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De literatuurwetenschap, ook het deel daarvan dat de Nederlandstalige literatuur bestudeert, legt 

doorgaan weinig pudeur aan de dag bij het overnemen van veelbelovende terminologie uit andere 

vakgebieden. Zo is goed in het gehoor liggende termen als ‘dieptestructuur’, van origine afkomstig uit 

de Chomskyaanse linguïstiek, en ‘paradigma’, geïntroduceerd door de wetenschapsfilosoof Thomas 

Kuhn in The Structure of Scientific Revolutions (1962), een bescheiden carrière  in de 

literatuurwetenschap verleend. In Het postmodernisme in de Nederlandse en Vlaamse roman gebruikt 

Bart Vervaeck de eerste term als synoniem van ‘essentie’ [12, p. 123], terwijl Jan Fontijn in De 

Nederlandse schrijversbiografie met het begrip van Kuhn, bedoeld voor de opvattingen en concepten 

binnen een bepaalde discipline, de beoefening van een bepaald genre aanduidt [6, bijv. p. 13 en 21]. 

De importactiviteiten doen welomschreven concepten verwateren tot onduidelijke, vaak metaforische 

termen. 

Het verschijnsel cross over kan binnen een vakgebied, zoals de studie van de Nederlandstalige 

literatuur, niet alleen inspirerend zijn en nieuwe vergezichten openen, maar ook verwarring stichten. In 

mijn bijdrage wil ik aandacht vragen voor deze schaduwzijde van de grensoverschrijding. Ik richt mij 

daartoe op de term ‘postmodernisme’, die in ons vakgebied aanvankelijk gebezigd werd voor verhalend 

proza en pas later op poëzie werd toegepast. Ik moet mij kortheidshalve beperken tot een enkel aspect 

van de problematiek. Als demonstratiemateriaal gebruik ik het werk van Tonnus Oosterhoff, dat 

veelvuldig met het postmodernisme is geassocieerd. 

 

In de jaren tachtig werd de term ‘postmodernisme’ in de studie van de Nederlandstalige literatuur 

gebruikt om er bepaalde prozawerken mee te karakteriseren. Ik denk hierbij aan een publicatie van 

D.W. Fokkema als Literary History, Modernism, and Postmodernism (1984) en aan het artikel van 

Anthony Mertens, getiteld ‘Postmodern Elements in Postwar Dutch Fiction’ (1988).  Het lag dan ook 

voor de hand dat de eerste omvattende studie over het postmodernisme in de Nederlandstalige 

literatuur betrekking zou hebben op het verhalende proza. Bart Vervaeck publiceerde in 1999 Het 

postmodernisme in de Nederlandse en Vlaamse roman. 

Enkele jaren eerder waren W.J. van den Akker in ‘A Mad Hatters’s Tupperware Party: Postmodern 

Tendencies in American and Dutch Poetry’ (1993) en Redbad Fokkema in ‘Van kwade reuk tot wierook. 

Postmodernisme in Nederlandse poëzie sinds 1960’ al de grens met de dichtkunst overgegaan, maar 

het zou nog tot 2003 duren voor Thomas Vaessens en Jos Joosten dit genre centraal stelden in een 

monografie: Postmoderne poëzie in Nederland en Vlaanderen.  
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Deze situatie maakt nieuwsgierig naar de verhouding tussen de postmodernismeconcepten die worden 

gehanteerd in de twee handboeken. Het is mij er niet om begonnen iets toe of af te doen aan de 

kwaliteiten die de studies elk voor zich bezitten. Wel wil ik de vraag onder ogen zien of het gebruik van 

de term ‘postmodernisme’ voor zowel verhalend proza als poëzie het literair-historische inzicht vergroot 

dan wel bemoeilijkt.  

Vaessens en Joosten vermelden de studie van Vervaeck, meer dan eens zelfs, maar de vraag in 

hoeverre zijn invulling van het begrip ‘postmodernisme’ samenvalt met de hunne, komt nergens expliciet 

ter tafel. Zij bespreken wel de manier waarop Vervaeck zijn corpus heeft samengesteld en vergelijken 

die met hun werkwijze. Vervaeck schrijft over zijn aanpak: ‘Ik ben begonnen met het lezen van 

zogenaamd postmoderne romans en ben pas later tot een overzicht van de algemene kenmerken 

gekomen. (…) Uiteraard behelst de keuze van de romans al een visie op wat kenmerkend is voor het 

postmodernisme.’ [12, p. 11] Vanzelfsprekend dringt zich nu de vraag op naar de inhoud van deze 

‘visie’, maar die wordt niet beantwoord. 

Ook Vaessens en Joosten kiezen als vertrekpunt een aantal literaire werken, in concreto: zeven 

dichtbundels die door anderen als postmodern zijn gekwalificeerd. Dat die kwalificatie op uiteenlopende 

gronden kan zijn verleend, lijkt hen niet te verontrusten. Ook maken zij gebruik van 

‘literatuurwetenschappelijke en filosofische teksten over het postmodernisme’ [11, p. 37], waarbij 

onvermijdelijk weer een diversiteit van opvattingen in het geding is. 

