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Inleiding 

 
Adriaan van der Veen behoort tot die groep schrijvers van wie men eigenlijk maar één boek 

kent. Zijn roman Het wilde feest (1952) over het antisemitisme in de Verenigde Staten kende 

een groot succes. Dat gold ook wel voor In liefdesnaam (1975) maar Het wilde feest en Van 

der Veen worden nog altijd in één adem genoemd.1 

 

Een levensgenieter die twintig boeken schreef, van welke Het wilde feest (1952, Van der 

Hoogtprijs) en In liefdesnaam (1975 Vijverbergprijs) het bekendst zijn.2 

 

(…) het boek is zonder twijfel een hoogtepunt in zijn oeuvre en beleeft herdruk op herdruk.3  

 

Deze roman wordt algemeen beschouwd als het hoogtepunt in Van der Veens omvangrijke 

oeuvre.4  

 
In de meeste besprekingen van het oeuvre van Adriaan van der Veen wordt Het wilde feest als 

zijn beste werk beschouwd, bovenstaande citaten zijn slechts enkele voorbeelden. In 1953 

wordt de roman bekroond met de Lucy B. en C.W. van der Hoogtprijs. Uit de vele herdrukken 

is op te maken dat de roman ook bij de lezers in de smaak viel. Daarbij wordt in alle 

besprekingen van Van der Veens oeuvre zijn grondthema ‘vrijheid’ aangehaald, dat in al zijn 

werken terugkomt. G.W. Huygens en M. Mooij stellen in hun boek Grote ontmoetingen: 

Adriaan van der Veen zelfs dat het succes van Het wilde feest te verklaren is door de manier 

waarop het thema vrijheid verwerkt is in de roman:  

 

Door deze sterke betrokkenheid slaagde hij (Van der Veen SH); het boek werd zeer gunstig 

ontvangen, beleefde herdruk op herdruk en werd na een jaar bekroond met de Van der 

Hoogtprijs. Terecht: de auteur had zijn lezers op literair verantwoorde wijze geconfronteerd 

met een maar al te actuele realiteit.5 

 

Met ‘actuele realiteit’ wordt het na de Tweede Wereldoorlog nog altijd bestaande 

antisemitisme bedoeld. Het wilde feest behandelt namelijk de vrijheid van de joden die 

beperkt wordt door antisemitische niet-joden, of zoals Huygens en Mooij beschrijven:  

                                                 
1 Michel de Koning 1988. 
2 Arjan Peters 2003. 
3 Peene 1985: p. 4. 
4 Anten 1998: p. 1. 
5 Huygens en Mooij 1986: p. 43. 
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(…) en hierin (Het wilde feest (H.W.F.) SH) ondergaat het vrijheidsthema op een algemeen 

plan een belangrijke verbreding door de implicatie dat het antisemitisme zo lang het bestaat 

een aantasting zal zijn van de vrijheid en de waardigheid van de mens.6 

 

In zijn meesterwerk verbindt Van der Veen zijn grondthema dus aan een zeer actueel 

maatschappelijk probleem. Omdat het boek van Huygens en Mooij de grote lijnen van het 

gehele, omvangrijke oeuvre van Van der Veen behandelt, is er geen ruimte voor een 

uitgebreide analyse van de roman die aantoont hoe die verbintenis literair vormgegeven is. Zij 

geven wel een aantal hoofdpunten als eerste aanzet tot een dergelijke analyse: de verteller 

komt verschillende soorten antisemieten tegen, de bespiegelingen en dialogen over de 

problematiek zijn vakkundig in de tekst verwerkt, de personages zijn met een goede 

psychologische afwerking geschilderd, de mogelijkheid om de eigen houding oprecht, zonder 

vooroordeel en hypocrisie te bepalen wordt ter discussie gesteld en het sobere en stroeve 

taalgebruik wordt nergens pathetisch.7  

 In de enige grotere literaire analyse van de roman doet H. Anten dezelfde constatering 

als Huygens en Mooij: 

 

De eigen vrijheid is niets waard zonder vrijheid van anderen. Deze fundamentele stelling uit 

Van der Veens ideologie krijgt haar literaire uitwerking in de ontwikkelingsgang van het 

hoofdpersonage. Het wilde feest is een proeve van littérature engagée, en de maatschappelijke 

conflictstof waarmee de protagonist wordt geconfronteerd is die van het antisemitisme en het 

zogenoemde joodse vraagstuk.8 

 

Anten geeft meer argumenten voor deze vaststelling dan Huygens en Mooij, maar ook deze 

analyse blijft vrij globaal. In deze scriptie zal daarom aangetoond worden op welke wijze Van 

der Veens ideeën over een actueel onderwerp literair verwerkt zijn in zijn meest geprezen 

roman. De hoofdvraag die daarbij gehanteerd is luidt: 

 

‘Hoe heeft Adriaan van der Veen zijn visie op de relatie tussen joden en niet-joden literair 

verwerkt in zijn roman Het wilde feest?’ 

 

                                                 
6 Huygens en Mooij 1986: p. 45. 
7 Huygens en Mooij 1986: p. 43-45. 
8 Anten 1998: p. 6. 
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Op deze vraag zal worden ingegaan door middel van onderzoek in secundaire literatuur en 

een analyse van de roman. Deze scriptie besteedt eerst aandacht aan hoe de relatie tussen 

joden en niet-joden in werkelijkheid was op het moment van schrijven, begin jaren vijftig. 

Daarna zal worden beschreven op welke manier andere auteurs de verhouding tussen joden en 

niet-joden in de contemporaine prozaliteratuur hebben weergegeven. Dan volgt een literaire 

analyse van de roman in het algemeen, om een inzicht in de roman te krijgen en een basis te 

leggen voor het onderzoek. Vervolgens zal de visie van Van der Veen beschreven worden 

waarna zal worden ingegaan op de hoofdvraag om uiteindelijk tot een conclusie te komen. 
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1. Sociale geschiedenis: de jaren vijftig 

 

Om te onderzoeken hoe Van der Veen zijn visie op de relatie tussen joden en niet-joden 

literair verwerkt heeft in Het wilde feest is het interessant eerst weer te geven wat de 

verhouding tussen joden en niet-joden op het moment van schrijven, begin jaren vijftig, in 

werkelijkheid was. Om dat te kunnen doen en voor de volledigheid van dit onderzoek is het 

echter ook belangrijk om kort te beschrijven wat de algemene situatie in Nederland op dat 

moment was voor de gehele Nederlandse bevolking. Naast de situatie in Nederland wordt ook 

kort weergegeven hoe de situatie in de Verenigde Staten destijds was omdat het verhaal zich 

daar afspeelt. 

 

Algemene situatie in Nederland 

Een complete en eenduidige typering van de jaren vijftig geven is een onmogelijke taak. In 

vele publicaties over deze periode wordt dat ook gesteld. Volgens H.W. von der Dunk vereist 

zo’n typering een kunstmatige stillegging van het proces, de geschiedenis moet als het ware 

onder narcose worden gezet. Daarbij zou men zich moeten afvragen of de afbakening van tijd 

wel zinvol is. De situatie in de jaren vijftig is ontstaan door verandering en continuïteit van de 

situatie in de jaren dertig waarbij de Tweede Wereldoorlog en de eerste vijf jaar daarna ook 

een belangrijke rol hebben gespeeld. De situatie in de jaren dertig staat echter ook niet op 

zichzelf, enzovoorts, enzovoorts.9 Verschillende elementen hebben elkaar beïnvloed door de 

tijd heen. Een beperkte periode onderzoeken is dus erg lastig omdat dan belangrijke zaken 

buiten beschouwing worden gelaten, maar alles in dit onderzoek betrekken wordt te 

uitgebreid.  

 Om een idee te krijgen van de situatie begin jaren vijftig zal in dit onderzoek toch 

geprobeerd worden een globale typering te geven door enkele tendensen weer te geven. 

Hierbij wordt ook ingegaan op de jaren dertig en veertig omdat die de directe aanloop tot de 

jaren vijftig vormden. 

 

                                                 
9 Von der Dunk 1986: p. 9. 
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De jaren dertig en veertig 

In de jaren dertig was er behoefte aan vernieuwing en doorbraak. Er was een toenemende 

onvrede met het parlementaire stelsel ontstaan tegen de achtergrond van de algemene 

Europese malaise waar de democratie zich in bevond.10 Nederland ondervond de gevolgen 

van de internationale economische depressie in hevige mate. Vanaf omstreeks 1900 was er 

sprake van toenemend overheidsingrijpen op sociaal gebied. Door de lange duur van de crisis 

en de hoge werkloosheid in de jaren 30 kwam er behoefte naar meer overheidsingrijpen. In 

1939 vonden de katholieken en sociaal-democraten elkaar op dit gebied. Tijdens de oorlog 

kregen deze beginnende veranderingen echter geen kans om verder te groeien. 

 

Termen die vaak gebruikt worden om de situatie na de Tweede Wereldoorlog te beschrijven 

ten opzichte van de situatie daarvoor zijn ‘continuïteit’ en ‘breuk’. Na de oorlog kwam de 

roep om vernieuwing weer terug. Volgens Von der Dunk bleek de nationale solidariteit, die 

onder de druk van de bezetting was ontstaan en de oude schotjesgeest had doorbroken, echter 

niet bestand tegen vrede en bevrijding. Door de eerste verkiezingen na de oorlog kwam 

hetzelfde parlementaire stelsel terug en was er sprake van herzuiling. De kiezers keerden zich 

tegen de vernieuwers. De politieke elite hierbij behoorde tot de vooroorlogse generatie.11 De 

gewelddadige verstoring van het vertrouwde door de oorlog wekte als primaire reactie bij de 

meeste mensen het verlangen naar normaliteit, naar restauratie van de vooroorlogse situatie 

aldus Von der Dunk12. J.C.H. Blom beweert juist dat de Duitse bezetting tot een lossere 

moraal onder de bevolking had gezorgd die door moraliserende activiteiten van de zuilen en 

de overheid weer ongedaan moest worden gemaakt.13 Bij beide gegeven verklaringen was 

herzuiling in elk geval het eindresultaat in de eerste jaren na de oorlog. 

 De materiële oorlogsschade was in Nederland groter dan in de meeste andere westerse 

landen.14 Doordat snel materieel herstel noodzakelijk was, werd een praktische aanpak door 

de regering vereist. De zuilenorganisaties waren volgens de regering zelfs hard nodig om de 

bevolking tot een sober en terughoudend bestaan aan te sporen om zo de eerste moeilijkheden 

te boven te komen.15 Voor principiële ideologische discussies was daarbij geen tijd dus 

verzette de bevolking zich op dat moment niet. Een nog altijd aanhoudende angst voor 

revolutie en communisme die in leven werd gehouden door zorgwekkende gebeurtenissen in 
                                                 
10 Von der Dunk 1986: p. 11. 
11 Von der Dunk 1986: p. 10-18. 
12 Von der Dunk 1986: p. 16. 
13 Blom 2003: p. 249. 
14 Schuyt en Taverne 2000: p. 37. 
15 Blom 2003: p. 354. 
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Oost-Europa droeg ook bij aan de aanvaarding van het gezag. De atoombom, de Koude 

Oorlog en de angst voor een wereldcatastrofe hierdoor bevorderden een klimaat van 

pessimisme en doemdenken ondanks de groeiende welvaart als gevolg van de industrialisatie. 

De jongeren die tijdens de oorlog opgroeiden waren gedesillusioneerd en ontnuchterd door de 

oorlog en de nieuwe internationale spanningen. Zij lieten de ouderen hun gang gaan en 

accepteerden dat de oudere generatie de volledige leiding op zich nam. De zorg van ouderen 

over de ontkerkelijking en hang naar materialisme van de jeugd geeft echter wel aan dat 

generatietegenstellingen niet geheel verdwenen waren.16 Door deze omstandigheden kon 

‘continuïteit’ van de vooroorlogse situatie plaatsvinden zonder al te veel protest.  

 

Toch was er geen sprake van een volledige restauratie. De belangrijkste vlakken waarop een 

‘breuk’ te bemerken was waren de verhouding tussen staat en maatschappij en de positie van 

Nederland in Europa en de rest van de wereld. 

 Vanwege de materiële schade en de noodzakelijke wederopbouw van Nederland na 

1945 werd staatsgezag noodzakelijker. Er was behoefte aan een goede aanpak en coördinatie 

die in de eerste plaats van de overheid moest komen. Socialisten en katholieken waren op hun 

eigen manier tijdens het interbellum al voor een zwaardere sociale taak van de overheid 

geweest. Na de oorlog zetten zij dit verlangen samen voort in een Rooms-rode coalitie die tot 

het einde van de jaren vijftig duurde.17 Zij hanteerden een politiek van consensus bij het 

invoeren van een aantal ingrijpende veranderingen op het gebied van militaire veiligheid, 

uitbreiding van publieke interventie in het economische leven en de opbouw van een stelsel 

van sociale zekerheid.18 Samen sloegen zij de weg in van de moderne verzorgingsstaat. 19 

 Ook de internationale ontwikkelingen zorgden voor de versterking van het centrale 

staatsgezag. De neutraliteitspolitiek die Nederland tot aan de Tweede Wereldoorlog had 

gevoerd bleek tijdens en vooral na die oorlog geen stand te houden.20 Voor herstel was 

Nederland afhankelijk van materiële hulp (Marshallhulp, zie ook p. 19), aansluiting bij de 

vele nieuwe internationale organisaties werd noodzakelijk. Ook de mislukking van het 

optreden tegen de Indonesische revolutie maakte hulp uit het buitenland nodig. De regering 

werd zo de spreker van nationale belangen.21 

 

                                                 
16 Von der Dunk 1986: p. 16-17. 
17 Von der Dunk 1986: p. 13. 
18 Schuyt en Taverne 2000: p. 63. 
19 Von der Dunk 1986: p. 13. 
20 Blom 2003: p. 354. 
21 Von der Dunk 1986: p. 14-15. 
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De jaren vijftig 

De totale industriële productie van Nederland was in 1947 weer vergelijkbaar met het peil van 

1938 en in 1948 was ook de materiële schade van de Duitse bezetting weer grotendeels 

ongedaan gemaakt.22 De snelle industrialisatie zorgde ook voor veel arbeidsplaatsen. Midden 

in de jaren vijftig bevond men zich in een tijd van grote economische bloei met veel vraag 

naar arbeidskrachten en een groeiend investeringsklimaat. Alleen woningnood en de toestand 

in de wereld bleven een reden tot klagen. 

 

Confessionelen en liberalen hadden een afkeer van de regelstaat. De oude scheiding tussen 

staat en maatschappij was echter al voorgoed verdwenen en een pakket sociale voorzieningen 

bevestigde dat samengaan. De verzakelijking van het bestuur en de komst van professionelen 

in veel overheidsinstellingen vroegen echter om een tegenwicht.23 De elementen die het 

karakter van de samenleving hadden bepaald na de oorlog werden eind jaren vijftig minder 

belangrijk. Door de nieuwe welvaart die volgde op de voltooiing van de wederopbouw, was er 

ruimte voor bezinning en discussie over hoe het nu verder moest. Ook de Europese 

verhoudingen waren gestabiliseerd. De angst voor een derde wereldoorlog nam af.24 

 Door de economische positie van Nederland waren de jongeren lange tijd beperkt in hun 

bewegingsvrijheid en was sociale controle door volwassenen eenvoudig. Doordat jongeren 

langer naar school gingen en hun ouders meer gingen verdienen dankzij de economische bloei 

kregen zij meer vrije tijd en geld. Daarbij wilden volwassenen conflicten met jongeren uit de 

weg gaan en meer begrip voor hen opbrengen. Zij hielden zich nog aan oude normen en 

waarden maar waren er niet voldoende van overtuigd om ze ook aan de jongeren op te leggen. 

Deze ontwikkelingen zorgden voor een nieuwe vrijheid onder jongeren.25 De komst van de 

televisie in 1951 en de mode en cultuur die door de internationalisering uit Groot-Brittannië 

en de Verenigde Staten overkwamen, waren moeilijk te verenigen met de standaarden en 

tradities van de verschillende groepen in Nederland. Deze onverenigbaarheid zorgde voor een 

begin van ontkerkelijking en ontzuiling onder de jongeren.26 

                                                 
22 Schuyt en Taverne 2000: p. 38. 
23 Von der Dunk 1986: p. 11-16. 
24 Von der Dunk 1986: p. 21. 
25 De Rooy 1986: p. 125. 
26 Von der Dunk 1986: p. 19. 
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 Midden jaren vijftig deed de Rock ’n Roll-muziek haar intrede in Nederland27 en 

verschenen de nozems in het straatbeeld. Zij waren duidelijk te herkennen door hun kleding, 

gewoontes en provocerende gedrag.28 

 

Volgens H. Rigthart en P. de Rooy bestaat het karakter van de jaren vijftig uit het bewaren 

van een precair evenwicht tussen traditie en vernieuwing. Hoewel de oorlog nog altijd 

voelbaar was door schaarste, vrees en nieuwe dreigingen zag men aan de Verenigde Staten en 

Canada dat er een andere, comfortabelere manier van leven was voor de gewone man. Vanaf 

de wederopbouw was ook Nederland snel aan het veranderen. Men realiseerde zich dat niet 

alleen, maar besefte ook dat er nog grotere transformaties in aantocht waren.29 

 Rond 1960 komen uitingen van het besef dat een fase is afgesloten, zowel nationaal als 

internationaal. De verkiezing van J.F. Kennedy als president van de Verenigde Staten werd 

het internationale symbool voor de machtsovername van een nieuwe generatie. Rond deze tijd 

eindigde ook de rooms-rode coalitie in Nederland en gingen sterker conservatieve kabinetten 

regeren.30 Aan een aantal kenmerkende elementen van de jaren vijftig kwam door deze 

ontwikkeling een einde. 

