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1. New Historicism en discoursanalyse 

 
In de tekst die het ‘Cross over’-congres aankondigt, worden de noties New Historicism en 
discoursanalyse nauw met elkaar verbonden.1 Tegelijk wordt de aandacht gevestigd op een belangrijk 
verschil tussen beide benaderingen: het New Historicism zou nieuwe perspectieven bieden voor de 
‘lectuur’ van ‘historische teksten’, terwijl de discoursanalyse ‘moderne teksten’ voor haar rekening zou 
nemen. Over de identiteit en het verschil tussen New Historicism en discoursanalyse wordt niet verder 
uitgewijd. De korte voorstelling van de twee benaderingen wordt echter gekenmerkt door twee 
significante asymmetrieën. (1) Het New Historicism wordt enigszins gecontextualiseerd en in een 
traditie geplaatst: het gaat om een ‘leesmodel’ dat in de ‘Angelsaksische literatuurwetenschap’ werd 
‘geïnstitutionaliseerd’. Bij de discoursanalyse ontbreekt een dergelijke nadere omschrijving. (2) De 
noemer ‘discoursanalyse’, die in de titel van de alinea wordt gehanteerd, wordt in de loop van die alinea 
aangevuld tot ‘discoursanalyse en polysysteemtheorie’ en wordt uiteindelijk ingeruild voor het label 
‘polysysteemtheorie’. Hierbij rijst de vraag in hoeverre discoursanalyse en polysysteemtheorie door de 
organisatoren als synoniemen worden gehanteerd. Wellicht wordt bedoeld dat voor beide benaderingen 
moderne teksten het geprivilegieerde onderzoeksobject uitmaken? Voor de rest blijft onduidelijk waarom 
die twee op het eerste gezicht uiteenlopende tradities in één adem worden genoemd. In elk geval 
ontstaat het beeld van een vrij duidelijk afgelijnd Angelsaksisch paradigma enerzijds en een vrij diffuus 
conglomeraat van min of meer equivalente benaderingen anderzijds.  
 
De onduidelijkheid in de aankondiging is mijns inziens een symptoom van een dieperliggende realiteit. 
Het verschil tussen New Historicism en discoursanalyse situeert zich blijkbaar niet alleen op het vlak 
                                                           
1
 In deze sessie wordt nagegaan op welke manier recente belangwekkende ontwikkelingen op het gebied van de 

internationale studie van historische literaire teksten naar een Nederlandse context vertaald kunnen worden. We 

denken hierbij in de eerste plaats aan het leesmodel dat in de Angelsaksische literatuurwetenschap onder de 

naam van het New Historicism is geïnstitutionaliseerd, maar ook aan de aanpak van de discoursanalyse en de 

polysysteemtheorie. Bijdragen aan deze sessie combineren idealiter theoretische reflectie met de 

voorbeeldlectuur van een literaire tekst. Terwijl New Historicism vooral wordt toegepast op historische teksten, 

biedt de polysysteemtheorie met name mogelijkheden bij moderne teksten. Komen voor de een ook moderne en 

voor de andere ook historische teksten in aanmerking? Die vraag kan leiden tot interessante discussies over de 

relatie tussen methode en studieobject. (http://cf.hum.uva.nl/~huizinga/nieuws/CrossOVer.htm) (21 december 

2006). 
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van het onderzoeksobject (historisch versus modern), maar bijvoorbeeld ook op het vlak van de 
theoretische coherentie en stroomlijning van het paradigma zelf. Het New Historicism wordt door de 
organisatoren voorgesteld als een tak binnen de literatuurwetenschap. Het situeert zich inderdaad 
binnen een welomschreven traditie, beroept zich op een herkenbare groep ‘grondleggers’ en een set 
van min of meer algemeen aanvaarde ‘referentieteksten’. In het geval van de discoursanalyse komt 
men, zelf als men zich beperkt tot de Franse discoursanalyse (men denke aan onderzoekers van heel 
diverse pluimage als Adam, Angenot, Amossy, Duchet, Foucault, Maingueneau, Mitterand, Pêcheux, 
Robin, …), tot de vaststelling dat het gaat om een heel heterogene discipline, die zich bevindt op het 
kruispunt tussen linguïstiek, sociologie, cultuurgeschiedenis en literatuurwetenschap, en waarbinnen 
heel verschillende ‘erfenissen’, ‘referentieteksten’ en ‘buurdisciplines’ als constitutief naar voren worden 
geschoven.  
 
