 
het lijkt toch onwaarschijnlijk dat men dan ineens wél ziet wie 
van deze figuren de meest dominante geweest is. In de culturele 
of literaire constellatie die vanaf de jaren zestig ontstaat, zijn 
er geen dominante posities meer. Er zijn voldoende critici en 
auteurs die zo’n positie opeisen, maar het literaire veld is zo 
geëxpandeerd dat niet meer duidelijk is wat de criteria zijn om 
dé gecanoniseerde schrijver of dé dominante criticus genoemd 
te worden. Er is geen sprake van een postmoderne grabbelton 
waarin alles kan en mag, want er is sprake van een stevige strijd 
om de macht in het literaire veld. In deze jaren vliegen de critici 
elkaar meer dan ooit in de haren. Alles wordt er bij gesleept 
om tegenstanders zwart te maken, literaire traditie hier, grote 
voorganger daar, maar of er iemand wint? 

Het traditionele literaire tijdschrift én de traditionele 
literatuurcriticus zien zich gedwongen om hun positie te herzien 
en zich aan te passen aan de gewijzigde omstandigheden. Het 
tijdschrift raakt een aantal cruciale taken kwijt aan de bijlagen: 
die nemen bijvoorbeeld het volgen van de actualiteit, het 
signaleren van nieuwe literaire richtingen, de polemiek en de 
literatuurkritiek voor een groot deel over. Ook de criticus ziet 
dat zijn taak verandert. Hij schrijft voor een groter publiek, hij 
opereert in de krant of op de televisie en er verschijnen veel 
meer titels. Schreef de criticus voorheen voornamelijk voor de 
kleine kring van literair ingewijden en literair geïnteresseerden, 
nu is de literatuurkritiek een publieke zaak geworden. De 
criticus wordt onderdeel van het commerciële spel waarin de 
literatuur terechtkomt. Immers, de besprekingen in literaire 
bijlagen gaan meer en meer een rol spelen als signalen voor 
geïnteresseerden in boeken. De aandacht gaat dan minder uit 
naar het precieze oordeel van de criticus, maar naar de vraag 
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of het boek besproken is en hoe groot de bijgevoegde foto is. De 
invloed van massamedia op de literaire kritiek is voor de laatste 
‘grote’ criticus, Kees Fens, in 1977 aanleiding om de pijp aan 
Maarten te geven. Hij kan maar moeilijk uit de voeten met de 
veranderde rol van de criticus.

6.4.3 De nieuwe revisor, een onmogelijke missie?
Hoe de positie van tijdschrift en criticus in het literaire veld in de 
jaren zeventig aan het veranderen zijn, wil ik laten zien aan de 
hand van een kwestie die de geschiedschrijvers van de literatuur 
uit de jaren zeventig veelvuldig heeft beziggehouden: het 
vermeende mislukken van Jeroen Brouwers’ geruchtmakende 
pamflet De nieuwe Revisor (1979). Het is een polemisch 
manifest dat prachtig past in het literair-historische rijtje Van 
Deyssel – Du Perron – Hermans. Maar zo eenvoudig ligt het 
niet. In verschillende stukken heeft Frans de Rover benadrukt 
dat Brouwers’ stuk weliswaar van stilistisch hoog niveau was, 
maar dat het eigenlijk niets veranderd heeft aan de loop van de 
literaire geschiedenis. Vooral omdat Brouwers wel erg selectief 
zijn vijanden uitkiest. De Rover beoordeelt de tekst uiteindelijk 
negatief:

“ ‘De nieuwe Revisor’ van Jeroen Brouwers anno 1980 is 
een niet al te serieus te nemen mening achteraf over de 
literaire ontwikkelingen tussen 1970-1980.”527 

Ruiter en Smulders gaan in hun literatuurgeschiedenis nog een 
stapje verder: “Maar de Zeventigers lachten Brouwers uit. Ze 
begrepen simpelweg niet waar hij zich zo druk over maakte. Uit 
de tirades die over een weer volgden, bleek dat Brouwers sprak 
vanuit een literaire cultuur die intussen diepgaand veranderd 
was. Brouwers sprak tegen dovemansoren. Het bleek onmogelijk 
hetzelfde aan te richten als Hermans twintig jaar eerder met 
Mandarijnen op zwavelzuur had gedaan.”528

Hoewel de literatuurhistorici het erover eens lijken te zijn dat 
Brouwers’ aanval op zijn minst niet al te adequaat was, besteden 
ze er wél veel aandacht aan. Ook schijnen zij zeer goed te weten 
wie Brouwers tegenstanders waren. Uitvoerig citeren zij uit Het 
manifest voor de jaren zeventig (1970) dat vier van de zogeheten 
‘zeventigers’ (Peter Andriesse, Heere Heeresma, George Kool en 
Hans Plomp) schreven. Ook weten zij wel wat kenmerken te 
noemen van het zeventigerproza: veel clichés en trivialiteiten, 
ironie, de ultrakorte verhaalvorm, leesbare teksten, melancholie, 
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hoog autobiografisch gehalte. Ruiter en Smulders spreken over 
een ‘opzettelijk ongeconcentreerde literaire instelling’. 

Als het waar is dat Brouwers zich in zijn pamflet richtte 
op het vernietigen van een groep marginale auteurs als de 
zeventigers, dan zou de conclusie over het resultaat van de 
polemiek wel eens wat minder negatief kunnen uitvallen. Al 
eerder heb ik erop gewezen dat de zeventigers niet alleen heel 
weinig literaire reputatie verwierven, maar ook heel weinig 
commerciële reputatie.529 Hun rol in de actuele discussie in de 
jaren zeventig is al vrij snel uitgespeeld. Hoewel de reputaties 
van deze auteurs al voor het verschijnen van Brouwers’ pamflet 
schade hadden opgelopen, kan men gerust stellen dat de 
polemiek er geen goed aan heeft gedaan. Het literaire niveau 
van het pamflet en de media-aandacht die het kreeg, zorgen er 
voor dat er een beeld beklijft van Guus Luijters en zijn collega’s 
als ‘onbetekende schrijvertjes’. Dat beeld heeft hen inmiddels 
al bijna overleefd, zo wordt nog eens duidelijk in een recent 
nummer van Vrij Nederland, waarin zeventiger Peter Andriesse 
geportretteerd wordt in de reeks ‘vergeten schrijvers’.530 Hoewel 
zowel De Rover als Ruiter en Smulders de ‘lulligheid’ van de 
zeventigers expliciet benadrukken, blazen zij ze, met Brouwers, 
op tot veel groter dan zij eigenlijk zijn. 

Ik geloof dat De nieuwe Revisor eigenlijk niet gericht is tot de 
zeventigers, maar dat Brouwers zich in het pamflet richt tegen het 
veranderende literaire klimaat. Het zijn niet de zeventigers zelf 
die hem belang inboezemen, maar datgene wat zij representeren. 
Zo bezien is het pamflet een zeer typische manifestatie van de 
crisis waarin ‘de literaire autoriteit’ in de jaren zeventig verzeild 
is geraakt. En deze karakterisering leidt haast automatisch naar 
de reden dat Brouwers’ missie wel moest mislukken. Niet alleen 
opereert Brouwers zélf binnen het veranderde systeem (het 
pamflet werd voorgepubliceerd in De volkskrant), ook auteurs 
die de polemist wel kan waarderen opereren, en soms zelfs met 
enthousiasme (’t Hart, Brandt Cortius), in dat systeem. In feite 
vocht Brouwers tegen windmolens, windmolens die hij ook nog 
eens zelf mee hielp draaiende te houden.

In 1977 raakt Jeroen Brouwers in conflict met de redactie van 
De Revisor. Als ‘officiële’ reden noemt Brouwers het Haagse 
Post-interview uit datzelfde jaar waarin Dirk Ayelt Kooiman 
en drie andere Revisoren de suggestie wekken dat het blad een 
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programma heeft. Uit zijn brievenboeken blijkt echter dat er 
meer speelde: van meet af aan heeft Brouwers niet veel op met 
het proza van Kooiman, Nicolaas Matsier en Doeschka Meijsing. 
Alleen om zijn vriend Tom van Deel te plezieren publiceert hij 
zo nu en dan in De Revisor.531 Brouwers besluit niet meer in het 
tijdschrift te publiceren en doet daarvan verslag in een stevig 
polemiserende brief.532 Niet veel later verschijnt in Tirade een 
vernietigend stuk over Dirk Ayelt Kooiman, dat het begin is 
van een lange reeks polemische artikelen die de auteur in 1978 
en 1979 in dat tijdschrift zou publiceren.533 Na de aanval op 
Kooiman vervolgt Brouwers zijn reeks polemieken, die hij nu de 
kladboek-reeks noemt, met stukken over Guus Luijters en Dick 
van Tol.534  Twee  nummers van Tirade zullen volledig in het 
teken staan van de polemiek: De nieuwe Revisor (nummer 250) 
en De papieren lullepijp (257). In beide polemische bijdragen 
gaat Brouwers tekeer tegen de lulligheid die de literatuur van de 
jaren zeventig in zijn ogen doortrekt.

Wat wil Brouwers nu eigenlijk met al dit polemiseren? In 
een brief aan Geert van Oorschot, over De nieuwe Revisor, laat 
hij daarover geen twijfel bestaan. Hij wil Tirade omdopen tot 
een ‘blad-met-de-hamer’ waarin een grote groep polemici zich 
richt tegen alle terreinen waarmee in zijn ogen iets mis is. 

“Nummer 250 zou van mij, - na de jongens van ’80, na 
de jongens van ’30 en na de jongens van ’50, en na de 
Revisor – en andere jongens van ’70, - ‘een nieuwe datum 
in de Nederlandse letteren’ moeten markeren.”535

Brouwers wil in de polemische voetsporen treden van Van 
Deyssel, Du Perron en de vijftigers; hij wil literatuurgeschiedenis 
schrijven. Hij meent dat het beste te kunnen doen door te 
kiezen voor een strategie die in de moderne literatuur tot dan 
toe onovertroffen is: de tegenstanders vernietigen met een 
polemisch manifest dat de lezers nog lang zal heugen.

Het probleem is alleen dat niet duidelijk is wie nu eigenlijk 
die vijanden zijn. De ene keer richt Brouwers zich op een bepaald 
type literatuur, de andere keer lijkt het meer te gaan om een 
literaire mentaliteit. En soms lopen beide dingen door elkaar, 
zoals in het volgende citaat waarin Brouwers uitlegt wat het 
‘Zeventiger-jarenproza’ is: 

“Proza voor het gemakkelijk besodemieterbare leesplebs. 
Het leesplebs zet deze vervelende, inhoudsloze, slecht 
geformuleerde, slecht gestructureerde verhaaltjestinnef 
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bijvoorbeeld op de literatuurlijsten van de middelbare 
school: ‘lekker makkelijk’, ‘gauw klaar’. Het leesplebs 
ziet de personen die deze schrijfrommel uit hun poten 
hebben weten te wringen bijvoorbeeld op het kijkscherm, 
kritiekloos ondervraagd door Klarabella Koe.”536 

De auteurs waartegen Brouwers zich richt (Guus Luijters en 
consorten) schrijven te commercieel. Zij richten zich op het 
publiek en de verkoopcijfers en niet op de kwaliteit van hun 
werk. Wat Brouwers bovendien steekt, is dat gerenommeerde 
recensenten als Nuis en De Moor geen vernietigende, maar 
genuanceerde recensies schrijven, wat de uitgever gelegenheid 
geeft positieve flapteksten samen te stellen.

Brouwers maakt zich zorgen over het peil van de literaire 
kritiek. Dat staat namelijk onder druk door de opkomst van 
wat hij ‘literatuurluizen’ noemt, ofwel de ‘gossipschrijver’. Die 
houden zich voornamelijk bezig met bijzonderheden omtrent 
“des auteurs gelaatstrekken, lichaamsomvang, geslachtsdelen, 
huwelijks- en liefdesleven, stemgeluid, cafébezoek, auto, 
kleding, kapsel, karakter, maatschappelijke habitus en zo voort 
[…]”537 Het boek zelf wordt vlot ‘weggebabbeld’. De literaire 
kritiek heeft zich verlaagd tot het niveau van Story en Privé. 
“Liever makkelijk, liever een sappig verhaal, liever babbelen, 
liever show, liever de-man-achter-de-schrijver, liever human 
interest, liever inside-stories: zo is in overwegende mate ‘de 
kritiek’ in Nederland.”538 Brouwers heeft bezwaar tegen wat hij 
noemt ‘Madurodamse literatuurkritiek’. 

In De nieuwe Revisor somt Brouwers een aantal kenmerken 
op van het literaire klimaat waartegen hij zich verzet: ‘risicoloos 
gewoon doen’, ‘verLoebsing’, ‘hobbyisme’ en ‘onvolwassenheid 
en infantiliteit’. Volgens de polemist heeft het voorafgaande 
decennium zich gekenmerkt door een vergaande infantilisering 
van de literatuur. Hij richt zich daarbij in de eerste plaats op de 
literaire kritiek in dagblad Het parool, waar Guus Luijters lange 
tijd de vaste criticus is geweest. De stijl van diens kritieken is 
voor Brouwers hét voorbeeld van een al te commerciële en al te 
‘gewone’ omgang met de literatuur. Naast Luijters wijst hij nog 
wat andere critici aan: Wim Sanders, Henk Spaan, Tim Krabbé, 
Peter Andriesse en Mensje van Keulen. Ook de interviewbundel 
Het nieuwe proza, van Sjoerd Kuyper en Johan Diepstraten is 
een uiting van dit literaire klimaat. Maar wat is dat dan voor 
klimaat?
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“De ziekte van de ‘eenvoud’, de schimmeling van het 
‘gewoon-doen’. De schaamteloosheid van het (niet één 
keer maar) blijven kopiëren van de bewonderde meesters, 
- en de nog grotere schaamteloosheid, de epigonerij van 
vriendjes gelijk te stellen aan de meesterwerken dezer 
meesters [..].”539 

Verderop voegt hij hier aan toe: 
“Het heeft te maken met de mentaliteit van zulke blaadjes 
als Privé. Of als Panorama [waar Luijters naar vertrekt, 
SB]. Het slaat op de populairmaking, de vervolksing, de 
verluijtering van de literatuur, op de platmaking ervan, de 
verkaboutering ervan.”540

Brouwers signaleert een aantal ontwikkelingen. Zo gaat de 
Lucy B en C. W. van der Hoogtprijs 1973 naar cabaretier Guus 
Vleugel, als je een polemische brief inzendt naar een tijdschrift 
worden er grappige jeugdfoto’s bijgezet en er is een tendens om 
de sport het belangrijkste literaire onderwerp te maken. Ook 
het uitreiken van de P. C. Hooftprijs aan Simon Carmiggelt, een 
door Luijters en de zijnen zeer bewonderde auteur, zit Brouwers 
dwars, al waakt hij ervoor zich al te fel tegen Carmiggelt te keren. 
De literaire attitude van de zeventigers wordt duidelijk als zij 
schrijven over door hen bewonderde auteurs als Theo Thijssen, 
Nescio, Willem Elsschot, Gerard Reve, Willem Frederik 
Hermans en Remco Campert. Die benadering kenmerkt zich 
door een grote belangstelling voor voorwerpen als ‘de broek 
van Nescio’, ‘het Elsschotraam’ of het ‘Komrijlampje’. Kortom, 
men verdiept zich in de biografie van de bewonderde auteur en 
gedraagt zich als een echte fan.

De polemieken van Brouwers richten zich tegen een literair 
klimaat waar geen duidelijke hiërarchie meer is. Het literaire 
debat wordt niet meer uitsluitend in literaire tijdschriften 
uitgevochten, maar heeft zich deels verplaatst naar de 
krantenkolommen. Niet voor niets keert de polemist zich in De 
nieuwe Revisor tegen de critici van Het parool (Guus Luijters), 
in De papieren lullepijp (Reinjan Mulder) tegen die van NRC 
Handelsblad, terwijl hij zo nu en dan ook een plaagstoot uitdeelt 
aan De volkskrant (Lidy van Marissing). Deze veranderingen 
in het literaire klimaat leiden in sommige gevallen tot een 
populariserende benadering van literatuur en tot literaire 
genres die zich expliciet richten op een groter publiek. En dat 
terwijl er geen critici meer zijn die paal en perk stellen aan deze 
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nivellering van de literatuur. Het verbaast dan ook niet dat het 
enige wat Brouwers tegenover de zeventigers weet te stellen een 
roep is om hiërarchie:

“Het is hoog tijd dat de nieuwe Revisor zijn stem laat horen, 
hoog tijd dat de dingen worden herijkt, gecontroleerd, 
gecorrigeerd. Om uit alles dat verzanikt en verloederd is 
te redden wat nog te redden is. Om daarna opnieuw te 
beginnen, met volwassenheid, met durf, met de moed van 
een kamikazepiloot: 
() ik heb toen begrepen dat als je in Nederland wilt 
schrijven wat je werkelijk denkt, dan pleeg je zelfmoord. 
Dat kan niet, hè!’ (W. F. Hermans)
Schoonheid wil ik, vooral geestelijke schoonheid, 
schoonheid van denken, schoonheid van mentaliteit.
Dit is mijn kunstzinnige boodschap, die ook een politieke 
boodschap is.”541

Van de aangevallen reageren er enkele (Henk Spaan, Vic van 
der Reit, Nico Scheepmaker).542 Wat aan hun reacties opvalt, 
is dat zij in ieder geval de indruk proberen te wekken tamelijk 
onaangedaan te zijn. Als we kijken wat het nu precies is dat 
Brouwers zijn tegenstanders verwijt, dan is dat niet geheel 
verbazingwekkend. Simpel gezegd verwijt Brouwers hen de 
literatuur niet serieus genoeg te nemen. Zij benaderen de 
literatuur op een commerciële manier, vanuit de gedachte dat 
literatuur voor het volk ‘leuk’ en ‘leesbaar’ moeten zijn. Die 
benadering leidt ertoe dat zij meer bezig zijn met de persoon van 
de auteur dan met zijn werk, dat zij proberen ‘lage’ onderwerpen 
de literatuur binnen te werken en dat zij geen enkele waarde 
hechten aan de traditionele literaire waarden. Brouwers verwijt 
de zeventigers precies wat zij nu juist nastreven. Het is in dat 
opzicht dan ook niet verwonderlijk dat de zeventigers in ieder 
geval inhoudelijk niet al te geprikkeld reageren.

Interessanter dan de reactie van de zeventigers is de reactie 
van de enorme rij polemisten, columnisten en critici die Brouwers 
oproept zich achter hem te scharen. De leden van deze ‘nieuwe 
maffia’ dienen zich te keren tegen het ‘fascisme’ van Luijters en 
co. Hun reacties zijn gematigd en soms zelfs afwijzend. Vooral 
Piet Grijs (pseudoniem van Hugo Brandt Corstius) keert zich fel 
tegen Brouwers:

“Brouwers mag van mij doen wat hij wil. Maar ik mag 
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van Brouwers niet doen wat ik wil. Brouwers wil censuur, 
verbod, boycot; alles natuurlijk voor een goed doel. Hij wil 
dat bepaalde auteurs hun bek houden. Hij wil dat boeken 
van bepaalde uitgevers doodgezwegen worden. Dat ruikt 
naar boekverbranding. Brouwers zegt: de Revisor ‘is 
iemand die controleert, iemand die corrigeert’.
Wie die Revisor ook is, ik ben zijn tegenstander. 
De Republiek der Letteren kent geen wetten, geen 
rechtbanken, geen gevangenissen, geen verkiezingen, 
geen dictator. Niemand hoeft daar te controleren of te 
corrigeren. In de Republiek der Letteren onderhouden 
wij honderden flutschrijvers in de hoop dat er eens een 
begenadigd boek wordt gemaakt.”543

Net als in de andere reacties krijgt Brouwers het verwijt van 
fascisme regelrecht terug in het gezicht geworpen. Is niet degene 
die woorden in de mond neemt als ‘properheid’, ‘maffia’ en ‘het 
nieuwe ventschap’ zélf een fascist? 

Veel criticasters (waaronder Graa Boomsma en Paul Beers) 
merken op dat Brouwers te laat komt met zijn polemiek.544 De 
auteurs tegen wie hij zich richt, zijn allang marginaal geworden. 
In dat licht valt vooral Brouwers’ alternatief nogal tegen: dat 
is er namelijk nauwelijks. Aad Nuis en Renate Rubinstein zijn 
heel positief over het pamflet, maar hadden Age Bijkaart (W. F. 
Hermans) liever als roddelend jongetje geportretteerd gezien 
dan als bentgenoot.545 Carel Peeters wijst er daarentegen op 
dat de behoefte aan ‘gewoon werk’ en ‘begrijpelijkheid’ ook 
doorgedrongen is in het werk van Karel van het Reve en Renate 
Rubinstein.546 Er zijn slechts drie critici die zich onvoorwaardelijk 
achter Brouwers scharen: Tom van Deel, Maarten ’t Hart en 
Jaap Goedegebuure.547 Niet alleen zijn deze drie op dat moment 
goede vrienden van Brouwers, vooral de laatste heeft de polemist 
gestimuleerd tot het schrijven van zijn polemieken. 

De nieuwe maffia, die Brouwers zich gedroomd had, is 
er nooit gekomen. In dat opzicht kan Brouwers’ polemische 
uitbarsting als een schot in de lucht worden beschouwd. De reden 
van deze mislukking is, zoals ik al eerder opperde, dat Brouwers 
zich in zijn pamflet niet alleen tegen de zeventigers richt, maar 
dat hij Guus Luijters en anderen opvoert als symptomen van 
een veranderende literaire constellatie. Zijn woede keert zich 
tegen een klimaat waarin het debat niet langer louter in literaire 
tijdschriften wordt gevoerd, maar voor een groter publiek in 
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dag- en weekbladen, waarin collega-schrijvers en critici er niet 
voor terugdeinzen hun werk of hun ideeën voor dat bredere 
publiek toegankelijk te maken en waarin verschillende schrijvers 
en critici zich manifesteren in de publieke media.

Door een polemisch geschrift te schrijven in een traditioneel 
literair tijdschrift, bedient Brouwers zich van een genre dat bij 
uitstek hoort bij een literaire periode van vóór de gesignaleerde 
veranderingen. Zijn ambitieuze plannen met Tirade getuigen 
daarvan: de polemist wil als het ware terug naar de tijd van 
Lodewijk van Deyssel en De nieuwe gids of die van E. du 
Perron en Forum. Met zijn pamflet probeert hij de hiërarchie 
in het literaire veld naar zich toe te trekken. In de moderne 
literatuur heeft deze strijdwijze meer dan eens garant gestaan 
voor literatuurhistorisch succes. Maar wat blijkt nu? De 
belangrijkste spelers in het literaire veld worden het niet eens 
over de spelregels (‘er is geen gedeelde illusio’, om met Bourdieu 
te spreken). In het postmoderne literaire klimaat is de polemiek 
niet langer het meest voor de hand liggende genre en het literaire 
tijdschrift is niet meer het exclusieve medium om tot de hoogste 
regionen van de literatuur toe te treden. Brouwers pamflet krijgt 
niet de gedroomde uitwerking omdat de auteur de traditionele 
‘hiërarchische’ positie van het literaire tijdschrift overschat. In 
een literair veld dat zo veel verschillende podia kent en waarin 
zo veel verschillende gerenommeerde critici actief zijn, doet de 
roep om hiërarchie erg geforceerd aan. Hiërarchie, prima, maar 
wiens hiërarchie?

De polemist lijkt niet te beseffen dat niet alleen marginale 
schrijvers als de zeventigers zich in dat veranderde literaire 
klimaat als een vis in het water voelen. Als we kijken naar de 
‘bentgenoten’ die Brouwers aan het begin van zijn pamflet 
aanroept, dan blijkt dat verschillende van hen een prominente 
plaats innamen in het literaire circuit dat zich afspeelde in dag- 
en weekbladen. Piet Grijs, Karel van het Reve, Renate Rubinstein, 
Gerrit Komrij, Aad Nuis, Jan Blokker en Rudy Kousbroek 
danken hun bekendheid voor een deel aan de opkomst van het 
‘columnisme’, een genre dat haar opwaardering voor een deel te 
danken heeft aan het fenomeen ‘literatuur in de krant’. Willem 
Frederik Hermans, Gerard Reve en Harry Mulisch worden dan 
wel sinds jaar en dag de Grote Drie genoemd, maar ze danken 
die kwalificatie voor een groot deel aan de frequente openbare 
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optredens die zij in de jaren zestig en zeventig hielden. En de 
critici Kees Fens, Aad Nuis, Tom van Deel, Jaap Goedegebuure, 
Wam de Moor en Carel Peeters verwerven in deze jaren faam 
door hun activiteit in het dag- en weekbladencircuit. Ook Jeroen 
Brouwers zélf bedient zich van de mogelijkheden die de literaire 
wereld in de jaren zeventig biedt: werden er geen stukken uit De 
nieuwe Revisor voorgepubliceerd in De volkskrant?

De Jeroen Brouwers die De nieuwe Revisor schrijft, ziet 
over het hoofd dat vanaf de jaren zeventig niet alleen marginale 
schrijvers, maar ook de belangrijke auteurs zich wel moeten 
overgeven aan de veranderde spelregels in het literaire veld. Veel 
van de door hem bewonderde auteurs, Maarten ’t Hart voorop, 
doen dat ook en plukken er de vruchten (in termen van publieke 
bekendheid en literaire reputatie) van. Als Brouwers vecht 
tegen dit klimaat, vecht hij dus niet tegen de zeventigers, maar 
vecht hij óók tegen zijn ‘geestverwanten en gelijkgestemden’ 
én tegen zichzelf. De auteurs die Brouwers in eerste instantie 
aanvalt, mogen dan verdwenen zijn, de ontwikkeling waartegen 
Brouwers ageert, en waar de zeventigers een eerste manifestatie 
van waren, heeft zich wel degelijk doorgezet. De rol die de 
literaire schrijver speelt in de samenleving is sterk veranderd en 
de processen in het literaire veld lopen langs andere lijnen.

6.5 Niemand ontkomt. Cyrille Offermans

6.5.1 Postmodernisme als ‘kritische strategie’
Uit de vorige paragrafen komt het beeld naar voren dat de jaren 
zeventig in de eerste plaats de jaren zijn waarin de literatuur 
‘vercommercialiseerd’ is waarbij de hiërarchie in het literaire 
veld verdwenen is. De gevolgen daarvan zijn: differentie van 
literaire richtingen, vervagen van de grenzen tussen hoge en 
lage kunst en het koesteren van het postmoderne midden. 
Dit beeld van de literaire wereld in de jaren zeventig sluit aan 
bij wat Antoine Verbij de ‘mythe van de jaren zeventig als het 
zogeheten Ik-tijdperk’ noemt.548 Volgens dat beeld zouden 
commercialisering en nieuwe media in de jaren zeventig de basis 
hebben gelegd voor de geïndividualiseerde samenleving van de 
volgende decennia. Volgens sommige cultuurhistorici zijn we 
terechtgekomen in een totaal geïndividualiseerde samenleving 
waarin eclecticisme en anything goes hoogtij vieren. De cultuur 
is een supermarkt waarin alles te koop is: Maarten ’t Hart, naast 
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Jeroen Brouwers, de Revisor-auteurs én Jacq Vogelaar. In zo’n 
wereld waarin alles kan en mag, is de kunstenaar die kritiek wil 
leveren monddood gemaakt.

Zo eenvoudig ligt het echter niet. Er zijn en blijven altijd 
auteurs die zich niet kunnen vinden in de ontstane situatie. 
Zo ook in de jaren zeventig. Er zijn auteurs die zich tegen de 
commercialisering willen keren, maar die donders goed weten 
dat schreeuwen als Brouwers geen zin meer heeft. Deze auteurs 
vinden we opvallend vaak onder auteurs die gecategoriseerd 
worden als postmodernisten.549 In hoofdstuk vijf heb ik laten zien 
hoe auteurs uit Raster postmoderne literatuur willen schrijven 
die politiek geëngageerd is en waarin men de conventies van het 
kapitalistische systeem wil ondermijnen. Deze postmodernisten 
uit de jaren zeventig staan in een traditie van kritische literatuur 
die teruggaat tot de vijftigers (niet voor niets wordt Lucebert als 
voorloper gepresenteerd) en die verband houdt met de politieke 
instelling van de historische avant-garde uit de jaren twintig.

Het engagement van Raster uit zich niet alleen in het 
postmoderne proza dat ik in hoofdstuk vijf heb gelezen, 
maar komt minstens zo sterk naar voren in de filosofische en 
essayistische belangstelling van het tijdschrift. In Raster vangt 
men al snel de signalen op van belangrijke ontwikkelingen in de 
Franse filosofie. Al in de tweede jaargang van Raster lezen we 
een bijdrage van T. A. van Dijk over het Franse tijdschrift Tel 
quel (dat hij verwant acht aan Merlyn). In die bijdragen komen 
de namen voorbij van denkers die in de daaropvolgende jaren 
van groot belang zullen worden: Barthes, Derrida, Lévy-Strauss, 
Lacan en Kristeva.550 Hoewel begrippen als ‘postmodernisme’ 
en ‘poststructuralisme’ in Raster (en in het gehele Nederlandse 
literaire veld) niet gebruikt worden, kan men vaststellen dat de 
Raster-auteurs zeer goed geïnformeerd waren over de actuele 
filosofische en literatuurtheoretische debatten.

Vanaf de derde jaargang publiceren enkele jonge prozaïsten 
in het tijdschrift (Daniël Robberechts, Lidy van Marissing en 
Jacq Firmin Vogelaar). Hun beschouwingen wijken af van die 
van andere Raster-auteurs, omdat zij op zoek zijn naar een 
expliciet partijdige (‘materialistische’) literatuurtheorie. Het 
zijn avant-gardistische auteurs die zich in hun werk afzetten 
tegen de toenemende invloed van het kapitalisme op de 
literatuur (en op de samenleving in zijn geheel). Hun kritische 
literatuuropvatting wordt niet geïnspireerd door de hierboven 
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genoemde (post)structuralistische denkers, maar door denkers 
uit de Frankfurter Schule: Adorno, Horkheimer en Benjamin. In 
deze fase worden in Raster twee teksten van Adorno in vertaling 
gepubliceerd en één van Benjamin.551 Verder publiceert Vogelaar 
drie grote beschouwingen waarin hij zijn materialistische 
literatuurtheorie uiteenzet. Deze teksten vormen de basis voor 
zijn eerste essaybundel Konfrontaties.552 

In zijn beschouwingen bekritiseert Vogelaar auteurs die hun 
werk dienstbaar maken aan het kapitalisme. Hij beseft dat auteurs 
zich niet kunnen onttrekken aan de productieverhoudingen 
waarvan zij deel uitmaken. Wat een auteur wel kan doen, is 
die verhoudingen van binnenuit bekritiseren. Hij pleit voor 
een ‘socialistische kunst’ waarin auteurs de afstand tussen de 
communicatieve taal en een literaire, naar zichzelf verwijzende, 
taal zichtbaar maken. Auteurs als Mallarmé, Joyce of Brecht 
koppelen een literair-technische vernieuwing aan ideologische 
progressiviteit. Een schrijver moet het besef hebben dat een 
tekst uit taal bestaat en dat die taal betekenissen en daarmee 
ideologische waarden uitdrukt. Het komt er op aan hoe de 
auteur met dit besef omgaat. De montagetechniek, waarin de 
schijnwereld van de roman wordt gefragmentariseerd en de 
leeswijze die het centrum van de tekst zoekt wordt gefrustreerd, 
verliest zijn kritische functie als het toeval tot organiserend 
principe wordt genomen.

6.5.2  De geëngageerde poëtica van Cyrille  
Offermans

Cyrille Offermans is aan het eind van de jaren zeventig actief als 
criticus en essayist. Na enkele publicaties over ‘materialistiese 
literatuurteorie’ en Macht als trauma. Essays over de kritische 
theorie van de Frankfurter Schule (1982) verschijnt in 1983 
De kracht van het ongrijpbare. Essays over literatuur en 
maatschappij. Deze bundel is de eerste in een lange reeks 
essaybundels waarin Offermans stap voor stap zijn kritische 
literatuuropvatting ontwikkelt en uitwerkt. In deze beschouwing 
zullen naast deze ook nog de bundels De mensen zijn mooier dan 
zij denken (1985) en Niemand ontkomt (1988) een rol spelen. 

De kracht van het ongrijpbare opent met een lang essay 
waarin Offermans de cultuurgeschiedenis doorloopt. Hij 
interpreteert de ontwikkeling ervan in de geest van Adorno 
als een steeds verdere toename van de onderdrukking van 
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de innerlijke menselijke natuur door ‘de instrumentele rede’, 
het gedachtegoed dat ten grondslag ligt aan het kapitalisme 
en dat alles bekijkt in termen van ‘nut’, ‘efficiëntie’ en ‘winst’. 
Met de opbloei van het kapitalisme wordt het lichaam van de 
arbeider ‘eigendom’ van de markt en is het in de publieke sfeer 
werkzaam, terwijl zijn geest (waaronder moraal en esthetica) 
teruggedrongen wordt naar de privésfeer. Economische en 
machtsgerichte belangen onderwerpen het menselijk verlangen. 
Lichamelijkheid mag alleen openbaar worden in “volksfeesten”, 
enclaves waar het volk éven de onderdrukte en getaboeïseerde 
gevoelens mag prijsgeven: erotiek, spontaneïteit, lijden, emoties 
en dood. 

Dit voortschrijdende proces van ‘onderdrukking door de 
instrumentele rede’ beïnvloedt de ontwikkeling van de kunst. 
Offermans wijst op verschillende fasen in de Nederlandse 
cultuurgeschiedenis waarin de kunst zich dienstbaar opstelt 
ten opzichte van feodale heren, de burgerij of het moderne 
kapitalisme. Dit cultuurhistorische exposé dient vooral om de 
geboorte van de moderne kunst halverwege de negentiende 
eeuw aan te wijzen. Die kunst ontstaat als kritische stem tegen de 
burgerlijke, kapitalistische ideologie. In de Nederlandse literatuur 
wijst Offermans Multatuli, Busken Huet en de tachtigers aan 
als vertegenwoordigers van deze kritische houding en in de 
buitenlandse literatuur vooral de Duitse romantici (Schlegel, 
Novalis, Hölderlin) en de Franse symbolisten (Baudelaire, 
Rimbaud, Mallarmé). Deze auteurs cultiveren de esthetische 
dimensie en breken met de burgerlijke vormen. Zij proberen 
zich de taal weer toe te eigenen en daarmee uit de handen van de 
burgerlijke ideologie te halen. Hun engagement heeft dan ook 
een sterk talige component: men wil de taal ‘bevrijden’.

Offermans beschrijft in dit essay de geboorte van de 
(politieke en levensbeschouwelijke) autonomie van de literatuur. 
De literatuur bevrijdt zich in het midden van de negentiende 
eeuw van haar maatschappelijke banden. Het is duidelijk 
dat Offermans dit beschouwt als een positieve ontwikkeling. 
De kunst, en de literatuur in het bijzonder, is in zijn ogen 
een vrijplaats van waaruit kritiek geleverd kan worden op de 
dominante politieke krachten. De toenemende invloed van 
het kapitalisme op de literatuur beschouwt hij dan ook als een 
bedreiging van deze autonomie. Het gaat Offermans hierbij 
minder om sociaal-economische autonomie (waar ’t Hart de 
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nadruk op legde) of om de autonome logica in het literaire veld 
(waar we Brouwers mee zagen worstelen), maar om de politieke 
autonomie.

Om zich effectief tegen de heersende orde te kunnen 
verzetten, zoeken moderne kunstenaars aansluiting bij 
verschijnselen die in het verleden een functie als vrijplaats 
hebben gehad: het volksfeest, het carnaval. In De mensen 
zijn mooier dan ze denken stelt Offermans diverse vormen 
van volkscultuur aan de orde: telkens vormen zij de kritische 
antipode van de officiële cultuur. In die kritische cultuurvormen 
wordt veel aandacht besteed aan de lofzang op het leven en 
vooral het lichaam. Deze creatieve volkscultuur is het absolute 
tegendeel van de massacultuur – die in de negentiende eeuw 
ontstaat als een door de machthebber geïnitieerd alternatief 
voor de volkscultuur. Wanneer de afstompende massacultuur 
de volkscultuur zo ongeveer vervangen lijkt te hebben, is er 
nog slechts de ‘moderne literatuur’ – die in zijn directheid, 
lichamelijkheid en mateloosheid een kritische vrijplaats is. 

Deze visie op moderne literatuur borduurt voort op Adorno’s 
ideeën over kunst die haar contract met de wereld opzegt. Voor 
Offermans en Adorno is de kunst de enige resterende kritische 
vrijplaats. Bij Adorno overheerst de gedachte dat kritische kunst 
de vastgeroeste conventies van traditionele kunstvormen (en 
daarmee van de samenleving) moet bekritiseren. Offermans 
vult dat idee in door de nadruk te leggen op ‘het primitivisme’ 
(van onder meer kind en waanzinnige) en op ‘het volksfeest’ (als 
vrijplaats).553 Moderne kunstenaars hebben veel aandacht voor 
menstypen die buiten de orde van de burgerlijke taal staan: ‘het 
kind’, ‘de waanzinnige’ of ‘de primitieve’. De moderne kunstenaar 
probeert op een bewuste manier te doen wat die onbewust al 
doen: ontsnappen aan de logica van de burgerlijke taal. Door 
op een rationele manier gebruik te maken van irrationaliteit, 
nutteloosheid en ‘taalloosheid’ kan hij kunst kritisch maken:

“ Wie sprakeloos is – de mond gesnoerd, met stomheid 
geslagen of infantiel (van het Latijnse in-fans, wat 
letterlijk niet-pratend betekent) – belichaamt de 
antipode van al diegenen die zich maar al te gemakkelijk 
hebben laten africhten, die zich de instrumentalisering 
van het eigen gedrag en het eigen spreken schijnbaar 
zonder weerstand hebben laten welgevallen. Tegen die 
instrumentalisering is het moderne schrijven gericht. 
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Sterker nog: die gemeenschappelijke oppositie levert 
de enige legitieme reden om over zoiets als de moderne 
literatuur te spreken.”554

Met het ontstaan van de vrijheid van meningsuiting en de 
drukpers in de negentiende eeuw, ontstaat er een literaire 
marktsector. Dit maakt het ontstaan van de moderne schrijver 
mogelijk, al is het maar omdat die zijn identiteit vooral 
ontleende aan zijn verzet tegen die marktsector. Was dit aan het 
einde van de negentiende eeuw een bevrijdende ervaring, in de 
jaren zestig en zeventig van de twintigste eeuw staan de zaken er 
anders voor. Het kapitalisme heeft zich meester gemaakt van de 
utopieën van vrijheid, vernieuwing en verzet. Offermans loopt 
tegen een probleem aan dat veel avant-gardistische auteurs 
in de postmoderne fase van de moderniteit bezig houdt: de 
professionalisering van het schrijverschap die de literatuur 
ooit hielp om politiek autonoom te worden zorgt er nu voor dat 
de literatuur zich onderwerpt aan het kapitalisme. De sociaal-
economische autonomie bedreigt, zo zou je kunnen zeggen, de 
politieke autonomie. Offermans vraagt zich af hoe het gesteld is 
met het kritische potentieel van de kunst in een culturele periode 
waarin commercialisering zo’n grote greep op het domein van 
de kunst heeft gekregen.  