 

Relatie tussen joden en niet-joden 

Al sinds het ontstaan van het jodendom zijn de joden tot zondebok gemaakt door andere 

bevolkingsgroepen en hebben zij te maken gehad met antisemitisme. In 1796 kregen zij 

wettelijk gelijke rechten in Nederland.31 Dit betekende echter niet dat zij ook onofficieel 

volledig geaccepteerd werden door de bevolking.  

 

De jaren dertig en veertig 

Vanaf het begin van de twintigste eeuw was de joodse gemeenschap in Nederland steeds meer 

geassimileerd in de niet-joodse samenleving. In de jaren dertig bestond de joodse 

gemeenschap uit ongeveer 140.000 personen.32 Zij vormden echter geen hechte 

                                                 
27 De Rooy 1986: p. 130. 
28 De Rooy 1986: p. 133. 
29 Righthart en De Rooy 1997: p. 17-18. 
30 Von der Dunk 1986: p. 22. 
31 Meijer 1974: p. 3. 
32 Hondius 1989: p. 30. 
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gemeenschap.33 Er was geen sprake van wettelijk antisemitisme, maar wel van een mild 

‘sociaal’ antisemitisme; niet-joden bewaarden een lichte afstand tot joden. 

 Nadat de nazi’s in de jaren dertig in Duitsland aan de macht kwamen vluchtten vele 

Duitse joden naar Nederland. Velen trokken verder naar Groot-Brittannië of de Verenigde 

Staten, maar ongeveer 25.000 Duitse joodse vluchtelingen bleven in Nederland. Door de 

komst van deze grote groep werden joden weer meer zichtbaar en herkenbaar in het openbare 

leven. Dit zorgde weer voor meer antisemitische gevoelens onder de niet-joden. De regering 

beschouwde vluchtelingenhulp niet als haar taak dus werden er diverse privé-organisaties 

opgericht. Deze instanties waren voornamelijk joods, maar er waren ook enkele protestantse 

en socialistische organisaties. Verder heerste er veel onverschilligheid jegens deze joodse 

vluchtelingen, ook onder de Nederlandse joden die hun soms de schuld gaven van het weer 

opkomende antisemitisme. De Nederlandse joden hielden het echter niet voor mogelijk dat 

wat er in Duitsland gebeurde ook voor hen gevolgen zou kunnen hebben. Zij waren zo ver 

geassimileerd dat zij zichzelf nauwelijks nog als joden zagen. 

 

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden ongeveer 113.000 joden uit Nederland gedeporteerd 

en vermoord. 16.000 joden wisten te overleven door onder te duiken en slechts 4.700 joden 

keerden terug uit de concentratiekampen.34 

 In vergelijking met andere West-Europese landen zijn er de meeste joden uit 

Nederland gedeporteerd. Volgens Evelien Gans zouden de afwezigheid van grenzen met een 

niet bezet land, de gezagsgetrouwheid van de Nederlandse bevolking en de heerschappij van 

de sterk gemotiveerde SS in Nederland (in plaats van de Wehrmacht zoals in andere landen) 

hiervoor de redenen zijn.35 

 De scheidslijn tussen joden en niet-joden die door de Duitse bezetters getrokken werd 

tijdens de oorlog werd door de niet-joden grotendeels geaccepteerd. Op enkele grotere 

verzetsacties na (bijvoorbeeld de Februaristaking in 1941) beperkte het verzet zich tot een 

kleine groep mensen (ongeveer 45.000 mensen) en kleinschalige acties zoals het vervalsen 

van paspoorten en het schrijven van artikelen voor de illegale pers.36  

 De niet-joden waren echter wel op de hoogte van wat er gebeurde. De ontrechting van 

joden was geen geheim, in openbare ruimtes hingen verbodsborden voor joden bijvoorbeeld, 

joden werden ontslagen, joodse scholen werden gesloten, er werd over bericht in de pers en de 

                                                 
33 De Haan 1997: p. 61. 
34 Hondius 1989: p. 30-32. 
35 Gans 1994: p. 92. 
36 De Haan 1997: p. 77. 
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jodenster die alle joden moesten dragen was ook voor iedereen zichtbaar. Daarnaast waren 

niet-joden ook getuige van de (vaak hardhandige) arrestatie en deportatie van joden, al 

konden zij zich waarschijnlijk geen voorstelling maken van wat er daarna met hen zou 

gebeuren.37  

 Toch bleek dat de aparte positie van de joden langzaamaan aanvaard werd. In 

vergelijking met andere vormen van het ontnemen van mensenrechten kreeg de 

jodenvervolging vrij weinig aandacht in de illegale pers, en in dat geringe aantal publicaties 

werd al gauw gesproken over ‘de joden’ als aparte groep. Daarbij werd de toon van deze 

berichten steeds onvriendelijker. De Joodse Raad38 werd vaak op dezelfde manier besproken 

als collaborateurs en steeds vaker waren stemmen te horen van mensen die de joden wel 

wilden helpen, maar hen toch niet goedgezind waren. 

 Ook van de regering konden de joden tijdens de bezetting weinig extra steun 

verwachten omdat zij bleef weigeren de joden als aparte groep te zien.39 

 Tegenover deze groepen waren er ook niet-joden die de joden zeer vijandig gezind 

waren en hun medewerking verleenden aan of zich aansloten bij de Duitse bezetter om bij te 

dragen aan de jodenvervolging.40 

 

Na mishandelingen, honger en moord op familie en vrienden te hebben overleefd wachtte de 

terugkerende joden bepaald geen hartelijke ontvangst in Nederland. De repatriëring kwam 

langzaam op gang, het duurde maanden voordat de laatste bevrijde kampgevangenen terug in 

Nederland waren. Joden kregen hierbij geen voorrang. De Nederlandse regering weigerde nog 

altijd in haar beleid een onderscheid te maken tussen joden en niet-joden. Aan de grens werd 

geen rekening gehouden met wat joden hadden moeten doorstaan; zij werden afstandelijk 

ondervraagd, geregistreerd, onderworpen aan allerlei bureaucratische regels en vaak in 

quarantaine geplaatst wegens besmettelijke ziektes. Hun vooroorlogse bezittingen waren in 

bijna alle gevallen verwoest, gestolen of ingenomen. Omdat hulpverlening aan joodse 

                                                 
37 De Haan 1997: p. 13-14. 
38 Joodse Raad: Op bevel van de Duitse bezetter opgezette joodse organisatie die de joodse gemeenschap moest 
besturen. Via de Joodse Raad, die op 12 februari 1941 werd opgericht als Joodse Raad voor Amsterdam maar al 
snel de bevoegdheid kreeg over heel Nederland, gaf de bezetter bevelen door aan de joodse gemeenschap en haar 
leiders. De Joodse Raad werd zo het doorgeefluik van de anti-joodse maatregelen. Voorzitters van de Joodse 
Raad waren Abraham Asscher en David Cohen. In september 1943 werd de leiding van de Joodsche Raad zelf 
naar het concentratiekamp Westerbork afgevoerd, en hield de raad de facto op te bestaan. 
http://www.joodsmonument.nl/article-274190-nl.html%20 en http://www.joodsmonument.nl/article-274292-
nl.html bekeken op 5-02-2009.  
39 Hondius 1989: p. 35. 
40 De Haan 1997: p. 86. 
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repatrianten niet werd gezien als overheidstaak moesten kleine joodse organisaties, met steun 

van joodse organisaties uit de Verenigde Staten, hen opvangen.41  

 Hondius geeft een opsomming van negatieve reacties van niet-joden op de 

terugkerende joden die veel voorkwamen. Zo was er formalisme. De bureaucratie waar de 

joden aan de grenspost mee te maken kregen was geen uitzondering; lange tijd na de 

bevrijding zouden zij daar nog steeds problemen mee hebben. Ook was onbegrip een 

veelvoorkomende reactie. De niet-joden konden zich niet voorstellen wat joden in de 

concentratiekampen of op hun onderduikadres hadden meegemaakt en vonden hun eigen leed 

erger. Zij hadden ook honger geleden en de Duitsers hadden ook van hen bezittingen in beslag 

genomen. Joden moesten de niet-joden juist dankbaar zijn voor alles wat de niet-joden tijdens 

de oorlog voor hen hadden gedaan, zij hadden hun leven te danken aan niet-joden. Zij 

moesten bescheiden zijn en anders het land verlaten. Onvoldoende verwerkte schuldgevoelens 

van niet-joden over de tijdens de bezetting niet of te weinig verleende hulp aan joden spelen 

vaak een rol bij het superioriteitsgevoel. Door de isolatie en volstrekte afhankelijkheid van de 

joden en de verdringing van het schuldgevoel konden gevoelens van superioriteit toenemen 

onder niet-joden. Daarnaast speelde antisemitisme nog altijd een rol. Vaak kregen joden te 

maken met antisemitische vooroordelen van niet-joden, vooral het idee dat de joden elkaar de 

beste banen toeschuiven was vaak te horen. Daarbij wilden sommige niet-joden dat de 

regering ervoor zou zorgen dat de joden niet te machtig zouden worden. Maar ook was er 

sprake van fellere vormen van antisemitisme. Het idee dat het ‘joodse gevaar’ nog altijd 

dreigde en er te veel joden waren teruggekeerd uit de kampen heerste ook na de oorlog nog 

onder sommige niet-joden. Die angst voor het ‘joodse gevaar’ uitte zich onder andere in 

scheldpartijen tegen joden. De niet-joden die zich niet fel antisemitisch uitten spraken de 

antisemitische uitingen echter ook niet tegen. 42 

 

Hondius vindt het dan ook gerechtvaardigd om te spreken van een opleving van het 

antisemitisme in Nederland vlak na de oorlog. Zij ziet de scheiding die de bezetters tussen 

joden en niet-joden aanbrachten als een belangrijke oorzaak hiervoor. Door het ontbreken van 

alledaagse contacten tussen joden en niet-joden speelden oude vooroordelen en 

beschuldigingen weer op. Ook onverwerkte schuldgevoelens tegenover de slachtoffers over 

niet of te weinig verleende hulp tijdens de oorlog zouden een rol spelen.43 Volgens Gans zou 

                                                 
41 Hondius 1989: p. 32. 
42 Hondius 1989: p. 33-35. 
43 Hondius 1989: p. 34-37. 
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eeuwenoude jaloezie van niet-joden jegens joden een belangrijke oorzaak zijn voor het 

oplevende antisemitisme; jaloezie op hun innerlijke kracht zich in ondraaglijke situaties te 

redden en op de bevoorrechte maatschappelijke posities die ze daardoor uiteindelijk 

verkrijgen. 44 

 Een half jaar na de bevrijding zouden volgens Hondius de feiten over de omvang en 

het gruwelijke karakter van de jodenvervolging in bredere lagen van de bevolking zijn 

doorgedrongen. Deze onthulling zou voor een verontwaardiging over het antisemitisme 

zorgen bij de publieke opinie, wat een zekere rem op antisemitische uitingen als gevolg had. 

 De regering deed weinig om het opnieuw oplevende antisemitisme tegen te gaan, maar 

bevorderde het ook niet. Net als in de aanloop naar en tijdens de oorlog zag de regering de 

zorg voor terugkerende joden na de bevrijding niet als haar verantwoordelijkheid en weigerde 

zij een onderscheid te maken tussen joden en niet-joden. Verondersteld werd dat extra hulp 

aan joden misschien juist voor heftigere reacties zou zorgen onder niet-joden.45 

 

Een deel van de terugkerende joden reageerde op deze negatieve ontvangst door zich uit het 

openbare leven terug te trekken en er verder het zwijgen toe te doen. Deze houding werd soms 

versterkt door de overheersende idee om zich te richten op herstel en wederopbouw van de 

restanten van de Joodse gemeenschap. Anderen keerden zich af van het jodendom. Sommige 

joden keerden zo zeer in zichzelf dat ze krankzinnig werden of zelfmoord pleegden. Weer 

anderen emigreerden naar de Verenigde Staten of Palestina (vanaf 1948 Israël). Door de 

aanhoudende uitingen van het superioriteitsgevoel van de niet-joden zagen joden zich 

geregeld gedwongen een dankbare houding aan te nemen. Sommige joden getuigden van het 

leed dat hun was aangedaan en publiceerden verslagen van de vervolging.46 Voor de 

getuigenissen van terugkerende joden over wat zij meegemaakt hadden was echter weinig 

aandacht.47 

 

Al vrij snel na de bevrijding werd er informatie over de oorlog verzameld en beschikbaar 

gemaakt. In 1945 werd in opdracht van de regering het Rijksinstituut voor 

Oorlogsdocumentatie (RIOD, sinds 1999 Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie 

NIOD) opgericht. De scheiding tussen joden en niet-joden zette zich echter ook voort in de 

geschiedschrijving en leerboeken in de jaren vijftig over de oorlog en met name de 

                                                 
44 Gans 1994: p. 29-30. 
45 Hondius 1989: p. 35. 
46 De Haan 1997: p. 17. 
47 De Haan 1997: p. 16. 
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jodenvervolging. De jodenvervolging leek los te staan van de Nederlandse geschiedenis en 

werd als een joodse geschiedenis gezien. Bij de niet-joodse geschiedschrijving lag de nadruk 

op de geestelijke aspecten van de Duitse bezetting, de vervolging en het verzet daartegen. De 

jodenvervolging werd vaak niet expliciet genoemd en gebagatelliseerd of ondergeschoven bij 

het Nederlandse leed. Meer expliciete aandacht was er voor het verzet.48 Bij de joodse 

geschiedschrijving was wel veel aandacht voor de vervolging, maar ook commentaar op de 

Joodse Raad.49 In deze geschriften domineerde de visie dat de vervolging een zaak was tussen 

Duitsers en joden, met de niet-joodse Nederlanders in de rol van al te meegaande 

omstanders.50 Vanaf de jaren vijftig en zestig werd de geschiedschrijving over de oorlog 

steeds omvangrijker, maar de scheidingslijn tussen de joodse en niet-joodse 

geschiedschrijving leek in de jaren tachtig pas geheel opgeheven.51  

 

Zoals eerder aangegeven was de omvang van het verzet klein. De geringe omvang deed echter 

niet af aan de grote symbolische waarde die het verzet voor de Nederlandse samenleving 

kreeg na de bevrijding. Die symbolische waarde kwam voornamelijk tot stand door lovende 

woorden van leden van de Nederlandse elite die elkaar troffen in de GAC (Grote Advies 

Commissie der illegaliteit), het Nationaal 5 Mei Comité en de redactie van Onderdrukking en 

Verzet, de officieuze geschiedschrijving die vooraf ging aan de officiëlere 

geschiedschrijvingen van onder anderen L. de Jong, J. Presser en A. Herzberg.52 De 

discrepantie tussen het feitelijke verzet en de waarde ervan werd overbrugd door niet de daad 

maar de nationale ‘geest van het verzet’ centraal te stellen. De Februaristaking in 1941 werd 

tot hoogtepunt van het Nederlandse verzet benoemd.53 In werkelijkheid werd alleen in 

Amsterdam, Utrecht, Hilversum, Weesp, de Zaanstreek en Kennemerland één dag gestaakt. 

De staking wordt nog elk jaar herdacht als een heldhaftige nationale daad bij het monument 

‘de dokwerker’ in Amsterdam.54  

 

Na de bevrijding werden degenen die tijdens de oorlog ‘fout’ waren geweest berecht. Al in 

1943 had de regering in ballingschap hier een reeks wetten voor uitgevaardigd ter uitbreiding 

van het bestaande strafrecht en militaire strafrecht. Het Besluit Buitengewoon Strafrecht 

                                                 
48 De Haan 1997: p. 20-23. 
49 De Haan 1997: p. 24. 
50 De Haan 1997: p. 38. 
51 De Haan 1997: p. 41. 
52 De Haan 1997: p. 83. 
53 De Haan 1997: p. 77-80. 
54 www.februaristaking.nl bekeken op 15-09-2008. 
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(BBS) bestrafte samenwerking met de vijand en verstond daaronder behalve directe steun ook 

het blootstellen van anderen aan vijandelijk geweld en persoonlijke verrijking onder dreiging 

van een dergelijke blootstelling. De straffen hierop varieerden van het ontzeggen van 

burgerrechten tot levenslange gevangenisstraf en de doodstraf, waarbij de strafmaat afhing 

van de gevolgen van de daad. Bewezen betrokkenheid bij het vervolgen van joden leidde vaak 

tot de doodstraf omdat joden, nadat ze verraden waren, vrijwel zonder uitzondering vermoord 

waren. Het besluit week dus af van de grondwet omdat het de doodstraf weer invoerde, die 

sinds 1886 was afgeschaft. 