Een dergelijk onevenwicht op het vlak van de interne structuur van de respectieve disciplines is mede 
verantwoordelijk voor het feit dat het niet zo gemakkelijk is om een ‘common ground’ te vinden tussen 
het Angelsaksische New Historicism en de Franse discoursanalyse zonder het pad der ongeoorloofde 
veralgemeningen te betreden. Toch zal ik in wat volgt beginnen bij de raakpunten, om uiteindelijk te 
stoten op een plaats waar de benaderingen mogelijk divergeren. Ik zal mijn aandacht vooral richten op 
twee punten die in Jürgen Pieters’ confrontatie tussen het New Historicism en de historische 
neerlandistiek in Spiegel der letteren een belangrijke rol spelen. [5] Meer bepaald zal ik dieper ingaan 
(1) op de ‘ontstaanscontext’ van de Franse discoursanalyse en (2) op de ‘dialogische’ tekstopvatting die 
er inherent aan is, en die leidt tot een herconceptualisering van de relatie tussen tekst en context. Ik 
baseer mij daarbij op de methodologische kanttekeningen die Marc Angenot maakte naar aanleiding 
van zijn onderzoeksproject over het discours social in Frankrijk in het jaar 1889 [1, 2] Ik zal mijn 
argumentatie summier onderbouwen met behulp van een concrete casus uit de Nederlandse 
literatuurstudie: met name zal ik Komen en gaan van de Vlaamse auteur Maurice Roelants (1929) [7] 
lezen tegen de achtergrond van twee metatekstuele commentaren, waarvan één, uit 1931, van de hand 
van de auteur zelf en één, uit 1938, geschreven door de Vlaamse katholieke criticus Joris Eeckhout [6, 
9] 
 
Het beeld dat Pieters schetst van de historische genese van het New Historicism gaat in grote lijnen ook 
op voor het ontstaan van de Franse discoursanalyse. Zoals het New Historicism een reactie is tegen 
zowel het oude historisme als het New Criticism, kan de discoursanalyse tot op zekere hoogte worden 
gezien als een reactie tegen ‘l’histoire littéraire’ en de methode van de ‘explication du texte’ enerzijds en 
tegen het formalistische structuralisme anderzijds. [3] Angenots variant van die dubbele kritiek luidt als 
volgt: de sociokritiek wil zijns inziens een alternatief bieden voor zowel ‘the inability of structural 
semiotics and the Formalist tradition to recognize “la socialité” (the social character of literature)’ en ‘the 
inability of Marxist theories of literature to cope with the material, concrete character of linguistic signs 
and exchange’.2 De relatie tussen de discoursanalytische benadering en de diverse strekkingen die zich 
binnen het kader van het structuralisme ontwikkelen, is echter heel ambivalent. Enerzijds zet men zich 
af tegen de narratologie (en de poëzietheorie) die een atomaire tekstopvatting huldigt, anderzijds wordt 

                                                           
2
 [2], p. 210. Een dergelijk Marxisme berust op een representatielogica die sterk lijkt op het spiegeldenken van 

het oude historisme. Vgl. [5], p. 267. 
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duidelijk aansluiting gezocht bij bepaalde verworvenheden uit datzelfde structuralisme. Zo loopt er 
onmiskenbaar een lijn van Greimas’ algemene tekenleer (de ‘sémiologie’) naar het werk van Angenot. 
Ook de theorie van de ‘énonciation’, die binnen het kader van het structuralisme werd ontwikkeld door 
Émile Benveniste, groeit uit tot één van de gemeenschappelijke fundamenten van de Franse 
discoursanalyse. De semiotiek van de literaire tekst wordt uitgebreid tot de semiotiek van het teken in 
het algemeen. De semantiek van het teken wordt aangevuld met een pragmatiek van het teken. Het 
gaat daarbij mijns inziens niet zozeer om een radicale omwenteling, maar om een 
klemtoonverschuiving.  
 