De overeenkomsten en verschillen in werkwijze maken weinig duidelijk over de verhouding tussen de 

postmodernismeconcepten die de twee handboeken bevatten. 

Ook het artikel dat Joosten en Vaessens (deze keer in omgekeerde volgorde) in februari 2002 onder de 

titel ‘Postmodernisme in de Nederlandse en Vlaamse poëzie’ bijdroegen aan Nederlandse letterkunde 

verschaft hierover geen helderheid. De titel van het artikel alludeert onmiskenbaar op de titel van 

Vervaecks monografie. De teksten waarop de twee auteurs zich willen richten, bestempelen zij als ‘de 

artistieke consequentie (…) van hedendaagse, doorgaans als postmodern gekwalificeerde denkbeelden 

over mens, wereld en taal (…)’. [7, p. 9] Ook hier valt een echo van Vervaecks studie te beluisteren, die 

hoofdstukken bevat over achtereenvolgens het wereldbeeld, het mensbeeld en de taalopvatting in de 

postmoderne roman. Daar blijft het bij, want de korte omschrijving van het postmodernismeconcept dat 

zij uit het boek van Vervaeck destilleren, is gegoten ‘in algemene (levensbeschouwelijke en poëticale) 

termen’ [7, p. 11]. Wat ontbreekt, is een specificatie die een vergelijking pas goed mogelijk maakt. 

Ook wie verder doordringt in de twee studies die hier ter discussie staan, zal het niet makkelijk vallen de 

daarin vervatte opvattingen over het postmodernisme tegen elkaar af te wegen. Zoals gezegd, 

onderscheidt Vervaeck een drietal inhoudelijke kenmerken en in samenhang daarmee bespreekt hij een 

aantal formele karakteristieken met behulp van de kernwoorden ‘vertelling’, ‘metafictie’, ‘tijd’ en 

‘intertekstualiteit’ [12, p. 11]. 

Meer dan Vervaeck gaan Vaessens en Joosten in hun handboek uit van de ondervinding van de lezer, 

die bemerkt dat zijn ergocentrische, op modernistische poëzie afgestemde, leesstrategie niet geschikt is 

voor een nieuw soort gedichten. (Terloops signaleer ik de voor de hand liggende moeilijkheid dat het 

niet eenvoudig is uit te maken of het uitblijven van  interpretatieve resultaten te herleiden is tot de aard 

van de tekst of tot het onvermogen van de interpretator.) Zij bespreken aan de hand van zeven 

dichtbundels even zovele postmoderne problemen rond de begrippen coherentie, moraal, identiteit, 

oorspronkelijkheid, intuïtie, volmaaktheid en autonomie. Deze begrippen herinneren hier en daar aan 
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Vervaecks karakteristiek van het postmodernisme. Zo hangt het probleem van de oorspronkelijkheid in 

ieder geval ook samen met het formele kenmerk ‘intertekstualiteit’. 

Het gebruik van een bepaalde term, in dit geval postmodernisme, voor twee genres, suggereert 

gelijkheid. De overeenkomsten zijn er, maar hoever zij gaan en in welke mate er ook verschillen 

optreden, die wellicht voortvloeien uit specifieke genologische factoren, onttrekt zich aan de 

waarneming. Ziehier de schaduwkant van de besproken grensoverschrijding. Ik wil dit illustreren door 

nogmaals de genregrens over te gaan, nu in omgekeerde richting. Dan zal blijken dat een aan 

postmoderne poëzie toegeschreven kenmerk ook aanwijsbaar is in postmoderne proza, zonder dat het 

in de over dit genre handelende studie wordt vermeld. 

In Postmoderne poëzie in Nederland en Vlaanderen staat een interessant hoofdstuk over de poëzie van 

Tonnus Oosterhoff, meer in het bijzonder diens met de VSB-poëzieprijs bekroonde bundel Wij zagen 

ons in een kleine groep mensen veranderen (2002). Het probleem dat, overeenkomstig de opzet van de 

studie, aan de orde wordt gesteld, is dat van de volmaaktheid. Het postmoderne gedicht is nooit af; het 

betreft ‘een poëzie die zich onttrekt aan de fixatie van haar vaste vorm’ [11, p. 158]. Oosterhoff ‘speelt 

een spel met het definitieve’ [11, p. 158]. Hij bedient zich daartoe van een reeks kunstgrepen. Zo wordt 

soms de suggestie gewekt dat het gedicht ontstaat onder het oog van de lezer. Elders zijn aan de 

gedrukte tekst verbeteringen in handschrift toegevoegd. Op de website van Oosterhoff 

(www.tonnusoosterhoff.nl) kan men gedichten aanklikken waarvan de regels op het scherm verschijnen 

en verdwijnen. Het verbaast na dit alles niet dat Oosterhoff een zwak heeft voor Leopold, de dichter van 

de woorden: ‘O rijkdom van het onvoltooide’. 