 In 1944 volgden het Tribunaalbesluit en het Zuiveringsbesluit die ervoor zorgden dat 

ook collaborateurs die geen concreet misdrijf hadden gepleegd toch konden worden gestraft. 

De meeste berechtingen vonden echter pas plaats direct na de bevrijding. Eind 1945 werden 

de straffen al milder en werden enkele veroordeelden vrijgelaten. In 1948 werd de zuivering 

eerder als een kwaad dan als een zegen gezien en snel daarna werd er korte metten mee 

gemaakt.55 

 

De jaren vijftig 

Volgens De Haan leek de bezetting in de tweede helft van de jaren vijftig voor het merendeel 

van de bevolking ver weg, onder andere door de geslaagde wederopbouw. Veel niet-joden 

wilden niet stil staan bij het verleden maar zich juist op de toekomst richten, de 

jodenvervolging zou echter niet vergeten of verdrongen zijn.56 In een aantal politieke affaires 

speelde de jodenvervolging juist een belangrijke rol, bijvoorbeeld in de affaire in 1956 rond 

de toenmalige burgemeester van Den Haag. Met deze affaire begon volgens De Haan de 

naoorlogse strijd tegen het openbaar gezag. Tijdens de oorlog bleek Schokking als 

burgemeester van Hazerswoude een joods gezin op eigen initiatief aan de SD te hebben 

uitgeleverd. Kort na hun arrestatie pleegde de vader zelfmoord en werden moeder en dochter 

naar Auschwitz gedeporteerd en daar vermoord. Dat de bewindslieden die Schokking 

benoemden destijds op de hoogte waren van deze daad vergrootte het protest. De toenmalige 

minister van Binnenlandse Zaken Beel benoemde een commissie van wijze mannen die na 

onderzoek Schokking vrijpleitte van alle beschuldigingen. In de landelijke pers was de 

discussie daarmee echter niet gesloten en bleven er artikelen verschijnen waarin men hem 

steunde of bewijzen tegen hem bleef aandragen en in opstand kwam tegen de wijze waarop de 

                                                 
55 De Haan 1997: p. 86-96. 
56 De Haan 1997: p. 99-105. 
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landelijke politiek de affaire wilde afdoen als enkel een ‘beleidsfout’. De joden die hierbij hun 

protest wilden laten horen kregen die gelegenheid niet van de pers en rechtbank. Uiteindelijk 

leidde de affaire tot het aftreden van Schokking als burgemeester van Den Haag.57 

Een andere affaire was de gratiëring van W. Lages, wat bijna tot het aftreden van 

koningin Juliana leidde. Lages had tijdens de oorlog samen met F. Fischer en F.H. aus der 

Fünten een grote hand gehad in het deporteren van de Nederlandse joden. Samen met J.J. 

Kotälla werden zij bekend als de Vier van Breda. Kotälla had op gewelddadige wijze leiding 

gegeven in het concentratiekamp in Amersfoort en zat net als de andere drie in de Bredase 

strafinrichting. Lages was aanvankelijk ter dood veroordeeld, maar Juliana dreigde op te 

stappen als de doodstraf van Lages niet zou worden omgezet in levenslang. Tegen haar besluit 

en nog meer tegen de onduidelijkheid van de criteria die daaraan ten grondslag lagen, werd 

van diverse kanten geprotesteerd. De afhandeling van de gratieverzoeken van de Vier van 

Breda leidde tot een verdieping van de tegenstellingen tussen het roomse en rode deel van de 

regering-Drees. Samen met de massaliteit van het protest leidden de politieke tegenstellingen 

ertoe dat de herinnering aan de Jodenvervolging de voedingsbodem bleef van politieke 

spanningen.58  

Deze affaires zouden een afspiegeling zijn van in bredere kring levende verdenkingen 

en oordelen ten opzichte van collaborateurs. Ook zou hieruit de onvrede blijken over de 

gangbare wijze waarop politieke onenigheid werd opgelost waarbij jodenvervolging in het 

geding was. In deze affaires kregen de joden zelf echter vrij zelden de kans om gehoord te 

worden.59 

 

De Verenigde Staten 

Gevolgen voor de Verenigde Staten 

Ook al vond de Tweede Wereldoorlog niet plaats in de Verenigde Staten zelf, zij ondervonden 

er wel directe gevolgen van. Op 7 december 1941 bombardeerde Japan de Amerikaanse 

vlootbasis op Pearl Harbor. Daarbij vielen vele Amerikaanse slachtoffers. Vanaf dat moment 

raakten de Verenigde Staten rechtstreeks betrokken bij de Tweede Wereldoorlog en 

                                                 
57 De Haan 1997: p. 106-116. 
58 De Haan 1997: p. 104-106. 
59 De Haan 1997: p. 116. 
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verklaarden ze officieel de oorlog aan Japan. De Verenigde Staten zouden nog vele soldaten 

verliezen die sneuvelden op het strijdveld.60 

 De explosief gestegen vraag naar voedsel, schepen, vliegtuigen en wapens tijdens de 

oorlog had de economie van de Verenigde Staten zeer versterkt. Na de oorlog was het zaak 

deze economische voorspoed vast te houden. Hiertoe richtten de Verenigde Staten allerlei 

internationale samenwerkingsverbanden en organisaties op om zo de oriëntatie op Amerika te 

houden bij de wederopbouw van Europa. Een belangrijk onderdeel hiervan was de 

Marshallhulp uit 1948.61 Tot 1951 verleenden de Verenigde Staten financiële hulp aan landen 

in Europa die financieel uitgeput waren na de oorlog. Daar stelden de Verenigde Staten wel 

enkele voorwaarden aan zoals samenwerking op economisch terrein. De Marshallhulp was 

ook bedoeld voor de communistische landen maar deze namen de hulp niet aan.62 

 Een ander belangrijk gevolg van de oorlog was de Koude Oorlog waarin Amerika 

verwikkeld zou raken met de Sovjet-Unie, tot aan de val van de Berlijnse muur in 198963 en 

het uiteenvallen van de Sovjet-Unie in 1991. 64 

 

Gevolgen van de Tweede Wereldoorlog voor de Amerikaanse joden 

Nog een gevolg van de Tweede Wereldoorlog voor Amerika was dat er vlak voor en vlak na 

het uitbreken van de oorlog een enorme stroom vluchtelingen naar Amerika kwam. Al voor 

1940 hadden de regering en de bevolking berichten vernomen over concentratiekampen, maar 

de verhalen over massavernietiging werden aanvankelijk niet geloofd. De verhalen over de 

concentratiekampen waren al zo erg dat de regering en de bevolking zich moeilijk iets konden 

voorstellen wat nog erger was. Vanaf het najaar van 1942 was het duidelijk dat joden massaal 

vermoord werden. Een officiële verklaring uit West-Europa bevestigde alle berichten.  

 De Amerikaanse joden konden toen de vervolging in Duitsland begon de nieuwe 

vluchtelingen echter weinig hulp verlenen. Aanvankelijk beseften ook zij de ernst van de 

vervolging niet en na eerdere vluchtelingenstromen uit Oost-Europa en Rusland tussen 1880 

en 1919 bestond er in de Verenigde Staten ook een grote afkeer van verdere immigratie van 

joden uit Oost-Europa, waardoor reddingsinitiatieven op grote weerstand stuitten. 

                                                 
60 Grote Winkler Prins (hierna WP) deel 24 1990: p.465-467. 
61 Schuyt en Taverne 2000: p.49. 
62 WP deel 21 1990: p. 387. 
63 WP deel 4 1990: p. 94. 
64 Everett-Heath 2005, geraadpleegd op www.oxfordreference.com op 12 november 2008. 
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 Toen eind 1942 de omvang van de vervolging tot de Amerikanen doordrong, en in het 

bijzonder tot de Amerikaanse joden, volgden er grote stakingen en protestacties. Daarnaast 

werd op grote schaal geld ingezameld en werd de druk op de regering om de Europese joden 

te hulp te komen vergroot.65 

 De betrokkenheid van de Verenigde Staten bij de Tweede Wereldoorlog sinds 1941 

betrof in eerste instantie gebieden in Azië en Afrika. Vanaf datzelfde jaar voorzagen zij 

Groot-Brittannië van materiële hulp. In 1944 vochten de Verenigde Staten mee in Europa als 

onderdeel van de Geallieerden om de asmogendheden te overwinnen. De inmenging van 

Amerika in de Tweede Wereldoorlog was dus niet specifiek om de joden te bevrijden.66 

 

De beeldvorming van de jodenvervolging in de Verenigde Staten werd in eerste instantie sterk 

getekend door de foto’s van de stapels lijken en uitgemergelde, in lompen gehulde lichamen 

van de overlevenden. De schok die deze afbeeldingen bij het merendeel van de Amerikaanse 

bevolking teweeg bracht toonde aan dat men toch niet had kunnen beseffen hoe ernstig de 

jodenvervolging in werkelijkheid was. 

 De jodenvervolging had tot gevolg dat het zelfbewustzijn van de joodse gemeenschap 

in de Verenigde Staten groeide. In de jaren dertig bestonden er nog grote tegenstellingen 

tussen eerdere en latere joodse immigranten; de gezamenlijke inspanning ten behoeve van de 

Europese joden bracht de Amerikaanse joden dichter bij elkaar. De opvang van joden werd 

voornamelijk georganiseerd door Amerikaanse joden. In opdracht van President Truman werd 

een onderzoek gedaan naar de behandeling van joodse overlevenden. De uitkomst hiervan 

was dat zij slecht behandeld werden en dat de behoefte van deze mensen was dat hun leed 

erkend werd. President Truman kwam daaraan tegemoet door de immigratiequota’s tijdelijk te 

versoepelen voor joodse ‘displaced persons’. Binnen de gemeenschap namen de overlevenden 

van de jodenvervolging echter wel een ondergeschikte plaats in. Bij hun opvang vonden zij 

een gehoor voor hun getuigenis van de jodenvervolging. Maar in de eerste jaren na 1945 bleef 

het bereik van hun stem beperkt en stuitten plannen voor het oprichten van herdenkingstekens 

op desinteresse en weerstand van de Amerikaanse joden. Deze wensten zich niet te 

identificeren met de status van slachtoffer.  

 Deze houding zou pas rond 1955 veranderen, voor een belangrijk deel door de 

succesvolle toneel- en filmbewerking van het dagboek van Anne Frank. Hoewel de film geen 

inzicht bood in de toedracht of de aard van de jodenvervolging, zouden de uitvoering en 

                                                 
65 De Haan 1997: p. 212-218. 
66 WP deel 24 1990: p. 464. 
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verfilming van dit werk de jodenvervolging terug gebracht hebben tot intieme en herkenbare 

proporties. 67 Volgens De Haan zou deze identificering het begin zijn van de ‘Amerikanisering 

van de holocaust’. Vanaf de jaren vijftig zou de holocaust langzaamaan uitgroeien tot een van 

de centrale begrippen van het nationale zelfbeeld van de Verenigde Staten.68 

                                                 
67 De Haan 1997: p. 212-218. 
68 De Haan 1997: p. 217. 
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2. Literatuurgeschiedenis: de jaren vijftig 

 
Om te onderzoeken hoe Van der Veen zijn visie op de relatie tussen joden en niet-joden 

literair verwerkt heeft in Het wilde feest is het ook van belang weer te geven hoe andere niet-

joodse auteurs de verhouding tussen joden en niet-joden op het moment van schrijven, begin 

jaren vijftig, in de prozaliteratuur hebben weergegeven. Om dat te kunnen doen en voor de 

volledigheid van dit onderzoek is het echter ook belangrijk om kort te beschrijven wat de 

algemene situatie in de prozaliteratuur in Nederland op dat moment was.  

 De situatie van de literatuur in de Verenigde Staten zal hier niet behandeld worden, 

omdat Van der Veen in eerste instantie deel uitmaakte van Nederlandse literaire kringen en de 

literaire invloeden hier niet onderzocht worden maar Van der Veens visie op de 

werkelijkheid. Daarbij is de roman eerst in het Nederlands geschreven en beoordeeld en later 

pas vertaald voor het buitenland.  

 

Algemene situatie in Nederland 
Vanaf 1945 verschijnt er volop nieuw proza. In de overgebleven of nieuwe literaire 

tijdschriften stonden twee discussiepunten centraal die ook in de politieke situatie van 

Nederland speelden zoals in het vorige hoofdstuk beschreven is69, namelijk de bestraffing van 

collaborateurs en de wens tot doorbreking van het verzuilde politieke systeem. Voor de 

bestraffing van collaborerende auteurs werden door het Militair Gezag in 1945 ereraden voor 

de kunst geïnstalleerd. De ereraad voor letterkunde werd voorgezeten door F. Bordewijk. 

Door de zeer uiteenlopende graden en vormen van culturele collaboratie, onduidelijke 

regelgeving en oppervlakkige manier waarop de vonnissen werden geveld, werden de 

ereraden al snel onderwerp van discussie en verloren zij aan geloofwaardigheid. Bijna 400 

schrijvers werden toch bestraft met een publicatieverbod. Vele bestraften hielden zich daar 

echter niet aan of waren niet op de hoogte van hun straf. Uiteindelijk werden de ereraden in 

1948 ontbonden.70 

 De doorbreking van het verzuilde systeem lukt in de literaire situatie beter dan in de 

algemeen politieke. Verzuiling is dan alleen nog te herkennen bij de confessionele 

tijdschriften, zoals het protestantse Ontmoeting en het katholieke Roeping, maar ook deze 
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bladen zeggen open te staan voor andersdenkenden zolang het werk van die schrijvers niet in 

strijd was met de uitgangspunten van het tijdschrift.71 

 In 1940 overleden twee van de belangrijkste critici uit de jaren dertig, M. ter Braak en 

E. du Perron. Het toonaangevende tijdschrift van deze auteurs, Forum, was al in 1935 

opgeheven.72 Door de weerstand van auteurs tegen de Kultuurkamer73 werden subsidies 

ingehouden voor veel literaire tijdschriften die daardoor niet langer konden voortbestaan.74 

Groot Nederland, voor de oorlog een gerenommeerd literair tijdschrift, was tijdens de 

bezetting net als De Nieuwe Gids in nationaal-socialistische handen gekomen.75 Na de 

bevrijding was dus een aantal gevestigde literaire autoriteiten verdwenen en was er alle ruimte 

voor vernieuwing.  

 In de eerste jaren na de bevrijding, tot aan het begin van de jaren zestig, stond een 

formele, structurele vernieuwing van de roman niet bovenaan de literaire agenda. De meeste 

aandacht van schrijvers en critici ging uit naar inhoudelijke kwesties. Volgens Brems 

signaleerden contemporaine overzichten van verschenen romans en prijzenwinnende auteurs 

daardoor veel verschillende genres binnen het proza zoals de historische roman, fantastisch en 

humoristisch proza, de psychologische roman en natuurlijk proza en egodocumenten over de 

bezettingstijd. Ook de schrijvers die in die periode prijzen kregen voor hun werk waren zeer 

divers. Het ging voornamelijk om schrijvers van een oudere generatie die voor de oorlog al 

werk hadden gepubliceerd. De auteurs die al voor de oorlog een grote reputatie binnen de 

literatuur hadden opgebouwd waren F. Bordewijk, S. Vestdijk en A. van Schendel. Zij 

schreven werk dat tot verschillende genres behoort.76 

 Populair bij het grote publiek waren vooral realistische ‘vertellers’ als J. Mens, J. 

Fabricius, A. Coolen, A. de Vries, A.M. de Jong, J. de Hartog en A. den Doolaard.77 Verder 

werd eind jaren veertig en in de jaren vijftig het aandeel van zowel oudere als jongere 

schrijvende vrouwen in de literatuur groter. Bekende namen zijn bijvoorbeeld A. Blaman, W. 