Volgens Pieters steunt het New Historicism op een dubbele vorm van ‘dialogisme’. Zo gaat men ervan 
uit dat literair-historisch onderzoek noodzakelijk gebaseerd is op een soort dialoog tussen het subject 
en het object van onderzoek, tussen het heden van de onderzoeker en het verleden van het 
onderzochte object. Daarnaast gaan ook de teksten uit het verleden een intertekstuele dialoog aan met 
andere teksten uit het verleden: ‘Teksten zijn voor Greenblatt dialogisch of intertekstueel in de zin dat 
ze als vormen van taalgebruik moeten worden gezien als culturele ‘plaatsen’, waarin verschillende 
maatschappelijke stemmen elkaar doorkruisen, bekampen, ondermijnen en/of lof toezwaaien’.3 Die 
tweede vorm van dialogisme impliceert een vervagen van de grens tussen tekst en context: de tekst is 
‘een mozaïek van stukjes cultuur’.4 De context is als het ware in de tekst aanwezig. Omgekeerd 
produceert de tekst de context. Als gevolg van het vervagen van de grenzen van de tekst gaat de 
homogeniteit van die tekst definitief verloren: een tekst bestaat uit ‘verschillende stemmen’, het is een 
‘polyfoon’ geheel, een ‘heterogene verzameling van de meest diverse culturele materialen’, die, nog 
steeds volgens Pieters, niet langer bijeengehouden worden door de eenheidscreërende instantie van de 
auteur.5  
 
Gelijkaardige redeneringen treft men aan bij Angenot. Zijn methode bestaat erin de traditionele grenzen 
tussen ‘discursieve velden’ tussen haakjes te plaatsen, om zo de transdiscursieve regels van het 
‘discours social’ in zijn totaliteit bloot te kunnen leggen. Hij wil een soort ‘tijdsgeest’ reconstrueren, en 
die tijdsgeest is geen verzameling van stabiele representaties, maar ‘is comprised of regulated 
antagonisms between conflicting images, concepts, cognitive discrepancies, and incompatibilities that 
are still relatively stabilized without ever reaching a state of equilibrium’.6 Angenots betoog heeft 
betrekking op een algemener niveau dan Pieters’ reconstructie van het gedachtegoed van het New 
Historicism. Het gaat namelijk om het ‘discours social’ in zijn totaliteit en niet om de gecanoniseerde 
literaire tekst die echo’s van dat ‘discours social’ bevat. De analogie wordt duidelijker als Angenot zijn 
perspectief vertaalt in termen van de gevolgen voor de status (en dus ook de studie) van de literaire 
tekst: ‘I […] believe that literary texts (and others) should be approached and analyzed as intertextual 
apparatuses that select, absorb, transform, and re-diffuse certain images, maxims, and notions that 
migrate through the sociodiscursive network’.7 De literaire tekst bestaat uit fragmenten cultuur en krijgt 
daardoor een heterogeen karakter. Toch gaat de analogie tussen de discoursanalyse van Angenot en 

                                                           
3
 [5], p. 256. 

4
 [5], p. 256. 

5
 [5], p. 257. 

6
 [2], pp. 199-201. 

7
 [2], p. 212. 
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Pieters’ schets van het New Historicism slechts gedeeltelijk op. De notie ‘totaliteit’, die bij Angenot 
centraal staat, kan mijns inziens als een indicatie van het verschil tussen beide benaderingen worden 
opgevat.  
 