Als voorbeeld hiervan noemt Offermans de alsmaar 
erger wordende televisieverslaving. Die pepert de kijkers in 
dat ze consumenten zijn, appelleert aan ‘het nulpunt van de 
intelligentie’ en leidt tot secundair analfabetisme en afstomping. 
Offermans wil zich niet neerleggen bij deze negatieve analyse: 
hij zoekt naar mogelijkheden om het tij te keren. Het is de 
literatuur die volgens hem nog altijd een zinvolle bijdrage kan 
leveren. Maar dan moeten de mensen wel ‘leren lezen’, een lezen 
dat Offermans lijnrecht tegenover het kijken (naar de televisie) 
stelt:

“Lezen komt neer op het ontwaren van samenhangen die 
nooit, zoals bij pulp, louter aan de oppervlakte liggen, 
onproblematisch, expliciet en eenduidig. De lezer moet 
die samenhangen stap voor stap ontdekken, zonder de 
betutteling van conventioneel gecodeerde aanwijzingen, 
die povere voorraad verbale, visuele of auditieve middelen 
waarmee de consument van amusement desnoods half 
slapend naar het einde wordt geloodst. [..] Alleen als hij 
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[de lezer, SB] zo aandachtig is dat hij volledig kan opgaan 
in de woorden kunnen die hun geheimen, dat wat ze aan 
mogelijkheden, bewegingen, stemmen hebben stilgelegd, 
voor hem openbaren, een ogenblik later vermommen 
die zich weer onherkenbaar in die rare, cryptische 
schrifttekens.”555

Deze lezer is een moderne lezer. Tot aan de negentiende eeuw 
was de lezer van literaire teksten niet veel meer dan de kritische 
volger van de autoritaire verteller, aldus Offermans, pas met het 
begin van de modernisering en met de Romantiek ontstond het 
idee dat iedere tekst uniek en anti-autoritair is. Een tekst ‘staat 
voor iets traags’ stelt Offermans omdat ritme, klankkleur en 
toon (de materialiteit van de tekst) niet als ruis kunnen worden 
afgedaan: een tekst heeft een fysieke dimensie. Via de taal 
(woorden, uitdrukkingen, stijl, verhaal of conversatiepatronen) 
dringen verschillende culturele waardesystemen de tekst 
binnen. De traagheid van de tekst is stil protest, tegen spontane 
meningen, cliché’s en gammele constructies.

“De schrijver van teksten […] bepaalt zijn houding in de 
wereld door dat ‘gemotiveerde’ materiaal te bewerken, 
door er ‘operaties’ (Robberechts, Vogelaar) op uit te 
voeren. Op die manier kan zijn tekst het dialogische 
karakter krijgen – desnoods zonder ook maar één dialoog 
te bevatten- dat hem van alle neutraliteit ontdoet en ook 
de lezer tot een medeplichtige kan maken. Die wordt 
dat pas echt als hij die impliciete, telkens opnieuw tot 
vertraagde lectuur dwingende dialoog kan volgen – nee, 
volgt.”556 

Het dialogische potentieel van de tekst geeft de literatuur de 
mogelijkheid om de laatste strohalm te zijn in het gevecht tegen 
commercialisering en mediatisering. Hoe moeten we ons dat 
voorstellen? Wat voor literatuur heeft Offermans daarbij voor 
ogen? In zijn beschouwing wijst hij op schrijvers als Vogelaar 
en Robberechts die ‘operaties’ uitvoeren op ‘taalmateriaal’. Deze 
auteurs isoleren cliché-uitdrukkingen om die vervolgens in 
een nieuwe context te plaatsen. Het zijn experimentele auteurs 
die het leesproces drastisch verstoren. De tekst moet de lezer 
dwingen een dialoog aan te gaan, ofwel: de tekst moet de lezer 
zich ervan bewust maken dat er voor zijn ogen ‘met taal gewerkt 
wordt’ en dat dat werken niet neutraal is. Voor Offermans is 
de experimentele literatuur zoals die onder meer in Raster 
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verschijnt, de enige mogelijke kritische literatuur. 

Hoe moeten we Offermans’ pleidooi voor ‘leren lezen’ en voor 
‘operationele literatuur’ duiden? Wat voor literatuuropvatting 
brengt hij hier naar voren? Aan de ene kant lijkt hij te pleiten 
voor een autonomistische literatuuropvatting. Hij heeft het over 
taal als materiaal waarmee gewerkt wordt. Tegelijkertijd echter 
keert hij zich – met Vogelaar, Van Marissing en Robberechts 
– tegen de gedachte dat een literaire tekst een autonome talige 
wereld is die in zichzelf besloten is. Offermans wil immers dat 
literatuur een direct effect heeft op de lezer ervan: daarin ligt 
het kritische potentieel van de experimentele literatuur. Op deze 
(poëticale) manier willen de Raster-prozaïsten de literatuur 
bevrijden van de apolitieke poëticale autonomie. 

Offermans’ literatuuropvatting sluit aan bij die van 
verschillende avant-gardebewegingen in de jaren twintig.557 
Ook die keerden zich tegen de poëticale autonomie omdat 
die de burgerlijke ideologie zou bestendigen. Zij zochten het 
poëticale heil in collage, montage, fragmentatie en incoherentie: 
kernbegrippen die ook in de postmoderne literatuur in Raster te 
vinden zijn. Het verschil is echter dat die bewegingen uitgingen 
van een echte avant-gardistische strategie. In manifesten en 
polemieken keerden zij zich tegen de gevestigde orde. Het is 
een strategie die werkt in een literair veld dat institutioneel 
autonoom is. 

Hoe men in Raster tegen die institutionele autonomie 
aankijkt, is niet helemaal duidelijk. Hun notie van kritische 
literatuur is gefundeerd op een onderscheid tussen populaire 
commerciële literatuur en elitaire kritische literatuur. Daardoor 
komen zij automatisch in het gezelschap van critici als Brouwers 
en Peeters die voor de literatuur een kritische autonome 
vrijplaats inruimen. Aan de andere kant beseft men dat het 
literaire veld zodanig van karakter is veranderd dat het niet 
meer vanzelfsprekend is om een avant-gardistische strategie 
toe te passen. Jacques Firmin Vogelaar geeft dat heel duidelijk 
aan in de discussie die in Raster over de toekomst van de avant-
garde wordt gevoerd:

“Al met al is toen bewezen dat de avant-gardistiese 
pretentie was uitgeblust – dat kun je nu zeggen, nadat 
er twintig jaar lang op diverse gebieden, met name in 
de beeldende kunst, naarstig gezocht is naar nieuwe 
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stromingen, nieuwe etiketten. En dat werkt niet meer 
omdat zeker het kunstpubliek kompleet shockproof 
is geworden; het werkt alleen als regulering van de 
konkurrentie van het aanbod, want alleen het aktuele is 
interessant – dat biedt de konsument houvast. Nieuw en 
modern zijn pure marktbegrippen geworden, synoniem 
voor mode.”558

Door de toenemende commercialisering is de sociaal-
economische en institutionele autonomie van de literatuur onder 
druk komen te staan. Het heeft voor een kritische schrijver dan 
ook geen zin meer om zich op te stellen als een ‘schreeuwende 
vernieuwer’. Het avant-gardistische scenario is niet langer 
adequaat in het literaire veld van de jaren zeventig. Net als ’t 
Hart, maar op een radicaal andere wijze, beseft Offermans dat 
dergelijke avant-gardistische rebellie in het literaire veld van 
na de jaren zestig niet meer mogelijk is. Wanneer de schrijver 
niet langer sociaal-economisch en institutioneel autonoom is, 
moeten er ándere manieren gezocht worden om de politieke 
autonomie te behouden.

Dat Offermans deze houding heeft, wordt naar mijn idee 
pijnlijk duidelijk wanneer hij (net als Raster-redacteur Ten 
Berge) zeer negatief reageert op Sybren Polets polemische 
bloemlezing Ander proza (1979).559 De strategie van avant-
gardistisch verzet heeft geen effect meer en kan zich alleen nog 
maar tégen de avant-gardist keren. Wie werkelijk kritisch wil 
zijn, moet andere wegen onderzoeken. 

“Kritisch kan literatuur pas worden als de schrijver 
om te beginnen juist niet kritisch is, als hij het hele 
leven, inclusief de eigen begrensdheid in tijd en ruimte 
accepteert. Alleen dan wordt het mogelijk haar te 
transcenderen. Elke tijdruimtelijke begrenzing wordt 
namelijk niet enkel bevestigd door wie haar verdedigt, 
maar  evengoed door wie haar bestrijdt – betekenisloos 
wordt ze pas als men erin slaagt het bestaan ervan even 
vanzelfsprekend te vinden als de eigen ademhaling, het 
ruisen van de wind, het ondergaan van de zon.”560

Offermans komt hier uit bij de principiële paradox van het 
maatschappelijk protest. Wie zich diametraal tegenover de 
gevestigde orde opstelt, komt in de vervelende situatie terecht 
dat zijn protest de bestaande orde juist bevestigt. Dit maakt de 
kritische speelruimte zeer klein. Wie voor deze weg kiest, kiest 

DE_TAAK.indb   403DE_TAAK.indb   403 20-05-2007   23:40:3920-05-2007   23:40:39



404

bijna automatisch voor radicale vervreemding van het leven. En 
zonder dat leven kan de kunst niet. In dit vruchteloze isolement 
ziet Offermans één van de redenen voor het verdwijnen van de 
artistieke avant-garde.561 Kritische kunst moet niet op zoek gaan 
naar het nieuwe, maar moet zich richten op het dichtbije:

“Niet van wie nog steeds naargeestig op jacht is naar 
het spectaculaire, het exotische, het excessieve of het 
vreemde, naar nog meer ‘decadentie’ of nog meer ‘persoon-
lijkheid’ (alsof hij het op die wapens kan opnemen tegen 
de cultuurindustrie!), maar van wie er in slaagt een 
soort vanzelfsprekend engagement met het dichtbije te 
ontwikkelen, hangt de levensvatbaarheid van de literatuur 
af.”562

Offermans pleit vooral voor ‘stil protest’, ‘het vanzelfsprekende’ 
en ‘de weigering”. Het is een vorm van kritiek die te vinden is bij 
de schrijvers, maar evengoed bij de lezers. Complexe literatuur 
heeft immers ‘vrije lezers’ nodig:

“De vrijheid van de literatuur eist al vrijheid van de lezer, 
namelijk om los van elke begeerte (Kant), los van elke 
praktische of morele dwang over zijn zintuigen en zijn 
verstand te kunnen beschikken. Die vrijheid is alleen 
weggelegd voor mensen die zich zoveel mogelijk aan 
het geautomatiseerde sociale verkeer hebben weten te 
onttrekken. Lezers ontstaan uit dezelfde weigering als 
schrijvers, de weigering om als individu op te gaan in rol, 
functie of eigenschap. Schrijven en lezen zijn zodoende 
weer een vorm van kritiek: kritiek op de omstandig-
heden waarin men voortdurend wordt gedwongen om 
te reageren, om ja of nee te zeggen, om te kiezen, om te 
oordelen, om kritisch te zijn.”563

Werkelijk kritisch zijn, doe je niet door je diametraal te keren 
tegen wat je bestrijdt en je afkeer van de daken te schreeuwen. 
Je blijft dan immers gevangen in de oppositionele verhouding 
die je afwijst. Kritiek is alleen mogelijk door uit de verhoudingen 
te verdwijnen en daarmee de vrijheid te herwinnen, ‘iemand 
moet niemand worden’. Het verdwijnen is de meest adequate 
kritische strategie: op die manier kunnen auteur en lezer een 
zekere maatschappelijke vrijheid bereiken.

“De methode: iemand moet niemand durven te worden. 
Alleen door het geheel van historische, psychologische of 
sociale conditioneringen van zich af te schudden wordt 
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het misschien  mogelijk op te gaan in een heden waar 
verleden en toekomst ongebonden en onvoorspelbaar 
doorheen stromen – niemand  ontkomt.”564 

In een eerdere beschouwing formuleerde Offermans een verwant 
beeld van de moderne schrijver:

“De afkeer van eeuwig datzelfde rondje is ook die van de 
moderne kunstenaar. In plaats van iedere onverwachte 
beweging op bevel van het gezond verstand, dus even 
blindelings als krampachtig de kop in te drukken, heeft 
hij er zijn zinnen op gezet: hij wil erop reageren. Dat geeft 
zijn werk, hoe zwart het ook moge zijn, iets vitaals. En 
iets bevrijdends. De moderne kunst is de erfgename van 
het volksfeest, de telkens weer andere belichaming van de 
wil het leven te ervaren, niet de verzelfstandigde vormen 
waarin het wordt gesteriliseerd. Met die vormen speelt de 
kunstenaar een diabolisch spel: hij zingt er brutaalweg een 
melodie doorheen die hen tegen hun wil aan het dansen 
brengt, een melodie die trouwens niets anders is dan het 
direkt-fysieke, preverbale bijprodukt van een radicale 
tegenwoordigheid van geest. Zo herleeft het feest overal 
waar verharde vormen uit hun voegen worden gelicht.”565

Net als de kinderen, de wilden en de waanzinnigen – de steeds 
terugkomende trits in Offermans’ werk – moet de kunstenaar 
kiezen voor een identiteitsloos bestaan, buiten de sociale orde. 
Hij moet zijn bewustzijn telkens opnieuw door een nulfase zien 
te krijgen, door passiviteit en deconcentratie. In literaire zin 
moet hij buiten alle vormen treden – niet de vormen aanvallen, 
maar ze negeren. Er bijkans onverschillig zijn ‘tegenmelodie’ 
doorheen neuriën. Dit is natuurlijk een ideaalbeeld – in de 
praktijk zal schrijven altijd een wisselwerking zijn tussen 
‘iemand’ (het bekende, de bestaande vormen) en ‘niemand’ (het 
naamloze, het vormeloze).

Offermans pleit voor een geëngageerde literatuuropvatting 
die hij gerealiseerd wil zien in literaire teksten waarin het 
‘verdwijnen’ centraal staat. De mogelijkheid voor kritische 
literatuur schuilt volgens Offermans in een keuze voor de 
marge, naast en tegenover de officiële cultuur. Je zou kunnen 
zeggen dat Offermans daarmee pleit voor een nieuwe autonomie 
van de literatuur: tegenover de burgerlijke samenleving, maar 
zonder expliciet de kritische antipode te zijn. Deze autonome 
kunstenaar buit zijn afzijdigheid niet uit om te schreeuwen, 
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maar werkt in het verborgene. Offermans ziet voor de kritische 
kunstenaar een ‘onzichtbaar bestaan in de marge’ weggelegd. 

Offermans’ poëticale zoektocht naar postmoderne kunst die 
zich te weer stelt tegen de dominantie van commercialisering 
en mediatisering in de postmoderne fase van de moderniteit is 
exemplarisch voor een literaire attitude die in de jaren zeventig 
vooral te vinden is bij auteurs die gelieerd zijn aan het literaire 
tijdschrift Raster. Dit tijdschrift is dé ‘institutionele’ plaats 
voor auteurs die vraagtekens plaatsen bij de oppervlakkige 
bejubeling van het anything goes. In dat tijdschrift gaan auteurs 
op zoek naar een bevrijding uit de burgerlijke taal. Dat in dit 
tijdschrift het literaire experiment voorop staat, moet dan ook 
niet in de eerste plaats begrepen worden in termen van literair-
intrinsieke dynamiek (normverschuivingen), maar kan geplaatst 
worden in de bredere context. ‘Postmodernisme’ betekent 
voor Raster-auteurs: een intellectuele houding die op zoek is 
naar een adequate en effectieve kritiek op commercialisering 
en mediatisering. Dat zij daarbij het heil verwachten van 
de literatuur, geeft aan dat het belang van literatuur voor de 
maatschappij er helemaal nog niet zo slecht voorstaat.

6.6 Een collectieve identiteitscrisis. Conclusie
Het is nogal een bont gezelschap dat ik in dit hoofdstuk heb 
gepresenteerd. Maarten ’t Hart als de grote democratiseerder 
van de hoge literatuur, strijder tegen onleesbaarheid, Jeroen 
Brouwers als de grote vijand van commercialisering en 
schaalvergroting en degene die roept om autoriteit en Cyrille 
Offermans de criticus in de marge, die in ‘verdwijnende’ of 
‘onzichtbare’ literatuur de laatste kritische enclave ziet. En 
het zijn niet de enige stemmen in het pandemonium van het 
literair-kritische debat in de jaren zeventig. Herhaaldelijk zijn 
ze al aan bod geweest: de zeventigers met hun pleidooi voor 
leesbare pulp. Maar ik had ook de feministische schrijfsters aan 
het woord kunnen laten: voor hen zijn de jaren zeventig de jaren 
van de feministische bewustwording. Zij stellen hun literatuur 
volledig in dienst van die bewustwording. En de Revisor-auteurs 
dan? Die hebben zich over de ‘postmoderne conditie’ eigenlijk 
nauwelijks uitgelaten. Meer dan in welk tijdschrift is men in De 
Revisor bezig met de literatuur, de blik naar de werkelijkheid 
vindt alleen plaats via de verbeelding. Tegelijkertijd echter zijn 
zij het eerste literaire tijdschrift met het formaat van een glossy 
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dat ook nog eens rijkelijk voorzien is van illustraties. Niet voor 
niets was De Revisor, met zo’n 5000 abonnees, het grootste van 
de literaire tijdschriften die in dit boek aan de orde komen.

Geheel in lijn met wat ik in de eerste paragrafen van dit 
hoofdstuk uiteen heb gezet omtrent de vergroting van het 
lezerspubliek en de expansie van het literaire veld, is het een 
literair debat zonder dominante posities. Het is een debat dat 
gaat over de (autonome) rol van literatuur in de samenleving 
dat geïnitieerd wordt omdat die rol aan grote veranderingen 
onderhevig is. Dit leidt ertoe dat de schrijvers gaan nadenken 
over de functie van literatuur in de samenleving. Is die er 
nog wel? In de jaren zeventig komt de literatuur in een 
identiteitscrisis terecht. En auteurs antwoorden daarop met 
poëticale statements, met stevige polemieken en met onderlinge 
vijandigheid. Auteurs uit de jaren zeventig, van Hannes 
Meinkema tot Lidy van Marissing en van Maarten ’t Hart 
tot Jacq Firmin Vogelaar, proberen een literaire identiteit te 
ontwikkelen. En in die literaire identiteit zit hun eigen visie op 
de rol van de literatuur in de samenleving verdisconteerd. De 
optimistische visie van ’t Hart, het pessimisme van Brouwers 
en het scepticisme van Offermans – het zijn de verschillende 
kanten van dezelfde medaille. 

Volgens sociologen als Giddens en Bauman staat de 
literatuur niet alleen in zijn identiteitscrisis. Zij is kenmerkend 
voor de postmoderne mens. Volgens hen is de postmoderne 
fase van de moderniteit een ‘post-traditionele orde’. Bestaande 
mythen worden onttoverd, het geloof in messianistische 
illusies of andersoortige grote verhalen verdwijnt. Dat de 
postmoderne mens niet langer zonder meer vertrouwt op een 
pasklaar ‘waar’ verhaal, betekent voor veel denkers dat hij een 
identiteitscrisis heeft. Er is een samenleving ontstaan waaruit 
traditionele verhalen zijn verdwenen en die ‘geïndividualiseerd’ 
is geworden. Postmoderne mensen ervaren de sociale wereld als 
versplinterd, stelt Giddens.566 Men is gedwongen te reflecteren 
op de sociale ordening en (als gevolg daarvan) de sociale banden 
te herordenen. Zowel de sociale cohesie als de individuele 
identiteit komen daarmee onder druk te staan. Giddens spreekt 
in dit verband over de ‘zelfreflectie van het zelf’: de mens in de 
postmoderne wereld moet telkens opnieuw coherente verhalen 
over zichzelf verzinnen. De mens is voortdurend bezig met 
het opnieuw construeren van de eigen identiteit, omdat de 
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geëigende verhalen niet langer als model gelden. Omdat de 
mens functioneert in verschillende levensstijlsectoren, is de 
gecreëerde identiteit ook pluriform. De eigen levensstijl ligt 
niet vast, maar wordt gekozen uit verschillende mogelijkheden. 
Volgens socioloog Bauman ziet de postmoderne mens zich 
gesteld voor een ‘plurality of choices’: verschillende waarheden 
staan naast elkaar.567 Dit zorgt ervoor dat de postmoderne 
mens ‘een homeless mind’ heeft. Antwoorden op morele vragen 
worden niet meer geleverd door de grote vertellingen, maar zijn 
te vinden in de kleine vertellingen van alledag.

Deze denkers onderkennen de problematiek waarmee een 
individu worstelt in de postmoderne fase van de moderniteit. 
Die vaststelling geldt in veel hogere mate voor prozaïsten en 
dichters, die immers op zoek gaan naar artistieke vormen om 
hun wereldbeeld te verwoorden. Omdat het grote verhaal van de 
moderne, autonome literatuur aan waarde begint te verliezen, 
moeten auteurs opnieuw de traditie uitvinden. Paradoxaal 
genoeg wenden auteurs uit de jaren zeventig zich herhaaldelijk 
tot die moderne traditie. Zij zoeken in het literaire verleden 
naar een antwoord op de eigentijdse vragen die zij zich stellen. 
De collectieve identiteitscrisis van de literatuur in de jaren 
zeventig is daarmee symptomatisch voor de identiteitscrises 
van de postmoderne mens. In het volgende hoofdstuk zullen 
we de poëticale zoektocht van verschillende auteurs volgen – ze 
volgen niet langer de vaststaande modellen, maar plunderen de 
bestaande tradities. Op basis van die traditie creëren zij nieuwe 
poëticale inzichten. Die poëticale inzichten kunnen niet los 
gezien worden van de cultuurhistorische ontwikkelen waar deze 
auteurs op reageren.

De drie hoofdpersonen uit dit hoofdstuk – Maarten ’t Hart, 
Jeroen Brouwers en Cyrille Offermans – gaven ieder hun visie 
op dezelfde veranderingen in de literaire en de maatschappelijke 
wereld. Voor alledrie betekent het schrijven eerst en vooral 
een reageren op de wereld, het creëren van een visie op 
‘postmoderniteit’. Die beelden worden niet gemaakt in isolement, 
maar juist in het onderlinge debat. ’t Hart reageerde op Revisor- 
en Raster-auteurs, Brouwers fulmineerde tegen de zeventigers 
en Offermans deelt met zijn Raster-collegae de weerzin tegen 
het subjectivisme van onder meer ’t Hart. Het is moeilijk uit 
te maken welk oordeel over de situatie van de literatuur in de 
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postmoderne fase van de moderniteit het meest legitiem is. 
Heeft ’t Hart gelijk als hij de commercialisering omarmt? Of 
Brouwers die terug wil naar ‘een nieuwe Revisor’? Of moeten 
we Offermans en zijn collegae volgen in hun op de Frankfurter 
Schule gebaseerde kritiek op de inkapseling van de literatuur in 
het kapitalisme?

Eerdere literatuurhistorici die over postmoderniteit 
schreven, waarderen de situatie totaal verschillend. Voor Ruiter 
en Smulders is het postmoderne anything goes een subliem 
schouwspel, terwijl het voor Vaessens en Joosten een steen des 
aanstoots is. De twee academische poëziecritici verwoorden 
regelmatig hun voorkeur voor die postmoderne literatuur die 
onder invloed van een denker als Lyotard de postmoderne 
conditie bekritiseert. Hun aversie tegen literaire richtingen 
die niet in beginsel kritisch willen zijn, gaat hier zo ver dat de 
suggestie wordt gewekt dat deze auteurs – waarvan Maarten 
’t Hart natuurlijk een belangrijk voorbeeld is – niets met de 
postmoderne conditie te maken zouden hebben. Het moge 
duidelijk zijn dat ik die opvatting niet deel. Zowel het bejubelen 
van de postmoderne conditie, als het bekritiseren ervan, zijn 
houdingen die postmoderne auteurs aan kunnen nemen – met 
alle gevolgen voor de te kiezen literaire vormen van dien. Dit 
debat – tussen auteurs die de commercie lijken te omarmen 
en auteurs die zich daar mordicus tegen keren – bevindt zich 
in het hart van de literatuur uit de jaren zeventig – zo hebben 
de voorbeelden van ’t Hart, Brouwers en Offermans duidelijk 
gemaakt.
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Hoofdstuk 7: 
De taak van de schrijver. Een poëticaal debat in de
jaren zeventig 

7.1 Carel Peeters en het nieuwe proza
De interviewbundel Het nieuwe proza uit 1978 is een mooie 
illustratie van de invloed die commercie en media in de jaren 
zeventig op de literatuur kregen. Johan Diepstraten en Sjoerd 
Kuyper bundelden interviews met jonge schrijvers, meestal 
gehouden voor het literaire tijdschrift Bzzlletin. De interviewers 
spreken met verschillende auteurs waaronder Maarten ’t Hart, 
Jan Siebelink, Dirk Ayelt Kooiman, Doeschka Meijsing en Guus 
Luijters. Interviewbundel én tijdschrift waren er in de jaren 
zeventig op uit om de literatuur voor de geïnteresseerde leek 
toegankelijk te maken. En wie dertig jaar later de ‘bzzlletins’ 
uit deze jaren doorbladert, moet toegeven dat daarin veel 
waardevols te vinden is. Speciaalnummers over canonieke 
auteurs, complete nummers gewijd aan auteurs met nog maar 
enkele werken op hun naam – de redactie van Bzzlletin draaide 
er haar hand niet voor om. 

In de jaren zeventig echter is men allerminst positief over 
de activiteiten van Diepstraten en Kuyper. Het lezen van Het 
nieuwe proza doet criticus Carel Peeters de schellen van de 
ogen vallen: de literatuur gaat naar de verdommenis! Getergd 
schrijft Peeters twee stukken die augustus en september 
1978 verschijnen in Vrij Nederland. De criticus veegt daarin 
de vloer aan met het Nederlandse proza van dat moment. Hij 
heeft zich zo gestoord aan de interviewbundel omdat de vragen 
te persoonsgericht zijn (‘Hoeveel schrijf je nu per dag?’) en 
de auteurs nooit eens uitweiden over een maatschappelijk 
probleem. Deze constatering wakkert een stevige klacht aan 
tegen de literatuur van zijn tijd. Auteurs zijn te veel bezig met 
‘individuele psychologie’ en voegen zich te gemakkelijk naar de 
commerciële patronen van het eigentijdse culturele klimaat.

Peeters brengt zijn eigen literatuuropvatting hiertegen in 
stelling. Een auteur moet een visie hebben. Hij moet in zijn 
werk ‘persoonlijke samenhangen en inzichten’ verwerken. 
Waar de wetenschappen verschijnselen isoleren, daar kan de 
literator een metapositie innemen van waaruit hij wél de grote 
verbanden kan zien. Geheel volgens de moderne poëtica ziet 
Peeters de schrijver als iemand met een autonome positie die de 
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werkelijkheid anders en beter kan waarnemen dan de ‘gewone 
burger’. Het zien van die grote verbanden moet wel leiden tot 
cultuurkritiek. Daarmee scherpt Peeters het antiburgerlijke 
karakter van zijn literatuuropvatting nog eens aan:

“Voor de schrijver is de maatschappij eerder een vijand 
dan een vriend, hoe ongemakkelijk zijn positie daarmee 
ook is. Zijn analyses van wat er om hem heen gebeurt 
moeten ongenaakbaarder en subtieler zijn dan van wie 
ook, omdat hij aan niemand verantwoording schuldig 
is.”568

In Peeters’ literatuuropvatting zien we verschillende elementen 
terug van wat ik eerder de autonomie van de literatuur noemde. 
Zijn weerzin tegen commercialisering maakt duidelijk dat Peeters 
hecht aan de sociaal-economische autonomie. Belangrijker 
echter is voor hem de politieke en levensbeschouwelijke 
autonomie. Om die vrijheid te beschermen moeten zijn 
tijdgenoten zich anders op gaan stellen: de schrijver heeft een 
vrije (‘soevereine’) positie in de maatschappij, maar die kan hij 
alleen behouden door zich niet te conformeren aan standpunten 
of ideologieën. Zijn partijdigheid dient altijd relatief te zijn. 
Maar jonge schrijvers zijn helemaal niet op zoek naar die 
kritische vrijplaats, merkt Peeters tot zijn ontsteltenis. Ze zijn 
niet op de hoogte van actuele filosofische en culturele thema’s, 
laat staan dat ze er op reflecteren. Tot nu toe is er binnen iedere 
belangrijke literaire generatie wel een roman ontstaan “waarin 
de ambivalente verhouding van een schrijver tot de samenleving 
wordt beschreven.”569 De meeste jonge schrijvers in de jaren 
zeventig hebben zich echter neergelegd bij een positie die Peeters 
meesmuilend die van de ‘gelocaliseerde outcast’ noemt. Deze 
‘uitgestotene’ wordt door de maatschappij onderhouden, doet zo 
nu en dan zijn literaire kunstje, maar is voor die maatschappij 
totaal ongevaarlijk en marginaal. Literatuur is niet langer een 
vrijplaats voor kritische intellectuelen, maar een reservaat vol 
jongelingen die graag kunstzinnig willen zijn maar zich liefst zo 
ver mogelijk van de maatschappij willen houden.

Peeters initieert met deze beschouwing een discussie over 
de autonomie van de literatuur op het niveau van de identiteit: 
hoe zien schrijvers hun métier? Welke rol zien zij voor zichzelf 
in de samenleving? Peeters appeleert aan een vorm van 
schrijverschap die vooral in het interbellum hoogtij vierde; niet 
voor niets beroept hij zich herhaaldelijk op Menno ter Braak. 
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De schrijver is dé antagonist van de burgerlijke samenleving 
en zijn ‘literaire kennis’ wordt hoger gewaardeerd dan de 
gefragmenteerde kennis van de wetenschap. In zijn literaire 
werk creëert de schrijver een hoogst persoonlijke samenhang 
waaruit een kritische maatschappijvisie spreekt. 

De criticus, die zelf nog stellig gelooft in deze vorm van 
literatuur, houdt de jonge schrijvers dit kunstenaarsbeeld nog 
eens voor en confronteert hen daardoor met een positie die zij zélf 
niet langer willen of kunnen innemen. In de zeer uiteenlopende 
reacties van jonge auteurs op de zes stellingen die Peeters naar 
aanleiding van zijn krantenstukken in De Revisor publiceert, 
zien we hoe auteurs uit de jaren zeventig worstelen met de vraag 
in hoeverre de schrijver nog een soevereine positie inneemt.570 
Heeft de schrijver zoiets als een taak? Aan de hand van die ene 
discussie over de taak van de schrijver kan het hele palet aan 
poëticale opvattingen geschetst worden dat in de literatuur van 
de jaren zeventig te vinden is. 

7.2  Het oprechte veinzen. De Revisor en de positie  
van de schrijver

Dat Peeters’ stellingen verschijnen in De Revisor, ligt voor 
de hand. Hij is immers een liefhebber van het Revisor-proza, 
waarin veel aandacht is voor de vorm van het kunstwerk. Hij 
waardeert het werk van deze schrijvers meer dan het ironisch 
realistische proza uit Maatstaf en Tirade of de vormtechnisch 
vernieuwende en politieke bewuste teksten uit Raster. Hoewel 
hij de Revisor-auteurs de meest interessante schrijvers uit hun 
tijd vindt, vrijwaart hij hen allerminst van zijn kritiek. Door hun 
preoccupatie met de vorm van de literaire tekst hebben zij te 
weinig oog voor het geven van cultuurkritiek. Dat komt omdat 
deze jonge schrijvers nog in een groeifase zitten:

“Ik vind de aandacht voor het materiaal van de schrijver 
en de vormen die hij kiest heel belangrijk. Zij staat voor 
de verbazing van elke behoorlijke schrijver over de 
mogelijkheden en onmogelijkheden van de taal. Dit is de 
fase van de grote ogen. Maar ik ben er niet van overtuigd 
dat het boeiend kan blijven als men in deze fase blijft 
seken. Materiaal is materiaal, een beduidend onderdeel 
van het uiteindelijke kunstwerk, maar niet het kunstwerk 
zelf.”571

Wie de poëtica van de Revisor-auteurs kent, zou zich kunnen 
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verbazen over de affiniteit die Peeters voelt met het tijdschrift. 
Daarin worden namelijk ideeën over aard en functie van de 
literatuur verkondigd die nogal afwijken van die van de Vrij 
Nederland-criticus. Het zijn vooral redactielid van het eerste uur 
Dirk Ayelt Kooiman en de latere redactieleden Nicolaas Matsier 
en Frans Kellendonk die zich in de eerste jaren van het tijdschrift 
manifesteren. Zij kunnen verantwoordelijk gehouden worden 
voor de poëtica waarmee De Revisor zich een herkenbare positie 
in het literaire debat heeft veroverd. Er zijn in het tijdschrift 
nogal wat poëticale bijdragen te vinden, essays natuurlijk en 
lezingen, maar vooral interviews. Wie al die poëticale teksten 
leest, merkt dat er veel is wat de op het oog toch verschillende 
literatoren die in De Revisor publiceerden met elkaar verbindt. 
De rode draad die door het tijdschrift loopt, vertoont grote 
verschillen met de literatuuropvattingen van Carel Peeters. 

De Revisor-auteurs zijn in zekere zin ‘het modernisme 
voorbij’. Zij zijn dit op twee verschillende niveaus. Zij verwoorden 
een schrijversbeeld dat niet overeenkomt met de kritische 
kunstenaar uit de ‘moderne fase van de moderniteit’. Zij denken 
niet hetzelfde als Carel Peeters over hoe een schrijver in de 
samenleving moet functioneren. Dat heeft natuurlijk gevolgen 
voor de manier waarop zij omgaan met de poëticale en literair-
historische traditie van onder meer het modernisme. Auteurs 
uit De Revisor staan in de traditie van het modernisme, maar 
niet zonder kanttekeningen te plaatsen bij enkele belangrijke 
uitgangspunten van die stroming. 

Hoe ver men in De Revisor af stond van de ideeën van Peeters 
over wat een schrijver zou moeten doen, blijkt uit de reactie van 
Willem Jan Otten in het debat: “Als ik iets wil beweren in de 
trant van ‘het is de taak van de schrijver’, voel ik mij betrapt.”572 
Verder beweert Otten: “Mijn probleem is namelijk dat de 
schrijvers bij wie ik mij thuis voel zich geen illusie maakten over 
hun positie.”573 Otten vindt dat een kunstenaar niet de illusie 
moet creëren dat het beschrijven van de werkelijkheid zin heeft.

“Er is geen keus. Of je gelooft in je schrijverschap, in de 
mogelijkheid om iets méér te zijn dan een gelokaliseerde 
outcast, - of je ziet de werkelijkheid in, en je probeert 
je positie, je cul de sac zo getrouw mogelijk in kaart te 
brengen. In het eerst geval wordt kunst een religie, een 
rad om almaar sneller voor je ogen te draaien, net zolang 
tot er alleen maar een onbeweeglijke abstractie te zien is. 
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In het tweede geval probeer je onder woorden te brengen 
wie je niet bent, wat je niet wil.”574

In dit citaat legt Otten een dilemma bloot dat voor veel Revisor-
auteurs van elementair belang was. Als je de positie inneemt die 
door Peeters wordt bepleit, dan wordt schrijven een religieuze 
aangelegenheid, waarin begrippen als Schoonheid en Verbeelding 
een bijna mystieke lading krijgen. Otten echter heeft ingezien 
dat deze literatuuropvatting niet langer adequaat is: hij gelooft 
er niet meer in dat een auteur met behulp van het fictionele een 
eenheid kan creëren die er in de ‘echte werkelijkheid’ niet is. Aan 
die opvatting ligt een grenzeloos vertrouwen in het medium (de 
taal) ten grondslag dat door Revisor-auteurs niet langer gedeeld 
wordt. Otten en andere auteurs uit het tijdschrift willen juist 
laten zien dat het gebruik van fictie onvermijdelijk leidt tot een, 
in wezen, bedrieglijke situatie. Er resteert hen niets anders dan 
te laten zien wat een schrijver niet kan. Daarmee ontmaskert 
men de kunstenaar die zichzelf ziet als priesterlijke figuur of 
soeverein maatschappijcriticus als ‘gewoon’ iemand die mooie 
dingen maakt. 

Dat betekent automatisch dat een schrijver zich ook niet 
hoeft op te werpen als begenadigd cultuurcriticus, zo blijkt uit 
de woorden van Nicolaas Matsier. 

“Het is niet zo dat ik geen politieke belangstelling 
zou hebben. Maar ik bedrijf literatuur, en hoeveel 
maatschappelijke relevantie die literatuur nog heeft, 
God mag het weten. Vooralsnog worden schrijvers 
gerekruteerd uit de bourgeoisie, en belangwekkende 
uitzonderingen op die regel zijn er vrijwel niet. Men 
schrijft voor zijn eigen club. Ik weet dat de cultuur waar 
ik belang in stel, en waar mijn omgeving belang in stelt, 
ontoegankelijk is voor de niet-bourgeoisie. Ik heb niet de 
neiging die grens te doorbreken. Ik zou niet weten wat dat 
ook maar zou moeten inhouden.”575

Matsier rechtvaardigt hier wat in zijn ogen een elitaire visie 
op het schrijverschap is, door te benadrukken dat de schrijver 
en de burger deel uitmaken van dezelfde klasse. Waar Peeters 
de auteur opnieuw zijn antiburgerlijk karakter wil inwrijven, 
benadrukt Matsier hier juist de plaats van de auteur als 
onderdeel van de burgerij. Dat is blijkbaar al elitair genoeg. Net 
als Otten en Matsier benadrukt Robert Anker dat de kunstenaar 
‘gewoon’ mooie dingen maakt:
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“Een kunstenaar, beseffen we, beschikt niet over diepere 
gevoelens of een grootser gedachtenvlucht dan zijn 
bewust levende tijdgenoten. Wel heeft hij het vermogen 
objecten te maken die los van hem een eigen, glanzend 
bestaan leiden.”576

Het geloof dat de dichter – als een technisch genius – via de taal 
een ideële harmonie kan bewerkstelligen is volgens Anker sinds 
het optreden van Martinus Nijhoff verdwenen. De deformatieve 
poëzie van de vijftigers heeft dit geloof definitief ten grave 
gedragen. Anker pleit voor een poëzie waarin de werkelijkheid 
wordt waargenomen om vervolgens getransformeerd te worden 
in een talig bouwwerk. Dat pogen zónder de illusie dat er 
daarmee iets hogers wordt bereikt, levert de volgende paradox 
op.

“We zouden geen mensen zijn, als we blijvend onthecht 
zouden raken van het stoffelijke, maar engelen; we 
zouden weinig meer zijn dan dieren, als we niet telkens 
zouden streven naar onthechting. Deze paradox is de 
basis van de moderne poëzie.”577

Ankers essay (‘Op zoek naar de olifant’) leidt ons als vanzelf 
naar de kern van de zaak. Veel auteurs uit De Revisor worstelen 
met de vraag wat de dichter – die immers een gewoon mens is 
– met zijn gedicht moet, of de prozaïst met zijn verhaal? Om 
die vraag te beantwoorden richt men zich op de literatuur uit 
het modernisme – waarbij de Nederlanders Simon Vestdijk en 
Martinus Nijhoff herhaaldelijk het ijkpunt zijn. Deze auteurs 
kunnen – zo is al een enkele keer beweerd – gezien worden als 
modernistische schrijvers zoals Fokkema en Ibsch die geschetst 
hebben.578 Het zijn auteurs die ervan uitgaan dat de chaotische 
werkelijkheid alleen maar vanuit het individuele perspectief van 
de auteur beschreven kan worden en dat iedere beschrijving 
derhalve subjectief is. Vanuit een zo onafhankelijk mogelijke 
positie bekijkt de modernist de wereld en hij creëert in zijn werk 
een zinvolle samenhang (met behulp van verbeelding en mythe) 
die in de chaotische werkelijkheid ontbreekt.