Corsari, I. Boudier-Bakker, N. Noordzij en H. Haasse.78 Deze vrouwelijke auteurs schreven 

                                                 
71 Brems 2006: p. 35-36. 
72 Anbeek 1999: p. 146.   
73 In 1941 werd door de Duitse bezetter de Kultuurkamer opgericht, een instituut waarbij iedereen die het vak 
van kunstenaar, schrijver, muzikant of podiumartiest wilde uitoefenen zich moest aanmelden, zij het vrijwillig of 
onder dwang (Van den Boogaard 1987: p. 9). 
74 Roegholt 1972: p. 15. 
75 Van Boven en Kemperink 2006: p. 237. 
76 Brems 2006: p. 162-163. 
77 Anbeek 1986: p. 131. 
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volgens Brems voornamelijk realistisch proza waarin het leven van vrouwen als een probleem 

ervaren wordt, een plicht, die men probeert te aanvaarden of die men ontvlucht. 79  

 

Tot de kleine groep mensen die tijdens de bezetting een gevoel van saamhorigheid hadden 

opgebouwd en na de bevrijding streefden naar vernieuwing en doorbreking van het verzuilde 

politieke systeem behoorden veel intellectuelen en literatoren.80 Het besef van herwonnen 

vrijheid tekent de literatuur en het literaire leven dan ook in 1945 en 1946. Alles staat in het 

teken van een nieuwe start en het afschudden van het recente verleden. Door het wegvallen 

van de eerder genoemde literaire autoriteiten was hier alle ruimte voor. Vooral jonge 

schrijvers gingen op zoek naar wegen voor een nieuw begin. Die vonden ze in een groot 

aantal nieuwe literaire tijdschriften. De belangrijkste daarvan in Nederland waren Ad Interim 

(1944-1949), het hervatte Criterium (1945-1948), Columbus (1945-1947), Proloog (1945-

1947), Het Woord (1945-1949) en Roeping (1946-1963).81 Hoe die vernieuwing vorm moest 

krijgen werd in de beginselverklaringen van die tijdschriften echter niet duidelijk. Wel werd 

daarin benadrukt dat de nieuw te volgen koers anders moest zijn dan die van voor de oorlog. 

Zoals eerder aangegeven is verzuiling bij de tijdschriften dan alleen nog te herkennen bij de 

confessionele tijdschriften. 82 

 De hooggespannen verwachting van vernieuwing in de literatuur, vooral van de oudere 

generatie, botst met de vaagheid en de aarzelingen die uit de beginselverklaringen van de 

tijdschriften blijken en met het kleurloos traditionalisme van de meeste literaire 

voortbrengselen.83 De enige vorm die men aan de vernieuwing wist te geven uitte zich in 

termen als ‘persoonlijkheidsbesef’, de nieuwe ‘mens’, ‘geen eenzijdige literatuurcultus’, 

‘geen sierkunst maar engagement’: de sleutelbegrippen van het vooroorlogse Forum. Men 

was zich hier echter wel van bewust en beschuldigde elkaar veelvuldig van epigonisme, dat 

ook een typische term van Forum was.84 

 In 1947 verschijnt dan het voorbeeld van die nieuwe literatuur in de vorm van S. van 

het Reve’s De avonden.85 Deze roman speelde in op het algemene gevoel van crisis, verlies 

van waarden en stuurloosheid, dat men ook buiten de literatuur voelde en dat men hier voor 
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het eerst onverhuld, schijnbaar objectief onder ogen kreeg.86 In veel opzichten neemt De 

avonden een sleutelpositie in binnen het literaire leven van na de oorlog. Het type 

hoofdpersoon uit de roman, een gevoelige jongeman die zich tegen de deprimerende 

buitenwereld alleen door middel van cynisme staande kan houden, zou nog in vele romans 

terugkeren. Ook de personale vertelwijze van De avonden kreeg een zekere populariteit bij 

jonge schrijvers. W.F. Hermans ziet het ontbreken van grote gevoelens, idealen en 

intellectuele of artistieke belangstelling als kenmerkend voor de roman. Hermans ziet Van het 

Reve als een typische vertegenwoordiger van de jeugd van dat moment.87 

 Deze jongeren zetten zich af tegen het idealisme van vroegere generaties. Zij bekeken 

de wereld van de ouderen met cynisme, en zetten zich met name af tegen de strikte moraal 

van vroeger. Wanneer er enigszins sprake was van mildere sentimenten, dan bleven die zoveel 

mogelijk verhuld of verpakt in cynisme.88 

 Veel van deze jongerenromans zijn gekenmerkt door de term ‘Blaman-Hermans-Van 

het Reve-lijn’, doordat men de gedemoraliseerde jeugd vertegenwoordigd zag door de 

hoofdpersonages uit één van hun romans, respectievelijk Eenzaam avontuur, De tranen der 

acacia’s en De avonden.89 Ook al was A. Blaman wat ouder dan de meeste auteurs die tot 

deze lijn behoorden, zij werd wel tot deze groep gerekend omdat haar werk grote 

overeenkomsten vertoonde met het werk van die schrijvers.90 

 Deze lijn werd veel besproken in de contemporaine literaire kritiek. Maar aan de 

verkoopcijfers uit die tijd is te zien dat er weinig belangstelling was voor de romans van de 

jonge generatie. Populair bij de lezers was het realisme van de ‘vertellers’, bijeengebracht in 

vele omnibussen.91  

 Het ontluisterende proza was niet het enige verzet tegen de ‘Forum epigonen’. De 

eerste vijftien jaar na de bevrijding was er volgens Brems een opvallende aandacht in de 

literatuur voor de irrationele kanten van het bestaan. De werken waarin die interesse verwerkt 

is zijn zeer divers maar hebben ook overeenkomsten. Met die boeken reageren de auteurs 

tegen de dominantie van de ratio en empirie, die (volgens Brems deels ten onrechte) 

geassocieerd werd met Forum en vooral met de epigonen van Ter Braak en Du Perron. De 

kerngedachte is volgens Brems dat er twee werelden zijn, die van de fenomenen en die van 

het ideële, onvatbaar voor zintuigen en rede. Beide werelden zijn echter fundamenteel één, 
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zoals blijkt uit de momenten waar het bovenzinnelijke doorbreekt in de gewone werkelijkheid 

en de ontvankelijke mens attent maakt op diepere samenhangen.92 

 Volgens Van Bork, Struik, Verkruisse en Vis is het magisch realisme een richting in 

de kunst waarin een poging wordt gedaan de empirisch vaststelbare werkelijkheid te 

verbinden met een ‘andere’ of ‘hogere’ werkelijkheid, namelijk die van een geestelijke of 

psychische orde. Niet alleen wordt getracht door een bepaalde weergave van de realiteit die 

hogere of psychische orde op te roepen, maar ook worden bewust metafysische verschijnselen 

verwerkt in een overigens nauw bij de realiteit aansluitende weergave. Daardoor ontstaan 

hallucinerende beelden of droomeffecten die opkomen in een met grote precisie getekende 

werkelijkheid. Op die manier wordt getracht een synthese te bereiken tussen werkelijkheid en 

verbeelding.93 Onder anderen Bordewijk, Hermans en H. Mulisch schreven dit soort proza, 

dat ook wel ‘gecontroleerd surrealisme’ genoemd wordt.94 

 Rond 1948 wordt het aantal tijdschriften steeds kleiner door fusering of opheffing. 

Van de gewenste vernieuwing lijkt op dat moment weinig terecht gekomen. Sommige auteurs 

volgden openlijk de richtlijnen van Ter Braak, Du Perron en Forum, onder wie ook Adriaan 

van der Veen. Verder maakt een van de meest levensvatbare tijdschriften op dat moment, 

Libertinage, er geen geheim van de traditie van Forum te willen volgen. Het blad wordt wel 

van epigonisme van Ter Braak en Du Perron beschuldigd, maar de redactie van Libertinage 

(onder anderen H.A. Gomperts) was juist van mening dat het nodig was deze schrijvers te 

volgen omdat zij over essentiële onderwerpen schreven die ook op dat moment nog actueel 

waren en die dat naar hun mening voorlopig nog wel zouden blijven ook. ‘Epigoon’ werd 

hiermee tot eretitel gemaakt. Daarmee werd het tijdperk van wanhopig zoeken naar het 

nieuwe afgesloten.95  

 

Joden in de literatuur 

Over proza geschreven door auteurs met een joodse afkomst in de periode rond de Tweede 

Wereldoorlog is nog geen specifiek onderzoek gedaan. Alleen over egodocumenten 

geschreven tijdens of na de oorlog zijn enige studies gepubliceerd.96 Hier ligt nog een gebied 
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open voor verder onderzoek. Helaas kan daarom maar beperkte informatie over dat soort 

proza in dit onderzoek gegeven worden. Ook over de rol van het jodendom in het werk van 

niet-joodse auteurs in de periode tussen 1945 en 1960 zijn weinig onderzoeken verschenen.97 

 

Nederlandse joden in de literatuur 

In de tweede helft van de negentiende en het begin van de twintigste eeuw begint de joodse 

bevolking in Nederland, en vooral in Amsterdam, zich te ontwikkelen. Ook aan de literatuur 

nemen vanaf 1890 steeds meer joden deel. H. Heijermans, J. I. de Haan, I. Querido en C. van 

Bruggen bijvoorbeeld nemen een vooraanstaande plaats in in het literaire leven. Nauwelijks 

kwam er echter een joods figuur voor in het werk van niet-joodse auteurs.98 Volgens 

Melkman zijn er in de negentiende eeuw slechts in het werk van een handvol auteurs joodse 

personages te vinden.99 

 Begin twintigste eeuw wordt dit aantal niet veel meer, eerder minder volgens 

Melkman. Hoewel de joden in werkelijkheid een aanzienlijk deel uitmaakten van de 

Amsterdamse bevolking is dat niet terug te zien in de contemporaine verbeelding van 

Amsterdam.100 Volgens Melkman zou er sprake geweest zijn van een taboe.101 Hoewel de 

joden al sinds 1796102 voor de wet gelijk waren gesteld aan niet-joden konden de niet-joodse 

schrijvers zich blijkbaar toch niet losmaken van de eeuwenoude scheiding tussen joden en 

niet-joden.103  

 Door de opkomst van het nationaal-socialisme is er in de jaren dertig sprake van een 

lichte toename van aandacht voor de joden in de literatuur. Ter Braak bijvoorbeeld schreef 

een aantal essays over de Joodse kwestie104 en het nationaal-socialisme, bijvoorbeeld ‘De 

                                                                                                                                                         
Oorlogsdocumentatie '40-'45 : ... jaarboek van het Rĳksinstituut voor Oorlogsdocumentatie, vol. 8 (1997), p. 
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Nederlandse cultuur. Jubileumnummer Misjpoge 1987-1992, vol. 5 (1992), afl. 4, p. 21-53) geeft een zeer 
beknopt overzicht van het proza geschreven door joodse auteurs in de jaren rond de Tweede Wereldoorlog. 
Alleen de studie van J. Melkman, (Geliefde vijand. Het beeld van de jood in de naoorlogse Nederlandse 
literatuur, De Arbeiderspers, Amsterdam, 1964) geeft een uitgebreid en duidelijk overzicht van de rol van het 
jodendom in het werk van niet-joodse auteurs in de jaren rond de Tweede Wereldoorlog. Daarom is in deze 
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joodse geest en de literatuur’.105 Van joodse zijde verschenen romans over het leven van joden 

in de bekrompenheid van een kleine provinciestad. Joodse personages werden vaak 

geconfronteerd met het antisemitisme van de niet-joodse personages. Als voorbeelden noemt 

H. Boas Jankefs oude sleutel (1930) van S. Goudsmit en Onbewoonbare wereld (1937) van J. 

Hiegentliech. Ook werd het joodse leven in Amsterdam verbeeld, onder andere door S. van 

Praag in Een man van aanzien (1930). Verder werd ook de innerlijke strijd met het geloof 

beschreven, bijvoorbeeld in de roman Als wind en rook (1950) van J. Mendels.106 

 Tijdens de bezetting werd het joodse schrijvers onmogelijk gemaakt hun werk te 

publiceren. Joodse uitgeverijen als Querido en Van Holkema & Warendorf werden tijdens de 

oorlog ‘Verwaltungen’; zij konden wel voortbestaan maar kwamen onder het bewind te staan 

van een door de Duitse bezetter aangestelde beheerder, een ‘Verwalter’.107 Verder mochten 

joden zich niet aansluiten bij de Kultuurkamer tenzij daarvoor in bijzondere gevallen 

toestemming werd verleend door de Secretaris-generaal van het departement van 

Volksvoorlichting en Kunsten.108 

 Over eventueel illegaal proza verschenen tijdens de oorlog van auteurs met een joodse 

achtergrond en van niet-joodse auteurs waarbij het jodendom een rol speelt is verder helaas 

nog niets bekend. Legale literatuur verscheen alleen door niet-joodse auteurs die zich hadden 

ingeschreven bij de Kultuurkamer. In deze werken is het antisemitisme prominent aanwezig, 

bijvoorbeeld in De verdrevene (1944) van G. Kettmann. In dit verhaal voldoet de tegenstander 

van de held aan de kenmerken die Hitler aan de joden had toegeschreven in Mein Kampf 

(1925/1926): materialistisch, sluw, oneerlijk, leugenachtig en kwaadwillend. Overeenkomstig 

het idee dat deze eigenschappen in het bloed zitten is ook de broer van deze slechterik een 

oplichter. Door deze kenmerken, de naam (Josef Blech) en het uiterlijk is het duidelijk dat de 

boosdoener een jood is. De helden van het verhaal voldoen aan het Germaanse ideaalbeeld 

van het nationaal-socialisme: ze zijn idealistisch, sociaal en opofferingsgezind, daarbij is de 

arbeid van het hoofdpersonage zijn trots en zou zijn werk ook getuigen van respect voor de 

natuurlijke schepping.109 Andere auteurs van proza met verhuld of onverhuld antisemitisme 

waren onder anderen J. van der Made, J. van Rheenen, J.H. Eekhout en S. Barends.110 Wel 

bleek het lastig regulier Nederlands proza in ‘de nieuwe geest’ en van goede kwaliteit op de 

markt te brengen. Doordat het merendeel van de gevestigde auteurs weigerde zich aan te 
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sluiten bij de Kultuurkamer verscheen er veel minder werk van enige kwaliteit. Er verschenen 

daarbij vooral vertalingen van Duitse werken.111  

 

Zoals eerder aangegeven verscheen er direct na de bevrijding veel getuigenisliteratuur van 

joodse schrijvers en later romans waarin fictie en autobiografische elementen werden 

gecombineerd. De getuigenisliteratuur verscheen voornamelijk in de vorm van dagboeken en 

herinneringen. Veel van deze egodocumenten werden gemaakt door auteurs die nooit eerder 

hadden geschreven en ook maar één boek zouden publiceren. Sommigen hadden al voor de 

oorlog schrijfervaring opgedaan zoals P. Mechanicus en A.J. Herzberg. Voor anderen, zoals 

M. Minco, was het eerste egodocument het begin van een literaire carrière.112 Onderwerpen 

waren vaak de eigen ervaringen en het daarbij behorende leed. Zij wilden hiermee vooral hun 

ervaringen vastleggen, er grip op krijgen en bekend maken aan anderen.113 Tijdens de oorlog 

vormde schrijven voor de joden ook een vorm van verzet zo zegt Dresden.114 In de eerste 

jaren na de bevrijding was de belangstelling voor deze egodocumenten gering. Pas aan het 

einde van de jaren vijftig groeide de belangstelling door grotere aandacht in de pers.115 

 In het naoorlogse proza van joodse auteurs werd onder andere geschreven over de 

relatie tussen joden en niet-joden tijdens de oorlog, bijvoorbeeld in de trilogie Menschen met 

sterren (1946) van J. Cohen. Ook werden de lotgevallen behandeld van joden die voor de 

oorlog een welvarend leven hadden geleid maar die tijdens de bezetting van het ene naar het 

andere onderduikadres moesten trekken, zoals in De stille strijd van M. Coutinho (1946) en 

Afscheid (1946) van M. Dekker. Over het leven in kamp Westerbork schreef bijvoorbeeld J. 

Presser De nacht der Girondijnen (1957). Minco beschreef de ervaringen van een klein meisje 

tijdens de bezetting in Het bittere kruid (1957); haar ervaringen van de eerste jaren na de 

oorlog verwerkte zij in De andere kant (1959). 116 
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Verhouding joden en niet-joden in het naoorlogse werk van niet-joodse auteurs 

De jonge (niet-joodse) naoorlogse generatie schrijvers groeide op in een tijd waarin het 

Joodse vraagstuk zo duidelijk aanwezig was dat men de ogen er niet langer meer voor kon 

sluiten. De jonge schrijvers doorbraken daarom het vooroorlogse taboe.117 

 Na de oorlog kwamen in het werk van niet-joodse auteurs wel joden voor, maar bij 

sommigen is het jodendom puur decoratief, het speelt verder geen rol. In De hondsdagen 

(1952) van H. Claus bijvoorbeeld is er volgens Melkman geen verband tussen de handeling of 

de personages en het joods zijn van het personage Bea. Het beeld dat van de jood wordt 

gegeven is vaag en de voorgestelde verhouding tussen joden en niet-joden ook. Daarbij kwam 

het bij deze schrijvers ook voor dat de aanwezigheid van joodse personages enkel tot doel had 

het dramatische effect te verhogen. Misdaden binnen een roman werden dramatischer 

wanneer ze tegen joden waren begaan, bijvoorbeeld in Het stenen bruidsbed (1959) van 

Mulisch. De haat die de hoofdpersoon voelt tegen de Duitsers wordt alleen verklaard door zijn 

joods zijn. 118 Wanneer hij niet joods was geweest, dan bleef er volgens Melkman alleen maar 

gewetenswroeging bij hem over, omdat hij als Amerikaanse vliegenier bij het bombardement 

van Dresden onschuldige vrouwen en kinderen had gedood.119 

 Veel niet-joodse schrijvers behandelden de Joodse kwestie echter wel. Het ontbreken 

van een deel van de bevolking werd als een gemis ervaren. Zo mist de hoofdpersoon in  het 

verhaal Incompleet (1954) van H. Haasse een aantal delen van haar Shakespeare-collectie die 

ze aan een joods gezin had uitgeleend dat tijdens de oorlog gedeporteerd werd. Met het gezin 

verdwenen ook de boeken. Zonder die boeken was de reeks incompleet. Volgens Melkman 

impliceert dit verhaal dat de Nederlandse samenleving een groep verloren heeft die een 

constituerend element vormde en wier ontbreken daarom het gevoel van onvolledigheid 

geeft.120  

 Het schuldgevoel van de niet-joodse Nederlanders die erin gefaald hadden de joden te 

beschermen tegen alle verschrikkingen was ook terug te zien in de literatuur.121 Melkman 

noemt hierbij als opvallend voorbeeld een passage uit het autobiografische Vlucht naar de 

vijand (1954) van Eekhout waarin hij wel verzachtende omstandigheden kan noemen voor 

zijn onvaderlandslievendheid en antinationaal gedrag, maar niet voor de jodenvervolging. 122 

De niet-joodse jonge schrijvers stellen in hun werk de vragen centraal hoe hun relatie en 
                                                 
117 Melkman 1964: p. 64. 
118 Melkman 1964: p. 23-25. 
119 Melkman 1964: p. 25. 
120 Melkman 1964: p. 32. 
121 Zie p. 14. 
122 Melkman 1964: p. 35. 