 
2. Rondom Komen en gaan 

 
In wat volgt zal ik twee metatekstuele commentaren over Roelants’ roman Komen en gaan tegen het 
licht houden. In de brochure Rondom Roelants, Walschap, Zielens, die drie jaar na het verschijnen van 
Komen en gaan werd uitgebracht, staat een korte verantwoording, waarin Roelants zijn eerste roman 
verdedigt tegen een bepaalde categorie van kritische geluiden die de roman had opgewekt. Twee 
punten komen in dat stukje aan bod: in eerste instantie het ‘psychologiserende’ karakter van de tekst, 
vervolgens ook het ‘klassieke’ karakter ervan. Eerst verklaart Roelants dat hij zich inderdaad ‘meer op 
het innerlijk verloop der gebeurtenissen’ heeft geconcentreerd dan op ‘het uiterlijke ervan’, ‘met 
verwerping van alle decorbeschrijving of klassieke “Vlaamse beschrijvingswoede”’.8 Of nog: 
 
Het moet u niet moeilijk vallen hieruit af te leiden, dat ik uit het innerlijke spreek, dat ik weinig of geen 
drift gevoel om de buitenwereld te beschrijven, dat ik het recht opeis om alle realistische 
bijzonderheden, die het gelaat van het algemene verminken, terzijde te laten, (ik geef slechts uiterst 
zelden uiterlijke signalementsdetails, plaats- of tijdsaanduidingen) dat ik spreek uit een subjectief 
standpunt.9  
 
Roelants maakt dus een onderscheid tussen het genre van de realistische roman en dat van de ‘zuiver 
psychologische roman’. Het eerste genre brengt hij in verband met de ‘Vlaamse beschrijvingswoede’. 
Hij lijkt daarmee te alluderen op de traditie van de streekroman, die in de periode van het interbellum 
hoogtij vierde en gedragen werd door het succes van auteurs als Streuvels, Timmermans en Claes. 
Tegenover dat realistische genre stelt Roelants zijn eigen boek Komen en gaan, dat gekenmerkt wordt 
door een terugplooiing op het innerlijk en dat alle realistische bijzonderheden weert. Daarnaast wordt 
een dergelijk proces van psychologisering en subjectivering gekoppeld aan universaliteit: ‘Aan mijn hart 
ken ik uit de eerste hand, uit de meest directe bron de troebelen waaraan wij stervelingen onderhevig 
zijn’.10 Door alle uiterlijke bijzonderheden weg te laten, krijgt Roelants zijns inziens toegang tot de 
essentie van het algemeen-menselijke. Die beweging, van het bijzondere geval naar het algemene, 
brengt Roelants uiteindelijk in verband met het ‘klassieke’ ideaal. 
 
Roelants’ auto-karakterisering werd door latere commentatoren in grote lijnen overgenomen. Ook 
recente studies over Roelants focussen op het psychologische karakter van diens werk en op het 
klassieke ideaal van algemeen-menselijkheid dat eraan ten grondslag ligt. Het verhaal luidt dan – ik 
schematiseer enigszins – dat Roelants als een der eersten de psychologische roman in Vlaanderen 
heeft geïntroduceerd en daardoor een belangrijke rol speelt in het proces van romanvernieuwing in 
                                                           
8
 De verantwoording ‘Waarom?’ werd in latere drukken als ‘nabespiegeling’ bij de roman opgenomen. Ik citeer 

uit de editie uit de ‘Vlaamse bibliotheek’, die teruggaat op de zesde druk. Zie dus [7], p. 123. 
9
 [7], p. 124. 
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Vlaanderen. Ook het aspect van het algemeen-menselijke komt steevast aan bod, maar over het 
vernieuwende karakter daarvan zijn de meningen begrijpelijkerwijs verdeeld.  
 