Eén van de auteurs uit De Revisor die er een moder nistische 
literatuuropvatting op na lijkt te houden is Jan Kuijper. 
Interviewer en Revisor-redacteur Tom van Deel stelt hem de 
volgende vraag: 

“Het tot gedicht gemaakte verleden staat je dus altijd bij?

DE_TAAK.indb   416DE_TAAK.indb   416 20-05-2007   23:40:4120-05-2007   23:40:41



417

Ja, maar het gaat niet zover dat het gedicht je altijd 
bijstaat, het gaat wel degelijk om het verleden zelf.
Toch krijgen die gedichten een amulet-functie.
Het moet via een gedicht gaan, omdat het anders alleen 
maar voor mij persoonlijk zou gelden, en het is de 
bedoeling dat zoiets werkt voor iedereen die het leest. In 
die zin kun je zeggen dat gedichten een soort amuletten 
worden.”579

Kuijper gelooft in de mogelijkheden van de poëzie om het 
verleden in taal te vatten en daarmee iets fictioneels te creëren 
dat de werkelijkheid ontstijgt. Even verderop karakteriseert hij 
zijn poëzie als volgt: 

“[…] doen alsof toevalligheden in het leven toch nog wel 
enig effect zouden kunnen hebben, zij het op een ander 
plan. […] Dat is het symbolische plan, een plan van 
woorden. Je beweegt je buiten  de wereld in symbolen 
die vanuit deze wereld te begrijpen zijn, en daardoor ben 
je in de gelukkige gelegenheid zinloze dingen uit deze  
wereld in die andere wereld een soort zin te geven.”580 

Kuijper geeft hier blijk van een symbolistisch, zelfs haast 
romantisch, geloof in het gedicht als een wereld waarin de 
dichter kan vluchten voor de werkelijkheid. Niet alleen de jonge 
dichter Kuijper geeft blijk van een vertrouwen in de taal, ook 
zijn oudere collega Willem Brakman, groot liefhebber van het 
werk van Simon Vestdijk, verwoordt opvattingen die niet ver af 
staan van die uit het modernisme. Hij keert zich in ieder geval 
zeer stellig tegen het realisme dat de illusie creëert dat er (a) 
een verstaanbare wereld bestaat en (b) dat die wereld in een 
verstaanbare tekst weergegeven kan worden.  

“Ik wil daar niet hysterisch over doen, maar waar de 
werkelijkheid toch iets of wat schizofrene en absurde 
trekken heeft aangenomen, daar ga je toch niet naadloze 
gehelen maken, de lezer laten schuilen onder de paraplu 
van de almachtige verteller? Dat kan niet meer.”581 

In een lezing, ‘Bij nader inzien’, legt Brakman zijn moder-
nistische kaarten op tafel. Voor Brakman dankt de roman 
haar bestaan aan de pogingen van uiteenlopende auteurs de 
verbroken eenheid tussen ik en wereld te herstellen, door een 
almachtige verteller (Fielding), door een harmonieus gedroomd 
verleden (Richardson), door de herinnering (Proust) of door het 
weergeven van een bewustzijnsstroom (Joyce, Woolf). 
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“Waar ik de gelegenheid had, heb ik trachten duidelijk 
te maken dat het herstellen van deze totaliteit een 
vormprobleem is en dat de roman de kunstvorm is 
die wezenlijk met dit proces samenvalt: de subjectieve 
ervaring, het toevallige, het bijzondere wordt getild in de 
sfeer van het algemene, het objectieve, het noodzakelijke. 
De oneindigheid der thema’s in het landschap der letteren 
kan mijns inziens worden geabstraheerd tot een formeel 
probleem met als essentie: tonen dat het leven zinvol is, 
verwijzend.”582

Dat Brakmans opvattingen inderdaad sterk verwant zijn aan 
deze modernistische ideeën blijkt wel uit het bewonderende 
exposé over Proust dat een groot deel van de lezing omvat. Die 
bewondering wordt als volgt verwoord: 

“Ik heb met dit citaat getracht aan te tonen hoe het 
schrijven een poging is een gebroken eenheid te herstellen, 
langs welke weg dit bij de specifieke problematiek van 
Proust mogelijk was, hoe een tot het uiterste verfijnd 
subjektivisme uiteindelijk toch binnen algemene 
dimensies treedt, zoals in dit geval een als het ware van 
binnenuit belicht fin de siècle.”583

Ook de jongere prozaïste Doeschka Meijsing plaatst haar 
eigen werk in de traditie die begint met Vestdijk. Toch is haar 
opvatting over de relatie fictie – werkelijkheid genuanceerder 
dan de gedachte dat de fictie een zinvolle ordening aanlegt in 
een chaotische wereld. 

“Ik geloof niet zo - dat is het misschien - dat de werkelijk-
heid chaotisch is en dat het daarom ook best geoorloofd 
is om die werkelijkheid chaotisch weer te geven. Ik geloof 
eerder dat de werkelijkheid de volstrekte logica van een 
labyrint heeft, die wij niet kennen, maar die wel volgens 
bepaalde lijnen gaat.”584

Uit dit citaat wordt duidelijk hoe Meijsing de invloed van 
Vestdijk mengt met de invloed van Jorge Luis Borges, een 
auteur in wiens werk de labyrintische structuur domineert. ‘De 
volstrekte logica van een labyrinth’ is een tamelijk paradoxale 
uitdrukking en het zal dan ook niet verbazen dat in het 
scheppend werk dat Meijsing in deze periode schrijft de logica 
niet altijd eenduidig te reconstrueren valt. 

Voor Meijsing bestaat de werkelijkheid uit een oppervlakte 
en een labyrintische onderstroom. De oppervlakte is triviaal en 
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voorspelbaar. De werkelijkheid is echter meer dan wat zij op het 
eerste blik lijkt. De verbeelding kan die labyrintische onderlaag 
naar boven halen en heeft daardoor macht over de werkelijkheid. 
Via de verbeelding kan het evenwicht aangebracht worden.

“En ik ben steeds op zoek naar de wetten van die 
verbeelding. Er moet een bepaalde systematiek aan ten 
grondslag liggen denk ik. Ze zijn niet chaotisch, maar ze 
zijn labyrintisch. Ik denk dat ik het heel verschrikkelijk 
zou vinden - een manco aan het bestaan, en amputatie 
ervan - als je die macht der verbeelding weg zou laten uit 
het bestaan. En het moet mogelijk zijn in een mensenleven 
om te achterhalen volgens welke kronkels en paden de 
werkelijkheid - dat wat je ziet en waarneemt - gepaard 
wordt aan wat je vermoedt en interpreteert.”585

In de poëticale uitlatingen die Jan Kuijper, Willem Brakman 
en Doeschka Meijsing in De Revisor doen, domineren de 
modernistische kenmerken. Met hun vertrouwen in de ordenende 
werking van de taal nemen zij een minderheidspositie in. En dat 
niet alleen. Het scheppend werk dat Brakman en Meijsing in deze 
jaren publiceren is niet zo eenvoudig te lezen als modernistisch. 
Wie op zoek gaat naar de fictionele eenheid die de werkelijkheid 
zin geeft, wordt in de vroege verhalen van Meijsing (De hanen 
en andere verhalen of Utopia) steevast op het verkeerde been 
gezet. Het proza van Brakman is zelfs herhaaldelijk in verband 
gebracht met het postmodernisme, onder meer in een door de 
auteur zelf zeer geprezen dissertatie.586 

Hoewel de Revisor-auteurs zich oriënteren op de poëtica van 
het modernisme, en enkele van hun literaire voorbeelden uit 
die periode betrekken, betekent dat niet dat we ook hun eigen 
werk gemakkelijk als modernistisch kunnen betitelen.587 De 
meeste Revisor-auteurs geloven niet meer zo sterk in de taal 
en in de kunstenaar als de modernisten deden. Zij hebben een 
sterke voorkeur voor auteurs als Jorge Luis Borges, Vladimir 
Nabokov en Witold Gombrowicz. Ook déze auteurs hebben een 
stap voorbij het modernisme gedaan. Ter illustratie volgen nu 
twee uitspraken van Brian McHale over Nabokov en van Elrud 
Ibsch over Borges: 

“The crossover from Modernist to Postmodernist writing 
also occurs during the middle years of Vladimir Nabokov’s 
American career, specifically in the sequence Lolita 
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(1955), Pale Fire (1962), Ada (1969).” 588 
“Borges, die tot de postmodernistische schrijvers van 
het eerste uur wordt gerekend, gebruikt en beheerst 
in zijn verhalen de procédés van modernisme en 
postmodernisme.”589

De positie die in deze citaten aan Nabokov en Borges wordt 
toegeschreven, is de positie die de meeste Revisor-auteurs in de 
Nederlandse literatuur innemen. Dit wordt helder als we zien hoe 
enkele Revisor-auteurs afwijken van Peeters’ literatuuropvatting, 
die ik al eerder modernistisch heb genoemd. Revisor-auteurs 
delen met Peeters de gedachte dat een schrijver per definitie 
een subjectieve beschrijving geeft van de werkelijkheid. De 
criticus legt daarbij echter de nadruk op het ordenende karakter 
van die beschrijving, terwijl de schrijvers twijfelen aan de 
mogelijkheid om met taal zo’n ordening te bewerkstelligen. Men 
probeert de werkelijkheid te interpreteren, maar beseft steeds 
de betrekkelijkheid van die interpretatie. Zij is immers niet meer 
dan een subjectief beeld naast vele andere subjectieve beelden. 
Dichter Jellema beweert: 

“Wat wij mensen doen is niks anders dan bruggen bouwen 
en die steeds verder uitstrekken, en naarmate wij onze 
denkbruggen steeds verder uitstrekken wijken de oevers 
ook. Je bereikt de oevers nooit.”590

Jellema wil in zijn werk benadrukken dat elk denkbeeld dat je 
maakt een kwestie is van perspectief en daarom betrekkelijk. 
Ook iemand als Gerrit Krol buigt zich over dit dilemma. In een 
vraaggesprek met Tom van Deel zegt hij hierover het volgende:

“Dus als ik via woorden kan zeggen dat wat hier staat 
voor alle mensen geldt die zich zus en zo tot elkaar 
verhouden, nou dan is dat achter de rug. Aan de andere 
kant ondergraaf ik alles wat ik zeg zelf weer. Ik heb 
wel een sterke behoefte aan macht, maar ik word daar 
intellectueel van af gehouden. Ik ben zelf de eerste, die 
inziet hoe betrekkelijk het is wat je ermee bereikt. Maar 
daarmee is de emotionele behoefte niet weg. Die is er en 
dat is een tamelijk sterke drijfveer.”591 

Krol werkt in het besef van de eigen betrekkelijkheid, maar 
wordt gedreven door een emotionele behoefte de wereld door 
het schrijven naar zijn hand te zetten. Ook dichter Ad Zuiderent 
geeft stem aan het slechts relatieve geloof in de taal en het 
kunstenaarschap. Volgens hem wijken de Revisor-dichters af 
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van een literaire groepering als de vijftigers omdat zij “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?”592

Zouden de bovenstaande citaten nog aanleiding kunnen zijn om 
een verwantschap te zien tussen De Revisor en de modernistische 
literatuuropvattingen, uit de volgende opmerkingen van Frans 
Kellendonk blijkt dat (in ieder geval enkele van) de Revisor-
auteurs er andere opvattingen op na hielden:

“Ik geloof niet meer zo, als de modernisten, Joyce, Virginia 
Woolf, etc., in de esthetische ordening als zingeving van 
de chaotische werkelijkheid. Dat heeft met allerlei dingen 
te maken. De literatuur heeft voor een groot deel de religie 
vervangen, [...], maar de literatuur is nog niet echt van 
God los. Want als die vorm werkelijk transcendent zou 
zijn, dan was de kunstenaar een priester die rechtstreeks 
is verbonden met een Opperschepper - hij  moet zijn 
inspiratie toch ergens vandaan halen. Is de vorm niet echt 
transcendent, dan zit de kunstenaar gevangen binnen 
zijn eigen visie, dan is hij een solipsist en dat vind ik nog 
minder aantrekkelijk. Dat is een dilemma waar ik nog 
lang niet uit ben.”593

We zien Kellendonk balanceren tussen twee mogelijke 
opvattingen over het schrijverschap. Aan de ene kant is er 
het moderne beeld: de kunstenaar als priester die door het 
schrijven transcendentie bereikt. Wat Kellendonk aanduidt 
met ‘transcendentie’, komt sterk overeen met Peeters’ beeld van 
de schrijver die met behulp van de verbeelding een tot dieper 
inzicht leidende interpretatie van de werkelijkheid kan geven. 
Tegenover dat moderne beeld plaatst Kellendonk ‘de kunstenaar 
als solipsist’. De schrijver is een eenling die als het ware 
gevangen zit in zijn eigen perspectief. Hij kan slechts waarnemen 
en schrijven vanuit zijn eigen subject en gelooft niet dat die 
subjectiviteit enige algemene geldigheid zou kunnen verkrijgen. 
En dan lijkt er geen andere positie mogelijk dan die van de 
‘gelocaliseerde outcast’. Peeters gaat ervan uit dat de auteur 
de mogelijkheid heeft om te kiezen voor de eerste mogelijkheid 
(‘de kunstenaar als priester’), terwijl Kellendonk meent dat dat 
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een simplificatie is. Er is geen sprake van een mogelijkheid tot 
kiezen: de auteur ziet zich gevangen tussen deze twee posities en 
kan niet anders dan met dit dilemma worstelen.

In 1984 houdt Gerrit Krol een lezing over ‘De abstracte 
roman’. In die lezing brengt hij zijn eigen werk expliciet in 
verband met het postmodernisme.594 Aan de hand hiervan licht 
Krol zijn eigen manier van schrijven toe: de schrijver neemt een 
tamelijk willekeurig deel van de werkelijkheid en laat door zijn 
manier van beschrijven zien dat dat het meest bijzondere deel 
van die werkelijkheid is. Op die manier kan de schrijver een deel 
van de werkelijkheid ‘verklaren’, een term die Krol niet zonder 
ironie hanteert. 

“Niet echt natuurlijk. De verklaring zal eerder een parodie 
zijn op De Verklaring en daarbij gebruik maken van een 
logica die innerlijke tegenstrijdigheden toestaat, zoals 
Borges in zijn vertelling ‘De tuin van de paden die zich 
splitsen’. Mogelijk is het een verklaring die je alleen 
maar verder van huis brengt. Mogelijk ook verklaren 
twee zinnen die niets met elkaar te maken hebben, elkaar 
doordat ze bij elkaar gezet worden. Zo kan een abstracte 
mededeling begrepen worden, als je er een concrete 
gebeurtenis op laat volgen. En omgekeerd, een concrete 
gebeurtenis krijgt diepte door te suggereren dat de 
abstractie die er  -willekeurig- op volgt, er mee te maken 
heeft.”595 

Krol uit hier een idee over het schrijven dat direct in gaat tegen 
Peeters. De laatste wil dat de auteur zich toelegt op het zoeken 
van ‘De Verklaring’ en gelooft heilig in de mogelijkheden 
daartoe. Krol laat in dit citaat zien dat hij gelooft dat de 
kunstenaar hoogstens een parodie op die verklaring zou kunnen 
geven: een kunstmatige variant die laat zien dat het begrip 
verklaring per definitie iets kunstmatigs is. 

De combinatie van abstractie en concreetheid is funda-
menteel voor Krols schrijverschap. Belangrijk hierbij is in te 
zien dat de waarheden voor Krol erg relatief zijn. De waarheid 
van een bewering hangt zo sterk af van haar relatie tot andere 
beweringen, dat men wel moet concluderen dat waarheden een 
zeer beperkte reikwijdte hebben. De abstracties in zijn werk 
ontlenen hun ‘waarheid’ dan ook alleen aan hun plaats in de 
context van het verhaal. Daarmee verandert de functie van 
abstracties van ‘waarheid’ in ‘schoonheid’. Voor Krol is iets mooi 
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als het in elkaar past, wat hem het gevoel geeft getuige te zijn 
van iets nieuws, iets dat voor het eerst op deze manier in elkaar 
zit. Schoonheid zit dus niet in abstracte waarheden, maar in de 
unieke constructie die gemaakt kan worden van elementen uit 
de werkelijkheid. 

In deze tekst formuleert Gerrit Krol zijn antwoord op de vraag: 
‘wat moet een schrijver nog in een tijd waarin het modernistische 
geloof in de mogelijkheden van kunst en kunstenaar naar de 
achtergrond is verdrongen?’ Van de jongere generatie Revisor-
auteurs zijn het  vooral Dirk Ayelt Kooiman en Frans Kellendonk 
die zich in expliciet poëticale beschouwingen uitlaten over dit 
probleem. Auteurs als Matsier, Meijsing en Canaponi essayeren 
in deze fase veel minder, maar blijken in hun scheppend werk 
op één lijn te zitten met Kooiman en Kellendonk. 

Dirk Ayelt Kooiman is in het grote aantal beschouwingen 
dat hij tussen 1969 en 1980 in Soma en De Revisor schrijft 
voortdurend op zoek naar een antwoord op eerdergenoemde 
vraag. In hoofdstuk vijf heb ik zijn literatuuropvattingen 
uitgebreid aan de orde gesteld. Kooiman gaat feller dan welk 
Revisor-auteur ook in tegen de opvattingen van Peeters. Door 
zijn onbekendheid met de taalfilosofie ziet Peeters over het hoofd 
dat hij dingen van de literatuur verwacht die men er niet meer 
van kan verwachten. Kooiman en zijn generatiegenoten komen 
tot de conclusie dat een literair werk alleen geldigheid kan 
bezitten als het steeds weer laat zien dat het eigenlijk kunstmatig 
is. Zoals Kooiman zegt, is dat niet slechts een vormkwestie. Voor 
deze auteurs wordt de vorm van het literaire werk de inhoud 
ervan. Zij schrijven over hoe men nog kan schrijven en leggen er 
nadruk op dat wat zij vertellen een verzinsel is. 

Net als Kooiman en Matsier benadrukt Frans Kellendonk 
in het Haagse Post-interview dat literatuur een kunstmatig 
karakter nodig heeft: 

“Romans en verhalen zijn altijd bedacht. Het enige 
verschil is wellicht dat Kooiman, Meijsing, Matsier en 
ik veel bewuster bezig zijn met het vormgeven dan veel 
andere schrijvers. Ik vind dat een schrijver altijd moet 
proberen een perfecte vorm te vinden, als hij dat niet doet 
schiet hij voor mij tekort.”596

Maar wat is dan die perfecte vorm? Ook Kellendonk zelf lijkt dat 
nog niet goed te weten:
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“In mijn verhalen probeer ik verbanden bloot te leggen, 
ik ben niet tevreden met het simpel anekdotisch vertellen 
van een verhaal. Ik schrijf nu eenmaal om bepaalde dingen 
te ontdekken, om iets duidelijk te maken...problemen 
waar ik al een tijd mee rondloop. Schrijven is voor mij 
de creatieve manier om die problemen op te lossen of in 
ieder geval om ze tot klaarheid te brengen. Omdat die 
problemen vrij complex zijn (lees Bouwval er maar op 
na) zullen mijn verhalen altijd meerder betekenislagen 
hebben. Die problemen eisen een behandeling op 
meerdere niveaus tegelijk.”597

Kellendonk legt als volgt uit wat hij bedoelt als hij het heeft over 
het ‘vormgeven’ en ‘het oplossen van problemen in literatuur’: 

“Wat de Revisor-mensen van andere schrijvers onder-
scheidt is misschien dat zij die vorm van vertellen 
[de negentiende-eeuwse realistische romanstijl, SB] 
ter discussie stellen. Zij zijn zich ervan bewust dat ook 
andere manieren van vertellen mogelijk zijn, en in ieder 
geval dat voor ieder thema een eigen vorm moet worden 
gevonden.”598  

Op het moment dat het HP-interview plaatsvindt is Kellendonk 
nog niet lang gedebuteerd en is hij nog maar net deel uit 
gaan maken van De Revisor. Vandaar misschien dat hij nog 
wat weifelmoedig klinkt. Pas later in zijn literaire loopbaan 
zal hij bewuster en meer essayistisch nadenken over zijn 
schrijverschap. Eén van zijn mooiste en interessantste essays 
is ‘Idolen. Over het tweede gebod’, een essay dat is voorgelezen 
in 1986, na de periode van dit onderzoek dus en dat niet in De 
Revisor heeft gestaan. Maar het had er zo in kunnen staan, want 
het raakt aan de kern van de literatuuropvatting van de meeste 
Revisor-auteurs. 

De lezing centreert zich rondom het tweede van de tien 
geboden, het verbod een gesneden beeld “noch enige gelijkenis 
[te] maken van hetgeen boven in den hemel is, noch van hetgeen 
onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de 
aarde is.”599 Een gebod dat bij uitstek van toepassing is op het 
kunstenaarschap. Het maakt de kunstenaar, die immers op de 
een of andere manier een beeld maakt van de werkelijkheid, tot 
zondaar. Kellendonk stelt uitdrukkelijk dat hij ‘werkelijkheid’ 
een leeg begrip vindt. Hij zegt erover te spreken in het besef niet 
te weten waar hij over praat. Voor hem zijn de natuurwetten, 
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evenals religie, metafysica en kunst, manieren om de 
werkelijkheid bewoonbaar te maken, waarbij de ene manier 
niet objectiever is dan de andere. Op basis daarvan verwerpt 
Kellendonk het realisme, dat pretendeert waarheidsgetrouwe 
beelden van de werkelijkheid te creëren en daardoor getuigt van 
een gebrek aan durf om de uitdaging van het ‘mysterie’ aan te 
gaan.

Tegenover dat realisme plaatst hij het ‘estheticisme’, de 
literatuur van de ivoren toren, die denkt dat alles uitmondt in 
een boek, dat er geen werkelijkheid is buiten het boek. Beide 
richtingen doen hetzelfde: ze streven naar een kunst die de 
werkelijkheid opslokt. Het debat tussen de twee richtingen is 
dus in de ogen van Kellendonk overbodig. Toch is er wel verschil: 
“Een verschil is wel dat het estheticisme tenminste niet huichelt, 
en ook veel mooiere vormpjes maakt.”600

Uiteindelijk interpreteert Kellendonk het tweede gebod 
als een waarschuwing tegen beelden die de mens het zicht op 
het leven kunnen ontnemen. Als voorbeeld hiervan geeft hij de 
televisie die de mens gevangen houdt in een gedetermineerde 
beeldwereld. 

“Als je nagaat hoezeer je leven door beelden beheerst 
wordt, door verhalen, theorieën, ideologieën, dan begrijp 
je waarom het zo hoog op de ranglijst staat, maar tevens 
blijkt dan dat het ondoenlijk is je eraan te houden.”601 

De mens heeft nu eenmaal de neiging het mysterie een menselijk 
gezicht te geven. Kellendonk noemt dat de onvermijdelijke 
zonde. Wat moet iemand nu als hij beseft dat hij die zonde 
begaat, als hij beseft geloof te hechten aan een denksysteem dat 
in feite de waarheid verdraait? Kellendonks antwoord daarop is: 
ironie. Realistische auteurs pretenderen te weten waar ze het 
over hebben. De manier van schrijven die Kellendonk prefereert 
zegt: 

“We doen net alsof we weten waar we het over hebben, 
en we vergeten geen moment dat we maar doen alsof.’ 
Mijn definitie van ironie luidt in twee woorden: oprecht 
veinzen.”602 

De ironie erkent het mysterie, gaat uit van het niet-weten en 
kan zich daarom steeds bijstellen zonder zich te ondermijnen. 
Daarom moet kunst voor Kellendonk nadrukkelijk onecht 
zijn, ze mag zich niet beroepen op het leven. Het essay sluit 
af met een alinea waarin Kellendonk deze literatuuropvatting 

DE_TAAK.indb   425DE_TAAK.indb   425 20-05-2007   23:40:4220-05-2007   23:40:42



426

schitterend verwoordt:
“De ogenblikken dat een verhaal of een gedicht eerlijk 
bekent dat het van taal gemaakt is, dat een schilderij 
blijk geeft van zijn verf, of een beeldhouwwerk, tegen 
alle regels van de representatie in, het materiaal 
waarvan het is vervaardigd gehoorzaamt, dat zijn voor 
mij de bevrijdende ogenblikken in de kunst. [...] Bij elke 
kunstervaring moet het transparante venster waar je voor 
zit af en toe beslagen raken met rijm, en moet het glas 
zichtbaar worden door de spookachtige ijzervarens die 
erop groeien.”603

Het is niet gemakkelijk om te formuleren wat ‘de poëtica van 
De Revisor’ zou zijn. Er is een aantal auteurs dat – in hun 
expliciete poëtica – aansluiting zoekt bij de modernistische 
literatuuropvattingen van auteurs als Vestdijk en Nijhoff. Van 
deze auteurs heb ik Jan Kuijper, Willem Brakman en Doeschka 
Meijsing aan het woord gelaten, maar niet zonder te constateren 
dat zij in hun impliciete poëtica, ofwel het literaire werk dat 
zij maken, wel degelijk voorbij het modernisme lijken. Kuijper 
stelt in zijn poëzie steeds de vraag naar de grens van fictie en 
werkelijkheid, Meijsing legt de nadruk op het subjectieve van 
de werkelijkheidsbeschrijving en Brakmans teksten zijn wars 
van elke vorm van eenheid. Zowel Meijsing als Brakman zijn 
door literatuurhistorici dan ook in verband gebracht met het 
postmodernisme, al is daarover niet altijd overeenstemming.604

 De andere auteurs die in dit hoofdstuk aan het woord zijn 
geweest, maken in hun expliciete poëtica duidelijk dat zij een 
stap verder willen gaan dan hun modernistische voorgangers. 
Voor hen is het moderne geloof in de literatuur verloren gegaan 
en zij trekken daaruit de conclusie dat daarmee ook verschillende 
aspecten uit de modernistische poëtica niet langer houdbaar 
zijn: zij zoeken naar nieuwe mogelijkheden voor het schrijven. 
De opmerkingen van Willen Jan Otten over de ‘gelocaliseerde 
outcast’ die beseft een ‘cul de sac’ te bewonen, maken duidelijk 
dat de schrijver in de jaren zeventig een andere positie heeft 
dan in de decennia hiervoor. De kunstenaar heeft niet langer 
een maatschappelijke of eenheidscheppende cultuurkritische 
taak. Hij is een ‘gewoon’ mens die ‘toevallig’ goed is in het 
maken van kunstwerken. In zijn lezing ‘Het fantoom van de 
karakterloosheid’ uit 1984 zal Otten afstand nemen van deze 
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‘democratische’ literatuuropvatting die de schrijver zijn uniciteit 
ontzegt.605 In 1979 verzet hij zich nog, met Kooiman, tegen de 
idee van Peeters dat de schrijver vrij is en in staat zou zijn die 
maatschappelijke positie te heroveren. Een schrijver is geen 
soevereine geest, maar het product van tal van maatschappelijk 
bepaalde omstandigheden, net als al die andere mensen. 

Veel Revisor-auteurs, Kooiman, Matsier, Kellendonk, 
Jellema, Otten, Anker, Zuiderent en Krol, gaan op zoek naar een 
manier om die leegte in te vullen. Dat zij niet langer geloven in 
een maatschappijkritische functie voor de schrijver, brengen deze 
auteurs in verband met veranderingen in de wereld. Zo beweert 
Kooiman een aantal keer dat er in deze periode geen algemeen 
geldige filosofische wereldbeschouwing is. Volgens hem bezint 
de filosofie zich op haar methode, op haar mogelijkheden. Om 
die reden kan literatuur ook geen afgeronde wereldbeelden 
presenteren, maar dient ook zij op zoek te gaan naar een nieuwe 
methode. 

Bij Kellendonk en Kooiman leidt dit tot een grote scepsis 
ten opzichte van traditionele verteltechniek, zoals die van de 
realistische roman. Realistische romans geven de lezer de illusie 
meegevoerd te worden in een andere, afgeronde werkelijkheid. 
De Revisor-auteurs gaan hier tegenin en proberen te voorkomen 
dat de lezer zich zonder meer kan identificeren met het verhaal. 
Zij doen dit door de vorm van het verhaal in het verhaal aanwezig 
te laten zijn. Op die manier laten zij het kunstmatige zien van de 
literatuur. Zo wordt de lezer erop gewezen dat een literair werk 
een fictioneel geheel is en kan hij niet meegevoerd worden in 
een andere werkelijkheid. Dit is dan ook wat Kellendonk bedoelt 
met het ‘ter discussie stellen van de vorm’. Voor deze auteurs 
zijn de traditionele vertelvormen failliet. Zij zijn op zoek naar 
vormen waarin zij zich wel uit kunnen drukken.

Dit alles resulteert in literatuur waarin de nadruk wordt 
gelegd op het artificiële ervan. Vaak wordt het schrijfproces het 
onderwerp van het verhaal, ‘het spiegelen wordt gespiegelde’. 
Het belangrijkste kenmerk van het Revisor-proza is dan ook het 
metafictionele aspect. Ook het gebruik van intertekstualiteit kan 
hiermee in verband worden gebracht. Het is dan ook niet vreemd 
dat het deze auteurs niet gaat om  ‘wat’ er verteld wordt, maar 
om ‘hoe’ er verteld wordt. Dat ‘hoe’ namelijk is tegelijk het ‘wat’ 
van de vertelling. Veel verhalen gaan immers over het schrijven. 
De dichters in De Revisor zijn minder direct te relateren aan 
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een metafictionele vorm van het postmodernisme. Wel zijn zij 
bezig de ‘crisis in representation’, die na het modernisme is 
ontstaan intellectueel te verwerken. Dit leidt er bij de poëten 
veelal toe dat zij de grens tussen werkelijkheid en verbeelding 
thematiseren. Zij doen dat door het beschrijven van elementen 
uit de werkelijkheid waarbij de nadruk gelegd wordt op het 
proces van beschrijven zelf. Revisor-dichters beseffen dat het 
creëren van een fictionele wereld in een gedicht een illusie is. 
Dat besef brengt hen ertoe de aandacht te richten op elementen 
uit de dagelijkse realiteit en die tot onderwerp van de poëzie te 
maken. Dit geldt in ieder geval voor dichters als Anker, Otten en 
Zuiderent. 

Het zoeken naar de grens tussen verbeelding en werkelijkheid 
en het schrijven over het schrijven zijn poëticale ideeën. In het 
poëticale debat uit de jaren zeventig staan deze poëticale ideeën 
niet op zichzelf. 

Hoewel verwante auteurs als Kooiman, Matsier, Kellendonk 
en Meijsing andere ideeën hebben over de vermeende taak van 
de schrijver in de jaren zeventig, hebben zij één ding gemeen: zij 
kunnen niet uit de voeten met de gedachte van Carel Peeters dat 
de ware schrijver een cultuurcriticus is. De poëticale ideeën die 
in De Revisor worden geformuleerd (metafictie, zelfreflexiviteit, 
nadruk op de relatie subject versus werkelijkheid), kunnen 
gezien worden als pogingen om zo adequaat mogelijk te 
reageren op het veranderende functioneren van literatuur in de 
samenleving. 

7.3  Een laboratorium voor taalresearch. Raster en   
de positie van de schrijver

Er is geen tijdschrift waarin men zo expliciet afstand neemt van 
de commercialisering in de literatuur als Raster. De auteurs 
rondom dat tijdschrift hebben een stevige afkeer van auteurs 
van het type ’t Hart. Al in Raster I (1967-1973) laat oprichter en 
redacteur van het eerste uur H. C. ten Berge zich zeer negatief 
uit over auteurs als Simon Vinkenoog, die zich te enthousiast tot 
het grote publiek wenden. Volgens Ten Berge is de voormalige 
vijftiger geworden tot een ‘dichterlijke charlatan’ omdat hij zich 
meer bekommert om het publiek dan om de poëzie.606 Hoe sterk 
dit gevoelen is, blijkt uit wat hij beweert over Gerrit Kouwenaar, 
Riekus Waskowsky en Jacques Hamelink, drie ‘eenlingen die 
zitten te broeien op iets wat de moeite waard is’. Deze dichters 
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maken weinig reclame voor zichzelf, vormen geen groep en zijn 
daarom misschien niet populair. 

“Goddank niet, zou ik zeggen. Niet omdat het leuk is 
weinig gelezen te worden, maar omdat het twijfel zou 
doen opwekken aan de kwaliteit van hun werk. (Deze 
verabsolutering is voor eigen rekening evenals die welke 
nog volgen.)”607

De boodschap is kraakhelder: hoe beter een literair werk 
verkoopt, hoe slechter de kwaliteit. Ten Berge staat met zijn 
kritiek niet alleen – zoals we al zagen in het stuk over Cyrille 
Offermans in het vorige hoofdstuk. Het is Raster-essayist 
Anthony Mertens die dé term lanceert waarmee men in Raster 
de commerciële tegenvoeters karakteriseert: het ‘subjektivisme’. 
Hij formuleert die term in een kritiek op de interviewbundel Het 
nieuwe proza (1978), dezelfde bundel die Carel Peeters ertoe 
bracht zijn stellingen te formuleren.608 Mertens geeft in een 
kritisch artikel een analyse van de eigentijdse cultuur die weinig 
afwijkt van die van Peeters:  

“De kultuurpagina’s van dag- en weekbladen, de literaire  
magazines, de boekenbijlagen en de prospektussen van 
de uitgevers ensceneren een beeld van de ontwikkeling 
van de literatuur dat nog het meest doet denken aan een 
toneelpodium, waarop schrijvers zich, ieder zo opvallend 
mogelijk uitgedost, verdringen om met hun vondsten de 
aandacht van het publiek te trekken. Het overgrote deel 
van de kritiek manifesteert zich daarbij het liefst als een 
kring van connaisseurs die maar al te graag de rol van 
programmaleiders op zich nemen. Het jonge nederlandse 
proza, dat hen ter goedkeuring wordt voorgelegd, 
annonceren ze als standwerkers die het meest vertrouwen 
koesteren in het stijlmiddel van de superlatief.”609

In dit citaat zijn de contouren herkenbaar van de literaire 
situatie uit de jaren zeventig, zoals ik die in hoofdstuk zes 
uitgebreid uiteen heb gezet. Het feit dat de literatuur haar 
intrede doet in andere en nieuwe media én het feit dat boeken 
commerciële producten worden, zorgt ervoor dat de literaire 
kritiek en de literatuur zelf een andere rol krijgen. Mertens uit 
in deze passage zijn ongenoegen over die veranderde situatie. 
De (cultuur)kritische positie die hij daarmee kiest, wijkt maar 
weinig af van de positie die Carel Peeters in zijn ‘taak van de 
schrijver’-stellingen op het oog heeft.
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Dit betekent echter niet dat Raster-auteurs als Mertens zich 
verwant voelen met Peeters. Integendeel, ze voelen zich zelfs 
enigszins miskend. Peeters maakt de ‘subjektivistiese’ stroming 
zo breed dat zij staat voor dé moderne Nederlandse literatuur. 
Ook daarin lijkt Mertens hem te volgen: ’t Hart, Brouwers, 
Meijsing, Kooiman, allemaal krijgen ze van katoen. Mertens’ 
Raster-collega Vogelaar zou dus vrij gemakkelijk met de kritiek 
kunnen instemmen, maar doet dat niet. De Vrij Nederland-
criticus ziet iets over het hoofd. Hij kan geen cultuurkritische 
schrijvers vinden omdat hij alleen maar oog heeft voor de 
subjectivistische richting. Ze zijn er namelijk wel, maar worden 
door Peeters genegeerd. Vogelaar noemt er een aantal, en het zal 
niet verbazen dat het de auteurs zijn die zich verzamelen rondom 
Raster: H. C. ten Berge, Bert Schierbeek, Hans Faverey, Lidy van 
Marissing, Gust Gils, Louis Ferron, Rein Bloem, Sybren Polet, 
Daniël Robberechts, Gerrit Kouwenaar, Jacques Hamelink en J. 
Ritzerfeld. 