 31

houding ten opzichte van de joden zou moeten zijn en of er een werkelijk verschil is tussen 

joden en niet-joden.123 In De ondergang van de familie Boslowitz (1946) van S. van het Reve 

bijvoorbeeld is vooral de laatste vraag duidelijk verwerkt. In dit verhaal wordt nergens 

expliciet gezegd dat de familie Boslowitz joods is, toch is haar afkomst duidelijk merkbaar 

onder andere doordat de vader onderduikt en de rest van het gezin in een gesticht wordt 

gestopt of gedeporteerd wordt. Juist door niet expliciet te benoemen dat het om joden gaat 

wordt het verschil tussen dit gezin en de niet-joodse buren zeer klein. De lezer kan zich 

hierdoor afvragen wat het verschil is waardoor de familie Boslowitz wel vervolgd wordt en 

het andere gezin niet.124 

 

De worsteling met de vragen rondom de Joodse kwestie komen vaak tot uiting in de 

liefdesrelaties tussen meestal een joodse vrouw en een niet-joodse man.  

 Bij gebrek aan joodse personages in het vooroorlogse Nederlandse proza van niet-

joodse auteurs zet Melkman125 de naoorlogse Nederlandse romans af tegen de vooroorlogse 

buitenlandse literatuur geschreven door niet-joodse auteurs.  Als voorbeeld noemt hij Ivanhoe 

(1820) van Walter Scott en The Merchant of Venice (1596-1598) van Shakespeare. In dat 

soort literatuur werd de joodse man meestal als duivels, seksueel gefrustreerd en verachtelijk 

weergegeven. De joodse vrouw, vaker als het joodse meisje beschreven, en nog vaker als het 

‘jodinnetje’, werd als exotisch en daardoor aantrekkelijk ervaren. Zij werd vaak als een 

lieftallig, luchthartig, leeghoofdig en sensueel kind geportretteerd. Een veel gebruikt motief 

was dat van de edele christenjongen en minnaar die het lieve jodinnetje redde uit het 

onderdrukkende getto waar zij door haar bekrompen en bijgelovige ouders gevangen werd 

gehouden. Hoewel de meeste redders bekennen een hekel aan joden te hebben, hebben zij wel 

gevoelens voor het jodinnetje. Dit motief komt niet alleen bij niet-joodse auteurs voor, ook bij 

joodse. Het krijgt hierdoor een symbolische betekenis. De verlossing van het joodse meisje uit 

het getto en de verbintenis met de christenjongen symboliseren de emancipatie van het 

jodendom. De emancipatie van het jodendom was niet eenvoudig een wettelijke gelijkstelling 

van de joden met hun niet-joodse medeburgers. De voorstanders van de emancipatie 

verwachtten dat het jodendom zonder sporen achter te laten zou opgaan in de niet-joodse 

maatschappij. Doordat het meisje het getto verlaat en zich aan de christenjongeling bindt, 

                                                 
123 Melkman 1964: p. 31-34. 
124 Melkman 1964: p. 30-31. 
125 Melkman 1964: p. 36-57. 
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kiest zij er dus voor om uit het isolement van het jodendom te breken en zich te vermengen 

met de rest van de (christelijke) bevolking. 

 Vanaf 1945 is er een variatie op dit motief in de Nederlandse letterkunde te 

onderkennen. Het joodse meisje wordt niet langer als jodinnetje beschreven. Nog altijd verlaat 

ze de joodse gemeenschap met een niet-joodse jongeman, maar het is nu uit eigen keuze 

omdat zij zich afkeert van haar eigen joodse afkomst. De niet-joodse jongeman is bij dit 

motief overigens niet per definitie christelijk. Vervolgens keert het joodse meisje terug naar 

de joodse gemeenschap en aanvaardt zij haar lot tot lijden als een historisch gegeven. Na enig 

verzet, dat voortkwam uit zijn oorspronkelijke kijk op joden, volgt de niet-joodse jongeman 

haar in haar geloof en gemeenschap. Deze verandering van houding wordt door hem als een 

innerlijke revolutie ervaren en gaat gepaard met een idealisering van het joodse volk, met zijn 

geliefde als ideale vertegenwoordigster. Ook bij deze variatie spelen de schuldgevoelens van 

niet-joden tegenover joden een grote rol. Voorbeelden van proza waarin dit motief te 

herkennen is zijn volgens Melkman De donkere kamer van Damocles (1958) van Hermans en 

Het wilde feest van Van der Veen.126 

 De niet-joodse schrijver beschrijft vaak joden die uit angst en trots aansluiting zoeken 

bij hun volk. En hoewel de niet-joodse personages hen daarbij proberen te volgen, behandelen 

niet-joodse schrijvers niets van de innerlijke waarden van dat joodse volk.127 Joodse motieven 

of gedachtes werden bij niet-christelijke auteurs wel verwerkt in de eigen opvattingen128, maar 

men kwam niet verder dan het folkloristische beeld van joden. Deze schrijvers zien de Joodse 

gemeenschap als gevormd door haat en vervolgingen zonder basis in het verleden en inhoud 

in het heden.129 De niet-joodse naoorlogse schrijver is modern, maar kan zich toch niet 

losmaken van de vooropgestelde ideeën over joden die hij van huis uit heeft meegekregen.130 

Natuurlijk waren er in de werkelijkheid ook joden die zeer liberaal waren en geen religieuze 

binding voelden met het jodendom, maar er waren ook orthodoxe en zionistische joden, die 

zeker na de oorlog een belangrijk deel uitmaakten van de joodse gemeenschap. Deze joden 

werden echter zelden tot nooit verbeeld. De joodse personages in het werk van niet-joodse 

schrijvers bezaten namelijk meestal geen religieus of nationaal bewustzijn dat hen op 

positieve wijze bindt aan het joodse volk of de joodse gemeenschap. Hun joods zijn wordt 

bepaald door leed en haat. Het ontbreekt hen aan alles wat gewoonlijk bij het joods 

                                                 
126 Melkman 1964: p. 36-57. 
127 Melkman 1964: p. 79. 
128 Melkman 1964: p. 62. 
129 Melkman 1964: p. 81. 
130 Melkman 1964: p. 60. 
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bewustzijn hoort, zoals tradities, rituelen, de Thora en het geloven in God. Het beeld van 

joden dat door de eeuwen heen gevormd is, heeft zich ook in deze nieuwe belangstelling voor 

joden kunnen handhaven. Als voorbeelden van joodse personages aan wie het een joods 

bewustzijn zou ontbreken noemt Melkman Max Nathans uit Boesemtak (1955) van 

Bordewijk, de joodse familie Cohn uit Kaddisj voor Sam Cohn (1961) van M. Gijsen en Vera 

uit Het wilde feest. Dat dit beeld ver afstaat van de werkelijkheid toonde volgens Melkman 

dat de niet-joodse schrijvers nog altijd problemen hadden met de Joodse kwestie.131 

 

Voorbeelden van verscheidenheid 

Om aan te tonen hoe verschillend auteurs tussen 1945 en 1960 joden en het jodendom lieten 

voorkomen in hun werk volgen hier een aantal uiteenlopende voorbeelden.  

 Zoals eerder al is aangegeven is De ondergang van de familie Boslowits (1946) van 

Van het Reve een goed voorbeeld van een verhaal waarin een van de jonge generatie 

schrijvers na de oorlog vragen stelt over de relatie tussen joden en niet-joden. De niet-joodse 

jonge schrijvers stellen in hun werk de vragen centraal hoe hun relatie en houding ten 

opzichte van de joden zou moeten zijn en of er een werkelijk verschil is tussen joden en niet-

joden.132 Door nergens expliciet te vermelden dat de familie Boslowits joods is, geen oordelen 

te vellen en geen commentaar te geven op een personage of gebeurtenis, kan de lezer zich 

afvragen wat het verschil is waardoor de familie Boslowitz wel vervolgd wordt en het andere 

gezin niet.133 Volgens E. Francken laat Van het Reve in deze novelle ook de slechte, passieve 

houding van niet-joden zien. De niet-joodse hoofdpersoon en zijn familie zien wat er met hun 

joodse buren gebeurt maar doen niets, ook de goede mensen schieten dus tekort. Die 

nalatigheid wordt verder ook bijvoorbeeld weergegeven doordat zij de vader van de familie 

Boslowits niet bij hen onder laten duiken en het gezin waar hij wel onderduikt hem, zodra het 

te koud voor hem wordt, in een bejaardentehuis wil doen. Van het Reve zou hiermee de geest 

van het verzet willen bestrijden. 134 

 Vestdijk is een voorbeeld van een auteur behorende tot een oudere generatie die voor 

de oorlog bijna geen joodse personages voor liet komen in zijn werk en na de oorlog wèl. Hij 

schreef voor de oorlog wel een roman waarin hij met het nationaal-socialisme afrekende, Else 

Böhler, Duits dienstmeisje (1935). In deze roman komen joden alleen terloops voor en de 

                                                 
131 Melkman 1964: p. 79-82. 
132 Melkman 1964: p. 31-34. 
133 Melkman 1964: p. 30-31. 
134 Francken 1994: p. 340-346. 
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omstandigheden waaronder zij in Duitsland leven worden als betrekkelijk gunstig 

weergegeven. In zijn naoorlogs werk zijn wel uitgebreidere beschouwingen van joden te 

vinden, bijvoorbeeld in De rimpels van Esther Ornstein uit de Anton Wachter-serie (1958) 

waarin Anton Wachter verliefd is op een joods meisje. Hij stuit door zijn relatie met haar op 

antisemitische gevoelens bij zijn medestudenten, maar kiest zelf partij voor de joden omdat 

hij zich meer met hen verbonden zou voelen dan met christenen.135 Volgens Melkman wordt 

Vestdijk aangetrokken door de ongewone, exotische, kunstzinnige en geestige elementen van 

het Amsterdamse joodse milieu.136 

 In de meeste naoorlogse werken worden joden positief verbeeld. Bordewijk echter 

vormt een uitzondering binnen literatuur met joodse personages omdat hij als één van de 

weinigen zowel voor als na de oorlog joodse personages in zijn werk liet voorkomen. Daarbij 

doorbrak hij twee keer een taboe; vóór de oorlog met het taboe op joodse personages en na de 

oorlog met het taboe op antisemitisme.137 In het naoorlogs werk zijn joodse personages vooral 

stereotype figuren en niet-joodse hoofdpersonen antisemitisch. Anten138 heeft met zijn 

onderzoek naar de literaire strategieën die Bordewijk gebruikte om zijn visies ten aanzien van 

de joodse kwestie vorm te geven, laten zien hoe Bordewijk het antisemitisme attaqueerde. Dat 

deed hij door onder meer betrouwbare personages tegenover de onbetrouwbare antisemitische 

hoofdpersoon te zetten, die vervolgens zijn antisemitisme tegenspraken en afkeurden. 

Bordewijk was echter ook tegen prosemitisme. Alleen in Bloesemtak (1955), waarin een niet-

jood en een jood tegenover elkaar komen te staan door een misverstand en de niet-jood een 

joodse advocaat heeft, zijn de joodse personages volgens Anten geen types maar volwaardige 

literaire personages. Zij zouden twee joodse houdingen ten aanzien van het joodse vraagstuk 

belichamen, namelijk een agressieve houding tegenover niet-joden waarbij de joodse identiteit 

primair gesteld wordt en het onderscheid tussen joden en niet-joden een fundamenteel 

gegeven is, en een geassimileerde houding waarbij de joodse identiteit ondergeschikt is aan 

het streven Nederlander te zijn.139 

 In romans van joodse auteurs komen de religieuze aspecten van het jodendom veel 

meer aan bod. In Als wind en rook (1950) van J. Mendels bijvoorbeeld beschrijft zij een 

gemengde relatie, echter niet tussen een jood en een niet-jood maar tussen een orthodoxe man 

                                                 
135 Melkman 1964: p. 64-66. 
136 Melkman 1964: p. 66. 
137 Melkman 1964: p. 67-76. 
138 Anten 2002: p. 61-86. 
139 Anten 2002: p. 78-81. 



 35

en een liberaal joods meisje.140 Evenals bij het jodinnetjesmotief in het proza van niet-joodse 

auteurs probeert een joods meisje weg te gaan van haar joodse familie door te trouwen, alleen 

in dit geval met een orthodoxe man. Zij krijgen een zeer ongelukkig huwelijk en haar man ziet 

uiteindelijk in dat hij zijn huwelijk verwaarloosd heeft juist door uitsluitend te leven voor het 

hogere. De ene keer dat hij afweek van zijn strenge geloof was ook niet goed voor zijn 

huwelijk, hij ging namelijk vreemd. In deze roman gaat het meer over de moeilijkheid om los 

te komen van joodse tradities, waarden en het geloof.141 De personages worden hierbij dus 

wel met deze tradities, waarden en religie beschreven. De pogingen die de niet-joodse 

buurvrouw van het stel onderneemt om, door zich volledig aan de joodse tradities te wijden, 

de orthodoxe man te versieren speelt meer op de achtergrond en vooral ook een rol in het 

ontwikkelingsproces van het joodse meisje. In deze roman gaat het dus niet zozeer om de 

relatie tussen een jood en een niet-jood, maar om de relatie tussen joden en hun joodse ouders 

en geloof.142 Het verhaal speelt zich af aan de vooravond van de oorlog, maar zeer 

opmerkelijk is dat de oorlog geen rol speelt in de roman. 

 Wel speelt de oorlog een grote rol in De nacht der Girondijnen van de joodse auteur J. 

Presser. Naast zijn geschiedenisboek Ondergang. De vervolging en verdelging van het 

Nederlandse jodendom (1940-1945) (1965)143 schreef hij deze novelle over het schuldgevoel 

van joden tijdens de Tweede Wereldoorlog. In dit verhaal kan een liberale joodse man zijn 

leven redden door in kamp Westerbork mee te helpen met het op transport zetten van andere 

joden. Hij moet hierbij ook een aantal bekenden van hem op de trein zetten. Ook beschrijft de 

novelle een meedogenloze jood in het kamp die de leiding heeft over het deporteren en komen 

er enkele Duitse kampwachters voor die hulpvaardig waren en voor wie de hoofdpersoon 

begrip op kan brengen. Pas in het kamp komt hij door de omgang met een rabbijn tot het 

joodse geloof. In dit verhaal gaat het dus ook weer om de relatie tussen een jood en zijn 

geloof en speelt de problematische relatie tussen joden en niet-joden eerder een rol op de 

achtergrond. 

 Er is dus een grote verscheidenheid in de wijze waarop schrijvers met de relatie tussen 

joden en niet-joden omgaan na de Tweede Wereldoorlog. Temidden van deze 

verscheidenheid gaf ook Van der Veen zijn visie op die relatie in Het wilde feest. 

                                                 
140 Langen 1951: p. 236-237. 
141 Luis 1985: p. 8. 
142 Nord 1981: p. 77. 
143 Dit boek is niet alleen een aanklacht tegen de houding van niet-joodse Nederlanders tijdens de oorlog, maar 
ook tegen de Joodse Raad; Presser presenteerde zich hierbij als woordvoerder van de joodse slachtoffers. De 
Haan 1997: p. 26-29. 
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3. Literaire analyse van Het wilde feest 

Samenvatting144 

Het verhaal speelt zich af aan het einde van de Tweede Wereldoorlog. De roman bestaat uit 

twee delen. In het eerste deel ontmoeten de naamloze ik-verteller en Vera Lopes elkaar op een 

lezing over jonge Nederlandse letterkunde. Beiden zijn afkomstig uit Nederland maar wonen 

nu in Amerika, echter wel om verschillende redenen. Vera is joods en is Nederland samen met 

haar familie ontvlucht kort voor de oorlog uitbrak. De ik-verteller daarentegen is niet-joods en 

is naar Amerika gegaan om zijn leven een nieuwe impuls te geven na de dood van zijn 

moeder. Wegens een hartkwaal hoefde de ik-verteller niet in het leger.  

