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Achter de verhalen 

 

Literatuurwetenschappers bestuderen niet alleen verhalen, maar construeren ze ook zelf in 

het beeld dat ze ophangen van de literaire ontwikkeling of van afzonderlijke schrijvers en 

werken. In maart 2006 organiseerde de Subfaculteit Literatuurwetenschap van de KU 

Leuven een congres waarop een vijfentwintigtal sprekers bestaande verhalen over de 

Nederlandse literatuur onder de loep namen, blinde vlekken opspoorden en corrigerende 

versies voorstelden. De herwerkte congresbijdragen zijn nu gebundeld in een mooi 

vormgegeven boek waarin tekst en zwart-witillustraties helaas wat te hard zijn afgedrukt en 

waarin een register ontbreekt. Het kan als staalkaart dienen van waar de letterkundige 

neerlandistiek vandaag de dag mee bezig is.  

 

Het eerste deel gaat over literatuurgeschiedschrijving en categorisering. Hugo Brems doet uit 

de doeken wat hem heeft geleid bij het schrijven van Altijd weer vogels die nesten beginnen. 

Een geschiedenis van de Nederlandse literatuur sinds 1945 en hoe hij heeft genavigeerd 

tussen de klippen van visie en relativisme, reproductie en tabula rasa, verhaal en 

nevenschikking. Erica van Boven toont aan dat het zelfbeeld van de Tachtigers en de wijze 

waarop zij naar hun voorgangers keken decennialang de beeldvorming van de literair-

historici over hen en over andere periodes heeft bepaald. In een theoretisch stevig 

onderbouwde bijdrage brengt Pieter Verstraeten enkele gebreken aan het licht in de 

sleutelconcepten ‘poëtica’ en ‘kritische praktijk’ in J.J. Oversteegens toonaangevende studie 

Vorm of vent (1969). Hij past zijn inzichten toe op kritisch proza van Joris Eeckhout. Dat 

ondoordachte overname van contemporaine beelden van auteurs en hun critici een te 

simplistisch en polariserend verhaal oplevert, bewijzen Sander Bax en Kevin de Coninck in 

hun bijdragen over dichters in de jaren zeventig en het Revisor-proza. Voorheen netjes in 

kampen gescheiden dichters als Rutger Kopland, H.C. ten Berge en Willem Jan Otten blijken 

bij een hernieuwde lectuur nogal wat gemeen te hebben in hun gelaagde benadering van de 

werkelijkheid. En het Revisor-proza overstijgt de dichotomie tussen idealisme en realisme. 

 

Zowel Matthijs de Ridder als Geert Buelens laat zien dat een ruimere historische aanpak een 

te eenzijdig poëticaal gerichte literatuurgeschiedschrijving op nieuwe wegen kan brengen. 

De een wijst op het belang van het activisme voor de Vlaamse expressionistische 

dichtersgeneratie, de ander op het bestaan van een ook in het ‘ongemoeid gelaten’ 

Nederland prominente literatuur over de Eerste Wereldoorlog. In een empirische bijdrage 

peilt Joris Gerits naar het soortelijk gewicht van de literatuur in de periode 1970-1980 in 

Streven. Dat het (te) licht uitviel, werd een van de splijtzwammen tussen de Vlaamse en de 

Nederlandse redactie. In een meesterlijk overzicht van dertig bladzijden beschrijft Bart 
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Vervaeck hoe (het verhaal van) het postmoderne proza zich in Vlaanderen en Nederland 

heeft ontwikkeld. Patrick Peeters analyseert opkomst en doorbraak van de postmoderne 

dichters in Vlaanderen als een verhaal met personages en gebeurtenissen, maar breekt zijn 

betoog af op het moment dat hij iets nieuws aankondigt. Odile Heynders diept het begrip 

‘ethisch postmodernisme’ uit door na te gaan hoe maatschappijkritiek en engagement een 

nieuwe vorm krijgen in poëzie van de jaren negentig. Een misleidend gebruik van het etiket 

‘postmodern’ bij historische fictie rond de mythische figuur Ludwig II, alternatieve 

verklaringen voor het succes van de migrantenliteratuur en de verkeerde beeldvorming van 

het vrouwelijke leespubliek vormen het onderwerp van de overige bijdragen.  

 

In het tweede deel worden verhalen over auteurs en werken door- en bijgelicht. Hans 

Vandevoorde knoopt aan de invloedsgeschiedenis van Karel van de Woestijne een 

behartigenswaardig pleidooi voor een herwaardering van de auteursintentie. Dietlinde 

Willockx onderzoekt hoe de natuurmetaforiek in Gezelles poëzie geprojecteerd werd op de 

persoon van de dichter ‘die een plant werd maar uiteindelijk niet’. Receptiegeschiedenis en 

close reading gaan in haar scherpzinnige stuk hand in hand. Hoe een geseculariseerde 

literatuurbeschouwing religieuze elementen in het werk van Bordewijk miskent, is het thema 

van een opmerkelijke bijdrage van Ralf Grüttemeier. Andere bijdragen buigen zich over de 

devaluatie van de eens zo populaire dichteres Alice Nahon, de verdwijning van Jos Vandeloo 

uit de ‘hoge’ literatuur (‘Van Vlaamse Camus tot Vlaamse Courts-Mahler’), het paraproza van 

Gust Gils enz. Het boek eindigt met een toepasselijke analyse van Abdelkader Benali’s De 

langverwachte waarin Sjoerd-Jeroen Moenander aantoont hoe het verhaal zelf ontsnapt uit 

het literaire getto waarin de kritiek geneigd is literatuur van allochtone schrijvers op te sluiten.  

 

Op het tekstgenetische onderzoek na, zijn in Achter de verhalen haast alle hedendaagse 

vormen van academische literatuurbeschouwing vertegenwoordigd. Het is zowel voor 

neerlandici als voor docenten literatuur en lezers die hun kennis van de twintigste-eeuwse 

Nederlandse literatuur bij de tijd willen brengen een voortreffelijke bron van informatie. In het 

besef uiteraard dat elk beeld (ook) een vertekening is. 
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