Voor deze auteurs staat vast dat literatuur kritisch moet zijn, 
maar dan niet op de manier die Peeters in gedachten heeft. De 
gedachte dat de soevereine schrijver ‘samenhangen kan tonen’ 
wil er bij Vogelaar absoluut niet in:  

“Wanneer het tonen van samenhangen de taak bij uitstek 
van de schrijver genoemd wordt, kan dit alleen gesteld 
worden op basis van een geloof. Het geloof namelik dat 
die samenhangen, hoe kan anders over ‘tonen’ gesproken 
worden, inderdaad ook bestaan, zij het niet altijd even 
duidelik natuurlijk, er is immers het genie van de schrijver 
voor nodig (‘stoutmoediger’ denkend ‘dan wie ook’), om  
ze te artikuleren. Die samenhangen bestaan inderdaad, 
maar alleen als fiktie, als konstruktie; en de ellende is 
dat ervan uitgegaan wordt dat ze reëel bestaan, als een 
natuurlike kohesie, als een natuurlike harmonie zelfs.610

Vogelaars reactie wijkt niet zo veel af van die van de Revisor-
auteurs: samenhangen zijn er niet, maar worden geconstrueerd. 
Vogelaar beticht Peeters ervan te geloven dat harmonie en 
cohesie natuurlijke categorieën zijn en dat de literatuur ze alleen 
maar hoeft te tonen. Met dat ‘tonen’ gebruikt de criticus een 
begrip dat geen gratie kan vinden bij Vogelaar, want hiermee 
krijgen we te maken met de ‘realistische illusie’. Tegen dit 
realisme is Vogelaars gehele literaire project uit de jaren zestig 
en zeventig gericht. Zijn reactie is dan ook illustratief:
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“Samenhang moet eerst nog gemaakt worden, politieke 
strijd op alle gebieden bestaat uit de bevrijding van een 
wereldbeeld dat dermate samenhangend, totaliserend en 
gesloten is dat het in de vorm van instituties, kodes, regels 
en konventies (ook literaire) het hele maatschappelik 
leven beheerst, tot in de meest persoonlike waarneming 
en beleving – een wereldbeeld gebaseerd op denkbeelden 
als vrijheid, individu, waarheid, souvereiniteit (welke 
denkbeelden op zich niet onwaar zijn maar wel de 
veronderstelling dat ze in deze maatschappijvorm 
gerealiseerd zijn), niet een laat-burgerlijk en post-
industrieel  wereldbeeld maar een humanisties-
kapitalisties wereldbeeld.”611

Anders gezegd: een auteur die werkelijk maatschappijkritisch 
is, keert zich juist tegen enkele kernbegrippen van Peeters’ 
literatuuropvatting. Vogelaar slingert Peeters hier diens eigen 
klacht terug in het gezicht. Het meest windt hij zich op over de 
illusie dat een schrijver soeverein zou zijn: 

“Over souvereiniteit van de schrijver zou ik ook liever 
zwijgen, […]. Die souvereiniteit heeft nooit bestaan, 
alleen als myte, en als zodanig heeft die fiktieve kwaliteit 
zeer zeker een reële funktie gehad. Wanneer deze illusie 
van de uitzonderlike kunstenaar tans nieuw leven wordt 
ingeblazen heeft dit, juist omdat van een zuiver ideëel 
kunstbegrip wordt uitgegaan, eveneens een funktie, zoals  
elke restauratie trouwens: er wordt een (zelfs sentrale) 
plaats voor literatuur opgeeist waar ze volledig vrij is, 
die haar rechtens, van nature, toekomt omdat  ze, mits 
van kwaliteit […], tot de orde behoort van een hogere 
waarheid. De schrijver heeft tot taak, zich boven het 
maatschappelik leven te verheffen. Helaas geeft Peeters 
geen gebruiksaanwijzing hoe de schrijver de ballon moet 
opblazen die hem tot in de ijle hoogten zal verheffen, maar 
ik vermoed met eigendunk, hoogmoed, zelfoverschatting 
en holle woorden, met wind dus.”612

De Vrij Nederland-criticus praat niet over het schrijven zelf of 
over het literaire werk, maar slechts over de intenties waarmee 
een auteur zich aan het schrijven zet: de auteur zou dan zelf 
kunnen beslissen of hij geëngageerd is of niet. Peeters eist van 
schrijvers dat zij een soevereine positie innemen, maar “hoe 
die schrijver daarboven op die unieke uitkijkpost belandt is een 
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mysterie, het mysterie van de literatuur. Eerder ben ik geneigd 
dit mysterie te zien als een voortvloeisel uit de ideologie van de 
auteur als subjekt.”613

In de hiervoor geciteerde passages fileert Vogelaar in 
verschillende stappen het autonome schrijversbeeld: de auteur 
als soeverein individu die cultuurkritisch en onmaatschappelijk 
is. Carel Peeters maakt zichzelf tot vertolker van dat 
schrijversbeeld, terwijl Vogelaar laat zien dat het beeld van de 
autonome, antiburgerlijke kunstenaar voortkomt uit een (valse) 
ideologie. Die is gebaseerd op verkeerde vooronderstellingen 
als vrijheid, individu en waarheid, termen die vooral dienen 
om het totalitaire humanistisch-kapitalistische wereldbeeld 
te bestendigen. Op basis van deze ideologie zijn auteurs zo ver 
gekomen dat ze zich boven gewone mensen zijn gaan verheffen, 
maar “na vijftien jaar het beroep van schrijver te hebben 
uitgeoefend heb ik nog nooit ervaren over een ‘souvereiniteit’ 
te beschikken die ‘gewone mensen’ zouden ontberen”.614 Dat 
Peeters in zijn stuk zo luid de trom van de soevereiniteit roffelt, 
komt voort uit “heimwee naar een periode waarin de literator 
een aanzienlijke sociale positie leek te bezitten”.615 

“Peeters miskent het feit dat literatuur een marginaal 
verschijnsel is  geworden (zo ze dat al niet altijd is 
geweest) en wil kennelik niet onder ogen zien dat het 
opblazen van pretenties haar onmacht slechts groter en 
potsierlijker maakt. Het tegendeel is niet zelfverachting 
en zelfdestruktie maar een meer konkrete omschrijving 
van haar mogelikheden en taken als (in principe zeker 
niet onbelangrijke) konstituerende maatschappelike 
faktor, waarbij een afbakening ten opzichte van 
andere media onontbeerlik is. Alleen al om die reden 
is de aandacht voor literair materiaal en techniek en 
onderzoek van denkprocessen niet zomaar een fase 
van de literaire produktie, zoals Peeters stelt, maar een 
bestaansvoorwaarde voor moderne literatuur die immers 
gedwongen wordt haar positie volledig te herzien.”616

De moderne literatuur moet haar positie grondig herzien – en 
de beste manier omdat te doen is ‘haar mogelijkheden en taken 
meer concreet te omschrijven’. Met deze visie staat Vogelaar niet 
alleen. De kritiek die Anthony Mertens uit op het subjectivistische 
proza komt voort uit een cultuurkritisch gedachtegoed waarbij 
ook Daniël Robberechts en Cyrille Offermans zich thuis bij 
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voelen.617 Voor deze auteurs (critici en prozaïsten) is taal in de 
eerste plaats een medium waarin de maatschappelijke ideologie 
wordt geconstrueerd. Wie meent ‘vrij’ gebruik te kunnen 
maken van de taal, maakt zich ondergeschikt aan de dominante 
ideologie. Wie écht kritisch wil zijn, moet zich niet neerleggen 
bij het gewone taalgebruik, maar moet juist het conventionele 
gebruik van taal ter discussie stellen. De schrijver moet niet 
blijven hangen in de illusie een ‘taak’ te hebben, maar moet zich 
juist bewust worden van de beperktheid van zijn belangrijkste 
medium en zijn daardoor veroorzaakte gevangenheid in de taal 
van de dominante ideologie. Door zich te verdiepen in de werking 
van de taal én door die taal van binnenuit te ondermijnen, kan 
hij zijn afhankelijkheid van de taal zo klein mogelijk houden en 
proberen een maatschappelijk effect te bewerkstelligen. Met hun 
kritische teksten willen Raster-auteurs bij de lezer een kritische 
en bewuste attitude ontwikkelen. Een dergelijke visie op het 
schrijverschap gaat niet uit van een auteur die zijn persoonlijke 
visie geeft op de wereldproblematiek, maar probeert talige 
processen bloot te leggen en hoopt op die manier de lezer te 
laten zien hoe taal de wereld codeert en constitueert. 

Wat de kritiek van Raster-auteurs is op de bestaande literatuur, 
is inmiddels wel duidelijk. Maar hoe krijgen deze opvattingen 
over de taak van het schrijven vorm in een poëtica? Op welke 
manieren menen deze auteurs hun maatschappijkritiek literair 
vorm te kunnen geven? Bij het beantwoorden van die vraag 
worden termen gebruikt als ‘schriftuur’, ‘experimenteren’ 
en ‘taalkritiek’. Raster-prozaïsten stellen in hun literaire 
werk het gebruik van taal ter discussie. Hoe zij dat doen, heb 
ik in hoofdstuk vijf uiteengezet. In Raster domineert een 
literatuuropvatting die zich laat karakteriseren als postmodern. 
Men benadrukt daarbij de meest experimentele kanten van het 
postmodernisme. Raster-auteurs schrijven teksten waarin geen 
eenduidig plot en geen afgeronde en herkenbare personages te 
vinden zijn. In de literaire tekst wordt de werking van taal en het 
van het vertellen kritisch aan de tand gevoeld. 

Deze literatuuropvatting heeft te kampen met een probleem. 
Er ligt, zo is inmiddels duidelijk geworden, een maatschappelijk 
doel aan ten grondslag. Raster-prozaïsten willen de dominante 
ideologieën ondermijnen en ze willen daarmee iets bereiken 
bij de lezer: door het lezen van hun complexe en taalkritische 
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teksten wordt die geconfronteerd met de ideologische werking 
van taal. Het probleem met dit type teksten is echter dat ze 
zo complex zijn dat ze slechts door een klein publiek worden 
gelezen. Het lijkt niet of nauwelijks mogelijk daardoor een groot 
maatschappelijk bewustwordingsproces te bewerkstelligen. 
De auteur zit daardoor niet alleen gevangen in het gebruik van 
het belaste medium taal, maar ook tussen zijn zeer ambitieuze 
maatschappelijke doel (en de daarbij horende pragmatische 
literatuuropvatting) en het kleine bereik van het complexe werk. 
In een interview brengt Lidy van Marissing deze problematiek 
onder de aandacht. Zij trekt de conclusie dat het engagement 
gesitueerd moet worden binnen de literatuur – door het reageren 
op ‘literaire vanzelfsprekendheden’, reageert een schrijver op 
een ‘maatschappelijk bestel’. 618 

Voor Van Marissing is het literaire onderzoek dat zij doet 
niet in de eerste plaats gericht op de ‘gewone lezer’. Haar doel 
is dan ook veel bescheidener. Het is een onderzoek naar de 
vooronderstellingen die zij bij zichzelf ontwaart en waar zij in 
haar eigen schrijverschap mee te maken krijgt:

“Ik denk dat je mijn werk het best kunt opvatten als 
een zich steeds verscherpende poging om een geheel 
uit elkaar gevallen, gefragmentariseerd wereldbeeld of 
liever maatschappij-ervaring in kaart te brengen. De 
manier waarop we ons de wereld voorstellen en onszelf 
daarin ervaren, wordt toch voor een belangrijke mate 
bepaald door het bombardement van beelden, dat we 
dagelijks over  ons heen krijgen, en door de rolpatronen, 
normen en verwachtingen, die we van buitenaf door 
opvoeding, onderwijs en werk krijgen opgedrongen. 
Het effekt daarvan is dat je jezelf verweven voelt in een 
zeer ingewikkeld  netwerk van ervaringen, gevoelens, 
waarnemingen, die bij elkaar komen, met elkaar botsen 
of niets met elkaar te maken lijken te hebben. Een hele 
wereld wordt bij je binnen gebracht, waar je maar mee 
moet zien te leven. Ik denk dat dat laatste mij nog het 
meest fascineert: hoe zit de wereld in mijn hoofd.”619 

Van Marissing koppelt die dingen aan elkaar via wat ze elders 
een centraal thema in de hedendaagse literatuur noemt, ‘het 
Handke-gevoel’: toeschouwer te zijn van je eigen leven.620 
Het onderzoek via literatuur is derhalve evengoed een 
zelfonderzoek: 
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“Ik onderzoek mijzelf in een maatschappelijke context, 
de groep waartoe ik behoor. Daarin doe ik heel weinig 
concessies aan het amuseren. Amuseren, daar bestaat 
zoveel gelegenheid toe. Ik wil de lijn vinden in al die 
ongelijksoortige situaties die ik beschrijf. Door een politiek 
bewustzijn ga je een samenhang zien, of vermoeden, of 
onderzoeken, als een camera die al die dingen opneemt. 
[..] Al die citaten, dat documentatieverhaal, toont het 
luchtledige aan tussen de geschreven werkelijkheid en 
de echte werkelijkheid. Er bestaat tussen die twee een 
enorme kloof waardoor we geen greep hebben van het een 
op het ander. Ik zou er ook wel over kunnen schrijven. Zo 
van, god mensen, we zitten met een vervreemding, maar ik 
wil die vervreemding maken via een montagetechniek.”621

Deze twee uitspraken van Van Marissing laten de consequenties 
zien die een ver doorgevoerde taalkritiek heeft voor een 
auteur. Van Marissing uit hier niet alleen een twijfel aan 
de taal waarin zij schrijft, maar ook aan de eigen perceptie 
van de wereld. Niet alleen de auteur als verteller moet zijn 
activiteiten kritisch benaderen, ook de auteur als waarnemende 
instantie is allesbehalve soeverein. In het tweede citaat betrekt 
de schrijfster de ervaring van vervreemding ook op zichzelf. 
De montagetechniek die zij in haar werk gebruikt, stelt zich 
niet alleen ten doel literaire codes en vooronderstellingen 
te ondermijnen, maar wil ook uitdrukking geven aan die 
maatschappelijke ervaring van vervreemding.

De poëtica van Vogelaar is sterk beïnvloed door het denken 
van Bertold Brecht. Maar Brecht is niet de enige auteur in 
Vogelaars canon. In zijn essaybundels Oriëntaties (1983) en 
Terugschrijven (1987) zijn veel stukken uit Raster herdrukt. 
Vogelaar schrijft vooral over auteurs die in de regel tot het 
modernisme gerekend worden: Paul Valéry, Thomas Bernard, 
Djuna Barnes, Robert Walser, Italo Calvino, Frans Kafka, James 
Joyce, Virginia Woolf en Samuel Beckett. Dit lijkt toch wel heel 
sterk op de canon van het modernisme zoals die door Fokkema 
en Ibsch in 1984 werd gecreëerd.622 Wat wel opvalt, is dat 
Vogelaar een voorkeur heeft voor de meest (taal)experimentele 
werken uit hun oeuvres. Als hij schrijft over Flaubert, dan is dat 
niet over L’Education sentimentale, maar over het onvoltooide 
en fragmentarische Bouvard et Pécuchet.
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Deze experimentele kant van het modernisme is één 
van de oriëntatiepunten, een ander oriëntatiepunt is de 
(historische) avant-garde. Het tweede nummer van Raster II 
is gewijd aan de vraag of die avant-garde na de jaren zestig 
nog wel actualiteitswaarde heeft. In dat nummer is Sybren 
Polets roemruchte beschouwing ‘Ander proza. Een historiese 
schets’ te lezen.623 In deze beschouwing, en in de inleiding bij 
de bloemlezing Ander proza. Bloemlezing uit het nederlandse 
experimenterende proza (1978) schetst Polet de geschiedenis van 
het ‘ander proza’, wat zijn benaming is voor het experimentele 
proza waarvan de auteurs zich organiseren rondom Raster.624 
Aan het begin van de traditie situeert hij Lawrence Sterne, 
Diderot, Jean Paul en De Maistre. Auteurs die spelen met de 
conventies van de burgerlijke roman op het moment dat die zich 
aan het ontwikkelen is. Door de literatuurgeschiedenis zullen 
er voortdurend prozaïsten zijn die sceptisch staan tegenover de 
burgerlijke roman (waarvan de realistische en de naturalistische 
roman het culminatiepunt zijn): Melville, Multatuli, Huysmans, 
Caroll, Gide, Valéry.

De ontwikkeling mondt volgens Polet uit in twee richtingen 
die het moderne proza domineren: het absolute proza (onder 
meer Woolf, Joyce en Beckett) en het totale proza (onder 
meer Sterne, Dos Passos en Döblin). Dit absolute proza wordt 
gekenmerkt door de idee dat het kunstwerk een zo groot 
mogelijke autonomie dient te hebben. De absolute roman 
heeft een hermetische vorm en de auteur ervan streeft zo 
weinig mogelijk representatie van de sociale werkelijkheid na. 
Auteurs van totaal proza daarentegen ervaren de autonome 
ontwikkeling van compositie en constructie als een dwangbuis. 
Zij wil wél verwijzen naar de sociale werkelijkheid, maar geven 
hun eigen interpretatie van de wereld door te experimenteren 
met de conventionele stijlmiddelen. Polet spreekt ook wel over 
een zuivere en een onzuivere vorm. Zijn indeling is verwant 
aan de indeling die Sötemann maakte van de modernistische 
poëzie: een zuivere, autonomistische, traditie (Nijhoff, Eliott, 
Kouwenaar) en een onzuivere, op de werkelijkheid gerichte 
(Whitman, Verhaeren, Polet).625 Polet verdeelt ook de groep 
eigentijdse prozaïsten over deze twee groepen: de Vlamingen 
Michiels, Roggeman en Krijgelmans zijn zuiver, de Nederlanders 
Schierbeek, Vogelaar en Polet onzuiver.

De auteurs van het ‘ander proza’ in de jaren zeventig zoeken 
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hun literaire voorouders net als de Revisor-auteurs in het 
interbellum. Wat opvalt, is dat zij daarbij andere keuzes maken. 
Zo is er in de Raster-canon niet of nauwelijks ruimte voor 
Nederlandstalige vooroorlogse auteurs (alleen Van Doesburg, 
Van Ostaijen en Bordewijk kunnen de toets der kritiek doorstaan). 
Voor het overige oriënteren ze zich volledig op buitenlandse 
auteurs van modernistisch proza die expliciet experimenteren 
met de conventionele romanvorm. Vooral interessant is dat 
Polet zichzelf, en Vogelaar, plaatst in de onzuivere traditie van 
het modernisme. Een traditie die volgens Sötemann afwijkt 
van de zuivere door haar voorkeur voor een expressieve poëtica 
boven een autonomistische. Daarmee ontwaren we een schisma 
binnen de gelederen van Raster. De prozaïsten (Schierbeek, 
Polet, Vogelaar, Robberechts, Van Marissing) leveren kritiek 
op de premissen van de autonomistische poëtica, die centraal 
staat in de zuivere variant van het modernisme. De dichters 
echter (Kouwenaar, Faverey, Ten Berge, Bernlef) worden in 
de regel gezien als representanten van die autonomistische 
poëtica. In hoofdstuk drie heb ik laten zien dat ook dat beeld 
te eenzijdig is. Het werk van Ten Berge beweegt zich tussen 
mimesis en autonomie. Voor veel auteurs (uit Raster, maar 
ook  uit De Revisor) zijn het modernisme en de daarbij horende 
autonomistische poëtica een ijkpunt. Maar zij reflecteren in 
de jaren zeventig op de houdbaarheid van die traditie. Is zo’n 
autonome, gedistantieerde schrijvershouding écht relevant voor 
een auteur uit de jaren zeventig?

Dichters uit Raster hebben zo hun eigen ideeën over wat de 
autonomistische literatuuropvatting inhoudt. Er zijn dan ook 
nogal wat onderlinge verschillen. Raster lijkt op het eerste 
oog misschien een zeer hechte groep experimentele auteurs te 
vormen, bij nadere beschouwing blijkt dat allerminst het geval 
te zijn. Een belangrijk discussiepunt in het tijdschrift is de 
relatie tussen taal en werkelijkheid, en daarmee dus de vraag 
naar de autonomie van het literaire werk. In die discussie is het 
werk van Gerrit Kouwenaar een belangrijk ijkpunt. De dichter 
wordt in deze fase door neerlandicus Sötemann gepresenteerd 
als exponent van de autonomistische poëtica. In een van 
zijn beschouwingen citeert Sötemann enkele uitspraken uit 
verschillende interviews uit de jaren zestig:

“Het gedicht is dan ook in deze visie allerminst een 
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esthetisch bevredigende menselijke belijdenis. Het is 
een zelfstandig geworden artefact waarin de (poging 
tot) zingeving besloten ligt. ‘En een gedicht is een 
dingetje dat van taal is gemaakt […] een voorwerp van 
taal’; ‘[…] driekwart van de kunst lijdt aan een teveel 
aan particularia […] Ik tracht onderkoelde poëzie te 
schrijven door al die persoonlijke tarra eruit te halen 
[…] Het gedicht wèrkt, niet ik.’ ‘Ik streef naar ’t losmaken 
van ’t gedicht, de enige band met mij moet zijn dat ik ’t 
gemaakt heb.’ ‘[…]die taal moet worden ontdaan, niet van 
persoonlijke gevoelens of ideeën, maar van persoonlijke 
gebondenheid.’ ‘Kouwenaar moet zelf in zijn poëzie niet 
meer aanwezig zijn.’”626

Sötemann brengt Kouwenaars opmerkingen in verband met de 
symbolistische en modernistische poëzietradities:

“Het is volkomen consequent dat in dit licht de 
mogelijkheden en grenzen van het dichten en het gedicht 
als het ware naar binnen slaan, d. w. z. dat de poëzie 
haar eigen object wordt: de dichter schrijft in wezen in 
zijn verzen over het dichten. Dat dit bij Kouwenaar het 
geval is, behoeft geen enkel betoog, en niemand zal er 
moeite mee hebben talloze moderne dichters in binnen- 
en buitenland aan te wijzen die op dezelfde wijze bezig 
(geweest) zijn, van Mallarmé en Valéry tot Leopold, 
Nijhoff en Achterberg.”627 

Het verschil tussen de twintigste-eeuwse Kouwenaar en de 
eindnegentiende-eeuwse symbolisten is dat die laatste het heil 
verwachtten van de vervluchtiging, de uiterste subtilisering, 
terwijl de eerste het zoekt in de concreetheid. Het woord moet 
teruggebracht worden tot zijn stoffelijkheid, wat zo veel betekent 
als: het woord moet laten zien dat het van taal is. Sötemann 
brengt Kouwenaar in verband met een andere twintigste-eeuwse 
grote Nederlandse dichter, namelijk Nijhoff. Maar er is verschil.

“Dit hangt samen met twee zaken: in de eerste plaats is de 
nagestreefde ‘realiteit’ in Kouwenaars gedichten oneindig 
veel  ‘concreter’, tastbaarder, dan die van Nijhoff, en in de 
tweede plaats bezit Nijhoff (nog) niet dat fundamentele 
wantrouwen in zijn materiaal: ‘de leugenachtige en 
dubbelzinnige taal’. [..] Bij alle wezenlijke gelijkheid 
van hun beider poëtica moet men constateren dat op dit 
belangrijke punt Kouwenaar consequenties onder ogen 
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heeft gezien die men bij Nijhoff niet aantreft.”628

Kortom, de poëzie zoals Kouwenaar die voor ogen had, staat in 
de traditie van zowel symbolisme als modernisme, de ‘Europese 
traditie van de moderne poëzie’. Dat neemt niet weg dat 
Kouwenaars poëzieopvattingen op sommige punten wezenlijk 
anders zijn. En het fundamentele verschil is dat symbolisten 
als Leopold en modernisten als Nijhoff nog niet fundamenteel 
twijfelen aan de betrouwbaarheid van de taal. In het werk van 
Kouwenaar, en in dat van enkele aan Kouwenaar verwante 
dichters uit Raster (Faverey, Ten Berge, Bloem), is die twijfel 
veel sterker en wordt die twijfel tot inzet van het dichten zelf 
gemaakt. En dat heeft dan weer gevolgen voor een visie op het 
dichterschap.

Er blijkt dus meer verwantschap te zijn tussen prozaïsten en 
dichters dan we aanvankelijk dachten: zij maken de twijfel aan 
de taal tot inzet van het gedicht of het prozawerk. Zij werken 
op een bewuste manier met de taal, zonder dat ze hun medium 
echt vertrouwen. Daarmee zijn ze een stuk radicaler dan hun 
symbolistische en modernistische voorgangers, al staan ze 
daarmee natuurlijk wél in direct verband. De founding father 
van Raster, dichter H. C. ten Berge, belijdt van meet af aan zijn 
liefde voor twee grote dichters uit het ‘hoge modernisme’, Ezra 
Pound en T. S. Eliot. Ook blijft hij zich voortdurend sterk maken 
voor de Vijftigers die in de jaren zestig en zeventig zo nu en dan 
onder vuur worden genomen. 

Ten Berge keert zich tegen de ‘emotie’ in de poëzie en voor 
het intellect. In de vorm van poëzie die hij voorstaat (‘logopoeia’) 
komt dat intellect werkelijk tot uiting, zonder dat het tot 
ongevoeligheid of totaal abstracte poëzie hoeft te leiden.629 Met 
‘intellect’ doelt Ten Berge vooral op het gegeven dat de dichter 
er tijdens het dichten blijk van geeft dat hij ‘werkt met taal’. 
Ten Berge sluit hiermee aan bij Vogelaar en Robberechts die 
willen dat de schrijver in zijn literaire werk het functioneren 
van taal en vertellen expliciet maakt en daarmee bekritiseert. 
Niet voor niets vestigt Ten Berge al in de beginjaren van Raster 
de aandacht op ontwikkelingen in literatuurwetenschap en 
taaltheorie. Ook wil hij zich nadrukkelijk inlaten met wat er in 
de buitenlandse experimentele poëzie gebeurd. Het schrijven 
van poëzie vindt volgens Ten Berge plaats in een ‘laboratorium 
voor taalresearch’. De dichter is in staat zijn materiaal kritisch 
te hanteren. Een dichter is in de ogen van Ten Berge niet een 
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afgerond wezen, maar is voortdurend in ontwikkeling. “Een 
dichter belichaamt een ononderbroken proces, een werk dat een 
levenslang werk is.”630

Ten Berge slaagt erin om een internationale groep dichters 
om zich heen te verzamelen, waaronder Christopher Middleton, 
Nathaniel Tarn, Kenneth White, Gary Snyder, Breyten 
Breytenbach en Eduard Sanguinetti. Net als de Nederlandse 
dichters Hans Tentije, J. Bernlef, Jacques Hamelink en Rein 
Bloem schrijven deze dichters teksten die geen perfect kloppende 
eenheid vormen. De verzen van deze dichters lijken af te 
brokkelen, zich telkens te hernemen. Ze bestaan uit losse lijntjes 
die niet bij elkaar lijken te komen. De dichter is ‘als een gestoorde 
spin die zijn web niet rond krijgt, maar tevens als iemand die 
zijn gedicht presenteert als een etalage van mogelijkheden’.631 
Hiermee lijkt ook Ten Berge te kiezen voor de experimentele 
kant van de modernistische poëtica (Pound, Eliot). Centraal in 
de poëtica van deze dichter staat – net als bij de modernistische 
dichter - het idee dat de dichter een taalmagiër is. 

De Raster-dichters, die in de literatuurgeschiedenis vaak de 
‘taalgerichte’ dichters uit de jaren zeventig worden genoemd, 
hebben een ambivalente verhouding tot de modernistische 
poëzietraditie. Men bewondert de modernistische dichters 
(Pound, Eliot) en de vijftigers (Lucebert, Kouwenaar), maar 
geven er in hun werk en in hun poëtica blijk van dat zij zich 
niet zo maar kunnen vereenzelviging met deze voorgangers. 
Daarvoor hebben zij te weinig vertrouwen in de scheppende 
kracht van het de taal, een vertrouwen (een geloof bijna) dat bij 
veel modernisten nog wél aanwezig was. De dichters uit Raster 
zien zichzelf eerst en vooral als mensen die onderzoek doen naar 
de werking van die taal. 

Binnen de taalgerichte of autonomistische poëtica zijn er 
nogal wat verschillende opvattingen mogelijk, zo blijkt als we 
kijken naar een discussie die in 1971 in Raster wordt gevoerd 
en waaraan Jacq Vogelaar, Rein Bloem, H. C. ten Berge, Gerrit 
Kouwenaar en J. Bernlef meedoen. Binnen het gezelschap van 
auteurs die allemaal regelmatig in Raster publiceren en zich zien 
als een groep auteurs die ‘waken over het literaire experiment’ 
zijn er nogal wat meningsverschillen; over de waardering voor 
de beweging van vijftig; over ‘zestig’; over de taal; over montage-
demontage. ‘Literatuur in diskussie’ is niet zo maar een discussie 
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over welke auteur welke taaltheorie aanhangt, maar het is een 
fundamenteel debat over wat een auteur in de jaren zeventig nog 
aanmoet met die autonomistische poëtica. 

Hoe verschillend Raster-auteurs kunnen denken, wordt 
duidelijk uit de volgende opmerking van Bernlef, die zich keert 
tegen een al te rigide vorm van autonomie.  

“Ik geloof dat daar de moeilijkheid zit: woorden zitten 
voor mij wél aan dingen vast. Dezelfde tegenstelling zie 
je trouwens in de beeldende kunst: aan de ene kant de 
aanhangers van het Nieuwe Realisme, Pop Art, de traditie 
die van dada af doorloopt tot en met de Land Art van nu, 
en aan de andere kant de mensen van Minimal Art en dat 
soort figuren. Dus de een die zijn kunst als een directe 
reactie op de buitenwereld ziet en voortdurend kontakt 
met die buitenwereld wil houden, desnoods in de vorm 
van een komentaar of door gebruik te maken van dingen 
uit de buitenwereld én de ander, bijvoorbeeld Rein die 
zegt: ‘Het woord moet losgemaakt worden’. Ik geloof dat 
daar een heel belangrijk wrijfpunt zit tussen mij en enigen 
van jullie.”632

Tien jaar later formuleert Bernlef nog eens precies dezelfde 
kritiek op de taalgerichte dichters:

“Maar het is me daar te vaak te wit, het lijkt me daar te 
veel op een laboratorium. Purisme, wat is het anders 
dan een verhulde vorm van mystiek? Met begrippen als 
afwezigheid, stilte enz. wordt opnieuw een samenhangend 
systeem binnengehaald. Nee, een gedicht is voor mij geen 
ding, maar een klein spanningsveld waarbinnen de lezer 
zijn gevoel kan toetsen. Het moet er naar aarde, gras 
en mensen ruiken. Als het kan met een vermoeden van 
perfektie geschreven, maar dan wel met een gaatje dat 
zowel de mogelijkheid biedt het gedicht te betreden als 
het weer uit te gaan. Het gedicht is even kwetsbaar als zijn 
maker (en dus als zijn lezer). Dat is de solidariteit ervan. 
Alles als het dood kan gaan kan het mij ontroeren.”633 

Bernlef en Kouwenaar werken met een ándere taalopvatting dan 
Vogelaar en Bloem. Om dit te verduidelijken zet Bloem korte 
een taaltheorietje uiteen, dat direct toepassend op het werk van 
Kouwenaar. Hij ontkent daarin dat in zijn literatuuropvatting 
tekst en wereld losgesneden zijn:

“Volgens mij zijn er in taal drie elementen. 1. Dat 
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woord, die klanken; 2. de betekenis, en 3. een koncept 
dat doorstuurt naar de werkelijkheid. Nu kun je twee 
dingen doen: je kan gewoon blijven doorsturen naar 
de werkelijkheid, én je kunt je aandacht richten op de 
eerste twee termen waarbij je dus een betekenisgever en 
dat wat betekend wordt afhankelijk maakt niet zozeer 
van een koncept maar van wat je in de kontekst van die 
tekst onder je handen doet. Wat Gerrit naar mijn mening 
doet. Hij kapt de woorden los van hun normale koncept 
en geeft ze een nieuwe werking in die tekst. Maar dat wil 
helemaal niet zeggen dat die tekst in z’n totaal dan toch 
niet een soort link weer heeft met de werkelijkheid.”634

In reactie op de literatuuropvattingen van Kouwenaar en 
Bernlef spreken Vogelaar, Ten Berge en Bloem over ‘de tekst als 
productiviteit’, in de woorden van de laatste:  

“Dus: dat dat gemáákt wordt, dat daar betekenissen 
geproduceerd worden zonder dat die productie van 
betekenissen […] leidt tot een afgeronde, wat ik dan 
noem verzoenende, betekenis, tot iets kompleets aan 
inhoud.”635

Het verschil tussen Vogelaar en Bernlef wordt tamelijk helder 
wanneer ook de eerste nog eens helder zijn taalfilosofie uitlegt 
en de tweede erop reageert:

“Vogelaar: […] Want ik geloof wel dat het voor de literaire 
praktijk dit betekent dat je van betekenissen gebruik 
maakt maar je elk ogenblik bewust bent dat die betekenis 
niet samenvalt met waar het normaal mee geassocieerd 
wordt. Dus terwijl je aan het schrijven bent ben je op 
een taalniveau bezig, terwijl de suggestie is dat je tevens 
op een werkelijkheidsniveau bezig bent. Dat is juist een 
illusie.
Bernlef: Maar ik geloof dat in iedere goeie tekst die relatie 
altijd tussen aanhalingstekens wordt gezet. Het gaat er 
alleen maar om hoe vlug je die illusie wilt verstoren.”636

Deze vijf auteurs delen met elkaar de gedachte dat de relatie 
tussen taal en werkelijkheid problematisch is en dat een auteur 
niet mag vervallen in de illusie dat via taal probleemloos een 
deel van de werkelijkheid afgebeeld kan worden. In het verhaal 
of gedicht moet de relatie tussen verbeelding en werkelijkheid 
voortdurend ter discussie staan. Bernlef speelt in zijn werk 
met de betekenissen van de woorden die hij gebruikt, ofwel: 
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hij gebruikt woorden op een manier die nét iets afwijkt van het 
gebruik in de alledaagse taal. Daarmee zet hij, zoals hij zelf zegt, 
de relatie tussen taal en werkelijkheid tussen aanhalingstekens. 
Kouwenaar isoleert woorden, ontdoet ze van hun alledaagse 
betekenis en plaatst ze in het hermetisch gesloten gedicht, 
een werkwijze die lijkt op de werkwijze die Ten Berge in dit 
interview uitdraagt. Het verschil tussen Ten Berge en Bloem aan 
de ene kant en Vogelaar aan de andere is dat de eerste hun heil 
zoeken in de montage en de andere in de demontage.

“Bloem: […] Dat hele montage-principe waar die Grivel 
[Frans literatuurtheoreticus, SB] op wijst, en vooral het 
laten bestaan van breukvlakken, het opgeven van een 
eenheidsgedachte, dus het monteren van een aantal 
diverse teksten en het ontmaskeren van de konformiteit 
van die teksten door ze zo te monteren, dát vind ik 
volkomen nieuw, dat heeft niet bestaan in Nederland.”637

En over het verschil tussen Ten Berge en Vogelaar: 
“Bij hem [Ten Berge, SB] zijn de breukvlakken in de 
montage weggewerkt, terwijl Vogelaar de kloven in het 
materiaal laat springen. Dat doe ik helemaal niet. Bij 
mij is elk woord onzeker, een kronkellijntje dat niet 
onderbroken wordt door scheuren.”638

In het laboratorium van de taal zijn vele kamers, zo blijkt uit deze 
discussie. Er zijn grote verschillen in taalopvatting. Vogelaar is 
van deze auteurs veruit het radicaalst, Kouwenaar en Bernlef 
houden staande dat er in ieder geval een relatie moet zijn tussen 
een woord en een betekenis. Een ander verschil, dat in deze 
discussie minder sterk naar voren komt maar op andere plaatsen 
wel, is dat Vogelaar en andere eerdergenoemde prozaïsten hun 
taalkritiek en hun literair experiment expliciet koppelen aan 
hun marxistische maatschappijkritiek, terwijl dichters als 
Kouwenaar, Faverey en Ten Berge minder direct geëngageerd 
zijn en vooral bezig zijn met het literaire experiment. Al deze 
verschillen nemen niet weg dat bij de verschillende auteurs het 
kritisch hanteren van de taal en het wantrouwen in de werking 
van de verbeelding voorop staat. Bernlef, die pleit voor het 
toelaten van werkelijkheid in de literatuur, én Vogelaar, die 
vooral teksten wil monteren en demonteren, willen allebei laten 
zien dat een literaire tekst een talig bouwwerk is en dat er in 
dat werk een bedrieglijke illusie van werkelijkheid kan worden 
gecreëerd. 
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Een overzicht van de literatuuropvattingen van prominente 
Raster-medewerkers legt een zeer grote diversiteit bloot. 
Er zijn wel enkele algemene lijnen te ontwaren. Vrijwel alle 
Raster-auteurs (prozaïsten en dichters) nemen een kritische 
houding in ten aanzien van de contemporaine literaire cultuur. 
In Raster staat men pal voor de complexe, avant-gardistische 
literatuur. Men is wars van de commerciële omgang met 
literatuur die in de loop van de jaren zeventig opgang maakt. 
Deze cultuurkritische positie, treffend verwoord door essayisten 
als Vogelaar, Offermans en Mertens, wijkt sterk af van de 
cultuurkritiek die Carel Peeters in deze jaren bepleit. Diens notie 
dat een ‘soeverein auteur’ vanuit een ‘autonome positie’ kritiek 
kan leveren op processen in de maatschappij, schiet vooral bij 
taalsceptici als Vogelaar en Offermans in het verkeerde keelgat. 
Het is juist dit ‘magische’ en elitaire schrijversbeeld dat deze 
auteurs willen attaqueren: het subject is in deze visie allerminst 
vrij, maar bedient zich van een taal die aan alle kanten beïnvloed 
is door ideologische sporen van de humanistisch-kapitalistische 
wereld.

Maatschappijkritiek in Raster betekent in de eerste 
plaats taalkritiek. Het zijn vooral prozaïsten als Vogelaar, Van 
Marissing en Robberechts die in hun werk proberen de talige 
modellen en de vaststaande verhaalmodellen te gebruiken, maar 
tegelijk te ondermijnen. Het is deze activiteit die Raster-auteurs 
het stempel taalgericht heeft bezorgd. Dat laat niet onverlet dat 
er aan deze literatuuropvatting ook een mimetische – men wil 
de gefragmenteerde werkelijkheid in de tekst tot uitdrukking 
brengen - , een expressieve – men wil de vervreemding van de 
moderne mens verwoorden – en een pragmatische kant zit: 
men wil de lezer bewust maken van de taalmanipulatie waar 
hij of zij aan bloot staat en wil die lezer laten ervaren wat het is 
om macht over de taal te hebben. Afwijkende prozaïsten (Ten 
Berge, Bernlef, Ritzerfeld) leggen de nadruk minder sterk op de 
maatschappelijke fragmentatie en vervreemding, maar richten 
zich op de problemen van individuen die zich van taal willen 
bedienen. Ook zij stuiten op de problematische relatie tussen 
taal en werkelijkheid. 

Het postmoderne proza uit Raster is gebaseerd op een 
literatuuropvatting die zich bevindt in het spanningsveld tussen 
modernisme, avant-garde en postmodernisme. Men oriënteert 
zich sterk op auteurs die als modernistisch worden gekenschetst, 
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maar toont daarin een sterke voorkeur voor die auteurs die zich 
bezighielden met experimenten met de verhaalvorm. Anders 
gezegd, men verkiest modernisten als Joyce en Kafka boven 
modernisten als Proust en Mann. Tegelijkertijd is er in de 
tegenstelling tussen het zuivere andere proza en het onzuivere 
andere proza – die Polet tot structurerend middel maakt – iets 
te herkennen van het onderscheid tussen het modernistische 
(samenhangende, autonomistische en coherente) proza en 
het postmodernistische (fragmentarische, geëngageerde en 
discoherente) proza.

Bij de Raster-dichters zien we iets soortgelijks. Zij delen 
een poëtica die vrij gemakkelijk geïdentificeerd kan worden als 
autonomistisch. Daarmee staan de dichters dus in de traditie 
van symbolisme en modernisme. Toch wijken zij daar van af 
doordat er – in de woorden van Sötemann – meer ‘wantrouwen 
is in het materiaal’. En ook dat brengt dichters als Kouwenaar, 
Faverey, Ten Berge en Bloem dichter bij die postmodernistische 
poëzie die gekenmerkt wordt door zelfreflectie, metafictie 
en taalkritiek. Ook de dichters bevinden zich dus in het 
spanningsveld van modernisme (Nijhoff, Kouwenaar), avant-
gardisme (Van Doesburg, Van Ostaijen) en postmodernisme 
(Bloem, Polet). Het is niet voor niets opmerkelijk dat de twee 
representanten van de zuivere (Kouwenaar) en de onzuivere 
(Polet) modernistische poëzie volgens Sötemann allebei in dit 
tijdschrift vertegenwoordigd zijn.

Auteurs uit Raster willen met hun literaire werk kritiek 
leveren op de kapitalistische samenleving waarin zij leven. Voor 
hen staat het engagement voorop. Zij leveren die kritiek in proza 
en poëzie waarin gebruik gemaakt wordt van elementen uit het 
modernisme, de historische avant-garde en het postmodernisme. 
Hoewel Raster-auteurs zich intensief buigen over de premissen 
van de modernistische literatuur en de autonomistische poëtica, 
zijn zij, net als de Revisor-auteurs, ‘het modernisme voorbij’. 
In het literaire werk wordt steeds de vraag gesteld naar de 
relatie tussen taal en werkelijkheid. De suggestie dat er in een 
literaire tekst een geloofwaardige coherente wereld kan worden 
opgebouwd, moet steeds ondermijnd worden. Deze vorm 
van literatuur is het antwoord van auteurs als Vogelaar, Van 
Marissing, Bernlef, Ten Berge en Bloem op de veranderingen in 
het functioneren van het schrijverschap. Het heeft geen zin meer 
om in het literaire werk een talige wereld te creëren die los van de 
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echte werkelijkheid bestaat. In het literaire werk wordt de relatie 
tussen literatuur en werkelijkheid blijvend bevraagd. Door die 
vragen te stellen, en de lezer bewust te maken van deze kritische 
houding ten aanzien van taal en werkelijkheid, leveren deze 
auteurs de in hun ogen meest adequate maatschappijkritiek. Zij 
attaqueren daarbij de poëticale autonomie en de gedachte dat de 
schrijver soeverein is. Tegelijkertijd echter staan die aanvallen 
in dienst van hun pogingen om de literatuur te vrijwaren van 
commerciële inmenging (en daarmee de sociaal-economische 
autonomie te bewaken) en om literatuur een politieke functie te 
geven. 