 De ik-verteller had nooit een uitgesproken mening over sociale kwesties en vond het 

ook te veel moeite om daar over na te denken. Hij stond onverschillig in het leven en praatte 

liever met iedereen mee zonder werkelijk iets te menen van wat hij zei, zo ook in de Joodse 

kwestie. 

 Daar komt echter verandering in als hij Vera en haar familie ontmoet. De familie 

bestaat uit de vader en moeder van Vera, haar zus Ada en de excentrieke homoseksuele neef 

Frank. Steeds meer moet de ik-verteller inzien hoe de joden werkelijk behandeld worden door 

niet-joden en wordt hij gedwongen zijn eigen positie ten opzichte van de joden te bepalen. 

Vera wil dat hij van haar houdt om wie ze is en niet omdat ze joods is. Ze kan er zelf echter 

ook niet omheen dat ze joods is, hoewel ze zich in eerste instantie niet zo voelt. De ik-

verteller wil zich uiteindelijk vereenzelvigen met het volk achter haar, de joden. 

 De ik-verteller wordt eerst met enig wantrouwen ontvangen in het joodse gezin, vooral 

door mevrouw Lopes en Frank. Ook Frank heeft zijn joodse afkomst niet hoog zitten maar 

merkt er wel de gevolgen van. Later trekt dit wantrouwen weg, met name bij mevrouw Lopes, 

zij helpt hem bij zijn doel zich te vereenzelvigen met de joden. Frank helpt hem ook maar op 

een andere manier; hij is cynischer en stelt de ik-verteller constant voor de vraag of hij 

werkelijk in het belang van Vera en de joden handelt of meer uit eigen belang. 

                                                 
144 Het instrumentarium voor de literaire analyse in dit hoofdstuk is ontleend aan het handboek Literair 
mechaniek van E. van Boven en G. Dorleijn. (Literair Mechaniek. Inleiding tot de analyse van verhalen en  
gedichten, Uitgeverij Coutinho, Bussum, 2003 (1e dr. 1999)). Deze literaire analyse komt in grote mate overeen 
met de meest recente analyse van H. Anten (‘Het wilde feest’. In: A.G.H. Anbeek van der Meijden, J.L. 
Goedegebuure en M. Janssens, Lexicon van literaire werken: besprekingen van Nederlandstalige literaire 
werken 1900-heden, Wolters-Noordhoff, Groningen, 1998) maar gaat uitgebreider in op de behandelde 
elementen. 
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 Tijdens gesprekken met de niet-joodse goede vrienden van de ik-verteller, Jeanne en 

Heini, uiten zij zich openlijk antisemitisch. Hij wilde lange tijd graag terug naar de 

onverschilligheid die hij eerst voelde, maar kan zich dan niet langer afzijdig houden en gaat 

tegen ze in. Hierdoor verliest hij hen wel als vrienden. Door gesprekken op een feestje van 

zijn beste vriend Victor beseft de ik-verteller dat de overdreven filosemitische woorden van 

de aanwezigen inhoudsloos zijn en net zo kwetsend als antisemitisme, wederom gaat hij tegen 

zijn vrienden in.  

 

In het tweede deel van de roman neemt mevrouw Lopes de ik-verteller mee naar een huis in 

Jane’s Corner. Dit is een buurt in het dorp Riverdale waar de ik-verteller woont, vlak bij New 

York. In dit huis worden, in de woorden van een inwoonster van Riverdale (H.W.F., p. 425),  

‘the wrong kind of refugees’ opgevangen, joodse vluchtelingen uit heel Europa, maar 

voornamelijk Duitsland, die te lijden hebben gehad onder de jodenvervolgingen. 

  Wanneer de ik-verteller aan zijn vriend Victor vertelt dat hij met Vera wil trouwen 

raadt Victor hem sterk af met een joods meisje te trouwen omdat die verbintenis hem in de 

maatschappij zal tegenwerken, ook al beweert hij zelf zonder vooroordelen te zijn. Wanneer 

de ik-verteller hem confronteert met zijn eigen woorden die aan het antisemitisme grenzen en 

tegen hem in gaat, laat ook hij de ik-verteller vallen. 

 Kort daarop gaan de ik-verteller en Vera er samen een avondje tussenuit, wat uitloopt 

op een ramp. Het weer slaat plotseling om in een storm en Vera vertelt dat ze is verkracht op 

weg van haar college naar huis, waarna de ik-verteller ook hardhandig gebruik maakt van haar 

lichaam. Vera is zich van geen kwaad bewust, maar de ik-verteller voelt zich achteraf zeer 

schuldig. 

 Mevrouw Lopes vraagt de ik-verteller een aantal vergaderingen bij te wonen in het 

huis in Jane’s Corner en een speech te houden. Voordat hij die speech gaat geven drinkt hij 

zichzelf moed in. Halverwege de bijeenkomst komt de politie een kijkje nemen na klachten 

van buren. De ik-verteller besluit op dat moment op te treden tegen de oneerlijke behandeling 

van de joden. Door de alcohol komt de ik-verteller iets te heftig in opstand tegen de politie en 

wordt hij meegenomen naar het bureau. Daar wordt hij een nacht vastgezet en voor jood 

aangezien. Vanaf dat moment vereenzelvigt hij zich volledig met de joden en voelt hij zich 

niet langer een buitenstaander.  

 De volgende dag komt het bericht dat de oorlog is afgelopen en ontstaat er een 

uitbundig feest in de straten. Voor de familie Lopes komt met het bericht van de bevrijding 

het bericht dat de moeder van mevrouw Lopes in een concentratiekamp is omgekomen.  
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 Het wilde feest in de straten begint als uiting van vreugde maar slaat al snel om in een 

chaos van alcohol, seks en geweld. De ik-verteller heeft zijn definitieve keuze gemaakt tegen 

het antisemitisme en voor de joden en besluit Vera vanaf nu te beschermen tegen ‘het wilde 

feest dat overal in de wereld weer op moord moest uitlopen’(H.W.F., p. 526).  

 Het motto dat Van der Veen aan het boek gaf betreft het antisemitisme en komt uit 

Charles Dickens van G.K. Chesterton145: 

‘… the thought of it filled him with that sort of impersonal but unbearable shame with which 

we are filled, for instance, by the notion of physical torture, of something that humiliates 

humanity.’ 

 

Vertelsituatie 

In Het wilde feest is er sprake van een ik-vertelsituatie. Alle gebeurtenissen worden verteld 

vanuit het standpunt van de ik-verteller die vertelt over een eerder stadium in zijn leven. Het 

verhaal is een autoanalyse van de ik-verteller over zijn keuze tussen een afzijdig leven of zich 

aan de kant van de joden te plaatsen en een standpunt in te nemen tegen het antisemitisme, 

waarbij hij de afweging maakt of zijn motieven voor deze keuze oprecht zijn. Door deze 

combinatie van ik-vertelsituatie en autoanalyse is er veel vertellerstekst. Vooral in het eerste 

deel is de Erzähldistanz groot. De vertellende ik benadrukt onder andere dat hij aan het 

vertellen is:  

 

Ik vergat te vertellen dat ik na vele consultaties en cardiogrammen wegens een hartkwaal 

voor de militaire dienst was afgekeurd en onmiddellijk zelfs twee maanden rust had moeten 

nemen (H.W.F., p. 419).146 

 

Daarbij maakt de vertellende ik zijn aanwezigheid kenbaar doordat hij commentaar geeft op 

de belevende ik:  

 

En zo weinig wist ik wat er gaande was dat ik dacht haar zonder inzet, zonder risico, ja zelfs 

van dat vreemde, gedroomde eigendomsrecht van spreker op zijn publiek uit te kunnen 

naderen en veroveren. Ik slaagde er overigens niet in (H.W.F., p. 416). 

 

                                                 
145 Auwera 1969: p. 147. 
146 Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van: A. van der Veen, Het wilde feest. In: Adriaan van der Veen Het 
vroege werk, Em. Querido’s Uitgeverij B.V., Amsterdam, 1978, p. 413-528. 
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(…) - hoe merkwaardig dat ik altijd alleen aan bepaalde handelingen denk – (…) (H.W.F., p. 

435). 

 

Verder heeft de ik-verteller kennis van wat er nog komen gaat: ‘Zij leek doorzichtig en broos 

toen ik haar later naakt zag’ (H.W.F., p. 423). Hiermee verwijst de ik-verteller naar het 

moment dat hij hardhandig gebruik maakt van Vera’s lichaam nadat zij hem verteld heeft over 

haar verkrachting. En doelend op de klacht van buren van het huis in Jane’s Corner waardoor 

de politie bij de bijeenkomst binnenvalt en de ik-verteller uiteindelijk zijn woorden tot daden 

kan maken: ‘Toch zou de haat van de belaagde dorpelingen nog eens doel treffen’ (H.W.F., p. 

425). Ook maakt de vertellende ik soms expliciet duidelijk dat hij na afloop van het 

beschreven verhaal vertelt: 

 

Later heb ik gehoord, dat de politie had gereageerd op een klacht uit Riverdale, iets vaags 

over spionage en een Duitse vijfde colonne (H.W.F., p. 477). 

 

Dat is mij nu pas duidelijk geworden. Ik hoor hen weer door de afstand van de tijd (…) 

(H.W.F., p. 477). 

 

Hiermee begint de ik-verteller een uitweiding los van het verhaal over zijn bootreis van 

Nederland naar Amerika waar hij wel degelijk onderscheid had gevoeld tussen hemzelf en de 

joden aan boord. Toen hij zich op die boot bevond was hij zich van dat onderscheid niet 

bewust, maar hij beseft dat pas nu hij het verhaal aan het vertellen is. De uitweiding over de 

bootreis van de ik-verteller vormt op zichzelf ook een benadrukking van de Erzähldistanz. Het 

is duidelijk dat de vertellende ik dit verhaal vertelt en niet de belevende ik. Doordat er geen 

personages als toehoorders zijn en de uitweiding los staat van de vertelde gebeurtenissen is er 

geen aanleiding voor de belevende ik om het verhaal te vertellen. 

 

In het tweede deel is de Erzähldistanz veel kleiner en wordt er meer met de belevende ik mee 

verteld. Gedachtes die de belevende ik heeft worden weergegeven zonder dat daar 

commentaar op gegeven wordt door de vertellende ik, bijvoorbeeld wanneer Vera op het punt 

staat de ik-verteller te vertellen over haar verkrachting: 

 

Wat moest ik weten? Ik was er bang voor en wilde het nu niet. (…) (Vera SH:) ‘Heb je er 

nooit over nagedacht waarom ik niet op het college in Bennington ben gebleven?’ (…) 

Moesten we daarover praten? (H.W.F., p. 507). 
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 Deze ingrepen van de ik-verteller maken het verhaal spannender doordat belangrijke 

informatie soms onbekend blijft voor de lezer. Ook kunnen de ingrepen zorgen voor een 

nadere uitleg van kwesties die anders onduidelijk gebleven zouden zijn maar die wel van 

belang zijn in het verhaal. 

 Op de beschrijving van de ik-vertellers bootreis naar Amerika na worden de 

gebeurtenissen chronologisch gepresenteerd.  

  

Personages 

Hoofdpersonage in Het wilde feest is de ik-verteller. Dit is een round character met een 

ontrollende karakterisering. Zijn ontwikkeling en de autoanalyse hierover staan centraal in de 

roman. De ik-verteller is een journalist die een roman wil schrijven. De roman wil echter niet 

lukken. De ik-verteller hield zich altijd afzijdig van sociale kwesties en stelde zich 

onverschillig op uit angst zich aan anderen te binden en zichzelf daardoor kwijt te raken. 

Liever sluit hij zichzelf buiten door zich als buitenstaander te gedragen. Hij beschrijft die 

houding in termen van onschuld, onverschilligheid en onafhankelijkheid. Met betrekking tot 

de Joodse kwestie en antisemitisme vervloekt hij het antisemitisme wel, maar hij vindt het 

erger om erover na te moeten denken.  

 Door zijn liefde voor de joodse Vera moet hij die houding echter loslaten. Ook al 

zouden ze het liever niet willen, het jodendom speelt wel een rol in hun relatie. Hij ziet nu de 

discriminerende houdingen van anderen tegenover Vera en haar familie en voelt zich 

gedwongen positie te bepalen. Ook hij kan Vera niet los zien van haar joodse afkomst. Hij 

beseft dat hij niet onverschillig kan blijven tegenover de Joodse kwestie en antisemitisme en 

tegelijkertijd een diepgaande relatie met een jodin kan hebben. Hij voelt zich steeds meer 

verantwoordelijk voor Vera en haar familie en wil zich vereenzelvigen met Vera en het ‘volk 

achter haar’, de joden. Hij wil niet langer een buitenstaander zijn, wat lastig is omdat hij niet-

joods is. De ik-verteller vraagt zich hier wel bij af of het enkel zijn liefde is die hem drijft 

tegen het antisemitisme op te komen of dat zij een middel was om vrij te komen van zichzelf 

en een standpunt te kiezen voor zijn verdere leven.  

 In dit proces van bewustwording verlangt hij vaak terug naar de gevoelens die hij eerst 

had en die hem een bepaald gevoel van vrijheid gaven. Nadat hij op een feestje merkt dat de 

filosemitische uitingen van anderen enkel woorden zijn zonder inhoud gaat hij zich afvragen 

wat zijn eigen woorden betekenen en hoe hij zijn trouw aan die woorden kan bewijzen. Maar 
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hij kan niet meer terug en zoekt een manier om zijn woorden om te zetten in daden. Wanneer 

Frank in een discotheek uitgescholden wordt kijkt hij nog toe zonder iets te doen. Als zijn 

goede vrienden zich antisemitisch uiten komt hij voor het eerst op voor de joden, wat hem wel 

zijn vrienden kost. Maar pas wanneer hij gearresteerd wordt omdat hij voor jood wordt 

aangezien en in de cel ervaart hoe het moet zijn in een concentratiekamp heeft hij het gevoel 

dat het ontwikkelingsproces van buitenstaander tot vereenzelviging met de joden is voltooid. 

Voortaan zou hij alles weerstaan met en voor Vera.  

 Door het vertellen van dit verhaal heeft de ik-verteller uiteindelijk toch zijn roman 

geschreven. 

 

Vera is de aanleiding tot de ontwikkeling van de ik-verteller. Ze is volgens de ik-verteller een 

zenuwachtig, chaotisch, nerveus en druk schepsel met een lange nek, zwart lang haar en een 

bleke huid. Volgens hem gaf ze niets om zichzelf, zag zij zichzelf niet toen zij elkaar net 

leerden kennen. Toch was zij tegelijkertijd een elegante verschijning. Vera zit tot haar 

verkrachting op een college. 

 Ook zij maakt een kleine ontwikkeling door. Aan het begin van hun relatie vertelt 

Vera dat ze jodin is maar zich niet zo voelt. Sinds ze in Amerika is en vooral door de 

verkrachting is ze zich echter onlosmakelijk verbonden gaan voelen met het joodse volk.  

 In haar relatie met de ik-verteller wil ze graag dat hij van haar houdt om wie ze is, niet 

omdat ze joods is, maar in haar ontwikkeling merkt ze ook dat haar joodse afkomst 

onlosmakelijk aan haar is verbonden. Ze wil de ik-verteller echter niet dwingen de kant van 

de joden te kiezen maar laat hem zelf die beslissing maken. 