Een gelijkaardig verhaal treft men aan in de literaire kritieken van Joris Eeckhout. De traditioneel als 
traditionalistisch en conservatief gekarakteriseerde criticus toont in de loop van de jaren 1930 opvallend 
veel interesse voor allerhande modernistische tendensen in binnen- en buitenland. Het oeuvre van Stijn 
Streuvels, dat in Eeckhouts literair-kritische praktijk lange tijd als een soort model fungeerde, wordt 
tegen het einde van het decennium als ontoereikend ervaren, omdat het niet langer kan beantwoorden 
aan de eisen van psychologisering en vergeestelijking, die Eeckhout steeds meer gaat benadrukken. 
De centrale plaats van Streuvels, als ultieme referentiepunt in Eeckhouts discours, wordt gedeeltelijk 
ingenomen door de figuur van Maurice Roelants.11 In de tekst van Eeckhout uit 1938 komen naast 
Komen en gaan ook Het leven dat wij droomden (1931) en Alles komt terecht (1937) aan bod. In de 
bespreking van die twee romans wordt nadrukkelijk gewezen op psychologisering en algemeen-
menselijkheid:  

 
Wat dit laatste betreft, blijft Roelants niet in gebreke: zijn hoofdgave is deze van den uiterst-bedreven 
psycholoog.12 
 
Eens te meer: een bijdrage tot dieper kennis van den steeds zichzelf gelijk blijvenden, en toch gedurig 
van gedaante wisselenden mensch. [...] ‘De bekentenissen van leven en lijden en glimlachen om veel 
zonderlinge, al te menschelijke avonturen’ zijn er inderdaad naar, om ons nader te brengen tot den 
nooit volledig uitgediepten... eeuwigen-mensch-in-ons.13 
 
De bespreking van Komen en gaan laat echter een heel ander geluid horen. Roelants’ eerste roman 
wordt door Eeckhout vrij negatief beoordeeld en de traditionele aandachtspunten verdwijnen tot op 
zekere hoogte naar het achterplan. Eeckhout focust niet zozeer op de ‘psyche’ van de ik-verteller, maar 
heeft vooral aandacht voor de plot en de relaties tussen de ik-verteller en de andere personages. Hij 
heeft het in dat verband over een ‘vierkantsverhouding’ tussen (1) het hoofdpersonage Karel, een 
architect, (2) Karels godsvruchtige vrouw Claudia, (3) Claudia’s tijdelijk inwonende (jonge) tante Emma 
en (4) de onderpastoor Berrewats, een vriend des huizes. Doordat de klemtoon valt op de plot en de 
relaties tussen de personages wordt een soort sociologische interpretatie over de psychologische 
geschoven. Eeckhout baseert zijn negatieve evaluatie van de roman op de ongeloofwaardigheid van de 
personages en de rollen die ze vervullen: ‘Geraken we niet wijs uit Emma’s doening, met de 
handelwijze van den onderpastor liggen we dadelijk overhoop’.14  Binnen Eeckhouts doxa wordt het 
priesterschap met een bepaalde sociale functie en een bepaald handelingspatroon verbonden. Het feit 
dat Berrewats’ gedrag niet met dat verwachtingspatroon overeenstemt, vormt voor Eeckhout de 
aanleiding om het personage niet waarschijnlijk en dus onrealistisch te vinden. In zekere zin zijn de 

                                                                                                                                                                                     
10
 [7], p. 124. 

11
 Het belang dat Eeckhout aan het werk van Roelants toekent, blijkt ondermeer uit het feit dat hij Roelants, als 

enige Nederlandstalige auteur vermeldt in zijn essay over de geschiedenis van de roman. Zie [8], p. 14. 
12
 [9], p. 40. 

13
 9], p. 44. 

14
 [9], p. 31. 



Pie te r  Vers t rae ten  –  Een  dubbe le  d ia loog .  New His to r ic ism  versus F ranse d i scoursana lyse .  Jor i s  
Eeckhou t  versus  Maur i ce  Roe lan ts   
 

 6 

personages dus niet ‘typisch’ genoeg. Door zich te beroepen op een realiteitscriterium én op de norm 
van de typiciteit lijkt Eeckhout zich op te werpen als een verdediger van het realistische genre dat 
Roelants in zijn verantwoording verwerpt. Doordat de nadruk wordt gelegd op een handvol sociale 
‘typen’ en de handelingsschema’s die ermee worden geassocieerd, wordt niet alleen de 
‘psychologische’, maar ook de ‘algemeen-menselijke’ betekenis tussen haakjes geplaatst. 
 