7.4  Een poging tot communicatie van een menselijk  
 wezen. Tirade en de positie van de schrijver

“De tijdgeest dringt zich op. Wat zich niet opdringt wordt  
verdrongen. De hap- en snapgeest van de tijd legt zich 
in boekjes vast die niet meer dan tien minuten denktijd 
vragen.”639 

In een ‘pseudo-semi-wetenschappelijke verhandeling’ haalt 
Henk Romijn Meijer stevig uit naar ‘de tijdgeest’. Het is 1969 
en Romijn Meijer leest de verhandeling voor ‘tijdens de derde 
avond van multi-kunst’ op kasteel Drakensteyn. Hoewel de 
lezing een ironische ondertoon heeft, is al vrij snel duidelijk dat 
de auteur ervan zeer kritisch staat tegenover de status van de 
literatuur aan het einde van de jaren zestig. De manier waarop 
de literatuur in die dagen onderdeel wordt van een commercieel 
systeem verontrust hem: het leidt tot vervlakking, tot pulp, 
uitgevers bedrukken vooral papier met ‘nauwelijks veredelde 
TROS- programma’s’. Er moet ook een markt blijven voor het 
‘moeilijke boek voor weinigen’.

De lezing van Romijn Meijer wordt gepubliceerd in Tirade, 
het tijdschrift waarvan Geert van Oorschot op dat moment 
alleen de redactie voert. De strekking van dit korte betoog doet 
sterk denken aan wat Jeroen Brouwers zo’n tien jaar later zou 
beweren in De nieuwe revisor. Beide prozaïsten kiezen Tirade 
als podium en keren zich tegen de commercialisering van de 
literatuur. Zij nemen daarmee expliciet een poëticale houding 
in die afwijkt van de poëtica van Maarten ’t Hart en Gerard 
Reve, auteurs die een balans probeerden te vinden tussen de 
commercialisering van de literaire markt en literair werk dat 
beoogt een hoge status te verkrijgen. Typerend voor het verschil 
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is dat Romijn Meijer, bewonderaar én navolger van de oude Reve 
(die van Werher Nieland en De avonden), veel kritiek heeft op 
de latere Reve (die van de reisbrieven en de daaropvolgende 
romans).640 In verschillende stukken in Tirade uit Romijn Meijer 
zijn ongenoegen met het literaire klimaat van de jaren zeventig, 
dat voor hem ‘een mottig letterklimaat’ is,

“dat bepaald wordt door tot niets verplichtende frag-
mentjes, kanttekeningen, en ander versiersel, een sfeertje 
waarbinnen alles wat lief is en leuk en vooral zacht van 
binnen geweldig de hand wordt geschud, teksten geknipt 
voor de vluchtige trip tussen Haarlem en Amsterdam, 
een klimaat waarin een boek dat je misschien wel twee 
keer moet lezen voordat je ziet hoe het zit al van te voren 
vermoeid opzij wordt geschoven […].”641

Romijn Meijers kritiek op de literaire wereld van de jaren 
zeventig is verwant aan de kritiek van uiteenlopende auteurs 
als Carel Peeters, Anthony Mertens en Jacq Vogelaar. Ook Jaap 
Goedegebuure en Herman Verhaar, die vanaf 1976 deel uit 
gaan maken van de redactie van Tirade, nemen een kritische 
positie in ten aanzien van de veranderde commerciële rol van de 
literatuur.642 

Goedegebuure maakt een ‘vruchteloze discussie’ over 
het literaire klimaat tot inzet van zijn eerste stuk als Tirade-
redacteur. Hij begint zijn bijdrage met een gefingeerd gesprek 
tussen drie personen. Deze figuren bespreken de veranderde 
status van literatuur in de maatschappij waarin zij leven. 
Persoon B is vrij positief over het nieuwe literaire klimaat, 
terwijl A en C daar anders over denken. A maakt zich druk om de 
literaire productie. De ‘echte’ schrijvers zijn verdwenen, maar de 
problemen waar zij zich over zouden moeten uitlaten? Zijn die 
ook verdwenen? Persoon C klinkt een stuk minder wanhopig, 
maar beseft dat het nodig is dat literatuur zich onderscheidt van 
leespulp. Voor hem doet literatuur uitspraken op ‘een voor de 
kunst typerende wijze, anti-conformistisch’. De jonge schrijvers 
zijn veel te conformistisch. A en C stellen zich kritisch op tegen 
wat zij zien als het resultaat van de commercialisering van de 
literatuur, de vervaging van de grens tussen hoge en lage kunst. 
Zij vinden dat die scheiding intact moet blijven. B echter is de 
woordvoerder van een relativistischer houding:

“Ach, weet je, het onderscheid is weggevallen. Vroeger, 
in de tijd van Forum, waren er standpunten, grenzen 
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tussen wat niet mocht en wat nog net kon. Nu wordt alles 
dat stilistisch een beetje lekker in elkaar zit als literatuur 
gepresenteerd. Schone letteren! Alles kán! Is dat geen 
pluspunt?”643

De aandacht is vooral gevestigd op literatuur die leuk is en waarin 
aandacht is voor ‘spanning’, stilistisch en qua plotopbouw. Geen 
inspanning dus, maar ontspanning. Deze B stelt zich dan ook te 
weer tegen C’s anti-conformisme. Er is niemand die zich daar 
tegen heeft verzet, sterker nog: allerlei schrijvers zijn in feite zo 
conformistisch als wat. 

“En weet je waarom? Omdat al die schrijvers het 
verdommen op de tocht te staan met non-conformistische 
lullepraat! Ze willen gelezen worden en daarom schrijven 
ze misschien wel herkenbaar. Wie trekt de grenzen, die 
toch al zo vervagen en wegvallen?”644 

Deze drie bezoekers van een literair stamcafé illustreren een 
probleem dat Goedegebuure aan de orde wil stellen. Wat is 
de status van de literatuur in deze tijd? Is de Literatuur met 
een hoofdletter, zoals hij zegt, met god, duivel en paus mee 
gestorven? Het is duidelijk dat hier sprake is van het verwoorden 
van een vrees; uit de lauwheid waarmee men reageerde op zijn 
polemische aanzet in Hollands diep, kan hij afleiden dat het 
inderdaad niet al te best gesteld is.645 

De redacteur van Tirade beklaagt zich erover dat de literaire 
kritiek wordt doodgezwegen. De criticus is een Don Quichotte, 
vergeefs vechtend tegen windmolens. Goedegebuure vraagt zich 
af wat de literatuur nog betekent voor hemzelf. Literatuur is een 
vluchtmiddel uit de werkelijkheid en een medium dat auteur 
en lezer inzicht biedt in zichzelf en de wereld. Goede literatuur 
ontstaat wanneer een schrijver zich terugtrekt ‘op de basis van 
zijn individualiteit’. 

“Maar schrijvers van wie ik houd zijn zij die vanaf die 
smalle basis een authentieke visie ontwikkelen op het 
individu in zijn verhouding tot de samenleving. Pas in de 
eenzame positie die volgt op de vlucht komt de bezinning, 
en na de contemplatie de visie.”646

Een auteur vlucht uit de werkelijkheid en komt op een eenzame 
positie terecht. Van daaruit dient hij een ‘authentieke visie’ te 
ontwikkelen. Het lijkt erop dat Goedegebuure in deze passage 
– analoog aan Peeters – een pleidooi houdt voor schrijvers die 
de autonome rol van de schrijver innemen en vanuit die positie 
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cultuurkritiek leveren. Dat Goedegebuure verwant is aan Peeters 
hoeft niet te verwonderen voor wie beseft dat beide critici 
zich beroepen op Menno ter Braak. Toch lijkt Goedegebuure 
een andere verhouding tot de erfenis van Forum te hebben 
dan Peeters. Hij maakt bezwaar tegen de manier waarop Du 
Perron en Ter Braak het principe van de ‘vent’ (een sterke 
persoonlijkheid) toepassen. Goedegebuure’s voorkeur gaat uit 
naar auteurs die met hun niet altijd even sterke persoonlijkheid 
in het werk aanwezig zijn.:

“In deze tijd van gelijkvormigheid […], waarin zeker naar 
het uiterlijk de kunstenaar geen uitzonderlijkheid meer 
is, is de schrijver iemand die zich slechts nog overbewust 
is van zijn onvolkomenheid temidden van zijn mede-
individuen, dan wel kuddedieren. Het gaat mij als lezer 
alleen maar om de authenticiteit waarmee de schrijver zijn 
besef van vergeefsheid en nutteloosheid onder woorden 
brengt en eventueel een uitweg uit zijn problematiek 
zoekt.”647

Hoewel Peeters en Goedegebuure veel gemeen hebben, stelt 
de laatste minder hoge eisen aan de schrijvers van zijn tijd. 
Zijn literaire houding – waarin de auteur zich bewust is van 
zijn wankele positie en naar authentieke woorden zoekt om die 
positie te beschrijven – sluit aan bij de proza- en poëzietraditie 
die het tijdschrift Tirade op dat moment al zo’n twintig jaar 
inneemt. Vanaf de oprichting als opvolger van Libertinage 
staat het tijdschrift in het teken van de literatuuropvattingen 
die Menno ter Braak en E. du Perron in Forum hebben 
uitgedragen. Daarmee nemen Libertinage en Tirade in de 
naoorlogse literatuur een opmerkelijke positie in. Vanuit deze 
tijdschriften is er – onder meer door critici Hans Gomperts, 
W. F. van Leeuwen en Ivo Veenstra – kritisch geschreven over 
de tijdschriften van de vijftigers (Braak en Podium) en over 
de literair-kritische opvattingen van Merlyn. Als in de jaren 
zeventig zowel Raster als De Revisor zich beroepen op de erfenis 
van genoemde tijdschriften, is er opnieuw ruimte om Ter Braak, 
en Gomperts, in stelling te brengen tegen concurrenten in het 
literaire veld. In de ogen van verschillende Tirade-medewerkers 
staat de strijd tussen vorm en vent weer op de agenda.

Tirade-medewerkers herkennen in de literatuuropvatting 
van Merlyn – onzorgvuldig samen te vatten als: het oordeel 
van de criticus moet worden gebaseerd op een analyse van de 
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(coherente) structuur van de tekst – een heropleving van de 
‘vorm’ – de literatuuropvatting die in het interbellum door D. A. 
M. Binnendijk en Martinus Nijhoff is uitgedragen. Zij reageren 
dan ook op het literair-kritische tijdschrift in de geest van de 
‘vent’: 

“Niet anders kan de criticus zich houden aan het boek 
dat hij bespreken moet en rechtgeaard zijn, dan door 
de schrijver te nemen voor wat hij is: een mens, en dus 
een filosoof, psycholoog, historicus, politicus, socioloog 
enzovoorts; maar een die zich van zijn medemensen 
onderscheidt doordat hij verslag uitbrengt van zijn 
bevindingen, en van zijn gespecialiseerde collega’s 
psychologen etc. doordat hij een amateur is en op 
verscheidene gebieden deskundig.”648 

Men mag nooit de tekst belangrijker vinden dan “een poging 
tot communicatie van een menselijk wezen dat zich met zichzelf 
bezighoudt.”649

Aldus Herman Verhaar.

Om hun positie te bepalen in het krachtenveld van de literatuur 
van de jaren zeventig gaan redacteurs Goedegebuure en Verhaar 
te rade bij de literatuuropvattingen van Forum. Maar die zijn 
natuurlijk voor velerlei uitleg vatbaar. Carel Peeters vond er 
de legitimatie voor zijn roep om cultuurkritische schrijvers, 
Goedegebuure en Verhaar richten zich meer op auteurs die 
‘authentiek’ reageren op hun mislukking als schrijver, op hun 
positie als outcast. Deze reactie – die met name uit de koker 
van Goedegebuure komt – lijkt verwant aan die van Willem Jan 
Otten in de discussie over de taak van de schrijver. 

Tirade lijkt in de jaren zeventig twee gezichten te hebben. 
Allereerst is er het polemische gezicht van Jeroen Brouwers dat 
we al kennen uit het vorige hoofdstuk: Brouwers heeft een zeer 
uitgesproken schrijversideaal voor ogen. Ook Goedegebuure en 
Verhaar zelf stellen zich als criticus niet zelden polemisch op. 
Deze houding – de auteur als genadeloze polemist -  is terug 
te voeren op Forum. Toch wijst de eerdergenoemde sceptische 
houding van de redacteuren op het andere gezicht van het 
tijdschrift. Zij bewegen heen en weer tussen een polemische 
instelling die het literaire klimaat stevige verwijten maakt en een 
relativerende blik op schrijver en criticus. Die laatste houding 
sluit aan bij het weinig pretentieuze schrijversbeeld dat door 
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verschillende dichters en prozaïsten in het tijdschrift wordt 
uitgedragen.

Volgens mij is de januskop van Tirade te herleiden tot 
verschillende aspecten in het werk van Forum-redacteuren 
Ter Braak en Du Perron.650 De kritische en polemische 
attitude waarvan Jeroen Brouwers in de jaren zeventig de 
verpersoonlijking is sluit naadloos aan bij de polemische geest 
van dat tijdschrift, vooral Du Perrons aanval op Dirk Coster 
(Uren met Dirk Coster) en Ter Braaks aanval op D. A. M. 
Binnendijk.651 Maar er was nog een kant aan het tijdschrift. Ter 
Braak en Du Perron keerden zich tegen de tot religie verheven 
poëtische roes, tegen de aanbidding van de vorm en de verering 
van de Schoonheid. Kortom, tegen een visie waarin de dichter 
een soort taalmagiër is. Die visie vond Ter Braak terug bij zulke 
uiteenlopende dichters als de tachtiger Perk, de symbolist 
Leopold en de modernist Nijhoff.652 Ter Braak stelt kritische 
vragen bij de in schijn zo vanzelfsprekende oppositie tussen 
Dichter en Burger; die vragen vormen de inzet van zijn essays 
Het carnaval der burgers (1930) en Demasqué der schoonheid 
(1932). In dat laatste schrijft hij: 

“Het dogma der Heilige Schoonheid was omstreeks Tachtig 
negatief aanvallend; het kon zich daarom gemakkelijk 
voor de tijdgenoten maskeren, het kon zich, zelfs waar 
het gehanteerd werd door een uitgesproken moralist als 
Perk, voordoen als de volkomen vrijwording des geestes 
van alle banden, en een compleet eerherstel van een tot 
chinezendom vervallen volk. Dat Perk op zijn manier een 
veelbelovend theoloog, namelijk de moraaltheoloog der 
schoonheidsreligie was, ontging aan hen, die moraal en 
theologie slechts in de maatschappij en de kerk zochten, 
die verleerd hadden, wantrouwig te zijn tegenover de 
moraal der dichters, omdat zij onder het voorgeslacht 
alleen rijmelaars konden vinden.”653

Dit aspect van Forum – de relativering van het heilige geloof in 
de schrijver – is in de jaren zeventig misschien wel actueler dan 
de polemische kant. Het zijn vooral de dichters en prozaïsten 
die dit schrijversbeeld (al dan niet bewust) in de jaren zeventig 
hebben voortgezet. 

De groep dichters die debuteren in Libertinage of Tirade en 
waarvan de meeste later in het poëziefonds van Van Oorschot 
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terechtkomen, is tamelijk hybride. Het is dan ook verleidelijk 
om in te stemmen met De Vries’ conclusie dat er geen sprake is 
van een groep of stroming en dat de beeldvorming ‘onjuist’ is.654 
Als voorbeeld wijst De Vries erop dat ‘het directe beschrijven 
van de werkelijkheid’ nogal eens contrasteert met de ironische of 
sentimentele kenmerken die aan de poëzie wordt toegeschreven. 
De ‘classificeerder’ bedient zich van ‘retorische strategieën’ en 
zijn verzameling kenmerken is niet consistent. Op die conclusie 
valt weinig af te dingen, al biedt zij weinig perspectief. De 
dichters vormen overigens wel degelijk een groep, alleen al de 
keuze voor het publiceren in hetzelfde tijdschrift wijst op die 
verwantschap.

De verschillen tussen de Tirade-dichters zijn in kaart te 
brengen door te laten zien welk van de poten van het poëticamodel 
zij laten prevaleren. Sommige dichters (Van Geel, Emmens, 
Herzberg) stellen de relatie tussen taal en werkelijkheid centraal, 
anderen (De Coninck, Kopland) benadrukken dat het óók gaat 
om het uiten van gevoelens in de poëzie. Herman de Coninck, 
niet voor niets ook criticus en essayist, laat zich herhaaldelijk uit 
over wat poëzie voor de lezer betekent. In ‘Over de troost van het 
pessimisme’ legt hij die betekenis bij ‘begrip’, dat in zijn ogen de 
overtreffende trap is van begrijpen. 

“Het domein van het begrip, in tweeërlei zin: begrijpen 
wat er staat, en dat nooit te vroeg menen voor elkaar te 
hebben, én begrip opbrengen voor wat je hebt menen te 
begrijpen.”655 

Een gedicht levert in de ogen van De Coninck ‘aanvullende 
mensenkennis’, maar dat is niet omdat een dichter in zijn poëzie 
direct zijn gevoelens uitstort. Een dichter daarentegen doet 
twee dingen die het gedicht als het ware bij hemzelf vandaan 
brengen: hij neemt afstand van zichzelf, bijvoorbeeld door een 
vergelijking, en hij veralgemeent dat waar hij over schrijft. 
Er treedt dus afstand en veralgemenisering op, waardoor het 
gedicht uitstijgt boven het ‘minieme eigen leed’ en als het ware 
het hele wereldleed aanwezig maakt. Hierdoor ontstaat ‘troost’. 
Hoe die troost voor de dichter werkt beschrijft hij als volgt:

“Poëzie is een poging om emotioneel self-supporting te 
zijn. En wat je mist, maak je erbij. Met dien verstande dat 
je ook aan het perfecte gemis behoefte kunt hebben. Het 
gemis dat zo mooi geformuleerd is, dat iedereen het wel 
wil hebben. Dat houdt  dichters gaande. En hoe groter 
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dat gemis, hoe meer reden om bezig te blijven. Want 
gemis is positief. Het is de gave om niet alleen te zien wat 
er is, maar ook nog wat er allemaal aan ontbreekt.”656

Het centrale begrip in deze beschouwing is ‘troost’. Poëzie kan 
die troostende werking hebben op de lezer – die mensenkennis 
vergaart – en op de auteur – juist omdat er lezers zijn die het 
‘mooi geformuleerde gemis’ tot zich willen nemen. De Coninck 
maakt in dit essay een mooie symbiose tussen een expressieve 
en een pragmatische literatuuropvatting.

In zijn beschouwingen vinden we echter ook elementen 
van een mimetische literatuuropvatting, bijvoorbeeld als hij 
schrijft over de Vlaamse dichter Roland Jooris. Diens vroege 
poëzie wordt in de regel gerekend tot het ‘nieuw realisme’, een 
richting in de Vlaamse poëzie die verwant is aan Barbarber en 
Gard Sivik. Die beweging kenmerkt zich door een alledaagse 
onderwerpskeuze, door het gebruik van alledaagse taal, door 
‘anti-beeldspraak’ en door een afkeer van het esthetische en 
hermetische vers. De Coninck wijst erop dat de ironie die deze 
dichters, en zeker Jooris, vaak gebruiken te onderbelicht blijft. 
Die ernstige ironie versterkt namelijk de dubbelzinnigheid en 
laat zien dat deze dichters niet alleen de werkelijkheid willen 
beschrijven, maar tegelijkertijd kritiek op die werkelijkheid 
en de beschrijving ervan in het gedicht bewerkstelligen. 
Jooris probeert poëzie en werkelijkheid in het gedicht te laten 
samenvallen:

“Dat is natuurlijk een poëtische leugen, een leugen om 
bestwil met de charme vandien, een promotie voor de 
werkelijkheid ook: de realiteit is het gedicht, het gedicht 
zelf verwijst er alleen maar naar.  
Maar tegelijkertijd is het natuurlijk ook een promotie 
voor het gedicht: om te beginnen kun je zo’n leugen alleen 
in een gedicht volhouden, en verder wil dat gedicht ook 
gewoon een stuk werkelijkheid zijn, daar even zorgeloos 
als de rest toe behoren – wat poëzie meestal toch niet 
gegeven is. Het is dus niet zo simpel als het eruit ziet, 
want zo’n gedicht verandert èn de werkelijkheid èn de 
poëzie.”657

Dit citaat laat zien hoe we het realistische aspect van Tirade-
poëzie het best kunnen benaderen. In de poëzie van onder meer 
De Coninck, Herzberg, Kopland en Van Geel worden elementen 
uit de werkelijkheid onder woorden gebracht. Dat gebeurt niet 
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op de strikt selectieve wijze die een Barbarber-dichter als K. 
Schippers wel heeft toegepast. De pogingen om de werkelijkheid 
te beschrijven laten bij de Tirade-dichters voortdurend de 
spanning zien die er is tussen de werkelijkheid en de taal waarin 
die verbeeld moet worden.

Het mimetische element in deze literatuuropvatting gaat 
naadloos over in een element waarin meer nadruk komt te 
liggen op de taal en op de verbeelding. Taal, verbeelding en 
werkelijkheid (of dat nu de buitenmenselijke natuurlijke 
werkelijkheid is of die van de emoties en ontroering van de 
mens) staan nooit los van elkaar en werken in een gedicht op 
elkaar in. Illustratief hiervoor is wat Judith Herzberg stelt in 
Het maken van een gedicht en het spreken daarover (1977), 
het dagboekachtige verslag van de weken waarin zij een 
poëzieworkshop gaf aan beginnende dichters. In de gesprekken 
komen allerlei kwesties aan de orde omtrent de biografische 
achtergrond van de dichter, de weer te geven werkelijkheid en 
de vraag in hoeverre een gedicht maakwerk is. 

“Het voornemen zo min mogelijk persoonlijke achter-
grondinformatie toe te voegen blijkt nu al goed uit te 
werken; als we weten wat er aan persoonlijks achter zit 
kunnen we het niet meer beoordelen als lezers. Nu ik 
dit opschrijf bedenk ik dat ik nog een gedicht vergat te 
vermelden dat ook door Irmgard werd voorgelezen en 
waarin een appeltje een belangrijk beeld was. Het ging 
over ouden van dagen en eindigde met een appeltje dat op 
een vensterbank lag. Hierover kwamen vragen waarop zij 
zich verweerde met: het làg daar, ik heb het echt gezien. 
Ik nam het voor het appeltje op maar zei, nog eens, dat 
het er niet toe deed of ze het echt gezien had of niet, dat 
alles gebruikt mag worden als het maar wèrkt en dat, door 
de echtheid ter verdediging aan te voeren, een gedicht zelf 
minder beoordeelbaar wordt.”658

De deelnemers aan de groep lezen elkaars gedichten en leveren 
kritiek of doen voorstellen tot wijziging. Veel van de gesprekken 
gaan over vragen als: is dit beeld wel adequaat? Of: hoe kunnen 
we deze woorden vervangen door betere? 

“Ergens beheerst hen de gedachte dat het een vak is dat 
men onder de knie kan krijgen. En misschien is dat in 
zekere zin ook zo, maar anders dan ze zich dat voorstellen. 
Er is hoogstens een bepaalde gerichtheid die een dichter 
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zich aanwent. De beheersing van een techniek is niet het 
geheim van de smid, want juist die techniek maakt dat 
je gemakkelijk in je eigen ‘manier’ vervalt, en dan is het 
moeilijk nog iets nieuws te zeggen.”659

De zin van de werkgroep is gelegen in het volgende: “het is een 
hommage aan de wereld, aan de realiteit, het is een manier om 
met die realiteit op een persoonlijke voet te verkeren.”660 Tussen 
dichter en werkelijkheid staat het gedicht, de talige verbeelding 
van die werkelijkheid die – zoals uit voorgaande citaten blijkt 
– moet worden gemaakt. Die gedachte dat dichten maakwerk 
is (en dus geen goddelijke inblazing), vinden we ook bij De 
Coninck:

“Zo is ook de meest emotioneel en spontaan ogende 
poëzie, als ze goed is, maakwerk. En dat maakwerk is pas 
geslaagd als de lezer er geen maakwerk in herkent. Ik 
zeg graag dat eenvoudig schrijven het moeilijkste is wat 
er bestaat, een simpele spreektoon is bij voorbeeld een 
van de allermoeilijkste vormen. Het bewijs ex absurdo 
daarvoor is dat wat in zo’n stijl overkomt als vergezocht, 
meestal niet ver genoeg gezocht is.”661

In de korte tekst ‘Wat bedoelt de dichter’ neemt Kopland het 
begrip ‘auteursintentie’ onder de loep. Wanneer je denkt of 
spreekt, vormen woorden meestal niet zo’n probleem, maar op 
het moment dat je gaat opschrijven wat je denkt, ontstaan de 
moeilijkheden. 

“Maar op papier hebben woorden alleen elkaar, en samen 
blijken ze betekenissen te kunnen produceren die je 
helemaal niet had gewild. Je leest je beginregel en denkt: 
bedoel ik dit, vertelt deze regel mij wat ik bedoel? Je dacht 
het zo precies te weten, maar vanaf het begin wordt het al 
problematisch of dat wel zo is.”662

Schrijven is een vorm van uitvinden wat je in je hoofd hebt, 
zegt Kopland, er ontstaat een ik buiten jezelf die je vertelt wat 
je bedoelt. 

“De dichter probeert niet iets tot uitdrukking te brengen 
dat al  helemaal klaar lijkt te liggen in zijn hoofd, 
integendeel, hij wil iets opschrijven wat helemaal niet 
klaar ligt. Iedere regel waaraan hij ziet dat de betekenis 
hem bekend is, waarvan hij denkt: dat wist ik al, schrapt 
hij. Hij probeert iets op te schrijven wat hij nog nooit 
heeft gelezen. Op het moment dat de dichter denkt, nu ik 
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dit lees, lees ik iets anders dan wat ik ooit bedoeld heb, op 
dat moment is het gedicht af.”663

Kopland maakt in deze passage onderscheid tussen ‘dat wat 
de dichter vooraf in zijn hoofd heeft’ en ‘dat wat ontstaat in 
het proces van dichten’. De woorden op het papier produceren 
nieuwe betekenissen die het gedicht verder voeren naar ‘iets 
anders dan wat ik ooit bedoeld heb’. Van den Akker en Dorleijn 
relativeren Koplands autonomisme door te stellen dat deze 
dichter vertrekt vanuit een bedoeling en de sturende rol van 
de woorden eerder als een nadeel ziet.664 Zij citeren gedeeltes 
van wat ik hierboven heb aangehaald en ‘vullen daarbij aan’ 
dat Kopland van zins is de beginregel te schrappen tot er een 
beginregel staat die voldoet aan de oorspronkelijke bedoeling. 
De laatste regel van de hierboven geciteerde passage illustreert 
dat Van den Akker en Dorleijn hier de plank misslaan. Daaruit 
valt immers op te maken dat die sturende (autonome) werking 
van de woorden voor hem de motor vormt van het poëtisch 
proces, op een manier zelfs die in de verte doet denken aan 
Martinus Nijhoffs ontstaanspoëtica.665 De beschouwing ‘Over het 
maken van een gedicht’, die in 1977 in De Revisor heeft gestaan, 
illustreert wat Kopland hiervoor beweert.666 Hij beschrijft hoe 
hij in een kleine twee maanden een gedicht maakt, en legt 
daarbij alle eerdere versies voor. De wijzigingen die hij voorstelt, 
voorziet hij van commentaar. 

In een citaat over de poëzie van de door hem gewaardeerde 
dichter Bernlef, ontvouwt Kopland de complexe verhouding 
tussen dichter, werkelijkheid en gedicht die de Tirade-poëzie 
ondanks alle onderlinge verschillen kenmerkt:

“Moderne literatuur doet verslag van de breekbaarheid 
van onze relatie met de wereld. Zij doet dat door de taal 
te ontregelen, door de huid van de taal zo dun te maken 
dat het denken zichtbaar wordt. Wie de geschriften van 
enkele grote schrijvers van dit moment leest, Bernlef 
en Krol bijvoorbeeld, wordt voortdurend heen en weer 
geslingerd tussen de positie van lezer en denker. Hun 
werk laat niet in de eerste plaats het eindprodukt zien, 
maar het denkproces en de tussenstadia van dat proces. 
In het fragmentarische, de onafheid, de tegenspraken 
openbaart zich het zoeken meer dan het vinden, de 
haperende argumentatie meer dan de conclusie.”667

De dichters uit Tirade sluiten aan bij de traditie van de romantiek 
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(expressief) wanneer zij de nadruk leggen op het in taal 
uitdrukking geven aan emotie of dieper inzicht. De nadruk op 
vakmanschap en maakwerk doet dan weer eerder symbolistisch 
(autonomistich) of modernistisch aan, net als Koplands 
ideeën over de autonome werking van de taal in het dichterlijk 
proces. De nadruk die door sommige dichters gelegd wordt op 
het minutieuze weergeven van de werkelijkheid brengt deze 
poëzie in de buurt van realistische (mimetische) stromingen. 
De nadruk op communicatie met de lezer – geïnspireerd op 
de poëzieopvatting van Du Perron – kan enerzijds in verband 
gebracht worden met de expressieve poëtica, maar brengt ook 
de pragmatische in herinnering. Het lijkt onmogelijk om de 
dichters uit Tirade vast te pinnen met een literair-historisch 
concept: (neo)romantiek (en dus verwantschap met Maatstaf), 
(neo)realisme (à la Barbarber), (neo)symbolisme (zoals de 
Revisor-poëzie wel genoemd wordt) of modernisme – uit alle 
richtingen zijn elementen te vinden in de diverse poëticale 
uitspraken van de Tirade-dichters.

De poëzie in Tirade wordt al vrij snel gezien als een ‘eigen 
traditie’. Over het proza uit Tirade wordt eigenlijk nooit 
geschreven als ‘traditie’. Daarvoor zijn de auteurs die in het 
tijdschrift publiceren misschien te divers in leeftijd en reputatie. 
Tussen 1968 en 1985 zijn gaat het om uiteenlopende prozaïsten 
als Jeroen Brouwers, Lodewijk H. Wiener, Judicus Verstegen, 
Henk Romijn Meijer, Wim Raven, Anton Koolhaas, A. Alberts 
en R. J. Peskens. Op Brouwers en Romijn Meijer na zijn dit geen 
auteurs die hun literair werk begeleiden met kritieken, essays 
en polemieken. Sommige van hen (Alberts en Koolhaas) zijn 
inmiddels met prijzen gelauwerd, anderen krijgen aan het begin 
van de eenentwintigste eeuw een herwaardering in de vorm van 
verzameld werk (Wiener, Romijn Meijer). In de jaren zeventig 
zijn Brouwers, Alberts, Koolhaas en Peskens in een bepaalde 
periode vrij goed verkopende auteurs. Kortom, het proza dat in 
Tirade verschijnt, heeft wel degelijk een eigen gezicht.

Een steeds terugkerend element bij deze auteurs is dat zij 
proza schrijven dat zich op de grens van fictie, autobiografie, 
geschiedschrijving en journalistiek bevindt. Van het werk 
van Alberts wordt gezegd dat het soms een ‘dagboekachtige 
structuur’ heeft.668 Ook Wiener en Peskens leunen sterk aan 
tegen het autobiografische. Een tweede kenmerk hangt hiermee 
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samen: de nadruk op ‘het vertellen’. In de verhalen van Peskens 
wordt herhaaldelijk een kaderverhaal ingebracht waarin een 
personage een verhaal vertelt aan een luisteraar. De verteller 
wordt op die manier expliciet ingevoerd. Verhalen die deze 
structuur niet hebben, kenmerken zich wel door een vertellende 
structuur.669

Deze kenmerken van Tirade-proza zijn in verband te brengen 
met de literatuuropvatting van Forum. Ook Du Perron en Ter 
Braak had een voorkeur voor proza dat zich op de rand bevond 
van literatuur, autobiografie en geschiedschrijving. Du Perron 
eiste van een prozaïst dat de auteur van de tekst in het werk 
zichtbaar was. Een auteur moet immers een standpunt innemen. 
Derhalve moest het fictionele gehalte van de tekst zo gering 
mogelijk zijn. Om die reden keerden Du Perron en Ter Braak 
zich tegen impressionistische auteurs die zij woordkunstenaars 
noemden. De stijl moet ‘organisch samen hangen’ met de 
persoonlijkheid van de auteur. Dat was dan weer een reden om 
het in hun ogen epigonistische werk van vele nieuw zakelijke 
auteurs negatief te beoordelen. Uit de Nederlandse literatuur 
waren het vooral Slauerhoff,  Van Schendel, Elsschot, Nescio, 
Bordewijk en Vestdijk die hun waardering konden wegdragen.

In navolging van Ter Braak en Du Perron heeft men in 
Tirade belangstelling voor het overschrijden van de grenzen van 
de conventionele roman: autobiografieën, brieven en essayistiek. 
Over de verhalende teksten (veelal korte verhalen) wordt 
telkens weer gezegd dat ze geschreven zijn in ‘kale stijl’ met ‘een 
minimum aan woorden’. Deze stijl – waarin ook beeldspraak 
en metaforiek afwezig zijn – kenmerkt het proza van Alberts, 
Koolhaas, Romijn Meijer, Verstegen en Koolhaas. Het proza in 
Tirade is ‘kaal’ en ‘ironisch’, termen die in het kritisch discours 
van de jaren zeventig veelvuldig worden aangewend om auteurs 
te vergelijken met Willem Elsschot en Nescio, twee auteurs uit 
de Forum-canon. Op deze manier wordt de band met de traditie 
nog eens onderstreept. Een andere bron van invloed (op met 
name Peskens en Wiener) is Gerard Reve. 

Tirade-prozaïsten schrijven in de regel korte verhalen, 
waarin ikfiguren optreden die de trekken vertonen van de 
auteur. Het gaat vrijwel altijd om buitenstaanders die in een 
isolement leven en vervreemd zijn van de ‘gewone’ werkelijkheid. 
De ikfiguur uit de verhalen lijkt op de ikfiguur uit het werk van 
Gerard Reve: hij is aangekleed met allerlei topoi uit het arsenaal 
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van de romantisch-decadente dichter of schrijver. Deze eenzame 
personages worden door de ik-vertellers veelal op een ironische 
manier geportretteerd. Die ironie speelt dan ook een centrale 
rol in het realistisch proza uit Tirade en Maatstaf in de jaren 
zeventig.  

Het proza uit Tirade valt het beste te begrijpen als een 
combinatie van een mimetische literatuuropvatting – men wil 
gebeurtenissen uit het leven weergeven – en een expressieve– er 
gaat veel aandacht uit naar de gevoelens van de ikfiguren (en 
daarmee – zo is althans de suggestie – van de auteurs). De 
authenticiteit van de weergave van respectievelijk werkelijkheid 
en gevoelens wordt echter op losse schroeven gezet door 
de ironie waarmee de ik-verteller de door hem gecreëerde 
annex beschreven werkelijkheid aanschouwt. Hoe de ironisch 
realistische auteurs uit de jaren zeventig de ‘illusie van 
werkelijkheid’ ter discussie stellen, heb ik in hoofdstuk vier aan 
de orde gesteld. 

De auteurs die deze schrijfwijze uitvoeren, moeten 
niets hebben van de gedachte dat de schrijver een autonoom 
cultuurcriticus is. Die visie op het schrijverschap is hen veel te 
verheven. Hoe relativerend deze auteurs kunnen zijn, blijkt uit 
een interview met A. Alberts. Deze auteur, die na een debuut 
in 1950 een late comeback maakte in 1974, heeft zich er altijd 
op voorgestaan ‘hobbyschrijver’ te zijn. Zijn werk als historicus 
is belangrijker, schrijven doet hij om zo nu en dan wat geld te 
verdienen. (“Als ik veel geld zou hebben dan zou ik nooit meer 
een letter schrijven, bij wijze van spreken”).670 En dat hij dan 
met Nescio vergeleken wordt…

“Ja, dat zou best eens kunnen, hoewel ik me er nooit 
bewust van ben geweest. Ik schrijf ingehouden omdat ik 
de mensen niet te veel lastig wil vallen, ik wil niet te veel 
leuteren. Ik vind het ook aardiger om veel over te laten 
aan de verbeelding van de lezer. Als ik schrijf, probeer ik 
te imponeren, ik wil een stuk vakwerk af leveren.”671

Lodewijk H. Wiener publiceert – net als Alberts – veel in Tirade 
in de periode dat uitgever Van Oorschot alleen de redactie 
voert. Ook hij staaft zijn schrijverschap niet met hoge idealen. 
Terugblikkend beweert hij: 

“Ik heb namelijk nooit geschreven om bekend te worden. 
Ik heb altijd geschreven omdat ik een schrijver ben. Omdat 
ik het talent heb. En ik ben er niet eens blij mee. Dat is 
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een dualistisch antwoord, want ik ben er wel blij mee. Elk 
verhaal is weer een worsteling waarbij de faalangst op de 
loer ligt. [..] Over de zin van de literatuur heb ik het nu 
niet, al heb ik daar ooit over gezegd: schrijven is zinloos, 
niet schrijven nog zinlozer.”672

Waar het om gaat bij de prozaïsten die we veel in Tirade vinden, 
is dat ze een verhaal willen vertellen. Literatuur is voor hen 
in de eerste plaats een bijzondere vorm van communicatie 
van een auteur met een lezer. Men staat afkering tegenover 
het proza dat in De Revisor en Raster verschijnt en waarin 
wordt geschreven over de onmogelijkheid van het schrijven 
of waarin sterk geëxperimenteerd wordt met de verhaalvorm. 
De Tirade-prozaïsten vertellen een verhaal dat door de lezer 
herkend kan worden en waar die lezer plezier aan kan beleven. 
Hoewel zij er niet op uit zijn om de lezer te laten zien dat al het 
geschrevene fictioneel is of dat de verbeelding een bedrieglijk 
instrument is, spelen zij in hun verhalen wel een subtiel spel 
met de relatie tussen fictie en werkelijkheid. De verhalen zijn 
of lijken gebaseerd op historische of biografische gegevens. Niet 
voor niets is Alberts in de eerste plaats bekend als historicus 
en schrijven Wiener en Peskens tamelijk onverbloemd 
autobiografisch proza. Tegelijkertijd echter ondermijnen deze 
auteurs voortdurend de werkelijkheidsillusie op subtiele wijze.

Vergelijken we de literatuuropvattingen uit Tirade met die uit 
de vorige twee tijdschriften, dan valt op dat men een heel andere 
houding aanneemt ten opzichte van de lezer. In Raster en De 
Revisor wil men de lezer erop wijzen dat de talige verbeelding 
onhoudbare illusies creëert. Revisor-auteurs willen dat in hun 
werk laten zien, Raster-auteurs gaan nog verder: zij willen 
de lezer ‘bewust maken’. In Tirade speelt de lezer een heel 
andere rol: hij moet het verhaal kunnen begrijpen, hij moet 
mee kunnen voelen met de auteur en hij moet plezier beleven 
aan het lezen. Dat is dan ook de reden dat in de poëticale 
uitlatingen van dichters en prozaïsten veel nadruk wordt gelegd 
op het weergeven van een geloofwaardige werkelijkheid en het 
beschrijven van herkenbare gevoelens. Poëzie én proza uit het 
tijdschrift kenmerken zich door die nadruk op communicatie 
met de lezer.