 Vera is een naoorlogs ‘jodinnetje’ zoals Melkman het type beschreef147: ‘zij [Vera] 

geeft toe aan haar eerste drang om met de niet-jood om te gaan; in de loop der gebeurtenissen 

wordt als het ware de afstand tot hem groter: de minnaar staat buiten haar Jood-zijn en kan 

haar dus niet helpen bij het zoeken naar een bevredigende oplossing voor háár problemen’ 

(G.V., p. 51). Doordat Vera zich nog niet volledig joods voelde en zeer liberaal was opgevoed 

op het moment dat ze de ik-verteller leerde kennen begint zij geen relatie met hem om te 

ontsnappen aan de joodse gemeenschap. Melkman merkt daarom ten onrechte op dat zij een 

‘drang’ voelde om met de ik-verteller om te gaan omdat hij een niet-jood is.148 Verder bezit 

Vera wel de kenmerken van het type ‘jodinnetje’ als beschreven door Melkman. Zij komt na 

verloop van tijd dichter bij haar joodse achtergrond en beseft en aanvaardt haar lot tot lijden 

                                                 
147 Voor de beschrijving van het type ‘jodinnetje’ door Melkman zie p. 31-32. 
148 Melkman 1964: p. 51. 
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als een historisch gegeven. Hoewel de ik-verteller in eerste instantie terug wil naar zijn 

onschuldige leven en niet wil nadenken over antisemitisme, idealiseert hij niet alleen de 

joden, maar wil hij zich zelfs, nadat hij heeft ingezien dat hij niet meer terug kan en wil naar 

dat leven, vereenzelvigen met de joden. Hij ervaart deze verandering van houding als 

innerlijke revolutie en ziet in Vera de ideale vertegenwoordigster van de joden. Bij de wens 

van de ik-verteller om zich te vereenzelvigen spelen schuldgevoelens van een niet-jood 

tegenover joden zeker een rol. Hij heeft het gevoel veel goed te moeten maken aan Vera en 

haar volk. Ook in zijn visie op joodse meisjes zoals Vera is deze verandering van houding te 

merken. Melkman zegt hierover: ‘Zijn liefde opent hem de ogen voor verschijnselen die hij 

tot nu toe niet had waargenomen. Vera was een jodinnetje en dat wekte bepaalde associaties’: 

 

Op de praatavonden hadden we dikwijls de veel grotere aantrekkelijkheden van Joodse 

meisjes geroemd, zo veel geestiger, intelligenter, zinnelijker. Ik vermoedde nu dat zich achter 

die voorkeur het strikt geheim gevoel had verborgen, dat wij door grootmoedig  onze protectie 

te verlenen daar dan ook erotische gunsten en dankbaarheid mee verdienden, terwijl we ons 

tegelijk wegens onze ruimdenkendheid in de adelstand konden verheffen. Hoe nobel deze 

bescherming en ophemeling van het Joodse meisje (H.W.F., p. 431-432). 

 

‘Dat alles had hij tot nu toe als vanzelfsprekend aanvaard maar zijn verhouding tot Vera had 

ineens zijn kijk geheel veranderd’: 

 

Godverdomme, men zou het wagen mijn Vera een knappe Jodin te noemen!... Iedere bruut en 

boerenknurft zou haar kunnen taxeren en in zijn modderbrein verlekkerd kunnen indelen als 

een echt knap Jodinnenmokkel, met de reuk van bloed en verkrachting om haar heen’ 

(H.W.F., p. 447-448). 

 

Het wilde feest vormt bij het beschrijven van een joods meisje en de liefdesrelatie met een 

niet-joodse jongeman dus geen uitzondering binnen de contemporaine literatuur.149 

 

Mevrouw Lopes heeft een liberaal joodse opvoeding gehad in Nederland. Hoewel zij zich 

daardoor geen jodin voelde heeft ze wel altijd gemerkt dat ze jodin was omdat ze haar 

Nederlanderschap extra moest bewijzen door middel van daden. Ze voelt zich schuldig omdat 

zij de oorlog wel overleeft enkel omdat zij naar Amerika is gekomen en vele anderen niet, in 

                                                 
149 Zie voor de eerder gegeven beschrijving van een joods meisje en de liefdesrelatie met een niet-joodse 
jongeman binnen de contemporaine literatuur p. 32. 
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het bijzonder haar moeder. Daarom zet ze zich actief in voor de vluchtelingenopvang in het 

huis in Jane’s Corner.  

 Mevrouw Lopes speelt een grotere rol in de ontwikkeling van de ik-verteller dan Vera. 

Zij introduceert de ik-verteller bij de groep vluchtelingen en vraagt hem zich ook actief in te 

zetten voor deze joden. Het is doordat hij bij een van deze bijeenkomsten wordt gearresteerd 

dat hij zich uiteindelijk vereenzelvigd voelt met de joden. Hoewel ze hem eerst wantrouwt als 

niet-jood in hun gezin voelt zij later dat hij bij hen hoort. En met hen bedoelt ze niet alleen 

haar gezin, maar alle joden. Dit geeft de ik-verteller een enorm zelfvertrouwen in zijn 

ontwikkelingsproces omdat het juist mevrouw Lopes is die zo over hem denkt. Even denkt hij 

nog ‘dat wat ik in Vera liefhad haar moeder in haar had achtergelaten’ (H.W.F., p. 462). Hij 

legt verder niet uit wat hij hiermee bedoelt, maar het lijkt er sterk op dat hij hiermee het joods 

zijn bedoelt dat in het jodendom door de moeder wordt doorgegeven aan haar kinderen. 

 

Neef Frank is klein, kalend, mager, heeft een piepstem en een bril. Hij reist graag, is 

componist van beroep, vrijgezel, verwaand, verwijfd, zeurderig, vaak erg cynisch, excentriek 

en homoseksueel. Een buitenbeentje die zichzelf desondanks de maat van alles vindt. Hij zou 

liever geen jood geweest zijn en minacht spottend andere joden. Toch tolereert hij het niet 

wanneer anderen joden in zijn bijzijn bespotten en kan hij ook niet om zijn joodse afkomst 

heen doordat hij er door anderen om benadeeld en zelfs in elkaar geslagen wordt. 

 Ook hij speelt een belangrijke rol in het ontwikkelingsproces van de ik-verteller. Hij 

fungeert namelijk als kritische spiegel in de zelfanalyse van de ik-verteller. Frank vraagt hem 

naar de ware bedoelingen van de ik-verteller. Is hij werkelijk onbaatzuchtig of wil hij de held 

spelen om zichzelf goed te voelen waarbij hij zichzelf neerbuigend boven de joden plaatst. De 

ik-verteller raakt hierdoor meer bewust van zijn eigen beweegredenen en denkwijze. 

 Frank denkt lange tijd dat het om het laatste gaat en ziet hem als een indringer in het 

gezin en tussen de joden. Doordat hij de ik-verteller blijft benaderen blijkt dat hij hem toch 

accepteert. Door de arrestatie van de ik-verteller zegt ook Frank dat hij bijna tot jood 

uitgeroepen moet worden: ‘Er is niet meer aan te ontkomen, een dezer dagen zullen we je 

plechtig tot jood moeten uitroepen’ (H.W.F., p. 523). 

 

De vader van Vera wordt beschreven als een volledig geassimileerde jood die een positieve 

blik op de toekomst heeft en vindt dat joden en niet-joden die samen op kunnen en moeten 

bouwen. Hij is er van overtuigd dat de niet-joden door de oorlog in het antisemitisme de 

vijand herkennen en het geweld tegen de joden ophoudt. De zus van Vera, Ada, wordt enkel 
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als naïef meisje geportretteerd dat alles ‘bespottelijk’ vindt. De zus en vader van Vera worden 

verder nauwelijks beschreven en spelen geen rol in de ontwikkeling van de ik-verteller.  

 

Indirect vormen de vrienden van de ik-verteller, Heini, Jeanne en Victor net als Frank ook een 

spiegel voor de ik-verteller. Zij doen dit alleen niet bewust. Zij vertegenwoordigen de 

verschillende uitingen van antisemitisme en de verschillende soorten mensen bij wie deze 

ideeën voor kunnen komen. Heini en Jeanne zijn gewone mensen die openlijk hun negatieve 

gevoelens jegens joden uiten. Victor en de mensen op zijn feestje zijn intellectuelen die 

zeggen geen vooroordelen ten aanzien van joden te hebben. Zij praten juist overdreven 

positief over joden waardoor zij de joden ook niet in hun waarde laten volgens de ik-verteller. 

Hun prosemitisme bestaat uit loze woorden want hoewel zij hun werkelijke ideeën niet hardop 

zullen uiten, weten zij wel dat zij onderling op begrip voor deze gevoelens kunnen rekenen. 

Wanneer joden evenwel te dicht bij niet-joden komen, zullen de goede verstaanders onder 

deze overdreven prosemieten wel begrijpen dat men zich beter niet aan joden moet binden, 

omdat dat slecht is voor de eigen positie in de maatschappij. Door hun uitingen beseft de ik-

verteller dat hij, door achteloos met zijn vrienden mee te praten, zelf eigenlijk ook 

antisemitisch was en hoe verwerpelijk die houding was. 

 

Ruimte 

Het verhaal speelt zich voornamelijk af in New York en in Riverdale, een klein forensendorp 

vlak bij New York. Bij Riverdale en met name het huis in Jane’s Corner is er sprake van 

belangenruimte.  

 In Riverdale voelt de ik-verteller zich thuis, hij groet iedere voorbijganger, inwoners 

van het dorp, maar weigert elk diepgaander contact uit angst zich aan hen te binden. Het 

contact met de inwoners blijft dus oppervlakkig. Het dorp keert zich niet van hem af, iedereen 

die hem begroet accepteert hem blijkbaar, al wordt hij wel gezien als curieuze vreemdeling. 

Die afstand wordt benadrukt doordat hij in de enige flat in het dorp woont bovenop de heuvel 

waar het dorp op gebouwd is, veraf gelegen van de andere inwoners dus.  

 Een kwartier bij Riverdale vandaan ligt Spuyten Duyvel. Volgens een legende is daar 

ooit tegen de duivel gevochten. De Hollanders zouden daar ooit een schijngevecht geleverd 

hebben tegen de oude natuurkrachten, die hen van alle kanten zwijgend belaagden en nog niet 

waren getemd, ondanks alle aanmatiging van een gemechaniseerde wereld (H.W.F., p. 424-

425). Zo is het naar mijn idee ook met de eeuwenoude haatgevoelens jegens joden. Vanaf de 
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tweede helft van de twintigste eeuw worden joden in de maatschappij getolereerd en positief 

besproken, maar het eeuwenoude antisemitisme is nog altijd aanwezig. De Hollandse ik-

verteller levert een innerlijke strijd tegen deze krachten. 

 Het huis in Jane’s Corner staat halverwege de heuvel van Riverdale. De ik-verteller 

loopt er elke dag langs op weg naar het station onder aan de heuvel. Eerst speelt hij een 

nietszeggend spelletje met het huis waar later joodse vluchtelingen worden opgevangen. Hij 

doet alsof het een persoon is, noemt het Jane en groet het elke dag. Wanneer de vluchtelingen 

erin geplaatst worden kan hij het niet langer als een zorgeloos meisje zien maar verbindt hij 

het met de joden die er zeer onverzorgd uitzien. Zijn onbezorgde beeld van het huis wordt 

besmet met leed. Dit verloop komt overeen met zijn ontwikkelingsproces. Eerst zag hij de 

wereld onschuldig en onbezorgd, en hield hij zich afzijdig van politieke en sociale problemen. 

Door de nadrukkelijke komst van joden in zijn leven kon hij er niet meer onbezorgd naar 

kijken, wat hem irriteert. Maar hij ergert zichzelf ook door er zo over te denken. Wanneer hij 

met mevrouw Lopes naar de vergadering gaat moet hij het huis binnen gaan. Voor hem is de 

eerste stap in dit huis ook de eerste stap in de joodse wereld. Zijn onschuldige leven wordt 

met de deur achter hem gesloten. Nadat hij in het huis is geweest behandelen de dorpelingen 

die hem eerst zo vriendelijk groetten hem afstandelijker. Het dorp dat eerst zo schuldeloos 

was werd nu ‘besmet’, want iedereen zou zich zo gedragen als men tot dezelfde situatie zou 

worden veroordeeld volgens de ik-verteller. Zijn binnentreden in het huis symboliseert dus 

ook zijn openlijke binnentreden in de joodse wereld, de eerste stap naar het kiezen van de 

joodse kant, wat direct gevolgen voor hem heeft in de maatschappij waar hij eerst zo 

onbezorgd in leefde. Wanneer hij het huis binnengaat kan hij niet meer terug. 

 

Motieven 

Concrete motieven 

Een belangrijk motief in Het wilde feest is de tegenstelling afzijdig blijven of 

verantwoordelijkheid nemen. In het eerste deel houdt de ik-verteller zich een aantal keer 

afzijdig tijdens discussies en strijdt of praat juist met beide kanten mee zonder zich te binden 

aan een van de standpunten en te menen wat hij zegt. Wanneer Frank bijvoorbeeld 

uitgescholden wordt in een uitgaansgelegenheid doet de ik-verteller niets en kijkt alleen maar 

toe (H.W.F., p. 446). De ik-verteller vindt een afzijdige houding erg prettig en verbindt die 

houding met gevoelens van onschuld en vrijheid: ‘(…) en opeens overviel me weer een 
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verlangen naar het doodgewone, het ongecompliceerde dat, ergens, zij het ook door domheid, 

verbonden was met onschuld en vrijheid’ (H.W.F., p. 443). 

 Ook wat betreft antisemitisme houdt hij zich in eerste instantie liever afzijdig: ‘Ik 

vervloekte het antisemitisme, maar toen sterker nog verafschuwde ik het er over te moeten 

nadenken’ (H.W.F., p. 429). Toch heeft hij stiekem wel het verlangen ergens bij te horen: 

‘Wat heeft zij in die enkele ogenblikken in mij blootgelegd, behalve de behoefte, sterker nog 

in die eerste ontredderde dagen na de invasie, ergens bij te horen?’ (H.W.F., p. 431).  

 Gaandeweg het verhaal krijgt de ik-verteller steeds meer het verlangen de 

verantwoordelijkheid op zich te nemen voor het lot van de joden in zijn omgeving door voor 

ze op te komen: 

 

Voortaan zou ik dergelijke opmerkingen niet meer over mijn kant laten gaan als 

merkwaardige uitingen van overigens onbelangrijke mensen, maar afbekken, er ruzie om 

maken, op smoelen losslaan, mijzelf onmogelijk maken, een lawine van gefluister, 

geginnegap achter mijn rug ontketenen (H.W.F., p. 503). 

 

 Een ander belangrijk motief dat in verband staat met afzijdig blijven of 

verantwoordelijkheid nemen is kiezen. De ik-verteller moet kiezen tussen afzijdig blijven of 

een standpunt innemen en volledig de verantwoordelijkheid nemen, maar moet daarmee ook 

kiezen tussen zijn geliefde en zijn vrienden: 

 

Ik hing – en het klinkt te gewichtig – tussen twee werelden en dong naar de gunst van beide, 

maar ik had toch mijn eigen maatstaven (H.W.F., p. 482).  

 

Er was veel tegen het onherroepelijke, wanneer ik, na gekozen te hebben, mij niet meer kon 

laten trekken en duwen in deze en dan weer in die richting, gefascineerd, luisterend, toch 

scherp oplettend en vooral zo helemaal niet gebonden, onaangeraakt, vrij van 

verantwoordelijkheid, altijd beschikbaar voor de stille wandeling, waarop alleen imaginaire 

Jane’s begroet werden (H.W.F., p. 467). 

 

Maar uiteindelijk beseft hij dat er eigenlijk geen werkelijke keuze is. Wanneer de ik-verteller 

zijn ogen geopend heeft door Vera kan hij ze niet meer sluiten:  

 

Maar ook die avond ging er iets verkeerd. Ik bezat zelfs de onschuld van het zonder 

verantwoordelijkheid gevoerde gesprek niet meer (H.W.F., p. 472). 
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Maar tegelijk zag ik mezelf weer in die tijd, leeg, zinneloos, zonder Vera: een terugkeer was 

geen werkelijke verleiding, die was onvoorstelbaar (H.W.F., p. 523). 

  

 Een motief dat in verband staat met kiezen is wantrouwen van beweegredenen. Bij de 

keuze die de ik-verteller moet maken vraagt hij zich constant af wat zijn werkelijke 

beweegredenen zijn. Wanneer de ik-verteller wil kiezen voor Vera vraagt hij zich af of hij 

werkelijk van haar houdt om wie ze is of omdat ze joods is:  

 

Als het zo was geweest, wat verschool zich dan nu achter mijn gevoelens voor Vera? (…) 

Alle relaties tussen jood en niet-jood waren door wat zij aan tragisch verleden en onzekere 

toekomst inhielden bij voorbaat suspect en een liefde zonder achterdocht uitgesloten (H.W.F., 

p. 431). 

 

Ook Vera vraagt zich af of hij oprecht van haar houdt en niet alleen vanwege haar joodse 

afkomst. Daarbij vraagt de ik-verteller zich af bij zijn keuze om zich te willen vereenzelvigen 

met de joden of hij die vereenzelviging en verantwoordelijkheid altijd vol zal kunnen houden, 

of dat het enkel loze woorden zijn: ‘Wat waren woorden werkelijk waard? Hoeveel kostten ze 

mij persoonlijk?’ (H.W.F., p. 445). En: 

 

Had ik er het recht toe wanneer ik altijd toch, ondanks de groeiende verstrikking in het 

probleem, bleef voelen, dat ik elk ogenblik het recht kon voorbehouden er niets mee te doen 

te hebben? (H.W.F., p. 445). 

 

Frank is lang tijd niet overtuigd van de woorden van de ik-verteller en vraagt hem 

voortdurend naar de drijfveren voor zijn keuze om zich te vereenzelvigen met de joden: 

‘Goed, maar in elk geval neem ik geen edelaardige pose aan. Laat mij intussen met rust met je 

humanitaire praatjes. Je krijgt er van mij geen applaus voor’ (H.W.F., p. 445). 

 Verder is vluchten een belangrijk motief. De familie Lopes had in Nederland al te 

maken met Duitse vluchtelingen en is zelf naar Amerika gevlucht voordat de oorlog uitbrak. 