Een nauwkeurige discursieve lectuur brengt echter een meer complexe, ‘dialogische’ realiteit aan het 
licht, die de dualiteit van het hierboven geschetste beeld nuanceert. Zo zou men op basis van een 
onderzoek naar de distributie en de functie van de metafoor van het architecturale in Komen en gaan en 
de commentaar van Eeckhout kunnen argumenteren: 
 
(1) dat Komen en gaan wel degelijk een ‘sociologische’ lectuur toelaat (met aandacht voor de relaties 
tussen de personages en hun plaats in de sociale hiërarchie) en dat het ‘oude genre’ op diverse 
plaatsen wordt gerepresenteerd en in niet geringe mate de thematiek en structuur van het boek blijft 
bepalen. 
(2) dat Eeckhouts beoordeling niet louter is gebaseerd op een archaïsch realiteitscriterium, maar op het 
streven naar een evenwicht tussen de norm van waarschijnlijkheid enerzijds en de eisen van 
psychologische diepgang en coherentie en complexiteit in de verhaalopbouw anderzijds. Die laatste 
eisen worden doorgaans als ingrediënten van de romanvernieuwing in Vlaanderen in de jaren ’30 
beschouwd. 
 
Op die manier wordt de tweedeling tussen het oude en het nieuwe, het realistische genre en het 
psychologische genre tot op zekere hoogte opgeheven: Eeckhout staat niet langer louter voor het oude; 
Roelants staat niet langer louter voor het nieuwe. In beider discours klinken andere discoursen door en 
de meerstemmigheid kan niet tot een eenheid of een eenduidige hiërarchie van stemmen worden 
herleid. 
 
 
3. Tot slot. Interdiscursiviteit en totaliteit 

 
De meerwaarde van een dergelijke discursieve lectuur situeert zich primair op twee vlakken. Ten eerste 
stelt de benadering ons in staat om constanten en verschillen te beschrijven over de grenzen van 
teksten, oeuvres en genres heen. Meer specifiek biedt een dergelijke insteek nieuwe mogelijkheden om 
het hybride genre van de literaire kritiek te bestuderen, dat per definitie over de grenzen van teksten 
heen reikt en zich voortdurend op de grens van diverse genres en tekstsoorten lijkt te bewegen. 
Daarnaast creëert die leeswijze de ruimte om de polyfonie en heterogeniteit van teksten in kaart te 
brengen. Er rijzen echter ook problemen. Tot nog toe werd vooral gefocust op analogieën over 
discursieve grenzen heen, niet op de constitutie van die grenzen of op de verschillen tussen discursieve 
domeinen, met hun eigen retoriek, logica, objecten, thema’s. Bovendien werd voorlopig vooral dieper 
ingegaan op de accumulatie van betekenis, op tekenen van polyfonie en heterogeniteit, en niet op de 
discursieve mechanismen en strategieën die de productie van betekenis reguleren, de polyfonie 
inperken, de heterogeniteit stroomlijnen.  
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Wat hier grotendeels buiten het zicht bleef, krijgt binnen het methodologisch kader van Angenot wel 
degelijk een plaats toegewezen. Angenot focust in eerste instantie op het sociale discours in zijn 
totaliteit: ‘My aim is to get rid of any claim for the radical autonomy of the literary text, and to immerse it 
where it belongs-in its very discursive surroundings. In more general terms, I try to 
decompartementalize all discourses in order to recapture the concept of totality’.15 Deze focus op het 
interdiscursieve neemt niet weg dat er ook heel wat aandacht gaat naar de ‘division of discursive labor’, 
naar processen van compartementalisering en het functioneren van restricties: ‘[the underlying 
discursive rules] comprise a thematic repertory, an implicit cognitive system […] and a regulated 
topology, a division of labor in the discursive realm’.16 ‘Up to now, I have been talking of transdiscursive 
tendencies […]. Now let me take the opposite point of view by summarily examining the allotment of 
roles on the discursive stage and the division of discursive labor’.17 Bovendien probeert Angenot met 
het concept hegemonie grip te krijgen op de hiërarchische organisatie van betekenissen en discoursen: 
‘something like a hegemony will be discovered producing precedents and arbitrations between 
conflicting discourses’.18 De onderzoeker stuit op diversiteit en heterogeniteit, maar ook op 
eenheidscreërende hiërarchieën. 
 