Tegenover deze nadruk op herkenbaarheid en geloof-
waardigheid staat dat de prozaïsten en dichters uit Tirade 
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zich óók bewust zijn van de problematische relatie tussen 
verbeelding en werkelijkheid. Zij creëeren in hun werk de illusie 
van een geloofwaardige werkelijkheid, maar laten tegelijkertijd 
zien dat die werkelijkheid verzonnen is. Zij doen dat door de 
nadruk te leggen op het vertellen of door het gebruik van ironie. 
Waar auteurs uit Raster en De Revisor kritisch reflecteren op 
de premissen van de autonomistische poëtica, daar bekritiseren 
Tirade-auteurs die literatuuropvatting tamelijk expliciet. 
Inlvoedrijk is de oratie van Gomperts uit 1966. De kersverse 
Leidse hoogleraar stelt daarin eisen aan de criticus die illustratief 
zijn voor de kritische attitude in Tirade: 

“[Het is nodig] dat hij het werk demythologiseert, d.w.z. 
dat hij laat zien dat het geen creatie is in de metafysische 
betekenis van het woord, maar een communicatie van 
menselijk auteur. Door het begrijpen van het werk 
en door de waarde ervan te bepalen wordt die auteur 
zichtbaar gemaakt als een soortgenoot en een lotgenoot 
die onze aandacht verdient.”673 

Dit citaat laat zien dat de auteurs in Tirade wel wat gemeen 
hebben met Revisor-schrijvers, die er prat op gaan dat de auteur 
een ‘bekwaam technicus’ is en Raster-auteurs die zich keren 
tegen de bejubeling van de schrijver als soeverein individu. 
Vanuit een heel andere poëticale traditie komen ook Tirade-
auteurs uit bij een visie op het schrijverschap waarbij niet 
de bevlogen romanticus centraal staat, maar de schrijver als 
‘mens’.

De prozaïsten en dichters uit Tirade laten zich er zelden op 
voorstaan dat zij ‘schrijver’ zijn. Uit de verschillende interviews 
krijg je de indruk dat zij liever in de schaduw blijven. Zij zullen 
dan ook niet zo snel als essayist of polemist in de openbaarheid 
treden. Een elitaire opvatting over het schrijverschap is 
hooguit in ironische vorm te vinden in het werk van Wiener 
en Peskens. In de literaire houding van deze auteurs vinden 
we een cultivering van het lijden van de ‘onbegrepen schrijver’ 
die sterk beïnvloed is door het werk van Gerard Reve. Voor 
de critici geldt iets anders. Zij relativeren het belang van de 
literatuur veel minder. Critici als Goedegebuure, Verhaar en 
Brouwers worstelen nogal met het veranderen van de functie 
van de literatuur. Carel Peeters’ roep om meer cultuurkritiek 
en op het versterken van de positie van de schrijver is niet aan 
dovemansoren gericht. Toch zien we dat ook Goedegebuure en 
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Verhaar uiteindelijk niet mee gaan in Peeters’ oproep. Zij nemen 
afstand van diens visie op het schrijverschap. 

De belangstelling voor het realistische en ironische korte 
verhaal vinden we niet alleen in Tirade. Ook Maatstaf wordt 
telkens aan de kant van anekdotiek en realisme ingedeeld. 
En toch is het een heel ander tijdschrift dan Tirade. Tirade-
auteurs veroveren met hun leesbare verhalen niet de literaire 
boekenmarkt. Auteurs uit Maatstaf hebben veel minder angst 
voor commercialisering. Ook kijken zij met veel meer spot naar 
het eigen werk: het speelse dandyisme van Gerrit Komrij of 
de geveinsde theatraliteit van Maarten Biesheuvel mogen dat 
illustreren. Waar men in Tirade een januskop aantreft, waarbij 
één groep zich polemisch opstelt en uitkijkt naar literatuur 
met een grote L, daar neemt men het in Maatstaf veel minder 
nauw met die literatuur. Het zal dan ook niet verbazen dat er 
op het punt van de literatuurkritiek veel afstand is tussen beide 
tijdschriften, terwijl er tegelijkertijd veel prozaïsten en dichters 
zijn die in beide tijdschriften publiceren. Die zijn namelijk wel 
verwant aan elkaar. Zij vinden elkaar in de weinig pretentieuze 
kijk op het schrijverschap. Men accepteert een ‘gelocaliseerde 
outcast’ te zijn. Sterker nog, men ambieert die positie juist…

7.5  Gelukkig schizofreen. Maatstaf en de positie  
van de schrijver

Als er één groep auteurs is die in de jaren zeventig getroffen 
wordt door kritiek dan is het wel de groep prozaïsten en dichters 
die zich verzamelt rondom Maatstaf. Zij zijn het die in negatieve 
zin figureren in het al eerder gememoreerde kritische stuk 
van Anthony Mertens over het ‘subjectivistische’ proza.674 Van 
Raster-zijde wordt hen verweten literatuur te schrijven die er 
slechts op gericht is om hoge verkoopcijfers te halen – daarmee 
verloochenen zij de literatuur. Maar ook vanuit De Revisor 
komt er stevige kritiek. Waar Kooiman, Meijsing, Kellendonk en 
Matsier de grootst mogelijke moeite hebben om aan te geven wat 
voor literatuur zij wél willen schrijven, weten zij maar al te goed 
wat zij niet willen: geen anekdotes, geen neoromantiek en geen 
‘ironisch realisme’. Hoewel Carel Peeters zich in zijn polemiek 
niet expliciet richt tot Maatstaf-auteurs, kun je met enige 
zekerheid veronderstellen dat zij zich het meest aangesproken 
zouden moeten voelen. 

Maar daar is bij Maatstaf-auteur Maarten ’t Hart in het 
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geheel geen sprake van. Net als vele auteurs uit de andere drie 
tijdschriften kan hij niet veel met Peeters’ bombastische oproep. 
De elitaire, anti-burgerlijke houding die Peeters’ propageert, 
keert zich te hoogmoedig af van de ‘gewone lezer’ waarvoor we 
’t Hart in het vorige hoofdstuk zagen pleiten. Hoewel ’t Hart 
ongetwijfeld Peeters’ mening deelt dat literatuur een belangrijke 
maatschappelijke rol vervult, zal hij niet snel akkoord gaan 
met diens terugkeer naar een cultuurkritische, autonome en 
derhalve elitaire positie. Waar Peeters zich beklaagt over het 
veranderende, commercialiserende, literaire klimaat, daar 
grijpt ’t Hart dit klimaat aan als een kans. Hij creëert een 
literatuuropvatting die zich richt op de lezer-als-consument, 
maar dat betekent niet dat hij de literatuur wil nivelleren. De 
schrijver moet zich niet hooghartig afwenden van de ‘gewone 
lezer’, maar moet zich er juist naar toe wenden. 

’t Harts reactie is symptomatisch voor de literaire attitude 
in Maatstaf en die wijkt sterk af van Raster en De Revisor. 
In een interview formuleert ’t Hart nogmaals de kern van zijn 
literatuuropvatting en hij doet dat expliciet in reactie op auteurs 
uit het vijandelijke kamp, waaronder Carel Peeters:

“Mijn critici begrijpen het niet, ze snappen het niet, 
ze hebben het geloof niet – ze kunnen ook maar een 
beetje gelukkig worden. God zal Carel Peeters niet tot 
Zich kunnen nemen want Carel begrijpt er niets van. 
God lacht om de Revisor-schrijvers, want Hij lacht om 
gewichtigdoenerij. God vindt Carel Peeters een goed 
en zeker ook integer criticus; dat wel – maar ja, Carel 
heeft nu eenmaal een paar blinde vlekken. Carel meent 
het best goed, dat vind ik – en dat correspondeert zeker 
met wat God van hem vindt, o ja. De huiskamer van 
wereldformaat, daar houdt God helemaal niet van, van 
dat soort praatjes.”675 

Tegenover de opgeblazen pretenties van Peeters en de door hem 
bewonderde Revisor-schrijvers plaatst Maarten ’t Hart een veel 
bescheidener schrijversbeeld. Daarin lijkt hij op de prozaïsten 
uit Tirade met hun weinig pretentieuze schrijversbeeld. Ook 
collega Maatstaf-auteur Maarten Biesheuvel neemt het topos 
van de ‘gewone schrijver’ over. 

“Ik ben een echte boer. Ik vind dat een schrijver moet 
schrijven als Jan de Hartog of Simon Carmiggelt. Hij heeft 
een verhaal te vertellen en dat moet hij zo goed mogelijk 
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doen. En verder geen flauwe kul.”676 
In een ander interview beweert hij:

“Ik probeer pretentieloos te schrijven. Je kunt misschien 
toevallig literatuur maken, maar ik heb zelf helemaal niet 
het idee dat je iemand een plezier zit te doen, de wereld 
vooruithelpt. Als je puntje bij paaltje neemt: alles wat je 
doet is volstrekt zinloos, nutteloos. Maar ja, als je daar 
voortdurend over na gaat zitten denken... Dan kunnen ze 
mij opbergen.”677

In de woorden van schrijver en beeldend kunstenaar William 
D. Kuik is de kunstenaar ‘een krekel die leuk ronddanst’.678 
De kunstenaar lijkt nog het meest op een parasiet: niet-nuttig, 
maar wel profiteren van de maatschappij. Door op deze manier 
over het eigen kunstenaarschap te spreken, onderschrijven 
de Maatstaf-auteurs het verwijt dat Peeters’ hen maakte: 
een ‘gelokaliseerde outcast’ te zijn. Voor Peeters’ is dat een 
angstwekkende ontwikkeling, voor ’t Hart, Biesheuvel en Kuik 
heeft de kunstenaar geen keuze. Hij heeft nu eenmaal deze 
positie, laat hij er dan maar het beste van maken. Het heeft geen 
zin om van de auteur allerlei vergezichten te verlangen en de 
kunst tot iets heiligs te maken. Integendeel:  

“De kunst wordt in de richting van de vrijetijdsbesteding 
gestuurd, met name door de overheid. Met kunst 
kun je geen vrije uurtjes stukslaan. De invloed van de 
vrijetijdsbesteding zal groter worden op de kunstenaar. 
Kunst wordt dan een vrijblijvend gezelschapsspel.
Ik geloof dat je je als kunstenaar toch wat moet terug-
trekken. Goya is een goed voorbeeld. Terwijl men hem 
vaak engagement toedicht, bleef hij in feite een beetje 
onbewogen in z’n eigen soepie bezig. Hij zag maat-
schappelijke wantoestanden, maar stak geen poot uit: hij 
is enorm aan het etsen gegaan. 
Toch kun je je steeds moeilijker onttrekken aan het proces 
van het bestaan. Het hindert me dat je elke morgen een 
stapel briefjes en kranten in de gang ziet liggen. Je wordt 
er ondanks jezelf bij betrokken. Een kunstenaar is in een 
bepaald opzicht een uitgerangeerd mens, een dwaas 
aan de rand van de tafel, iemand die niet opgaat in de 
maatschappij.”679 

Net als Maarten Biesheuvel balanceert Kuik met dit soort 
uitspraken tussen een opvatting waarin de kunstenaar een 

DE_TAAK.indb   464DE_TAAK.indb   464 20-05-2007   23:40:4820-05-2007   23:40:48



465

zinloze parasiet is en een opvatting waarin de schrijver 
engagement moet tonen met wat erin de wereld gebeurt. In het 
oeuvre van Maarten Biesheuvel zien we dit dilemma telkens 
weer voorbij komen. Het besef een ‘gelocaliseerde outcast’ te 
zijn wordt door deze auteur niet alleen tot in het karikaturale 
uitvergroot, maar wordt het topos van zijn literaire werk. 
Biesheuvel heeft het in interviews herhaaldelijk over zijn eigen 
betekenisloosheid, maar soms klinkt hij ineens anders: 

“Voor mij is het schrijven een letterlijk verbeteren van de  
wereld.”680

En in een interview met K. L. Poll:
“[Poll:] Is daar dan een excuus voor nodig? Elkaar verhalen 
vertellen, dat doen de mensen toch sinds jaar en dag?Nee, 
dat is niet genoeg. Er moet een maatschappelijke inzet bij 
zijn. Ik vind dat ik toch op zijn minst een boodschap moet 
hebben. Mijn boodschap is: het verbeteren van de wereld, 
het paradijsidee.”681

Wie op zoek gaat naar het schrijversbeeld in de poëtica van 
Biesheuvel wordt steeds op het verkeerde been gezet. Op het ene 
moment wordt het schrijverschap sterk gerelativeerd. Het is iets 
onbetekenends, een hobby en een schrijver is niet in staat iets in 
de wereld te veranderen. Op het andere moment geeft de auteur 
er blijk van dat hij als een ‘martelaar’ het paradijs dichterbij 
wil brengen. Biesheuvel lijkt het schrijverschap dan weer heel 
serieus te nemen en zichzelf te zien als de antiburgerlijke, maar 
geëngageerde schrijver die we kennen uit de moderne fase: de 
schrijvers als heilige, als priester of zelfs als Christus.

In een verhaal als ‘De weg naar het licht’ (1977) thematiseert 
Biesheuvel dit probleem. De opgeblazen ballon van de schrijver-
als-Christus wordt daarin lek geprikt door het voortdurend 
mislukken van de vlucht uit de werkelijkheid van de ikfiguur. De 
gedachte dat een schrijver een autonome positie inneemt wordt 
uitvergroot, geïroniseerd en in het domein van de fictie geplaatst, 
maar daarmee wél uitgebeeld. Dit maakt het werk van Biesheuvel 
tot een plek bij de uitstek op de rand van twee schrijversbeelden; 
het besef dat het ideaal van de Hoge Kunstenaar niet meer reëel 
is, staat tegenover de literaire verbeelding van hetzelfde ideaal 
als fictie. Het schrijven over het schrijverschap vinden we niet 
alleen bij Biesheuvel en zijn verwante Maatstaf-auteurs, maar 
zien we ook bij Tirade-prozaïsten als Wiener en Romijn Meijer: 
ook in hun oeuvres was het ironiseren van het schrijverschap 
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een belangrijk thema. 
Maatstaf is, net als Raster, De Revisor en Tirade, een tijd-

schrift waarin men worstelt met het gegeven dat de schrijver 
niet langer zonder meer de positie van autonoom cultuurcriticus 
kan innemen. Auteurs geven daar in hun poëticale opvattingen 
én in hun literaire werk blijk van. Meer dan in welk ander 
tijdschrift leidt dit er toe dat auteurs gaan zoeken naar een 
nieuwe verhouding ten opzichte van de lezer c.q. de consument. 
In hoofdstuk zes heb ik laten zien hoe de poëtica van Maarten 
’t Hart gelezen kan worden als een zoektocht naar een nieuwe 
verhouding. Wie een groot aantal jaargangen van Maatstaf 
doorbladert, zal merken dat ’t Hart de enige niet was die de 
nadruk legt op de persoonlijke verhouding van de criticus 
ten opzichte van het boek en zich gedraagt als een fan. Er is 
in Maatstaf erg veel aandacht voor de levensfeiten van grote 
auteurs, in het bijzonder Lodewijk van Deyssel (via de vele 
bijdragen van H. G. M. Prick) en Louis Couperus (dankzij F. 
Bastet). In het tijdschrift zijn naast redacteuren Martin Ros en 
Gerrit Komrij verschillende auteurs aanwezig (Boudewijn Büch, 
Willem Wilmink, Jules Deelder, Maarten Biesheuvel) die zich 
(vroeger of later) in zouden zetten om de literatuur bij een groter 
publiek bekendheid te geven.  

De literaire houding van veel Maatstaf-auteurs wordt geken-
merkt door een ironisch spel met de topoi uit het romantisch-
decadentistische arsenaal. Die houding die aan het einde van 
de negentiende eeuw was voorbehouden aan de antiburgerlijke 
kunstenaars die de autonome positie van de literatuur opeisten, 
komt bij deze auteurs terug, maar nu als karikatuur. Dit ironische 
spel met een literaire houding uit het verleden wordt door Ruiter 
en Smulders camp genoemd.682 Camp is hun ogen een strategie 
die de kunstenaar in staat stelt zich te onderscheiden in een 
cultureel veld waarin alles ‘vlak en gewoon’ is geworden.

“Als alle dandy’s deden campkunstenaars van zich spreken 
op het moment dat de kunst in een overgangssituatie 
verkeerde en als alle dandy’s voerden zij de ambivalenties 
van de situatie tot extreme hoogte op.”683

Voor auteurs uit de jaren zeventig is het ironische van camp een 
uiterst geschikt middel om het romantische cultuurideaal uit te 
blijven dragen (openlijker en provocerender dan ooit) in een 
periode waarin het danig onder druk staat. Tegelijkertijd echter 
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wordt het ideaal opgevoerd als fictie en laat de campauteur 
daarmee zien dat hij ook wel weet dat zijn attitude gebaseerd 
is op een cliché. Als er een plaats is in het literaire veld van 
de jaren zeventig waarin de mogelijkheden van camp werden 
uitgeprobeerd dan was het Maatstaf wel. Ik zal dat illustreren 
aan de hand van de literatuuropvatting van redacteur Gerrit 
Komrij.

Onder de dichters is het vooral Gerrit Komrij die op zoek 
gaat naar een nieuwe manier om zijn schrijverschap in te vullen. 
Elk taalgebruik is voor Komrij een vorm van travestie. Met die 
taalopvatting sluit Komrij wonderwel aan bij de taalopvatting 
uit Raster en De Revisor, alleen zijn reactie erop is anders. Hij 
wil niet de taal wantrouwen en haar machtwerking subtiel aan 
het licht brengen, maar hij wil de taal juist uitputtend gebruiken. 
Waar auteurs uit andere tijdschriften hun scepsis tegenover de 
taal weergeven in complexe, zelfreflectieve verhalen of gedichten, 
daar kiest Komrij juist voor een overvloed aan verbeelding. In 
zijn literatuuropvatting overheersen verzonnen samenhangen 
en schizofrene, leugenachtige visie. In de poëtica van Komrij 
komt Peeters’ autonome cultuurcriticus terug als een lachende 
en liegende picaro, die overal samenhang creëert en visies 
verwoordt, maar die allesbehalve authentiek is. 

In de poëtica van Gerrit Komrij staat het woord ‘leugen’ met 
hoofdletters geschreven. In interviews benadrukt de jonge dichter 
keer op keer dat men hem niet op zijn woord moet geloven. Aan 
het einde van een interview door Hanneke Holzhaus stelt hij 
de interviewster voor om alle vragen nog eens te stellen, zodat 
hij alle tegenovergestelde antwoorden zou geven. Eerder in het 
interview zegt hij over zijn poëzie:

“Natuurlijk, alles is er tot in zijn diepste onderdelen op 
gericht om de mensen op een dwaalspoor te brengen”. 684 

In een interview met Hans Warren voegt hij hier iets aan toe: 
“Je zou met een zeker recht kunnen zeggen dat ik pas 
tijdens een interview echt helemaal mezelf ben. Ik vind 
interviews ‘heerlijk’, dat beweer ik althans altijd, maar 
zorg ervoor dat de zetter de aanhalingstekens niet 
vergeet.”685 

Komrij zegt hier met zoveel woorden dat de leugenaar die hij 
tijdens interviews is, gezien kan worden als zijn ware zelf. Op 
een andere plaats formuleert hij een poëtisch credo: 

“Poëzie is subliem bedrog, lezer. Nobele zwendel”.686 
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Guus Middag geeft een mooie bloemlezing van soortgelijke 
uitspraken:

“In authenticiteit, in de ‘onzinnigheden van het zoekende 
hart’ geloofde hij niet, net zomin als Pessoa. ‘De waarheid 
bestaat uit leugens’ en ‘Alles is travestie’ concludeerde 
Komrij hier, kort voordat hij in een gedicht zou schrijven: 
‘Gevoel baart modder’, ‘Openhartigheid is onrecht’, 
‘Waarheid is gelogen’ en ‘alles is er – in wat er niet is’.“687

De inspiratie voor deze literatuuropvattingen vindt Komrij 
onder meer bij de Portugese dichter Pessoa. De dichter 
Pessoa zet steeds verschillende maskers op: hij hanteerde drie 
heteroniemen waarvoor hij hele persoonlijkheden en biografieën 
aanlegde. Hij maakte het daarmee, aldus Kormij, onmogelijk uit 
te maken welk masker het echte was. Komrij waardeert 

“de laconieke vanzelfsprekendheid waarmee de waanzin 
zich als boekhouding voordoet, de gespeelde waanzin 
als serieuze boekhouding, of de serieuze waanzin 
als gespeelde houding, of allebeigespeeld, of allebei 
serieus”.688

Hij beschrijft de poëtica van Pessoa: 
“Het is een spel van masker op masker, van laag op laag. 
Het is het idee van verwisselbaarheid, van invulbaarheid. 
Het is een spel met gedachten die vlees worden, en 
vervolgens weer gedachten. Pessoa is de man die geen 
gedachten heeft, behalve de gedachte die hij denkt. Hij 
denkt over het niet denken. Hij bouwt denksystemen, 
die te zamen zijn denken vormen: het niet-denken. De 
waarheid bestaat uit leugens. Elke leugen is een waarheid. 
Alles is travestie.”689

Komrij ’s  poëtica l i jkt  een voortdurende stri jd tegen 
‘authenticiteit’, ‘waarheid’ en ‘openhartigheid’. Het is dan ook 
opmerkelijk dat in het tijdschrift waarvan hij – met Martin Ros 
en Theo Sontrop – lange tijd redacteur was ‘de subjectivistische 
(lees: autobiografische) literatuur’ wordt gepubliceerd. Wat 
Komrij in het werk van ’t Hart, Biesheuvel en Hotz gewaardeerd 
moet hebben, is dat zij een spel spelen met het subject. Dit geldt 
in hoge mate voor de al eerder geciteerde Biesheuvel, die niet 
alleen speelde met zijn status als publieke persoon, maar ook in 
het werk voortdurend het autobiografische aanwendt en weer 
ironiseert. Het lijkt me dan ook niet onaannemelijk dat een citaat 
als het volgende, uit de koker van Komrij, ons erop kan wijzen 
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dat het subjectivisme van Maatstaf-prozaïsten veel minder naïef 
is dan door de eigentijdse critici werd verondersteld: 

“Ik acht de poëzie geen voertuig voor intimiteiten uit 
het zieleleven. Een gedicht schrijven is voor mij als 
het opwerpen van wegversperringen, het plaatsen van 
verkeersborden en het bouwen van hekken, om zélf 
buiten schot te blijven. Een dichter doet niet meer dan het 
oprichten van waarschuwingsborden: ‘Gevaarlijk terrein!’ 
Alleen zo handhaaft hij zijn vrijheid, alleen zo komt hij los 
van zijn woorden. […] Wat ik doe, is heel hard roepen dat 
ik er ben, om er niet te hoeven zijn. Ik roep: hier sta ik, en 
heb intussen al weer de benen genomen.”690

In de essaybundel De gelukkige schizo (1985) maakt Komrij 
duidelijk dat dit de enige literatuuropvatting is die mogelijk is in 
een wereld waarin geen duidelijke wereldbeelden meer zijn, een 
wereld zonder grote verhalen dus. Het picareske schrijverschap 
is Komrij’s antwoord op de postmodernisering: 

“De wereldbeelden zijn versplinterd, maar we blijven 
jongleren met  de scherven. De coherentie is zoek, en al 
onze ideeën zijn cellotape.”691

Volgens Komrij is iedereen een beetje in de war. De mens kan er 
niet aan wennen er over één en hetzelfde onderwerp meerdere, 
vaak tegengestelde opinies op na te houden. De mensen willen 
een systeem, harmonie en daarom plakken en lijmen ze zo 
koortsachtig. Omdat men echter tegelijkertijd een beetje bang 
is geworden voor systemen (men kent de verstarring ervan), 
koketteert men met “een ietsepietsje geloof, geheel eigentijds 
bijgeschaafde, en met een beetje linksigheid of, al naar gelang 
de wind waait, rechtsigheid. Een treurige eierdans tussen lege 
schalen.”692

Komrij  pleit  voor het  verwisselen van etiketten. 
‘Ideologische hoerigheid’ en ‘diepgelovig ongeloof’ zouden wel 
eens de natuurlijke staat van de volgens cultuurfilosofen zo 
‘verscheurde’ moderne mens kunnen zijn. Waarom zou men zo’n 
ontzag moeten hebben voor coherentie, voor systeemachtige 
luchtkastelen? 

“We kunnen niet de zekerheden dood verklaren en 
er onveranderlijk ongelukkig mee zijn. We zullen er 
ook geluk aan moeten kunnen verbinden. Geluk is, 
net als onzekerheid, een natuurlijke staat. Het losse, 
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wisselvallige, fragmentarische, tegenstrijdige denken zou 
ons geen vrees horen in te boezemen.
De wereld is een dansfeest. Weg met die rare, onsierlijke 
bochten die we maar willen gladstrijken. Leve de 
chaotische gladjanus van nature. Leve de extase en de 
rituelen van de ideale verwarring, het opinieloze labyrint.
Ik weet niet wat rechts of links is. Ik voel me niet 
vervreemd of verscheurd. Ik aanvaard de versplintering 
van de wereldbeelden als een godsgeschenk. Ik ben de 
eerste gelukkige schizo.”693

Dit lijkt een sterk staaltje polemische doordraaien, maar is veel 
meer dan dat. De illustratie van het ‘schizo-bestaan’ vinden we 
in het essay ‘De gnoom en de duivel’ uit dezelfde bundel. Daarin 
beschrijft de ikfiguur een gesprek tussen de gnoom en de duivel 
in zijn hoofd, de eerste heeft vredelievende idealistische linkse 
opvattingen en de tweede is een nuchter pragmaticus, met een 
negatief wereldbeeld. De tekst bestaat uit één lange zin, een 
stream of consciousness. Uiteindelijk blijkt de ikfiguur niet te 
kunnen kiezen:   

“[…] al bekvechtend hebben ze telkens afzonderlijk het 
rijk voor zich alleen, niemand duikt er eens in mijn 
schedeldak op die mijn eigen naam draagt, er is geen 
compromis, geen gulden middenweg, ik raak niet tot 
mildheid gestemd, ik weet niets zeker, ik ben niet seniel 
geworden.”694 

Vanuit dit beeld van de gelukkige schizo laten de polemische 
verkleedpartijen van Komrij (en van andere dandyeseke 
Maatstaf-auteurs zoals Boudewijn Büch) zich verklaren. De 
schizofreen is in zichzelf gespleten en derhalve in staat om het 
ene moment het ene standpunt in te nemen en te verdedigen, 
om het niet lang daarna vanuit een tegengesteld standpunt 
aan te vallen. Dit legitimeert Komrij om in zijn polemieken een 
positie te kiezen die lijnrecht staat tegenover de persoon die hij – 
willekeurig – kiest om aan te vallen. Zo bezien zijn de polemische 
houding van Komrij en zijn maskerspel beide belangrijke 
onderdelen van het door hem uitgedragen schizofrene 
wereldbeeld. Met deze ‘gelukkige schizo’ presenteert Komrij een 
alternatief schrijversbeeld. Hoewel woorden als ‘samenhang’ en 
‘visie’ in Komrij’s poëtica net zo veel voorkomen als in de poëtica 
van Carel Peeters, lijken beide critici maar weinig op elkaar. 
Waar samenhang en visie bij de laatste authentiek moeten 
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zijn (en dus reëel bestaand), daar is samenhang bij Komrij 
verzonnen, bedrieglijk en fragmentarisch en is visie schizofreen. 
Net als veel andere auteurs uit de jaren zeventig neemt Komrij 
afstand van de oproep van Peeters. Liever een gelukkige schizo 
dan een ongelukkige outcast…

Prozaïsten uit Maatstaf presenteren zich als vertellers, makers 
van geloofwaardige en leesbare verhalen. Die hoeven niet per 
se autobiografisch te zijn. Wél is het zo dat er vaak geschreven 
wordt in de ikvorm. In de beschouwing over Maarten Biesheuvel 
heb ik geprobeerd te laten zien dat dit autobiografische niet 
voortkomt uit een naïeve drang om de ‘allerindividueelste 
emotie’ zo begrijpelijk mogelijk te verwoorden. De ‘ikken’ in dit 
proza zijn niet zelden de vertellers zelf. Die verteller wordt ofwel 
geïroniseerd weergegeven of er wordt expliciet commentaar 
geleverd op zijn illusies en pretenties. Daarmee is de in schijn 
autobiografische literatuur van sommige Maatstaf-auteurs 
onderdeel van een onderzoek naar de mogelijkheden van 
vertellen, en daarmee van verbeelding. 

Hoewel Maatstaf-prozaïsten teruggrijpen op de poëticale 
traditie van het realisme, schrijven zij niet naïef realistisch. 
Auteurs als ’t Hart, Hotz, Biesheuvel, maar ook Mensje van 
Keulen en Sal Santen kiezen bewust voor een vorm van literatuur 
waarin de vertelling niet zo complex wordt dat communicatie 
tussen auteur en lezer problematisch wordt. Zij geloven in taal 
als een middel tot communicatie. Dat betekent niet dat er voor 
hen een één-op-één-relatie is tussen taal en werkelijkheid. Zij 
willen de complexe relatie tussen de verbeelding en dat wat 
verbeeld wordt niet op de spits drijven of tot onderwerp van het 
verhaal willen maken. Hierin is het proza uit Maatstaf verwant 
aan dat uit Tirade. Ook daar zagen we dat auteurs uit hun ideeën 
over verbeelding en werkelijkheid niet de consequentie trokken 
dat zij de inleving van de lezer willen frustreren, zoals auteurs 
uit Raster en De Revisor willen doen. Waar Raster-auteurs 
het nodig vinden om lezers in deze kapitalistische wereld 
‘bewust’ te maken, daar willen  auteurs uit Tirade en Maatstaf 
juist zorgen dat lezers hun verhalen kunnen herkennen en er 
plezier aan beleven. Zo bezien is de strijd tussen ‘anekdotisch 
proza’ en ‘ander proza’ vooral een debat over hoe een auteur 
zich moet verhouden tot zijn lezers. Het zal niet verbazen dat 
de verschillende opvattingen daarover corresponderen met de 
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afwijkende opvattingen over de toegenomen commercialisering 
van de literatuur.

De groep prozaïsten en dichters in Maatstaf  l i jkt 
zeer heterogeen. Toch wordt zij bijeengehouden door een 
gezamenlijke attitude. Hoe die eruit ziet, blijkt maar al te goed 
wanneer we de discussie over de taak van de schrijver er nog eens 
bij halen. Het verwijt van commercialisering van de literatuur 
en het verwijt dat de schrijver niet langer de cultuurkritische 
antipode is van de burger of de gewone man, raakt deze auteurs 
in het geheel niet. Met deze verwijten kon Carel Peeters auteurs 
uit De Revisor, Raster en Tirade op hun gevoelige plek raken. 
Die auteurs immers beseften ook wel dat het schrijverschap 
in de jaren zeventig iets anders was dan twintig of dertig jaar 
daarvoor, maar hadden daar niet zo maar een antwoord op. 
Auteurs uit Maatstaf beseffen hetzelfde, maar zij weten het 
antwoord wél: zij kiezen voor de vlucht naar voren. Ze zijn niet 
bang voor media-aandacht of hoge verkoopcijfers. Zij willen 
de media gebruiken om de literatuur – die zij wel degelijk van 
belang achten – onder de mensen te brengen.

In Maatstaf oogt men zorgelozer. Veel auteurs beseffen dat 
ze onmaatschappelijke buitenstaander zijn (een parasiet volgens 
William D. Kuik), maar lijken daar niet al te zeer onder gebukt 
te gaan. Dat neemt niet weg dat ze wél reflecteren op deze 
‘functiecrisis’. Maarten Biesheuvel bijvoorbeeld thematiseert 
het veranderende denken over het schrijverschap in zijn werk. 
De expliciete nadruk die door sommige Maatstaf-auteurs 
wordt gelegd op de begrippen ‘vertellen’ en ‘de verteller’ wijst 
er op ook deze prozaïsten schrijven over het schrijven en het 
schrijverschap. Ook het schizoïde schrijversbeeld van Komrij 
kan gezien worden als een spel met verschillende visies op het 
schrijverschap. Het spel met de vele maskers verschaft de dichter 
een alibi om zich voortdurend uit te laten over alles wat er in de 
wereld gebeurt. Daarmee is hij een dichterlijke cultuurcriticus 
én een postmoderne ironicus tegelijk. Ook zijn poëtica is een 
voorbeeld van een nieuw soort schrijverschap waar auteurs uit 
de jaren zeventig naar op zoek zijn. Komrij wil niet met Carel 
Peeters in de ivoren toren, maar hij wil zijn oren ook niet volledig 
laten hangen naar het publiek. Als het moet, doen we net alsof 
het romantisch cultuurideaal nog bestaat en geven we met een 
ironische knipoog aan dat wij ook wel weten dat dat een cliché 
is. 
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7.6 Reflecties op autonomie, identiteit en poëtica.
Conclusie

Bij mijn analyse van de discussie over de taak van de schrijver 
heb ik mij gericht op twee van de vijf niveaus van literaire 
autonomie: het niveau van de identiteit en het poëticale niveau. 
Deze twee niveaus hangen nauw samen met de eerste drie die 
ik in het vorige hoofdstuk heb besproken. Dat de autonomie 
van de literatuur op al deze niveaus bediscussieerd wordt, zorgt 
ervoor dat auteurs opnieuw gaan nadenken over hun identiteit 
als schrijver en in die context lees ik de poëticale discussies die 
zij in deze jaren voeren. 

De opvattingen van Carel Peeters over het schrijverschap 
passen helemaal bij de gedachte dat de auteur een hoge mate 
van sociaal-economische en politieke vrijheid heeft ten opzichte 
van de samenleving. Die vrijheid stelt de kunstenaar in staat 
om ‘op soevereine wijze’ maatschappijkritiek te leveren. De 
discussie over de taak van de schrijver gaat eigenlijk over de 
vraag of een auteur in de jaren zeventig nog wel aanspraak kan 
maken op zo’n soevereine positie. Het antwoord dat vrijwel 
alle auteurs in het bovenstaande geven, is: nee. De meeste 
auteurs uit de jaren zeventig geven aan dat de idee van de 
schrijver als autonoom, antiburgerlijk en soeverein individu 
voor hen een onhoudbare illusie is geworden. Een institutionele 
dwarsdoorsnede van het literaire veld, waarbij achtereenvolgens 
De Revisor, Raster, Tirade en Maatstaf aan bod kwamen, maakt 
duidelijk dat er een stevige communis opinio is over de gedachte 
dat schrijversbeelden die kenmerkend zijn voor de moderne 
literatuur (de bohémien, de avant-gardist, de cultuurcriticus) 
niet gemakkelijk overeind blijven in het sterk veranderende 
literaire klimaat uit de jaren zeventig.

Wat de discussie over de taak van de schrijver óók laat 
zien is dat er vele verschillende reacties mogelijk zijn op deze 
constatering. In het vorige hoofdstuk heb ik aangegeven hoe 
Brouwers’ De nieuwe revisor letterlijk zijn doel voorbijschoot, 
omdat hij kritiek wilde leveren op een klimaat waar hij zelf 
onderdeel van was. Ook Peeters maakt, als grote man van de 
Republiek der Letteren in Vrij Nederland, deel uit van het 
commercialiserende literaire veld. En ook hij vecht in feite 
tegen zichzelf. Er is dus een aantal critici (met name in de sfeer 
van Tirade) dat zich erg ongemakkelijk voelt bij het minder 
vanzelfsprekend worden van de cultuurkritische taak van de 
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schrijver. Tirade-redacteuren Jaap Goedegebuure en Herman 
Verhaar verwoorden een schrijversideaal dat niet veel afwijkt van 
dat van Peeters. Zij hebben veel moeite om de cultuurkritische 
positie te verlaten, maar herijken uiteindelijk in een aantal 
programmatische stukken hun schrijversbeeld. Zij zijn op zoek 
naar een symbiose tussen Forumiaanse cultuurkritiek en een 
meer bescheiden opstelling die past bij het literaire klimaat 
waarin zij leven.  

Ook in De Revisor worstelt men met de door Peeters geëiste 
soevereiniteit van de schrijver. Dit leidt ertoe dat sommige 
Revisor-auteurs extra benadrukken dat zij zich het best kunnen 
identificeren met het beeld van de schrijver als ‘vakman’, als 
‘taaltechnicus’, die niet per definitie boven de ‘gewone mens’ 
verheven is. Dit schrijversbeeld begint op een gegeven moment 
echter te wringen. Kellendonk zet het dilemma op scherp 
door te spreken over ‘de kunstenaar als priester’ versus de 
‘kunstenaar als solipsist’. Ook Willem Jan Otten worstelt met 
deze problematiek. In 1979 voelt hij zich nog ‘betrapt’ als hij 
over de taak van de schrijver moet spreken, maar in 1984 
schrijft hij een essay waarin hij een frontale aanval pleegt op het 
fantoom van de karakterloosheid dat hij bij zijn mederevisoren 
ontwaart. De schrijver moet opnieuw duidelijk maken waarom 
zijn schrijverschap voor hemzelf van waarde is, en daarbij past 
geen voorzichtige verwijzing naar vakmanschap.

In Raster deelt men met Carel Peeters de idee dat een 
schrijver cultuurkritiek moet bedrijven. Maar de gedachte dat 
de individuele schrijver dat vanuit een soevereine positie kan 
doen (en daarbij zélf dus buiten schot kan blijven), ontmaskeren 
Raster-auteurs als een illusie. Zij oriënteren zich voor hun 
schrijverschap op de avant-gardisten uit het interbellum. 
Schrijven kan kritisch zijn wanneer er in de tekst vaststaande 
maatschappelijke en literaire conventies ondermijnd worden. 
Vogelaar pleit ervoor om de heimwee op te geven naar een 
periode waarin de literatuur een belangrijke factor was. 
Literatuur is een marginaal verschijnsel geworden en moet 
die marginaliteit uitbuiten door vanaf de zijlijn de heersende 
normen te bekritiseren.

In Maatstaf reflecteert men vooral op het verdwijnen van 
het antiburgerlijke schrijverschap. Auteurs als Biesheuvel 
en Komrij ironiseren het romantische (of decadentistische) 
kunstenaarsideaal. Zij maken daarmee gebruik van een 
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houding die wel camp wordt genoemd. Ze spelen een spel met 
het overgeleverde schrijversbeeld waarvan zij ook wel weten 
dat het achterhaald is. Komrij benadrukt in zijn optreden én 
in zijn werk alle clichés van het romantisch-decadentische 
kunstenaarschap, maar hij laat tegelijkertijd zien dat het een 
verzinsel is. Daarmee creëert hij voor zichzelf de ruimte om 
zich te presenteren als een antiburgerlijk kunstenaar in een tijd 
waarin antiburgerlijkheid zo sterk gedemocratiseerd is dat een 
auteur zich er niet meer mee kan onderscheiden. Het lijkt de 
enige mogelijkheid om de schijn op te houden dat hij een elitair 
kunstenaar is. Dat ironiseren heeft een dubbel karakter omdat 
het tegelijk het traditionele schrijversbeeld in stand houdt én het 
ondermijnt. Critici verwijten Komrij c.s. dan ook conservatief 
te zijn, terwijl de auteur zélf beweert een literaire attitude te 
hebben die aansluit bij het veranderd functioneren van kunst in 
de samenleving.  

 
Auteurs zijn er collectief van overtuigd zijn dat de wetten 
van het literaire veld in de jaren zeventig een ingrijpende 
verandering ondergaan. Dat heeft natuurlijk ook consequenties 
voor de literatuur die zij schrijven en voor hun ideeën over 
literatuur. In het literaire veld van de jaren zeventig is een ware 
poëticale zoektocht gaande: welke literatuuropvatting sluit aan 
bij het veranderde denken over literatuur? Welke poëticale 
consequenties moet een auteur trekken uit het verdwijnen van 
oude schrijversbeelden?

Bij deze zoektocht doet zich een probleem voor. Auteurs uit 
de jaren zeventig oriënteren zich op voorgangers die schreven in 
een heel andere literatuurhistorische fase. Hoewel er voorbeelden 
gezocht worden door de hele literatuurgeschiedenis, staan vooral 
de schrijvers uit het interbellum en de eerste generatie naoorlogse 
schrijvers in de belangstelling. Deze (veelal modernistische) 
auteurs formuleerden hun literatuuropvattingen echter in een 
literair veld dat sterk gekleurd was door de moderne logica van 
vernieuwing en autonomie. Auteurs uit de jaren zeventig kunnen 
alleen maar voortborduren op de ideeën van hun voorgangers 
wanneer zij die aanpassen aan het literaire klimaat waarvan zij 
zelf deel uitmaken. 