Vervaeck besteedt geen aandacht aan het proza van Oosterhoff. De oorzaak is dat hij zich bijna 

uitsluitend richt op de lange prozavorm. Bovendien had Oosterhoff in 1999 slechts één (kleine) roman 

gepubliceerd: Het dikke hart (1994). Het concept volmaaktheid is bij Vervaeck niet expliciet terug te 

vinden. Wel behandelt hij het verschijnsel intertekstualiteit, dat een proces van doorverwijzen aanduidt 

dat in principe geen einde kent. Er valt echter meer te zeggen over het begrip volmaaktheid en 

Oosterhoffs verhalende proza. Ik beperk mij tot enkele voorbeelden, die ik ontleen aan een kort artikel 

dat ik in 2004 over het proza van Oosterhoff publiceerde [zie 9]. 

‘Perfectum’ is de titel van een fascinerend verhaal in de bundel Vogelzaken (1991). De afronding die de 

titel suggereert, is maar schijn, want in ‘Lucht in water oplossen’ (Dans zonder vloer – 2003) wordt via 

een noot teruggewezen naar dit verhaal. ‘Perfectum’ heeft een vervolg gekregen. Het verhaal was niet 

af.  

 In één van de schaarse interviews die hij heeft gegeven, kritiseert Oosterhoff de opvattingen van 

Thomas Rosenboom, neergelegd in Aanvallend spel (2002). Een goed verhaal zou volgens de laatste 

een sterke intrige moeten bezitten, gecentreerd rond een hoofdpersoon die iets nastreeft en daarbij 

door een fatale vergissing ten onder gaat. Schrijven volgens dit stramien bestempelt Oosterhoff als ‘het 

eenvoudigste wat er is’ [10]. Hij beroept zich daarbij op zijn jarenlange ervaring als broodschrijver voor 

series met een vrouwelijk lezerspubliek, zoals ‘Mijn Geheim’. Ter illustratie vertelt hij, nog steeds in 

hetzelfde interview, het door hem geschreven verhaal na over een Engelse dame, die in drie episodes 

steeds dezelfde liefde van haar leven ontmoet. De redactie van ‘Mijn Geheim’ vindt de afloop in eerste 

instantie te zoetsappig, reden waarom Oosterhoff een einde fabriceert met minder rozengeur. 

Met dit verhaal, ‘Driemaal dezelfde, driemaal een ander’, opent de verhalenbundel Dans zonder vloer. 

Twee keer lijkt het verhaal ten einde, maar twee keer krijgt het ook een vervolg. De stijl is onmiskenbaar 
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die van een damesverhaal: ‘Maar ik moet bekennen dat ik het heerlijk vond om tegen zijn brede borst te 

rusten. (…) Alsof het de gewoonste zaak van de wereld was, vonden onze lippen elkaar.’ (p. 9) Na wat 

dan toch eindelijk het (suikerzoete) slot lijkt te zijn, deelt de schrijver in een cursief intermezzo mee dat 

het verhaal bestemd was voor ‘Mijn Geheim’ en dat een redactrice, van wie hij zich de naam niet meer 

herinnert, hem vroeg het einde te herschrijven, omdat het ‘onrealistisch goed’ afliep. Waarna ook het 

aangepaste slot volgt. Of dit alles nog niet genoeg is om de voltooidheid op losse schroeven te zetten, 

lijkt een spel te worden gespeeld met de zo populaire, en door Oosterhoff verafschuwde, 

autobiografische literatuur. De situatie in het verhaal is immers identiek aan die in het interview. Het 

verhaal strekt zich uit tot over de grens van de fictie. 

Het zal duidelijk zijn: het probleem van de volmaaktheid, niet expliciet als postmodernistisch kenmerk 

benoemd door Vervaeck, maar wel door Vaessens en Joosten karakteristiek geacht voor postmoderne 

poëzie, blijkt wel degelijk een rol te spelen in het proza van Tonnus Oosterhoff. 

 

Het is buitengewoon inspirerend de gebaande paden te verlaten en grenzen, bijvoorbeeld die van het 

genre, te overschrijden. Maar aan een dergelijke onderneming kunnen ook bezwaren kleven, die niet 

onbelicht mogen blijven. Door de hantering van een bepaald begrip voor uiteenlopende verschijnselen, 

kan een situatie ontstaan waarin verschillen en overeenkomsten worden verdoezeld. Het voorbeeld dat 

ik daarvan heb gegeven, is moeiteloos met andere uit te breiden. 

Deze onverkwikkelijke situatie heeft consequenties voor de wijze waarop het postmodernisme in proza 

en poëzie wordt beschreven in de recente literatuurgeschiedenis als  Altijd weer vogels die nesten 

beginnen (2006) van Hugo Brems. Ook hier wordt het postmodernisme in het verhalende proza anders 

gekarakteriseerd dan het postmodernisme in de poëzie [2, vgl. p. 513-514 en p. 533], zonder dat 

precies duidelijk is waarom dit gebeurt. Wel kan men vermoeden dat het feit dat Brems voor het eerste 

genre steunt op het handboek van Vervaeck en voor het tweede op het artikel van Joosten en 

Vaessens hieraan niet vreemd is. 
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