Het belang van de intradiscursieve relaties naast de interdiscursieve relaties komt duidelijk naar voren 
uit onze casus. De ‘architect’ bij Roelants kan slechts worden vergeleken met de ‘architect’ bij Eeckhout 
(niveau van de interdiscursieve relaties) als die ‘figuren’ tegelijk ook worden terugplaatst in de 
respectieve interne configuraties van ‘figuren’ (intradiscursieve relaties). Met andere woorden, de 
architect bij Roelants heeft slechts een betekenis in de context van de distributie van rollen in Roelants’ 
roman (die onder meer door Eeckhout wordt blootgelegd). De verhouding ten opzichte van de 
‘veldwachter’, de ‘gelovige vrouw’, de ‘ongelovige vrouw’, de ‘dorpelingen’, etc. is constitutief voor de 
betekenis van de ‘architect’. Die interne logica mag dus niet uit het oog worden verloren. Het 
reconstrueren van zo’n interne logica steunt op de veronderstelling dat de uitspraken in een roman een 
eenheid vormen en op elkaar kunnen worden betrokken. Op die manier worden noties als werk, auteur, 
oeuvre, genre opnieuw binnengehaald, niet langer als ultieme instanties van zingeving, maar als 
discursieve afbakeningscategorieën. Op die manier kan men zich niet louter rekenschap geven van de 
continuïteit tussen Roelants en Eeckhout, maar ook van de discontinuïteit. Niet louter van de 
contunuïteit tussen romans en recensies, maar ook van de discontinuïteit. 
 
Tot slot kan opnieuw worden verwezen naar het concept ‘totaliteit’. Totaliteit, niet louter in de betekenis 
die Angenot er expliciet aan geeft (het volledige ‘discours social’), maar in de meer algemene betekenis 
die de term krijgt in Piagets overzichtswerkje Le structuralisme en die impliciet aan Angenots 
benadering ten grondslag ligt: ‘une structure comprend ainsi les trois caractères de totalité, de 
transformations et d’autorèglage’.19 Regels, regelmatigheden en transformaties kunnen slechts worden 

                                                           
15
 [2], p. 214. 

16
 [2], p. 200. 

17
 [2], p. 206. 

18
 [2], p. 201. 

19
 [4], p. 7. 
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ontdekt en beschreven als wordt uitgegaan van een min of meer gesloten totaliteit, ongeacht of het gaat 
om een werk, een oeuvre, een discours uit een bepaalde periode, etc. Tot op zekere hoogte kan men 
spreken van een doorwerking van één van de meest fundamentele principes van het ‘oude’ 
structuralisme in de ‘nieuwe’ discoursanalyse. Als discussiepunt zou men de vraag naar voren kunnen 
schuiven of een dergelijke opvatting van de notie totaliteit ook in het New Historicism aanwezig is. In 
Pieters’ summiere samenvatting van de discipline wordt alvast meer de nadruk gelegd op 
interdiscursieve relaties, op dialogisme en op heterogeniteit, dan op intradiscursieve verbanden, 
afbakeningsmechanismen en hiërarchiserende strategieën. De kans is mijns inziens niet denkbeeldig 
dat een vrij fundamenteel verschil in het opzet van de twee benaderingen hier aan de oppervlakte komt. 
Dat verschil kan verder worden geduid door de specifieke verbanden tussen het New Historicism en het 
oude historisme enerzijds en tussen de Franse discoursanalyse en het Franse structuralisme anderzijds 
verder te expliciteren. Bovendien moet het verschil in kwestie verder in kaart worden gebracht, wil men 
het New Historicism grondig evalueren met het oog op de integratie van de verworvenheden ervan 
binnen de (historische) Neerlandistiek. 
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