In De Revisor wordt gereflecteerd op de vraag hoe houdbaar 
de erfenis van het modernisme is. Die vraag wordt niet altijd 
positief beantwoord. In hun literatuuropvatting geven de 
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Revisor-auteurs er blijk van ‘voorbij het modernisme’ te zijn. 
Het belangrijkste verschil met de voorgangers is dat deze auteurs 
niet zonder meer geloven in de kracht van de verbeelding. 
In hun werk onderzoeken zij de relatie tussen verbeelding 
en werkelijkheid, maar zij laten daarbij steeds zien hoe er in 
literatuur een fictionele werkelijkheid wordt gecreëerd die de 
werkelijkheid nooit bevredigend kan vervangen. Revisor-auteurs 
breken met het geloof dat er met de verbeelding een zinvolle 
en coherente nieuwe werkelijkheid kan worden gecreëerd die 
losstaat van de buitenwereld, een vooronderstelling die door 
veel vroege modernisten nog wel onderschreven werd. 

Raster-auteurs verwoorden in het literaire veld van de jaren 
zeventig een literatuuropvatting die kritisch wil zijn zonder op 
de ivoren toren van Peeters terecht te komen. In de traditie van 
de avant-garde zoeken zij naar een model om vernieuwende 
literatuur te schrijven die kritiek levert op de maatschappij. Zij 
hebben dan ook meer oog voor de avant-gardistische tak van 
het modernisme en waarderen die literatuur die de kritische 
tegenstem is geweest van literatuur die uit was op coherentie 
en zingeving. In Raster verzet men zich hevig tegen iedere 
werkelijkheidsillusie en tegen de gedachte dat een auteur een 
afgerond en coherent verhaal vertelt. Door in de literaire tekst 
voortdurend coherentie, subjectiviteit en authenticiteit te 
doorbreken willen Vogelaar c.s. hun lezers ervan doordringen 
dat taal ideologisch geladen is en dat taal (in literatuur) gebruikt 
wordt om die ideologieën als vanzelfsprekend te presenteren. 

De poëzie in Raster én in De Revisor staat in de traditie 
van het modernisme. De dichters uit Raster (Kouwenaar, 
Faverey, Ten Berge) worden vaak ‘taalgericht’ genoemd. Het is 
de vraag of dat wel zo terecht is. Ook deze dichters borduren 
voort op het taalkritische element uit het modernisme. In het 
taallaboratorium onderzoeken zij de beperkte mogelijkheden 
om met woorden iets uit te drukken. In deze zoektocht stuiten zij 
telkens op de problematische relatie tussen taal en werkelijkheid. 
De Revisor-dichters delen met hun collega-prozaïsten en de 
auteurs uit Raster de interesse voor deze relatie, maar leggen 
zich minder gemakkelijk neer bij de gedachte dat de toekomst 
van de poëzie gelegen is in het ‘dichten over het dichten’, in het 
zelf-referentieel schrijven. Dichters als Anker, Otten, Zuiderent 
en Van Deel richten hun taalonderzoek op de mogelijkheden van 
de taal om de werkelijkheid te transformeren: hoe druk je iets 
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uit in taal als je tegelijkertijd aan de taal twijfelt. Zij zoeken op 
subtiele wijze naar de balans tussen taal en werkelijkheid. Die 
positie lijkt weer heel erg sterk op die van Tirade-dichters als De 
Coninck, Herzberg en Kopland. 

Dat auteurs uit Raster en De Revisor zich zo intensief 
bezighouden met de premissen van het modernisme, laat zien 
hoe zij gepreoccupeerd zijn met de autonomie van de literaire 
tekst. Veel van de genoemde auteurs hebben moeite met de idee 
dat er in een literaire tekst een autonome wereld wordt gecreëerd 
die los staat van de werkelijkheid. Zij radicaliseren die autonomie 
door te ‘schrijven over het schrijven’ en door literatuur te maken 
die haar eigen constructie laat zien. Door dat te doen werken zij 
enerzijds vanuit die autonomistische literatuuropvatting, maar 
laten zij anderzijds zien hoe artificieel ze in feite is. Revisor-
auteurs gebruiken de verbeelding, maar vooral om de grenzen 
ervan te verkennen: wat vermag de verbeelding nog? Raster-
auteurs presenteren de autonomie van de literatuur zelfs als iets 
uitermate bedrieglijks: zij is een illusie die wegmoffelt dat ieder 
taalgebruik ideologisch geladen en dus allesbehalve autonoom 
is. 

Waar men in Raster en De Revisor vooral focust op de 
symbolistische en modernistische taalgerichte traditie, daar is er 
in Tirade en Maatstaf meer oog voor de realistische traditie van 
vóór het modernisme en het ‘personalistische’ modernisme van 
Forum. Auteurs uit deze tijdschriften sluiten zich daarmee aan bij 
een traditie die zich altijd verzet heeft tegen de autonomistische 
poëtica. Het verbaast dan ook niet dat ook auteurs uit Maatstaf 
en Tirade zich fel keren tegen de autonomie van de literaire 
tekst. Het is dáárom dat zij zo veel nadruk leggen op de rol van 
de lezer. Zij schrijven niet om een talige werkelijkheid te creëren, 
los van auteur, werkelijkheid en lezer, maar schrijven om te 
communiceren met lezers, om lezers te ontroeren of om lezers te 
laten genieten. Zij benadrukken het belang van het vertellen van 
herkenbare en geloofwaardige verhalen, van leesbaarheid en 
van persoonlijke expressie. Voor hen zijn de ‘oude’ stromingen 
van realisme en parlandisme / neoromantiek er bij uitstek voor 
geschikt om deze doelen te bereiken in het literaire klimaat van 
de jaren zeventig.

Auteurs uit Maatstaf en Tirade verwijten hun collega’s uit 
Raster en De Revisor dat zij zich te veel vervreemden van de 
lezer. Dat is natuurlijk een poëticaal verwijt, maar het echoot 
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óók de discussie tussen de verschillende auteursgroepen over 
de commercialisering van de literatuur. Realistische schrijvers 
uit de jaren zeventig willen graag dat hun eigen teksten en de 
teksten van auteurs die zij waarderen gelezen worden door het 
publiek van ‘gewone lezers’. Vooral in Maatstaf maken auteurs 
zich sterk voor een oriëntatie op de lezers als consument en 
daarmee voor de doorbreking van de sociaal-economische 
autonomie. Zij willen gewaardeerde literatuur schrijven die 
tóch door een breder publiek gelezen kan worden. Daarbij 
komt radicale taalscepsis niet zo van pas. De realisten uit beide 
tijdschriften schrijven dan ook herkenbare verhalen, maar 
spelen daarin tegelijk een spel met verbeelding en werkelijkheid 
door een ironische dimensie toe te voegen of door sterk te 
markeren dat het verhaal verteld wordt. Ook prozaïsten en 
dichters uit Tirade en Maatstaf herkennen het probleem van 
werkelijkheid en verbeelding. En ook zij reflecteren in het werk 
op ‘wat de verbeelding vermag’. Bij hen leidt dat echter niet tot 
sterk metafictionele of experimentele teksten. Zij willen de lezer 
immers niet ‘bewust maken’, maar hem of haar de gelegenheid 
bieden zich in te leven of te herkennen.

Op alle vijf niveaus wordt er in de jaren zeventig gediscussieerd 
over de houdbaarheid van de autonomie van de literatuur. 
Auteurs weten maar al te goed dat literatuur zich niet meer 
vanzelfsprekend kan beroepen op haar sociaal-economische 
en institutionele autonomie. Zij moeten op zoek naar een 
nieuwe positie en een nieuw bijpassend schrijversbeeld. Ook 
definiëren auteurs opnieuw de relatie tussen literatuur en 
politiek (de politieke autonomie) en die tussen literatuur en 
werkelijkheid (de poëticale autonomie). In de jaren zeventig 
begint de autonomie van de literatuur haar vanzelfsprekendheid 
te verliezen – auteurs moeten zich opnieuw bezinnen op hun rol 
als schrijver. Wat op het eerste gezicht een poëticaal debat lijkt, 
blijkt bij nader inzien een diepgaande reflectie van auteurs uit 
de jaren zeventig op een collectieve literaire identiteitscrisis. De 
naam van de discussie formuleert op zichzelf al de belangrijkste 
vraag die auteurs zich in de jaren zeventig stellen: ‘wat is nog de 
taak van de schrijver?
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Slotbeschouwing 

1.  De autonome positie van de literatuur. De taak   
van de schrijver

In zijn essaybundel Een verhaal dat het leven moet veranderen 
leest Hans Goedkoop met groeiende verbazing een aantal 
sleutelteksten uit de literatuur van de jaren zeventig.695 Goedkoop 
vraag zich af hoe het mogelijk is de auteurs van deze teksten 
zo weinig te zeggen hebben over de grote maatschappelijke 
veranderingen die zich in de jaren zestig in Nederland hebben 
afgespeeld. 

“Maar nu het raadsel. Ik las Heere Heeresma en Hannes 
Meinkema, Maarten ’t Hart en Maarten Biesheuvel, Joyce 
& co en Gerrit  Komrij, Rutger Kopland en Dirk Ayelt 
Kooiman, alles na en door elkaar, en uit die stapel bleek 
precies het tegendeel van wat ik me had voorgesteld. 
Hoe verhitter het maatschappelijk leven was, hoe 
onmaatschappelijker de literatuur werd.”696

Terwijl er in de wereld om hen heen van alles veranderde, 
waren deze auteurs volkomen verliteratuurd. Auteurs uit 
de jaren zeventig, zo stelt Goedkoop, waren bang voor de 
maatschappelijke werkelijkheid en trokken zich terug in het 
bastion van de verbeelding. De literatuur trok zich uit de wereld 
terug.

In zijn oratie Het boek was beter. Literatuur tussen 
massificatie en autonomie schetst Thomas Vaessens een 
soortgelijk beeld. Naar aanleiding van Voskuils Bij nader 
inzien beweert hij dat de meeste toonaangevende naoorlogse 
auteurs zich als reactie op de economische veranderingen aan 
het einde van de jaren vijftig meer en meer gingen beroepen 
op de autonomie van het kunstwerk en daarmee op hun 
veronderstelde autonome positie in de samenleving. Onder 
invloed van Merlyn wordt de literatuur vanaf het einde van 
de jaren zestig gedomineerd door een literatuuropvatting die 
alsmaar benadrukt dat “literatuur eigen wetten kent en dat zij in 
principe los gezien moet worden van de werkelijkheid.”697

Beide auteurs ontwaren in de jaren zeventig een zo goed 
als achterhaalde idee van literatuur. Terwijl om hen heen de 
ivoren toren van de moderne literatuur aan het instorten is, 
blijven de meeste auteurs vasthouden aan de gedachte dat een 
schrijver zich ‘veilig’ buiten de samenleving bevindt en dat hij 
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in literatuur een autonome werkelijkheid creëert die geen band 
hoeft te onderhouden met de échte werkelijkheid. 

Het beeld dat Goedkoop en Vaessens schetsen, is te 
eenzijdig. Ik geloof met hen dat veel schrijvers uit dit decennium 
reflecteren op de autonomie van de literatuur. Maar die 
autonomie wordt juist van alle kanten bediscussieerd, betwijfeld 
en onder druk gezet. Om dat te laten zien heb ik in deze studie 
vijf niveaus van literaire autonomie onderscheiden: sociaal-
economische autonomie, politieke autonomie, institutionele 
autonomie, autonomie als schrijversidentiteit en poëticale 
autonomie. Hoewel deze niveaus met elkaar interfereren, 
betekent autonomie op ieder niveau iets anders. 

Het eerste niveau is dat van de sociaal-economische 
autonomie. Daarin staat de gedachte centraal dat een écht literair 
schrijver zich niet laat leiden door economische motieven. Weinig 
economisch succes heeft een positieve invloed op de literaire 
status van een auteur. Veel succes maakt een auteur verdacht. 
Deze vorm van autonomie verliest in de jaren zestig en zeventig 
haar vanzelfsprekendheid. Er is een culturele transformatie 
op gang gekomen die het functioneren van de schrijver in de 
samenleving sterk heeft veranderd. Van grote invloed daarop 
is een proces van commercialisering.698 Vanaf het einde van 
de jaren vijftig vindt er een massale cultuurspreiding plaats. 
Veel meer Nederlanders dan voorheen ‘gaan zich met literatuur 
bezighouden’, en worden daarmee potentieel consument. Dit 
komt in de eerste plaats omdat er in die periode een grote 
welvaartstoename is in Nederland: meer mensen verdienen 
meer geld. Hierdoor verhoogt het opleidingsniveau (veel meer 
jongens én meisjes krijgen de kans om onderwijs te volgen). Er 
zijn ook veel meer mensen die daarvoor in aanmerking komen, 
omdat er in deze jaren sprake is van snelle bevolkingsgroei – het 
zogenaamde babyboomeffect. 

Het publiek voor culturele producten wordt groter en groter. 
De ‘openbare communicatie’ over kunst vindt niet langer alleen 
plaats in kleine kring. Er ontstaat een veel groter wordende 
culturele elite. Tot de jaren zestig maakten schrijvers deel uit 
van een kleine artistieke elite, na die tijd kunnen (en willen) 
schrijvers zich niet meer beroepen op de vanzelfsprekende status 
van die elite. Literatuur en commercie blijken elkaar ineens veel 
minder te bijten. Schrijvers als Gerard Reve en Harry Mulisch 
worden zich er meer en meer van bewust dat zij zichzelf als 
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product aan de man kunnen brengen. Artistieke reputatie hangt 
voor hen niet langer eenzijdig samen met afkeer van de burger 
en de consument. 

De sociaal-economische autonomie wordt onder druk gezet 
door ontwikkelingen in het publiek (meer lezers), maar ook 
door de veranderde opstelling van auteurs. In hoofdstuk zes 
heb ik laten zien hoe Maarten ’t Hart (in navolging van Reve, 
Mulisch en Wolkers) een lans breekt voor ‘de gewone lezer’ 
en voor het ‘veel gelezen worden’. Daarmee doorbreekt hij de 
autonomie. Deze opstelling van ’t Hart en andere realistische 
prozaïsten leidt tot een schisma in het literaire veld. Auteurs 
uit Maatstaf (en in mindere mate ook uit Tirade) bewegen naar 
de commercialisering toe, terwijl auteurs uit Raster de sociaal-
economische autonomie juist willen behouden en zich radicaal 
tegen iedere vorm van commercialisering en marktwerking 
keren. De eerste dimensie van het poëticale debat in de jaren 
zeventig heeft dus betrekking op de sociaal-economische 
opstelling van de schrijver: met de markt mee of er tegenin?

Op een ander niveau heeft de term autonomie betrekking op 
de institutionele processen in het literaire veld. Er geldt in het 
(moderne) literaire veld een omgekeerde economische logica, 
dat zagen we hiervoor al. Er gelden nog andere specifieke 
wetten. Eén van die wetten is de ‘vooruitgangslogica’. In een 
literair veld worden traditioneel achterhaalde stromingen, 
dominante stromingen en avant-gardistische stromingen 
onderscheiden. De ‘ouderwetse’ stromingen zinken weg in de 
periferie, de dominante stromingen maken de dienst uit en 
de avant-gardistische vormen de toekomstige machthebbers. 
Het is deze logica die het literaire veld tussen grofweg 1880 en 
1960 heeft bepaald. Om die logica in stand te houden moet het 
literaire veld (waarin vooral de literaire tijdschriften belangrijke 
plekken van opinievorming zijn) een hoge graad van autonomie 
betrachten ten opzichte van andere maatschappelijke velden. 
En ook die autonomie komt in de jaren zestig en zeventig onder 
druk te staan.

In hoofdstuk zes heb ik gesproken over expansie van het 
literaire veld.699 Niet alleen de schrijvers ontdekken het ‘nieuwe’ 
publiek. Ook de belangstelling voor kunst in de media neemt toe: 
schrijvers worden geïnterviewd in dag- en weekbladen en in de 
jaren tachtig worden er zelfs televisieprogramma’s aan literatuur 
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gewijd. Het literaire veld groeit: er komen meer uitgevers, 
meer boekhandels. Het aantal middelbare schoolleerlingen 
en (daardoor) docenten Nederlands neemt toe. Ook komen 
er meer studenten Nederlands, meer universitair docenten en 
hoogleraren. Kortom, het aantal mensen dat zich professioneel 
met literatuur bezighoudt, neemt sterk toe.

Dit proces verandert de literatuurkritiek ingrijpend. Alle 
kwaliteitskranten, NRC Handelsblad en Vrij Nederland voorop, 
beginnen in de jaren zeventig met een literaire bijlage. Om die 
bijlage een gezicht te geven, krijgt iedere krant een bekende 
criticus. Er zijn meer podia voor critici en daardoor zijn er dus 
veel meer critici. Deze veelheid aan gezichtbepalende critici zorgt 
ervoor dat niet langer duidelijk is wie de dominante criticus is. 
Er zijn er simpelweg te veel. Tegelijkertijd verandert de criticus 
van erudiet scherprechter die ‘de grenzen van de canon bewaakt’ 
in iemand die het krantenlezende publiek moet informeren en 
voorlichten.

Aan de hand van de discussie omtrent Jeroen Brouwers’ De 
nieuwe revisor heb ik laten zien hoe er in het poëticale debat 
een tweede schisma ontstaat. De belangrijkste vraag daarbij 
is wie de autoriteit in het literaire veld moet hebben. Door het 
schrijven van verschillende polemieken in literaire tijdschriften 
probeert Jeroen Brouwers die macht te grijpen. In een autonoom 
literaire veld is zo’n actie de meest voor de hand liggende weg 
naar succes (zoals het geval was met Brouwers’ polemische 
voorgangers Van Deyssel, Du Perron en Hermans), maar in het 
veel minder autonome literaire veld van de jaren zeventig slaagt 
Brouwers er niet in om de dominante positie naar zich toe te 
trekken. Veel critici weigeren om zich achter Brouwers’ pleidooi 
voor ‘properheid’ (lees: autonomie) in de literatuur te scharen. 
Die weigering wordt niet in de laatste plaats veroorzaakt 
doordat Brouwers’ zélf doet wat hij zijn tegenstanders verwijt: 
ook hij bevindt zich in het circuit van literaire tijdschriften 
én in dat van de dag- en weekbladen. Dat een voorpublicatie 
van De nieuwe revisor als gehypt nieuwsfeit in De volkskrant 
wordt gepubliceerd geeft aan hoe zeer Brouwers vecht tegen een 
expanderend literair veld waaraan hij met handen en voeten 
gebonden is.
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Op een derde niveau heb ik het gehad over de politieke 
autonomie. Het gaat daarbij om de gedachte dat een schrijver 
weigert zich te verbinden aan een politieke beweging. Door de 
jaren heen is er nogal wat gediscussieerd over deze politieke 
autonomie. Moet een schrijver zich vooral bezighouden met 
het creëren van schoonheid of heeft de schrijver ook de taak 
om engagement te tonen met de wereld om hem of haar heen? 
Hoe verschillend auteurs daar ook over dachten, de idee dat 
de schrijver de vrijheid moet hebben om zich als literator 
met de politiek te bemoeien bleef onaantastbaar. Die politieke 
autonomie komt er in feite op neer dat de schrijver zich wél met 
de wereld mag bemoeien, maar de wereld zich niet met hem.

Doordat de autonomie op economisch en institutioneel vlak 
onder vuur komt te liggen, wordt in de jaren zeventig ook de 
autonomie ten opzichte van het politieke in twijfel getrokken. 
Hoe politiek of hoe maatschappijkritisch moeten schrijvers 
zich opstellen? Hoe kan een schrijver kritiek hebben op het 
kapitalistische systeem wanneer hij of zij zelf zich overgeeft aan 
de commercie? Daarbij komt ook de vraag aan de orde of een 
schrijver in de jaren zeventig nog wel de aangewezen persoon is 
om zich met politiek te bemoeien. Kan dat niet beter overgelaten 
worden aan de politici, wetenschappers en columnisten die en 
masse het publieke domein betreden? 

De breuklijn tussen Raster en De Revisor bevindt zich op het 
niveau van de politieke autonomie. Hoewel beide bewegingen 
literair werk schrijven dat gekarakteriseerd zou kunnen worden 
als postmodernistisch, verschillen ze fundamenteel van elkaar 
als het gaat om de vraag of literatuur politiek moet zijn. Revisor-
auteur Kooiman houdt vol dat literatuur zich eerst eens op 
zichzelf moet bezinnen voordat er ferme politieke uitspraken 
gedaan worden. De wetenschap en de wijsbegeerte bevragen 
de eigen vooronderstellingen, de literatuur zou een zelfde 
bescheidenheid moeten betrachten. 

Voor Raster-auteurs moet literatuur per definitie politiek 
zijn. Zij willen zich verzetten tegen de verderfelijke invloed van 
het kapitalisme op de kunst. Tegelijk beseffen zij maar al te 
goed dat de schrijver niet langer vanuit een beschermde ‘vrije’ 
positie kritiek kan leveren. Volgens Jacq Firmin Vogelaar is die 
zogenaamde autonome literatuur altijd al het product geweest 
van een valse ideologie. Voor de geëngageerde Raster-auteurs 
is kritische literatuur letterlijk een marginaal verschijnsel: een 
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kritische tegenstem die vanaf de zijlijn schiet op de officiële 
cultuur. De kunstenaar is dus geen cultuurcriticus die vanuit 
zijn ivoren toren de wereld becommentarieert. De kunstenaar 
werkt vanuit de marge en schrijft teksten waarin hij de ideologie 
van de officiële cultuur deconstrueert.

Op een vierde niveau heb ik het gehad over autonomie als 
schrijversidentiteit. Dit niveau hangt samen met het vorige, 
omdat het er vooral om gaat dat de schrijver zich vanaf 
het einde van de negentiende eeuw af gaat zetten tegen de 
burgerlijke samenleving. Aanvankelijk stellen auteurs zich op 
als decadenten en dandy’s, later nemen avant-gardistische 
jongeren een soortgelijke antiburgerlijke houding in. Maar 
ook cultuurkritische schrijvers als Ter Braak en Hermans 
benadrukken de afstand die zij ervaren ten opzichte van de 
gewone burger: een schrijver onderscheidt zich van de ‘gewone 
burger’ vanwege zijn talent. En dat hij zich onderscheidt 
van anderen, legitimeert hem om de samenleving vrijuit te 
bekritiseren.

Ook deze vorm van autonomie verliest vanaf de jaren zestig 
haar vanzelfsprekendheid. Vanaf die tijd wordt literatuur, 
mede als gevolg van de eerdergenoemde processen van ‘de-
autonomisering’, onderdeel van de popcultuur.700 In het 
repertoire van de protestgeneratiejongeren bevinden zich 
niet alleen Wolkers en Cremer, maar ook The Beatles, Rolling 
Stones en The Doors. Popmuzikanten (Jim Morisson) en 
filmsterren (James Dean) cultiveren de romantische pose die 
de antiburgerlijke kunstenaar zich de afgelopen eeuw eigen 
had gemaakt. Zij doen dat alleen niet meer in een domein ver 
van de burgerlijke wereld, maar voor een miljoenenpubliek. 
En de boodschap die de popcultuur dat publiek voorhoudt, is: 
iedereen verdient zijn vijftien minuten beroemdheid. Vanaf 
de jaren zestig ontstaat ook de fan: de jongere die zijn idool 
imiteert en diens levensstijl (gedeeltelijk) kopieert. Dit is het 
einde van de bohémien: het buitensporige wordt ingekapseld 
in het burgerlijke. De avant-gardistische levenshouding die 
voorheen voorbehouden was aan een kleine artistieke elite, 
is geaccepteerd geworden in een hele samenleving. ‘Het 
exceptionele is gedemocratiseerd’.

In het debat over de taak van de schrijver reflecteren veel 
auteurs op de ‘collectieve identiteitscrisis’ die het gevolg is van 
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het verdwijnen van de idee van de soevereine of antiburgerlijke 
schrijver. Die reflectie wordt gevoed door de polemische stukken 
van criticus Carel Peeters die de jonge auteurs het verwijt maakt 
zich niet meer als soevereine cultuurcritici te presenteren en 
daarmee te kiezen voor de positie van ‘gelokaliseerde outcast’. 
Met dit verwijt legt hij precies de identiteitscrisis bloot die 
verschillende schrijvers op dat moment ervaren. Het literaire 
bedrijf is zodanig veranderd dat zo’n cultuurkritische attitude 
niet meer vanzelfsprekend vol te houden is. Tegelijkertijd voelen 
veel schrijvers zich ook niet helemaal lekker aan het andere eind 
van het spectrum: de schrijver als maatschappelijk irrelevant 
individu die slechts ‘mooie dingetjes maakt’, of de schrijver als 
producent van culturele producten voor de literaire markt. 

Auteurs uit de jaren zeventig zijn zich ervan bewust dat het 
moderne schrijversbeeld (geënt op een romantisch cultuurideaal) 
in hun tijd niet langer geloofwaardig is. De poëticale zoektochten 
van veel auteurs uit de door mij behandelde tijdschriften 
blijken doordrongen van deze problematiek. Sommige auteurs 
(Anker, Otten en Kellendonk) problematiseren het moderne 
schrijversbeeld expliciet. Zij hebben er in zekere zin heimwee 
naar, maar weten dat de ivoren toren voor hen gesloten is. 
Andere auteurs (Vogelaar, Offermans) beschouwen het moderne 
schrijversbeeld als een ideologische constructie die mee helpt 
om de bestaande maatschappelijke hiërarchieën te bestendigen. 
Voor hen ligt de uitdaging in het formuleren van een alternatief. 
Weer andere auteurs voeren het moderne schrijversbeeld op 
als cliché. Komrij (in zijn optreden) en Biesheuvel (in zijn 
werk) spelen met de gemeenplaatsen van het romantisch-
decadentistisch schrijverschap op een manier die wel beschreven 
is als camp. Deze ironische houding is in essentie dubbel. 
Hoewel deze auteurs door de ironisering kritiek leveren op het 
schrijversbeeld, dragen zij het tóch uit. Ook zijn er auteurs (’t 
Hart, Alberts, Van Keulen) die zich expliciet presenteren als 
een ‘gewoon mens’. Zij willen wel hooggewaardeerde literatuur 
maken en aandacht genereren voor werk dat zij belangrijk 
vinden, maar dat hoeft niet te betekenen dat zij zichzelf op een 
voetstuk moeten plaatsen. Wat de poëticale zoektochten van 
deze zo verschillende auteurs uit de jaren zeventig met elkaar 
verbindt, is dat zij allen op zoek zijn naar een nieuwe invulling 
van de ‘taak van de schrijver’.  
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Dat veel auteurs uit de jaren zeventig de gedachte loslaten 
dat de schrijver een ‘soeverein’ cultuurcriticus is, staat 
natuurlijk in verband met de andere niveaus van literaire 
autonomie. Op die andere niveaus echter is het betwisten van 
de autonomie de aanleiding voor een fundamenteel debat, over 
commercialisering, over de autoriteit in het literaire veld of 
over engagement in de literatuur. Waar Maatstaf-auteurs de 
sociaal-economische autonomie betwisten, wordt die verdedigd 
door auteurs uit Raster. Maar als Revisor-auteurs de politieke 
autonomie wat al te zeer lijken te onderschrijven, zijn het juist 
weer Raster-auteurs die deze autonomie betwisten en pleiten 
voor politieke literatuur. De reacties zijn dus nogal divers, maar 
het resultaat is dat op verschillende niveaus de vooronderstelling 
onder druk komt te staan dat literatuur autonoom functioneert.  

De vele discussies die handelen over de autonomistische 
poëtica (de literatuuropvatting die het literaire werk ziet als 
een fictionele wereld met eigen wetten die los staat van de 
werkelijkheid) kunnen in verband worden gebracht met de 
discussies op de andere niveaus van literaire autonomie. Dat  wil 
ik illustreren aan de hand van de poëzie. Het poëziedebat in de 
jaren zeventig lijkt op het eerste gezicht een echo van ‘het vorm 
of ventdebat’ van veertig jaar eerder. Het begrip vorm heet nu 
‘taalgericht’, terwijl wat eerst ‘vent’ genoemd werd, nu verschijnt 
als ‘parlandistisch’. De discussie gaat dan vooral over de vraag of 
de ‘sprekende stem van de dichter’ in het gedicht herkend mag 
worden. De taalgerichte poëzie uit Raster wordt gekoppeld aan 
een autonomistische literatuuropvatting. Vanuit dat tijdschrift 
worden er giftige pijlen afgeschoten op een parlandistisch of 
expressief dichter als Ed Leeflang, die niet alleen een in de ogen 
van zijn vijanden conservatieve literatuuropvatting aanhangt, 
maar zich daarmee, zo is de suggestie, óók uitlevert aan de 
commercie. De poëticale discussie over autonomie wordt al 
vrij snel gekoppeld aan de discussie over sociaal-economische 
autonomie.

Wat een discussie lijkt over de autonomie van het gedicht, 
is tegelijkertijd een discussie over de positie die de dichter moet 
kiezen in een literair veld waarop de commercie meer en meer 
greep krijgt. Zoals het poëziedebat in de jaren dertig eigenlijk 
draaide om de vraag of de dichter verantwoordelijkheid moest 
nemen in een wereld die ten onder dreigde te gaan, zo gaat het 
poëziedebat in de jaren zeventig eigenlijk om de vraag hoe een 
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auteur om moet gaan met het veranderende functioneren van 
literatuur. 

Kijken we echter wat preciezer naar het werk van verschillende 
dichters uit de jaren zeventig, dan blijkt het debat tussen 
taalgericht en parlandistisch toch vooral een belangenstrijd in 
de literaire kritiek. Lezen we het werk van Rutger Kopland, H. C. 
ten Berge, Willem Jan Otten en Ed Leeflang, die in dit boek een 
dwarsdoorsnede vormden van de poëzie uit de jaren zeventig, 
dan komen er onvoorziene overeenkomsten aan het licht. Er is 
niet één dichter die zich onvoorwaardelijk autonomist betoont, 
en er is niet één dichter die zich lijnrecht achter de expressieve 
of mimetische poëtica schaart. Alle dichters uit de jaren zeventig 
houden zich intensief bezig met de relatie tussen taal en 
werkelijkheid. Zij stellen de vraag hoe zij die werkelijkheid zo 
bevredigend mogelijk in een talig bouwwerk kunnen verbeelden. 
Wie de werkelijkheid in een gedicht vast legt, fixeert haar. Wat 
overblijft is een dood plaatje. Voor een taalgericht dichter als 
Ten Berge is dat resultaat onbevredigend, maar voor parlandist 
Kopland, neosymbolist Otten en neoromanticus Leeflang geldt 
hetzelfde. Dichters uit de verschillende literaire richtingen 
bewegen heen en weer tussen autonomie en mimesis. Dichters 
onderzoeken de relatie tussen werkelijkheid en verbeelding. 
De verbeelding creëert voor dichters uit de jaren zeventig 
niet vanzelfsprekend een ‘autonome werkelijkheid met eigen 
wetten’. 

In het proza zien we iets soortgelijks. In de literaire kritiek 
wordt een grote groep auteurs onderscheiden als ‘ironisch 
realistisch’. Aan die classificatie hangt al vrij snel een negatieve 
evaluatie. Welke auteur schrijft er – na het modernisme, ten 
tijde van het postmodernisme – nog een realistisch verhaal? 
Auteurs uit Maatstaf, Tirade en Hollands maandblad blijken 
echter veel minder naïef dan de literatuurgeschiedenis ons 
doet vermoeden. Aan de hand van het werk van F. B. Hotz, 
Maarten Biesheuvel en Lodewijk Wiener heb ik laten zien 
hoe zogenaamde realistische auteurs het concept realisme 
vakkundig ‘ondergraven’. Authentieke vertellers blijken 
misleidende bedriegers, ogenschijnlijk geloofwaardige werelden 
blijken gekunstelde bouwwerken en de auteurs nemen geen 
duidelijk onderscheidbaar ethisch standpunt in. Het lijkt alsof 
er een eenvoudig en leesbaar verhaal wordt verteld, maar 
tegelijkertijd tonen deze auteurs zich ervan bewust dat ieder 
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verhaal een fictionele constructie is. In hun werk ondermijnen 
zij de gedachte dat een auteur via de verbeelding ‘de illusie van 
werkelijkheid’ creëert.

Tegenover die ‘conventionele’ realistische auteurs staan 
in deze jaren de vernieuwende prozastromingen in Raster en 
De Revisor. Het werk uit beide literaire richtingen laat zich 
beschrijven met het stromingsconcept postmodernisme. Dat 
is opmerkelijk omdat zij vertrekken vanuit een afwijkende 
literatuuropvatting. In het literaire debat trekken Dirk Ayelt 
Kooiman en Jacq Firmin Vogelaar regelmatig tegen elkaar van 
leer. 

De twee schrijversgroepen vinden elkaar in hun verwerping 
van de conventies van het realisme. Auteurs uit Raster schrijven 
postmoderne teksten met een zeer fragmentarisch karakter. 
Zij laten zien dat iedere tekst een papieren karakter heeft; 
elk taalgebruik is ideologisch geladen en iedere vertelling is 
daarom een fictionele constructie die de lezer de idee wil geven 
dat de bestaande wereld logisch geordend is. In hun eigen 
teksten ondermijnen zij iedere vorm van ordening. Er zijn 
personages aan wie maar moeilijk een vaste identiteit is toe 
te schrijven, vertellers reflecteren op wat zij aan het vertellen 
zijn en de romans en verhalen vormen een cluster van tekst 
en beeld. Raster-prozaïsten koppelen een sterk metafictionele 
en zelfreflectieve schrijfwijze aan radicaal experiment met 
de vorm van het verhaal. De verbeelding is geen middel om 
de chaotische werkelijkheid zinvol te ordenen, maar een 
mechanisme dat auteur en lezer zouden moeten wantrouwen. 
Leesbare en / of coherente verhalen creëren de illusie dat zij 
een logisch geordende werkelijkheid weergeven. Daar gaat de 
suggestie vanuit dat de maatschappelijke werkelijkheid waarin 
die teksten geschreven worden, ook logisch geordend is. Op die 
manier bestendigt niet-experimentele literatuur (niet alleen de 
realistische uit Maatstaf en Tirade, maar ook die uit De Revisor) 
de status-quo in de laat-kapitalistische samenleving. 

Net als Raster-auteurs schrijven Revisor-auteurs veel 
over het schrijven. Men problematiseert het vermogen van de 
schrijver om de waargenomen werkelijkheid te verwoorden in 
een verhaal. Niet alleen de werkelijkheid van het heden, ook 
die uit het verleden (opgediept via die herinnering) kan door de 
schrijver niet onproblematisch in een fictionele tekst verwoord 
worden. In hun proza benadrukken Revisor-auteurs steeds deze 
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problemen van het schrijven. In de vele metafictionele passages 
laten zij zien dat een verhaal kunstmatig is, niet meer dan 
een verzinsel. Zowel vertellers als personages geven blijk van 
zelfreflexiviteit. In het Revisor-proza wordt geprobeerd om de 
chaotische werkelijkheid via de verbeelding om te vormen tot 
een betekenisvolle en literaire vertelling. In de verhalen is echter 
altijd een metafictionele dimensie ingebouwd die laat zien dat 
die poging gedoemd is om te mislukken.

Wat de drie groepen in het proza uit de jaren zeventig met 
elkaar verbindt, is de kritische hantering van de verbeelding. 
Noch de realisten, noch de postmodernisten onderschrijven 
de modernistische gedachte dat de als chaotisch ervaren 
werkelijkheid zin krijgt door haar in een literaire tekst te 
ordenen. Het vertrouwen dat de talige verbeelding een 
baken is tegenover de werkelijkheid wordt door alledrie de 
schrijversgroepen betwijfeld. Prozaïsten én dichters uit de jaren 
zeventig mogen zich dan wellicht oriënteren op de gedachte dat 
de verbeelding een autonome wereld schept, in hun werk laten 
zij zien dat het zo eenvoudig niet ligt. Of zij nu een geloofwaardig 
verhaal willen vertellen of een volstrekt gefragmenteerd proza-
experiment, men doet dat vanuit het besef dat het literaire 
werk de werkelijkheid niet kan vervangen. Al deze auteurs 
ondermijnen in hun literaire werk de vooronderstellingen van 
de autonomistische literatuuropvatting.

2.  De autonomie van de literatuurgeschiedenis.  
Functionalisme, formalisme en context

In dit boek heb ik de literatuur uit de jaren zeventig beschreven 
door drie literair-historische perspectieven te combineren. De 
basis voor mijn verhaal is de ‘ordening van het literaire veld’ 
geweest. Ik heb in dit boek geprobeerd om mijn selecties uit de 
historische werkelijkheid zo goed mogelijk te verantwoorden 
door de institutionele processen in het literaire veld tussen 1968 
en 1985 als startpunt van mijn onderzoek te nemen. In het eerste 
hoofdstuk heb ik op basis daarvan vastgesteld wat naar mijn 
idee ‘de literatuur van de jaren zeventig’ is. Ik heb er daarbij 
naar gestreefd om de diversiteit aan literatuuropvattingen 
die dit literaire veld kenmerkt, het volle pond te geven. De 
portee van dit boek is om het concurreren van verschillende 
literatuuropvattingen in één bepaalde, synchroon beschouwde, 
historische periode te laten zien.
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Dat betekent dan weer niet dat de historicus zich – naar 
functionalistisch model – zou moeten beperken tot het 
weergeven van de literaire classificaties die in de periode zelf zijn 
gecreëerd. In het tweede en derde hoofdstuk heb ik laten zien 
dat het reproduceren van bestaande categorieën ons het zicht 
kan ontnemen op onvermoede overeenkomsten en interessante 
verbanden. Op die momenten confronteer ik mijn eigen verhaal 
(op basis van mijn eigen lezing van het literaire werk) bewust 
met bestaande beelden. 

Verschillende groeperingen uit de literatuur van de jaren 
zeventig zijn geclassificeerd als behorend tot een literaire 
stroming. Sommige richtingen werden realistisch genoemd, 
andere weer modernistisch of postmodernistisch. In dit boek 
heb ik niet gezocht naar ‘welke stroming dominant is’. Had ik 
zo’n boek geschreven, dan was de hoofdvraag geweest: welke 
auteurs uit de jaren zeventig zijn postmodern en welke niet? Het 
zou een wat schematisch boek geworden zijn, waarin heel veel 
bepalende én interessante auteurs géén plaats hadden gekregen. 
De groepering rondom Raster had dan het literair-historische 
beeld bepaald, aangevuld met ‘postmoderne kenmerken in het 
Revisor-proza’. 

Het ‘traditionele’ stromingenonderzoek naar Russisch 
formalistisch model schiet te kort om de diversiteit van een 
historische periode in beeld te brengen. In een literair veld 
zijn auteurs voortdurend met elkaar in discussie. Zij proberen 
hun eigen literatuuropvattingen (die door historici achteraf 
geïnterpreteerd kunnen worden als behorend tot een stroming) 
te laten prevaleren boven die van andere. Wie één stroming 
laat domineren, kiest onvermijdelijk partij in het debat dat hij 
beschrijft en verliest het zicht op de gedeelde problemen en 
preoccupaties die ieder literair veld kent.

In het vierde en vijfde hoofdstuk heb ik de elkaar becon-
currerende prozastromingen beschreven met behulp van de 
stromingsbegrippen realisme, modernisme en postmodernisme. 
Ik heb de stromingen daarbij steeds begrepen als met elkaar 
interacterende literatuuropvattingen. Ook confronteerde ik 
mijn classificerende interpretaties van literaire werken telkens 
met de classificaties van literaire critici én met de classificaties 
die de auteurs zelf in de debatten gebruiken. Dat gaf mij de 
mogelijkheid om verbanden te leggen tussen auteurs die elkaar 
in het debat verketterden. Juist het spanningsveld tussen beide 
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literair-historische methodes brengt de literatuur van de jaren 
zeventig beter in beeld.

De twee literair-historische benaderingen (de functiona-
listische en de formalistische) heb ik in het laatste deel van mijn 
boek gekoppeld aan een derde benadering: de contextuele. Ik ging 
daarbij uit van de vooronderstelling dat een literatuuropvatting 
méér is dan alleen maar een uitspraak over ‘aard en functie van 
literatuur’. Door het verwoorden van zijn poëtica bepaalt een 
auteur zijn positie in het brede culturele veld. Cultuurhistorische 
ontwikkelingen in een bepaalde historische periode bepalen hoe 
auteurs over hun métier denken en dwingen hen soms om hun 
positie te herzien. 

Ik heb in dit boek het contextuele verhaal niet alleen 
maar ‘van bovenaf’ willen vertellen. Ik heb niet gezocht naar 
auteurs die mijn verhaal over de autonomie van de literatuur 
illustreerden. Interessant is juist de diversiteit aan reacties op 
maatschappelijke veranderingen. Sommige auteurs keren zich 
er mordicus tegen, terwijl anderen met de veranderingen mee 
proberen te denken. Beide houdingen zijn legitiem, en komen 
dan ook in dit boek tot hun recht. Dat is mogelijk omdat ik al 
in de eerste vier hoofdstukken telkens de verschillende posities 
in het debat uit elkaar heb gehouden. In het zesde en zevende 
hoofdstuk wordt overduidelijk hoe auteurs in de jaren zeventig 
debatteren over ‘waar het met de literatuur heen moet’. Juist de 
strijd om die richting bepaalt de literatuur uit dit decennium, 
een strijd die zijn parallel vindt in het kritisch beschouwen van 
de verbeelding in het literatuuropvattingen en literatuur van 
veel schrijvers. 

3. Als de rook om je hoofd is verdwenen…
De jaren zeventig gelden als het decennium waarin ‘de 
verbeelding aan de macht’ was. De jaren zestig hadden vrijheid 
geschonken, tal van heilige huisjes waren omver geworpen. In 
het decennium erna werden de vruchten van deze culturele 
revolutie geplukt. Wie de literatuur uit de jaren zeventig bekijkt, 
ziet dat dat beeld niet klopt. Jazeker, de jaren zeventig zijn 
doordrenkt met de erfenis van de jaren zestig, maar op allerlei 
terreinen (politiek, universitair) worden de ‘verworvenheden’ 
van dat roemruchte decennium na 1970 geïnstitutionaliseerd. 
En met de institutionalisering komt ook de reflectie. Vrijheid 
betekent immers ook onzekerheid. In de literatuur van de jaren 
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zeventig ligt de verbeelding dan ook vooral onder vuur. De 
literatuur onderzoekt haar belangrijkste wapen. Men vraagt zich 
af waar het heen moet. Wat doet een schrijver, als de rook om 
zijn hoofd is verdwenen?
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Nawoord

Promoveren wordt vaak gezien als een langdurige en eenzame 
bezigheid, een periode van maniakale fixatie op één enkel 
onderzoeksonderwerp. Veel promovendi, en ik ken er nogal 
wat, lopen vast omdat zij maar moeilijk overweg kunnen met 
de kloosterlijke aspecten van het werk. Ik voel me bevoorrecht 
omdat ik mij in mijn jaren als promovendus eigenlijk nooit 
eenzaam of alleen heb gevoeld. In de afgelopen jaren hebben 
heel veel mensen ervoor gezorgd dat het promoveren voor mij 
een rijk en altijd spannend leerproces was. Enkele van hen wil ik 
in het bijzonder bedanken.

Ik mocht deelgenoot zijn van Jaap Goedegebuure’s laatste 
Tilburgse jaren. Ondanks het feit dat hij gebukt ging onder de last 
van het decanaat en de zware reorganisatie die daarbij hoorde, 
heeft Jaap altijd tijd gevonden om met mij te lunchen, om samen 
college te geven, om te spreken over net uitgekomen romans en 
vooral over hoe dat nu allemaal zat met Tirade en de literatuur 
van de jaren zeventig. Als ervaringsdeskundige was hij de ideale 
promotor. In het hart van de katholieke universitaire wereld had 
ik, met mijn gereformeerde achtergrond, een promotor met een 
soortgelijke achtergrond en belangstellingssfeer, met wie ik mij 
zeer verwant heb gevoeld en nog steeds voel. Ik heb het contact 
altijd als zeer verrijkend ervaren en ik ben dan ook blij dat het 
contact in zijn eerste Leidse jaren er misschien alleen nog maar 
beter op is geworden.

De vele pagina’s die ik schreef in het wordingsproces van dit 
boek zijn allemaal gelezen door een van de beste close readers 
van Nederland, Odile Heynders. Haar kritisch oog, haar scherpe 
opmerkingen en haar vermogen om de kern van de zaak bloot te 
leggen, hebben de kwaliteit van dit boek in hoge mate bepaald. 
Belangrijker nog is dat Odile mij van meet af aan het gevoel 
heeft gegeven dat dit niet slechts mijn boek was, maar een 
project waar we samen in betrokken waren. Die jarenlange 
betrokkenheid, ook toen ze een jaar in Wassenaar mocht 
verblijven, heeft gezorgd voor een verwantschap die na de 
promotie naar ik hoop nog jaren voortgezet zal worden. 

Zonder Wilbert Smulders was dit boek er nooit geweest. Als 
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er iemand is die ik mijn leermeester mag noemen, dan is hij 
het wel. Als student leerde hij mij lezen, liet hij me kennis 
maken met de finesses van de literatuurgeschiedschrijving en 
wakkerde hij het onderzoeksvuur bij me aan. Vanaf het moment 
dat ik bij hem het befaamde tweedejaarscollege volgde, wist ik 
waar ik naar toe wilde: naar het schrijven van een dissertatie. 
Het onderzoekscollege over Maatstaf, de leeslijsten over 
Harry Mulisch en het proza na de jaren zestig en natuurlijk de 
door Wilbert begeleide scriptie over De Revisor, hebben het 
fundament gelegd onder het onderzoek dat ik de laatste jaren 
verricht heb. Ik dank Wilbert voor de literaire opvoeding en ben 
zeer blij dat hij deel heeft uitgemaakt van de commissie die mijn 
manuscript waardig bevonden heeft.

Ook de andere leden van de promotiecommissie dank ik voor 
hun positieve oordeel. Ik voel mij vereerd dat de belangrijke 
literatuurhistorici van de afgelopen decennia, Ton Anbeek 
en Hugo Brems, zich over mijn boek in positieve zin hebben 
uitgesproken. Met hen ben ik in dit boek herhaaldelijk de 
discussie aangegaan, en ook daarom is hun oordeel voor mij 
van groot belang. Dat geldt ook voor het oordeel van Thomas 
Vaessens. Als Utrechtse docent was hij betrokken bij de eerste 
voorzichtige onderzoeksvoorstellen die naar dit project hebben 
geleid, en het doet mij deugd dat hij zich als Amsterdams 
hoogleraar over mijn boek heeft uitgesproken. 

Dat mijn Tilburgse collegae Kees van Rees en Léon Hanssen 
dit boek hebben beoordeeld, stemt mij zeer dankbaar. Ik ben 
zeer gesteld op het oordeel van Kees, omdat ik mij in dit boek 
uitstapjes heb gepermitteerd naar een onderzoeksgebied waarin 
ik geen specialist ben, maar waarmee ik me wel verwant voel. 
Léon was mijn kamergenoot in de eerste periode in Tilburg, toen 
we nog gehuisvest waren in barakken. Ik heb bewondering voor 
zijn werk over Ter Braak en Vasalis en heb vaak inspirerende 
gesprekken met hem mogen voeren.

Ik voelde mij nooit eenzaam, zei ik. En dat komt vooral doordat 
ik in Tilburg vanaf dag één gastvrij ben ontvangen. De vele 
lunches, gesprekken en borrels die ik mocht meemaken met 
collega’s hebben het Tilburgse leven zeer de moeite waard 
gemaakt. Ik wil in het bijzonder Hans van Driel en Helma 
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van Lierop danken voor hun jarenlange collegialiteit. Het 
contact met hen is mij zeer dierbaar geworden. Ook wil ik mijn 
generatiegenoten Edwin Commandeur, Pashiera Barkhuyzen, 
Charlotte van Hooijdonk en Maria Mos danken voor hun 
belangstelling over afdelingsgrenzen heen. De laatste jaren 
waren de vier andere cultuurwetenschappelijke aio’s, Daan van 
Bel, Aukje van Rooden, Maya van der Eerden en Coosje van der 
Pol,  ieder op hun eigen manier belangrijke inspiratiebronnen 
voor mij.

Onderzoeksschool Literatuurwetenschap is van onschatbare 
waarde geweest voor mijn aio-schap. Mijn tijd als commissielid 
en voorzitter van de aio-commissie heeft mij wijzer gemaakt, op 
intellectueel en op sociaal vlak. Ik wil alle OSL-aio’s danken voor 
de stimulerende omgeving die zij boden. Als collega-aio’s wil ik 
in het bijzonder Gaston Franssen, Bram Ieven, Karin Laarakker 
en Patrick Rooijackers noemen, omdat zij in de afgelopen 
jaren meer dan collega’s werden. In de context van OSL heb 
ik intensief samengewerkt met Harald Hendrix, Annemieke 
Meijer, Harry Bekkering en Frans-Willem Korsten. Ik heb veel 
van hen geleerd.

Nog voor mijn dissertatie afgerond was vertrouwde de afdeling 
Nederlandse Letterkunde van de Vrije Universiteit Amsterdam 
erop dat ik hun docententeam zou kunnen verrijken. Ik heb het 
afgelopen jaar met heel veel plezier in Amsterdam gedoceerd. Ik 
wil in het bijzonder Ad Zuiderent en Johan Koppenol danken. 
Het verheugt mij zeer dat ik mag samenwerken met Ad, die ik 
eerst kende als Revisor-dichter, later als kritisch redacteur van 
een kritisch lexicon en die ik nu  ken als een gedreven collega. 
Johan is bijzonder omdat hij alles doet en (toch) altijd vrolijk 
blijft. Het contact met hen, en met mijn andere Amsterdamse 
collega’s, heb ik het afgelopen jaar als verrijkend ervaren. 

In de loop der jaren hebben verschillende mensen mij van 
materiaal voor het onderzoek voorzien. Sofie Levie gaf mij ooit 
haar jaargangen van De Revisor, Jaap Goedegebuure leende 
mij zijn Tirade’s, Kees van Rees deed hetzelfde met Raster en 
Maatstaf. Dat mijn archief zo goed als compleet is, dank ik 
verder aan Gert-Jan de Vries en Toin Duijx.  
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Ik dank Nicolaas Matsier, Doeschka Meijsing, Willem Jan Otten, 
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Summary
In The writer’s task. The poetical debate in Dutch literature 
(1968-1985) I use three perspectives that can be taken in 
writing the history of literature in the Netherlands between 
1968 and 1985. I combine institutional research on the 
(classification) processes in the literary field with a formalist 
approach to literary history that concentrates on the history of 
literary periods. These two perspectives on literary history are 
eventually combined with a contextual approach, which focuses 
on the relationship between literature and developments in 
cultural history.

I start my research by examining the processes in the 
contemporary literary field. Literary historians have to make a 
selection of authors and literary movements. In this dissertation, 
I criticize literary historians who claim that historians should 
select only those elements that fit in with the story they are 
telling. In the first chapter, I try to explore a more varied 
selection of ‘the literature of the seventies’. I did not use my 
own conception of literature as a searchlight and I did not select 
authors using a period concept. In my view, a period in literary 
history should be regarded as a battlefield in which different 
conceptions of literature try to broaden their terrain. It is the 
literary historian’s task to lay bare the diversity of the literary 
field he is studying. 

In the Dutch literature of the seventies, we find several 
important groups of authors. The groups with the most 
prestige can be found in four important literary magazines, 
Tirade, Raster, Maatstaf and De Revisor. Traditionally, these 
magazines each represent a literary movement. Thus, Raster 
can be seen as the magazine in which experimental writers 
published what they called ‘ander proza’ (different prose), 
while De Revisor is regarded as a magazine for ‘academistisch’ 
(‘academistic’) literature.

In the second and third chapters, I examine the classification 
processes that took place in the literary field of the seventies. I 
reconstruct the development of the classifications used in earlier 
histories of this period. It turned out that literary critics judging 
the work of young authors created these labels, which tended 
to be determined by the author’s behaviour in the literary field 
(which publisher?; which literary magazine?), rather than by 
their actual literary works. A poet publishing in Maatstaf would 
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almost certainly be characterized as a ‘neo-romantic’ poet, 
other poets publishing in this magazine being given the same 
classification. 

Literary historians subscribing to a functionalist paradigm 
take over these classifications created by literary critics of the 
past. This specific paradigm keeps literary historians from 
correcting the image of the past on the basis of their reading 
of literary works. In my third chapter, I try to elucidate in my 
reading of a number of poems by various poets that their work 
can’t be described satisfactorily using the terms prevalent in 
the existing literary histories. In taking over contemporary 
classifications in a functionalist literary history, historians 
are merely repeating the debates they are trying to analyze. 
Therefore I argue that the results of functionalist literary 
history should be set against present-day reading experiences 
of historians.

The literature of certain magazines has been described in 
terms of specific literary codes. Some have been called realist, 
others modernist or postmodernist. I did not want to write a 
book about ‘the dominant’ code of the seventies. I focus on the 
interrelations and the debates between the writers that published 
in the different magazines. In the fourth and fifth chapters, I try 
to classify different prose movements of the seventies in terms 
of period concepts used in comparative literary studies: realism, 
modernism and postmodernism. I don’t look upon these 
concepts as being part of a linear historical development (from 
realism via modernism to postmodernism), but rather as pillars 
existing side by side in a certain literary field. In these chapters, 
I compare the classifications made by literary critics and by 
authors themselves with our conception of the period concepts 
in question. This comparison yields similarities between groups 
of authors debating on topical issues of the day. Thus, Raster-
authors and Revisor-authors disagreed on the question whether 
art should be political or not. At the same time, the literary 
works in both magazines can be considered postmodernist 
prose. At this point, the combination of a functionalist approach 
to writing literary history and a formalist one creates interesting 
new perspectives on these groups of authors.

In the last part of the dissertation I combine the institutional 
and the formalist approach with a third perspective: the 
contextual. In my opinion, a conception of literature is more 
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than an author’s ideas on what literature is or can be. By 
constructing their conception of literature, authors acquire a 
position in the broader cultural field. Thinking of what literature 
is implies thinking of the world in which authors are living. 
Developments in cultural history influence the way authors 
think about their profession. Sometimes authors are forced to 
rethink their position.

In the period 1968-1985 these changes can be characterized 
as post-modernization. From the sixties onwards, the idea of 
the autonomy of (high) literature has been under discussion, 
because it is in this period that literature becomes part of 
the commercial market. As a result we see the boundaries 
disappearing between, on the one hand, avant-garde authors 
that are not making money but do acquire a certain status and, 
on the other hand, low-profile authors that sell a lot of books 
but fail to gain any status. There were more changes going on 
in the literary domain. The autonomy of the literary field was 
challenged because of the tremendous increase in the number of 
people professionally involved in literature. This led to a crisis in 
the hierarchy of the arts: there were no more leading critics, the 
centre of the literary field diffused and different smaller centres 
emerged. A third development had to do with the traditional 
image of writers as bohemians or young avant-garde rebels. This 
image lost its controversial power, as it shifted to the domain 
of pop culture. From the sixties onwards, bohemianism itself 
becomes a mass product. As a result of these changes authors 
are forced to look for new identities. 

In chapters six and seven, I study the poetical debate 
known as ‘the task of the writer’. In this debate, authors reflect 
on a ‘collective crisis of identity’, which is the result of the 
disappearance of the autonomy of literature and the idea of 
the sovereign and controversial writer. Authors of the seventies 
are well aware of the fact that this modern image of the literary 
writer (springing from a romantic idea of culture) has lost its 
credibility in the post-modern phase of modernity.

These processes had their effects on the four literary 
magazines that can be considered the centre of (high) literature 
in the Dutch literary field. These writers realize that the 
autonomy of literature no longer holds. Some of them welcome 
these changes. Realist prose writer Maarten ‘t Hart (Maatstaf), 
for instance, doesn’t want his work to be autonomous, because 
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he wants to be read by many ‘normal’ people. The writes of 
Raster on the other hand try to resist the commercialisation of 
literature and want art to be something separate (autonomous) 
from the capitalist market. They do, however, want literature to 
have a direct political effect, thus challenging the autonomy of 
literature with regard to politics. 

In this part of the study, I focus on the diversity of the 
reactions to contextual changes. Some authors reject the 
changes; others welcome them. I take both positions into 
consideration. This is the result of the institutional perspective 
that I started from. Throughout the book, I focus on the various 
institutional positions that interrelate in the literary field. This 
model makes it possible to make a synchronous overview of the 
way writers of the seventies deal with the changing position of 
literature in society. In the last two chapters, I show that Dutch 
writers in the seventies were debating on ‘the way literature 
should go’. I place these debates at the centre of ‘the’ literature 
of the seventies, debates that all circle around one and the same 
question: ‘what is the writer’s task?’
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Tabel 1: De meest publicerende dichters (1970-1981)

 Dichter Aantal gedichten

1 BUDDINGH’, CEES  

2 BALKER, HABAKUK II DE / BALKT, H. H. TER 47

3 WINKLER, C. /KEES 45

4 KORTEWEG, ANTON 42

5 GEEL, CHRIS J. VAN 39

6 KOPLAND, RUTGER 37

7 OTTEN, WILLEM JAN 34

8 GUEPIN, DR. J.P. 28

9 ZUIDERENT, AD 26

10 WAARSENBURG, HANS VAN DE 25

11 VROMAN, LEO 24

 WARREN, HANS 24

13 BERNLEF, J. 23

14 HAMELINK, JACQUES 22

 DEEL, TOM VAN 22

16 BLOKKER, JAN JR. 20

 KUIJPER, JAN 20

 SCHOUTEN, ROB 20

19 TOORN, WILLEM VAN 19

 KOMRIJ, GERRIT 19

21 ROLAND HOLST, A. 18

22 VLIET, EDDY VAN 17

 KOUWENAAR, GERRIT 17

 HOORE, CEES VAN  /CORNELIS 17

 KUSTERS, WIEL 17

26 BERG, ARIE VAN DEN 16

 GELDERBLOM, ARIE 16

 BERGE, HANS C. TEN 16

 EIJKELBOOM, JAN 16

30 HERZBERG, JUDITH 15

 TENTIJE, HANS 15

 VRIES, WIM DE 15

33 STEEMERS, WIJNAND 14
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 REINTS, MARTIN 14

 JELLEMA, C.O. 14

 FONDSE, MARKO 14

37 KUIK, WILLEM D. / DIRKJE 13

 KAL, JAN 13

 DEDINSZKY, ERIKA 13

 DIJK, ELS VAN 13

 VERSTEGEN, PETER / STREEPJES, IGOR 13

 MORRIEN, ADRIAAN 13

43 SOUDIJN, KAREL A. 12

 ELBURG, JAN GOMMERT 12

 DIEPGRABER, DRS. T.R. / GRAFTDIJK, THOMAS 12

 GRAAF, AGNES DE 12

 ANKER, ROBERT R. 12

 LEEFLANG, ED 12

50 KROL, GERRIT 11

 CHARLES, J.B. 11

 PIETERSE, JAN J. 11

 GERLACH, EVA 11

 DEGENAAR, JOB 11

 WAARD, ELLY DE 11

 KOENEGRACHT, FRANK 11

 HILLENIUS, DICK 11

 SCHAGEN, VAN J.C. 11

 NOOTEBOOM, CEES 11

 WILMINK, WILLEM A. 11

 12 dichters 10

 12 dichters 9

 15 dichters 8

 13 dichters 7

 24 dichters 6

 23 dichters 5

 44 dichters 4

 65 dichters 3

 176 dichters 2

 564 dichters 1
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Tabel 2: De meest publicerende prozaïsten (1970-1981)

 Auteur Aantal bijdragen

1 BIESHEUVEL, J.M.A. /MAARTEN 60

2 PEEREBOOM, J.J. 28

3 KUIJER, GUUS 27

4 HART, MAARTEN ‘T 25

 HOTZ, F.B. 25

6 KOOIMAN, DIRK AYELT 23

7 EGERAAT, D. VAN / KUSTERS, FRANS 22

 FONTE, H. LA 22

9 BLOMKWIST, KAREL /  PESKENS, R. J. 19

10 KROL, GERRIT 18

11 PLOMP, HANS 17

12 DIJKHUIZEN, GUUS 16

 SANTEN, SAL 16

13 VERBOGT, THOMAS 15

 KUIK, WILLEM D. / DIRKJE 15

 WIENER, LODEWIJK HENRI 15

16 HEERESMA, HEERE 14

17 JOYCE & CO / MEIJSING, GEERTEN 13

 HANLO, JAN 13

19 MARISSING, LIDY VAN 12

 HAWINKELS, P.H.H. / PE 12

21 VERSTEGEN, JUDICUS 11

 BUDDINGH’, CEES 11

23 ALBERTS, A. 10

 GEEL, RUDOLF 10

 ROMIJN MEIJER, HENK 10

 KEULEN, MENSJE VAN 10

27 HARMSEN VAN BEEK, F. 9

 BOON, LOUIS PAUL 9

 MULISCH, HARRY 9

 WALDA, DICK 9

 BERNLEF, J. 9

 SIEBELINK, JAN GEURT 9
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33 HOVENS-GREVE, NELLEKE 8

 DONKERS, JAN 8

 BROUWERS, JEROEN 8

 GRAAF, AGNES DE 8

 REVE, KAREL VAN ‘T 8

 SIJTSMA, BERNARD J. 8

 MEIJSING, DOESCHKA 8

 PORTNOY, ETHEL 8

41 KRAAIJ, ANTON VAN 7

 BAART, ANNE MARIE 7

 
CANAPONI, PATRIZIO / 
HEIJDEN, A. F. H. VAN DER 7

 VELDEN, BEN VAN DER 7

 UYL, BOB DEN 7

 FERRON, LOUIS 7

 WAASDORP, JOOP 7

 VERHEUL, KEES 7

 
STAMPERIUS, HANNEMIEKE / 
MEINKEMA, HANNES 7

 RAAT, GERARD F.H. 7

 HEYKAMP, NELLIE 7

 VOGELAAR, JACQ FIRMIN 7

53 14 prozaïsten 6

 16 prozaïsten 5

 31 prozaïsten 4

 39 prozaïsten 3

 98 prozaïsten 2

 337 prozaïsten 1
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Tabel 3: Aantal tijdschriften per dichter (1970-1981)

 Dichter Aantal tijdschriften

1 BALKER, HABAKUK II DE / BALKT, H. H. TER 10

 BERNLEF, J. 10

3 BUDDINGH’, CEES 9

4 BERGE, HANS C. TEN 8

 KORTEWEG, ANTON 8

6 WAARSENBURG, HANS VAN DE 7

 PLOMP, HANS 7

 KUSTERS, WIEL 7

 ELBURG, JAN GOMMERT 7

 CAMPERT, REMCO 7

 KOUWENAAR, GERRIT 7

 BERG, ARIE VAN DEN 7

13 HOORE, CEES VAN  /CORNELIS 6

 KOPLAND, RUTGER 6

 GILS, GUST 6

 DEELDER, JULES A. 6

 GEEL, CHRIS J. VAN 6

 HARTEN, JAAP C. 6

 HAMELINK, JACQUES 6

 GROOT, JACOB ERNST 6

 DEDINSZKY, ERIKA 6

 GELDERBLOM, ARIE 6

 EIJKELBOOM, JAN 6

24 KOENEGRACHT, FRANK 5

 
DIEPGRABER, DRS. T.R. / 
GRAFTDIJK, THOMAS 5

 TENTIJE, HANS 5

 KROL, GERRIT 5

 GEEMERT, J.H. VAN 5

 WINKLER, C. /KEES 5

 VERSTEGEN, PETER / STREEPJES, IGOR 5

 ROLAND HOLST, A. 5

 POLET, SYBREN 5
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 SCHIERBEEK, BERT 5

 NOOTEBOOM, CEES 5

35 SCHOLTEN, HARRY 4

 VROMAN, LEO 4

 NIJMEIJER, PETER 4

 VLIET, EDDY VAN 4

 WAARD, ELLY DE 4

 WEELY, HANS VAN 4

 VLEK, HANS 4

 HERZBERG, JUDITH 4

 CHARLES, J.B. 4

 VRIES, WIM DE 4

 FAVEREY, HANS 4

 VERHAGEN, HANS 4

 TOORN, WILLEM VAN 4

 KNEEPKENS, MANUEL 4

 BASART, R.A. 4

 KOMRIJ, GERRIT 4

 ANDREUS, HANS 4

 BEURSKENS, HUUB 4

 ZONDERLAND, PETER 4

 KUYPER, SJOERD 4

 DEEL, TOM VAN 4

 ZUIDERENT, AD 4

 WILMINK, WILLEM A. 4

 SCHAGEN, VAN J.C. 4

 BLOEM, REIN 4

60 74 dichters 3

 133 dichters 2

 765 dichters 1
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Tabel 4: Aantal tijdschriften per prozaïst (1970-1981)

 Prozaïst Aantal tijdschriften
1 HART, MAARTEN ‘T 6

 BIESHEUVEL, J.M.A. /MAARTEN 6

 PLOMP, HANS 6

4 MULISCH, HARRY 5

 BUDDINGH’, CEES 5

 MARISSING, LIDY VAN 5

 HOTZ, F.B. 5

8 FERRON, LOUIS 4

 DONKERS, JAN 4

 
STAMPERUIS,  HANNEMIEKE / MEINKEMA, 
HANNES 4

 SIEBELINK, JAN GEURT 4

 ROMIJN MEIJER, HENK 4

 HAWINKELS, P.H.H. / PE 4

 JOYCE & CO / MEIJSING, GEERTEN 4

 KROL, GERRIT 4

 DHONDT, ASTERE MICHEL 4

17 BERNLEF, J. 3

 WAASDORP, JOOP 3

 PLOEG, HIDDE VAN DER 3

 BROUWERS, JEROEN 3

 RITZERFELD, J. 3

 STROET, HENRI 3

 HEERESMA, HEERE 3

 MEIJSING, DOESCHKA 3

 SIMHOFFER, KEES 3

 SANTEN, SAL 3

 HARTKAMP, MARTIN 3

 HANLO, JAN 3

 FERGUSON, MARGARETHA 3

 KOOLHAAS, A. 3

 SIJTSMA, BERNARD J. 3

 PIJL, K. VAN DER 3
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 KUIJER, GUUS 3

 BERGE, HANS C. TEN 3

 VERSTEGEN, JUDICUS 3

 VERRIPS, GER 3

 WIENER, LODEWIJK HENRI 3

 POLET, SYBREN 3

39 68 prozaïsten 2

 483 prozaïsten 1
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Tabel 5, deel 1: dichters in literaire tijdschriften 
(1968-1985)
Naam  Revisor Maatstaf Raster Tirade Elders
Kopland 11  4 20  
Geel, van 9   14 20
Deel, van 16 1  11 3
Herzberg 7 1 1 9 2
Graftdijk 2 2 1 9 5
Vroman 24   7  
Buddingh’  16  19 16
Eijkelboom  6  7 5
Koenegracht  4  7 4
De Coninck 1 4  6  
Schouten 2 22  6  
Hillenius  4  11 2
Leefl ang  11  5 1
Morriën    12 2
Schagen, van  1  8 2
Fondse  2  8 4
Melissen  1  6 0
Winkler  3  17 25
Roland Holst  16 4 13  
Sanders    10  
Resink    8  
Emmens    8 3
Michaelis    8  
Haastrecht, van    6  
Tellegen    6  
Hoore, van    6  
Hamelink   6 8  
Korteweg 7 6  17 18
Kuiper 30 1    
Ter Balkt 30 2 4  18
Zuiderent 28 5 5   
Otten 24  1 4  
Anker 17   1  
Toorn, van 16 2 1   
Jellema 15    6
Meeuse 10 2    
Koopman 10     
Gerlach 9 16   2
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Jooren 7     
De Waard 7     
Tentije 6  7   
Kusters 6  5 4 9
Fokkema 6 1 3   
Geerds 6 2    
Zonderland 6  1   
Wind 6     
Warren  37    
Kal  14    
Waterman  11    
Vroegindewey  9    
Lieshout, van  8    
Wap  7    
Weores  7    
Gijssen  6    
Gerhardt 1 16    
Büch  11  1  
Berg, van den 1 9 4  2
Waskowsky  6 2   1
Dalenoord 1 8  4  
Mesterom  6  3 1
Steemers  7   7
Deelder  6 1  4
Vriesland, van  8    
De Vries  6    
Guépin  21   13
Komrij  10   8
Charles  9   13
Kuik  7   5
Ent  6   2
White   6   
Sanguinetti   4   
Tarn   4   
Breytenbach   6   
Reints 4  7  1
Bloem 4  6  2
Kouwenaar 1  13  10
Ten Berge 1 1 12 1 7
Faverey 1  11 0 4
Bernlef 1 1 10 2 14
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Tabel 5, deel 2: dichters in literaire tijdschriften 
(1968-1985)

Naam
Vermelding 
literatuurgeschiedenissen Prijzen Grote prijzen

Kopland 1 2 3 4  6 4 Hooft VSB
Geel, van   3   6 2  
Deel, van   3   6 1  
Herzberg  2 3 4  6 4 Hooft Huygens
Graftdijk         
Vroman    4  6 7 Hooft VSB
Buddingh’ 1  3 4  6 2  
Eijkelboom 1     6 4  
Koenegracht      6 2  
De Coninck      6 1  
Schouten    4  6 1  
Hillenius 1     6 1  
Leefl ang 1   4  6 1  
Morriën   3   6 2  
Schagen, van    4  6 3  
Fondse         
Melissen         
Winkler      6 1  
Roland Holst 1 2 3 4 5 6 8 Hooft Huygens NL
Sanders         
Resink      6   
Emmens   3   6 1  
Michaelis      6 3  
Haastrecht, van         
Tellegen    4  6 1  
Hoore, van         
Hamelink 1  3   6 2 Huygens
Korteweg   3 4  6 1  
Kuijper   3 4  6 2  
Ter Balkt   3   6 6 Hooft Huygens
Zuiderent   3   6 1  
Otten      6 4 Huygens
Anker      6 2  
Toorn, van   3   6 3  
Jellema   3   6 3  
Meeuse         
Koopman         
Gerlach 1     6 5 Hooft
Jooren         
De Waard 1     6 1  
Tentije      6 2  

DE_TAAK.indb   564DE_TAAK.indb   564 20-05-2007   23:41:0620-05-2007   23:41:06



565

Kusters 1  3   6 1  
Fokkema         
Geerds      6   
Zonderland      6   
Wind       1  
Warren 1     6 2  
Kal   3 4  6   
Waterman      6   
Vroegindewey       1  
Lieshout, van         
Wap         
Weores         
Gijssen         
Gerhardt   3   6 8 Hooft
Büch      6   
Berg, van den      6 1  
Waskowsky   3   6 1  
Dalenoord         
Mesterom         
Steemers         
Deelder      6 3  
Vriesland, van 1 2 3  5 6 3 Hooft Huygens
De Vries 1 2 3 4 5 6 5 Hooft Huygens
Guépin       1  
Komrij 1  3 4 5 6 6 Hooft 
Charles   3   6   
Kuik         
Ent         
White 1        
Sanguinetti 1  3      
Tarn 1        
Breytenbach 1     6 5  
Reints      6 2  
Bloem 1     6   
Kouwenaar 1 2 3 4 5 6 8 Hooft VSB NL
Ten Berge 1 2 3  5 6 5 Hooft Huygens
Faverey 1 2 3 4 5 6 3 Huygens
Bernlef 1 2 3 4 5 6 6 Hooft Huygens

NLG 1
NLG handleiding 2
Twee eeuwen 3
Anbeek 4
L & M 5
Brems 6
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Tabel 6, deel 1: prozaïsten in literaire tijdschriften 
(1968-1985)

Naam Revisor Maatstaf Raster Tirade Elders

Peskens    20  

Wiener    16  

Alberts    11  

Hanlo    7  

Dorna    4  

Meeuws    4  

Brouwers  1  12  1

Morriën  1  11  

Verstegen, J.  3  10  

Raven  1  9  

Koolhaas  1  5  

Vroman 2 1  4  

Buddingh’  5  9 4

Krol 9  2 6 7

Hart, ‘t 1 12  6 5

Romijn Meijer 2 7  5 2

Brakman 8 1    

Kooiman 17     7

Matsier 6     

Heijden, van der 8     

Kellendonk 9     

Meijsing, D. 7    1

Martens 6     

Franssens 6     

Donkers 4 1    

Plomp 4 3    6

Rosenboom 3     

Smabers 3     

Verheul 3    5

Verveer 3     

Santen  12    

Barnard  9    

Boon  9    
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Harmsen van Beek  9    

Pirana  8    

Velden, van der  7    

Te Gussinklo  7    

Schalekamp  6    

Warren  6    

Kolk, van der  6    

Bruijn, de  5    

Charles  5    

Loesberg  5    

Doctors van 
Leeuwen  4    

Deyssel, van  5    

Uyl, den  4   3

Waasdorp  4   3

Joyce & co  6 4  5

Hotz  24 1 2 3

Keulen, van  7    

Biesheuvel 1 11  1 50

Peereboom  4   27

Portnoy  4   6

Kuijer  4   23

Ruting  1 3  4

Hermans   3   

Terborgh   7   

Bakx   4   

Terkel   3   

Marissing, van 1  7  4

Vogelaar   12  1

Ten Berge   5  2

Robberechts   5  2

Schierbeek   3  1

Gils   3  4

DE_TAAK.indb   567DE_TAAK.indb   567 20-05-2007   23:41:0820-05-2007   23:41:08



568

Tabel 6, deel 2: prozaïsten in literaire tijdschriften 
(1968-1985)

Naam
Vermelding 
literatuurgeschiedenissen Prijzen Grote prijzen

Peskens   3   6   

Wiener       1  

Alberts 1     6 4 Hooft Huygens

Hanlo 1  3 4  6   

Dorna         

Meeuws         

Brouwers 1  3  5 6 7 AKO Huygens

Morriën   3   6 1  

Verstegen, J.       1  

Raven         

Koolhaas      6 8 Hooft Huygens

Vroman    4  6 1 Hooft

Buddingh’ 1  3 4  6   

Krol 1  3 4  6 4 Hooft Huygens

Hart, ‘t 1 2 3 4 5 6 1  

Romijn Meijer      6 1  

Brakman 1  3 4 5 6 3 Hooft

Kooiman 1  3 4  6 1  

Matsier 1  3 4  6 3  

Heijden, van der 1  3 4 5 6 5 AKO  

Kellendonk 1 2 3 4 5 6 2  

Meijsing, D. 1  3 4  6 3  

Martens 1     6   

Franssens      6   

Donkers   3  5 6   

Plomp 1  3  5 6   

Rosenboom      6 3 Libris (2x)

Smabers       1  

Verheul         

Verveer         

Santen   3   6   

Barnard      6 3  

Boon 1 2 3  5 6 3 Huygens
Harmsen van 
Beek      6 2  
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Pirana       1  

Velden, van der         

Te Gussinklo      6 4  

Schalekamp         

Warren      6 3  

Kolk, van der         

Bruijn, de         

Charles   3   6 3  

Loesberg   3      
Doctors van 
Leeuwen         

Deyssel, van 1 2 3 4 5 6 1  

Uyl, den      6 3  

Waasdorp       1  

Joyce & co 1  3   6 1 AKO

Hotz      6 3 Hooft

Keulen, van 1  3  5 6 1  

Biesheuvel 1  3  5 6 2  

Peereboom         

Portnoy 1  3    1  

Kuijer   3   6   

Ruting       1  

Hermans 1 2 3 4 5 6 4 Hooft NL

Terborgh       2 Huygens

Bakx         

Terkel         

Marissing, van 1  3  5 6   

Vogelaar 1  3 4 5 6 5  

Ten Berge 1  3  5 6 5 Hooft Huygens

Robberechts 1 2 3   6 1  

Schierbeek 1  3 4  6 4 Huygens

Gils   3  5 6 1  

NLG 1

NLG handleiding 2

Twee eeuwen 3

Anbeek 4

L & M 5

Brems 6
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Tabel 7: Aantal proza- en poëziebijdragen in de 
verschillende tijdschriften (1970-1981)

Tijdschriften Aantal poëziebijdragen Percentage

De gids 197 6

Hollands maandblad 295 10

Maatstaf 360 12

Raster 93 3

De Revisor 278 9

Tirade 276 8

Naar morgen 248 8

Zomaar wat gedichten 235 8

Soma 75 2

Overigen 1084 34

   

Totaal 3048 100

Tijdschriften Aantal prozabijdragen Percentage

De gids 110 7

Hollands maandblad 313 20

Maatstaf 273 17

Raster 60 4

De Revisor 113 7

Tirade 145 9

Soma 60 4

Overigen 548  

   

Totaal 1622 100
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Tabel 8: Verhouding tussen chronologische volgorde van 
voorpublicaties en compositie in boekuitgave van De weg 
naar het licht en andere verhalen.

A. Sperziebonen 5-74 HC 3 24-26 (3)

B. Prijs 5-74 HC 6 49-51 (3)

C. De Vis 5-74 HC 7 52-54 (3)

D. Lijster 7-74 HC 10 81-84 (4)

E. Varen op gegist bestek 7-75 M 11 85-86 (2)

F. Dolce vita 7-75 M 12 87-92 (6)

G. Angst 11-75 HM 13 93-105 (13)

H. De War’s kerstmis 12-75 NRC 19 158-162 (5)

I. Dronkenschap 3-76 B 9 77-80 (4)

J. Schoonheid uit zonde 4-76 HC 16 122-127 (6)

K. Het bal 6/7-76 HM 4 27-41 (15)

L. Faust 11-76 HM 8 55-76 (22)

M. De hulpslager en zijn ziel 12-76 A 5 42-48 (7)

N. Mijn grootste schrik 2-77 HM 1 7-14 (9)

O. Vreemd geruis 3-77 M 2 15-23 (10)

P. Een avond in Dordrecht 4-77 HM 15 108-121 (14)

Q. Hoe komt een woord… 5-77 PC 23 187-190 (4)

R. Een bezoek in het … 5-77 HC 21 168-169 (2)

S. Van een koning en een… 5-77 HC 20 163-167 (5)

T. De leeuw van Leiden 5/6-77 M 22 170-186 (17)

U. Al reizende 6-77 PC 14 106-107 (2)

V. De klop op de deur ? WnL 17 128 (1)

W. Een vreemd voorval ? WnL 18 129-157 (29)

X. De weg naar het licht ? WnL 24 191-238 (48)
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Figuur 1: Netwerk van het veld van dichters in vier 
tijdschriften (1968-1985)
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Figuur 2: Netwerk van het veld van prozaïsten in vier 
tijdschriften (1968-1985)
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