In Riverdale wordt een grote groep joodse vluchtelingen uit Europa opgevangen. En op de 

bootreis van de ik-verteller naar Amerika bevinden zich vele joodse vluchtelingen uit Europa. 

De ik-verteller is in zekere zin ook weggevlucht van een leeg bestaan met de weinig 

resterende familie in Nederland na de dood van zijn moeder:  
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(…) ik was gymnasiast en zou zeker aan langzame verdorring zijn prijsgegeven in de droge 

stilte met niets dan oude tantes om kerstmis te vieren en de geliefde doden te herdenken, als ik 

niet, bang voor mijzelf, maar koppig de laatste restjes kapitaal bijeen had gegaard en een 

studie in de rechten had versmaad voor een reis naar Amerika (H.W.F., p. 449). 

 

Daarbij vlucht Victor voor de werkelijke betekenis van zijn woorden wanneer de ik-verteller 

hem daarmee confronteert:  

 

Hij keek me even verontwaardigd aan en rukte met een los, overdreven gebaar zijn 

polshorloge onder zijn ogen: ‘We zitten hier maar te bomen, maar weet je wel hoe laat het is? 

Ik moet er vandoor.’ (H.W.F., p. 502). 

  

 Een motief dat in verband staat met vluchten is schuldig voelen. Mevrouw Lopes voelt 

zich schuldig over het achterlaten van haar moeder in Nederland. Door te vluchten naar 

Amerika heeft zij haar eigen leven gered, maar na de bevrijding blijkt haar moeder de oorlog 

niet te hebben overleefd: ‘We hadden in Nederland moeten blijven!’ (H.W.F., p. 440). De ik-

verteller voelt zich op zijn beurt weer schuldig wanneer hij niets zegt bij de uitbarsting van 

mevrouw Lopes over haar hiervoor besproken schuldgevoelens: ‘Ik had gefaald en was er 

schuldig om, temeer omdat de angst om verder te gaan, mij vast te leggen, mij tegelijk lam, 

onmachtig maakte’ (H.W.F., p. 441). Ook voelt hij zich schuldig als hij afzijdig blijft wanneer 

Frank uitgescholden wordt in een uitgaansgelegenheid: ‘Tegelijk schaamde ik me voor 

mezelf. Ik had met de man moeten vechten’ (H.W.F., p. 446). 

  Verder voelt de ik-verteller zich schuldig wanneer hij net als Vera’s verkrachter 

misbruik maakt van haar lichaam: ‘Ik liep naar haar toe en sloot haar in mijn armen, maar ik 

kon het voor mijzelf niet goedmaken’ (H.W.F., p. 510). Hij voelt zich ook schuldig voor wat 

de joden is aangedaan door niet-joden: ‘Zo was het niet, ik had alles aan Vera goed te maken 

en aan allen achter haar’ (H.W.F., p. 459). Tijdens het voorlezen van de laatste dodencijfers 

op de eerste bijeenkomt in het huis in Jane’s Corner die de ik-verteller bijwoont, heeft hij ook 

het gevoel dat alle aanwezigen hem verantwoordelijk houden voor die aantallen, wat in feite 

zijn schuldgevoel reflecteert omdat niemand hem hatelijk benaderde maar juist zeer hartelijk:  

 

Ik zag ze wel kijken in de kamer, zo nu en dan, een steelse blik, ik zag ze zenuwachtig slikken 

en luisteren en kijken naar mij, de getuige: kijk, dat zijn nu onze kleine, geringe doden, wat 

doe je daaraan, wat zet je daar tegenover? (H.W.F., p. 488) 
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Daarbij hebben joden volgens de ik-verteller op een bepaald niveau een vanzelfsprekende 

schuld: ‘Jood en homoseksueel, hij bezat een dubbele schuld’ (H.W.F., p. 497).  

 

Ook er buiten staan is een motief in Het wilde feest. Veel personages in het verhaal staan 

buiten de maatschappij. Alle joodse vluchtelingen op de boot en in Jane’s corner worden als 

gevaarlijk, vies en besmettelijk ervaren en worden als ‘the wrong kind’ en ‘undesirable 

tenants’ (H.W.F., p. 425) bestempeld. Ook op de boot worden zij apart gehouden en minder 

goed bediend dan de rest van de passagiers. Ook Frank, in wie de ik-verteller een ‘heel 

duidelijk uitzonderingsgeval herkende’ (H.W.F., p. 435), wordt door de maatschappij 

uitgesloten omdat hij zowel uiterlijk als innerlijk afwijkt van de gemiddelde mens. Verder is 

Vera zich pas jodin gaan voelen toen zij in Amerika kwam en zij door de rest van de 

bevolking als anders beschouwd werd (H.W.F., p. 509). Al deze personages worden door 

anderen buiten de maatschappij gehouden, de ik-verteller daarentegen houdt zich bewust 

buiten elke groep. Wanneer hij toch besluit zich bij de joden te willen voegen en zich met hen 

wil vereenzelvigen merkt hij dat hij onder hen een buitenstaander is. Wanneer hij de eerste 

paar keer bij de familie Lopes thuis komt wantrouwt het gezin hem, vooral mevrouw Lopes: 

‘Het leek af en toe alsof zij mij taxeerde, wikte en woog, en om redenen buiten het mogelijk 

moederschap’ (H.W.F., p. 435). Hij voelt zich hierdoor een indringer in hun midden (H.W.F., 

p. 440). Dat de ik-verteller een niet-jood is en daardoor buiten de joden staat bemoeilijkt zijn 

relatie met Vera: ‘‘Dit kan weer gebeuren, alles kan met ons gebeuren.’ Nu klonk haar stem 

scherp. ‘En niet met jou. Jij staat er buiten.’’ (H.W.F., p. 508). Dat dit probleem een 

belangrijk element vormt in Het wilde feest is te zien aan de titel die de roman kreeg in de 

Engelse vertaling, The intruder. 

 Een motief dat in verband staat met er buiten staan is angst hebben. De ik-verteller 

hield zich bewust buiten elke groep uit angst zich ergens aan vast te leggen: ‘En was er 

daarnaast tegelijk te duidelijk angst om mijzelf kwijt te raken aan anderen, te verliezen wat ik 

aan koele intactheid in mij zelf koesterde?’ (H.W.F., p. 419)  

Mevrouw Lopes heeft angst voor het leven van haar moeder. Veel joodse personages 

hebben verder iets angstigs in hun uiterlijk, zo heeft Vera ‘angstrimpeltjes om haar mond’ 

(H.W.F., p. 421), beweegt zij haar handen ‘zo angstig om alles en niets’ (H.W.F., p. 421) en 

heeft zij een angstige wereldvisie (H.W.F., p. 426). Frank heeft een ‘angstige, bijna serviele 

pijnlijke glimlach’ (H.W.F., p. 446). De vluchtelingen op de boot naar Amerika zijn bang 

wanneer er een vliegtuig over vliegt (H.W.F., p. 478) en de vluchtelingen in Jane’s Corner 
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zien er angstig uit (H.W.F., p. 451). De ik-verteller is in eerste instantie bang voor de 

vluchtelingen in Jane’s Corner (H.W.F., p. 465). 

 Een ander motief is mishandelen. Meerdere keren in het verhaal wordt er iemand 

mishandeld: Frank wordt door een kennis van zijn geliefde in elkaar geslagen (H.W.F., p. 

496), Vera wordt verkracht waarna ook de ik-verteller hardhandig misbruik maakt van haar 

lichaam (H.W.F., p. 509-510). De ik-verteller wordt ook met harde hand meegenomen naar 

het politiebureau en in de cel gezet (H.W.F., p. 516-517). Het feest dat na de bevrijding 

losbarst in de straten gaat ook gepaard met veel geweld en een paar vrouwen worden hierbij 

bijna verkracht:  

 

Daar boog een soldaat een gillende vrouw achterover en stootte hard met zijn lijf tegen haar 

aan. Kameraden stonden er met zwetende koppen omheen en klapten in hun handen, ritmisch 

schreeuwend: ‘Fuck her, fuck her good!’ Een meisje vluchtte om de hoek, zij huilde en haar 

jurk was bij haar hals stukgescheurd (H.W.F., p. 525). 

 

Verder zien sommige joodse personages er volgens de ik-verteller uit alsof zij voorbestemd 

zijn voor mishandeling, bijvoorbeeld mevrouw Lopes:  

 

Eens stond zij, vertellende, tegen de muur tegenover ons (ik-verteller en Vera SH), klein, het 

witte gezicht naar ons toegekeerd, terwijl haar ogen ver voorbij ons tuurden. Haar handen 

hield ze achter zich op de rug – en plotseling zag ik ze gebonden en zij aan de paal even 

voordat het vuur werd ontstoken, in haar ogen eerder triomf dan angst. Achter haar 

stilzwijgende redelijkheid meende ik op dat ogenblik in haar wezen de kracht en diepte te 

herkennen van de mystiek gedrevene, voor het martelaarschap voorbestemd (H.W.F., p. 435). 

 

Ten slotte is het zich joods voelen een motief in het verhaal. Vooral in de familie Lopes is 

men zich meer bewust geworden van de joodse achtergrond en de verbondenheid met andere 

joden. Het duidelijkst hierin is Vera: ‘Pas hier ben ik me jodin gaan voelen’ (H.W.F., p. 509). 

Frank daarentegen wil niets weten van een joods vraagstuk en wil zich niet specifiek joods 

voelen. ‘Er is voor mij geen joods vraagstuk. Ik zie het niet, ik zie alleen maar mensen die 

naar allerlei voorwendsels zoeken om elkaar te mogen haten’ (H.W.F., p. 442). Voor de ik-

verteller is het zich joods voelen juist het ultieme bewijs van de vereenzelviging met de joden: 

 

‘A jew boy’ had de agent me genoemd. Nu was ik geen buitenstaander meer, niet alleen maar 

sympathiserend, ik was er direct bij betrokken’ (H.W.F., p. 521). 
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Abstracte motieven 

De concrete motieven kiezen, afzijdig blijven of verantwoordelijkheid nemen, wantrouwen 

van beweegredenen, mishandelen en zich joods voelen zijn op een abstracter niveau te 

herleiden tot de tegenstelling oprechtheid en bedrog. De ik-verteller vraagt zich telkens af of 

zijn keuze voor Vera en de joden en zijn gevoel bij de joden te horen oprecht zijn of enkel 

lege woorden. Ook het prosemitisme van de vrienden van de ik-verteller zijn een vorm van 

bedrog:  

 

Zij gaven, zo leek het mij, niets meer dan wat in dit land heet: ‘lip-service’, lippendienst aan 

een nooit aan het dagelijks leven getoetst principe van tolerantie; en in hun woorden rook ik 

het verlangen om na de plichtmatige complimenten, zo snel mogelijk op veiliger, eigen terrein 

terug te keren (H.W.F., p. 473). 

 

 Verder denkt de ik-verteller zich een aantal keer in een paradijs te bevinden met Vera en te 

leven in een idylle, maar dat blijkt telkens een teleurstelling wanneer de harde realiteit van 

antisemitisme zich weer aandringt: ‘(…) wij hadden ons vergist, ook ons paradijs was 

boosaardig geworden’ (H.W.F., p. 505). 

 De tegenstelling oprechtheid en bedrog hangt ook samen met het abstracte motief 

liefde:  

 

De grootste liefde, de meest verbeten sociale verontwaardiging, de grootst denkbare 

opofferingsgezindheid – de beste gevoelens, bevatten altijd ook de kiemen van het verraad. 

Niet alleen ik natuurlijk, misschien wel iedereen, tolde rond op die grens tussen echtheid en 

valsheid, oprechtheid en dubbelzinnigheid, goed en kwaad (H.W.F., p. 514). 

 

Dit abstracte motief wordt gegenereerd door de concrete motieven kiezen, afzijdig blijven of 

verantwoordelijkheid nemen en wantrouwen van beweegredenen. Bij de liefde tussen de ik-

verteller en Vera twijfelt de ik-verteller of zijn liefde voor Vera oprecht is en of de 

moeilijkheden die een relatie tussen een jood en een niet-jood geven te overwinnen zijn. Maar 

uiteindelijk kiest hij wel voor de liefde, wil zich niet langer afzijdig houden van het lot van de 

joden en overwint daarvoor zijn angst zich vast te leggen.  

 Vluchten, kiezen, erbuiten staan, angst hebben, afzijdig blijven of 

verantwoordelijkheid nemen en zich joods voelen vormen samen het abstracte motief 

vreemdheid. De vluchtelingen worden door de ik-verteller als vreemd gezien, zij worden 

onder andere ‘vreemde elementen’ (H.W.F., p. 450), ‘outcasts’ (H.W.F., p. 474), 
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‘uitgestotenen’ (H.W.F., p. 478) en ‘wangedrochten’ (H.W.F., p. 485) genoemd. Verder is 

Frank een ‘uitzonderingsgeval’ (H.W.F., p. 435) en ook de ik-verteller is een ‘curieuze 

vreemdeling’ tussen de bewoners van Riverdale (H.W.F., p. 424). Daarbij is de ik-verteller in 

eerste instantie een vreemde in de familie Lopes: ‘Juist de vriendelijkheid overgoot mij met 

een duidelijke vreemdheid, bracht mij zo buiten elk verband dat ik niet wist hoe ik mijn 

krampachtige glimlach moest plooien’ (H.W.F., p. 432-433). De ik-verteller heeft zich altijd 

bewust vervreemd van de mensen om zich heen uit angst zich vast te leggen. Uiteindelijk 

kiest hij ervoor niet langer een vreemde voor iedereen te zijn maar zich met de joden te 

vereenzelvigen. Hij ziet dan ook in dat de vluchtelingen niet zo vreemd zijn als hij in eerste 

instantie dacht:  

 

Het waren vreemdelingen, dacht ik, en ik herhaalde het: vreemd, vreemd, en proefde de klank 

op mijn tong, maar zij waren niet vreemder dan de forensen buiten en de verschrompelde 

dorpelingen, strak deftig in hun vervallen landhuizen (H.W.F., p. 487). 

 

Dan zijn er nog twee abstracte motieven die sterk met elkaar in verband staan, namelijk de 

tegenstellingen schuld en onschuld en verantwoording en vlucht. Schuld en onschuld wordt 

gevormd door de concrete motieven vluchten, kiezen, schuldig voelen, mishandelen en angst 

hebben. Verantwoording en vlucht wordt gegenereerd door vluchten, kiezen, angst hebben, 

afzijdig blijven of verantwoordelijkheid nemen en wantrouwen van beweegredenen. De ik-

verteller wil graag wegvluchten van verantwoordelijkheid voor anderen, terug naar de periode 

die hij associeert met vrijheid, ongecompliceerdheid en onschuld. Maar nadat hij zich bewust 

werd van zijn schuld aan het leed van joden was vluchten geen optie meer en nam hij zijn 

verantwoordelijkheid door op te komen voor joden waarvoor hij zijn angst zich vast te leggen 

overwint. Verder worden de joden schuldig bevonden aan iets waar zij eigenlijk onschuldig in 

zijn. Ook wordt de ik-verteller in de cel gezet terwijl hij niet schuldig is aan een misdaad. Wel 

voelt hij zich schuldig voor zijn mishandeling van Vera. Vera’s moeder voelt zich schuldig 

over het achterlaten van haar moeder in Nederland. 

 

Grondmotief 

De belangrijkste abstracte motieven vreemd, schuld en onschuld en verantwoording en vlucht 

wijzen allemaal naar de keuze van de ik-verteller, die centraal staat in het verhaal. Die is de 

keuze tussen zijn oude manier van leven: afzijdig, onschuldig, ongecompliceerd en vrij, èn 

een leven met Vera. Bij dat laatste kiest hij ervoor zich aan een persoon en een groep te 
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binden en neemt hij de verantwoordelijkheid die daarbij hoort op zich. Hij is dan niet langer 

een vreemdeling, maar gebonden aan een vrouw en een groep. Daarom is het grondmotief de 

tegenstelling vrijheid en gebondenheid. 

 

Receptie 

Hoewel de receptie geen onderdeel is van een literaire analyse van een roman, is het toch van 

belang hier een kort overzicht te geven van de reacties op het boek voor het algemene beeld 

van de roman. Dit onderdeel sluit het beste aan bij de algemene beschouwing van het boek 

voordat ingegaan zal worden op het meer specifieke deel van dit onderzoek. 

 

Zoals in de inleiding al is aangegeven wordt Het wilde feest beschouwd als het beste werk van 

Van der Veen. In contemporaine recensies werd de roman ook al goed ontvangen. Vooral het 

feit dat de roman problematiek uit de actuele werkelijkheid, het antisemitisme, behandelt 

werd op prijs gesteld. Zo noemt A. Kossmann het boek lucide en intelligent, de lezer zou met 

verwondering zien hoe het onderwerp steeds van een andere kant belicht wordt.150 J. 

Nieuwmeijer vindt het een ‘uitstekend romannetje’ waarin ‘meedogenloos wordt 

blootgewoeld wat in welhaast ieder van ons nog aan antisemitisme schuilt’.151 R. Blijstra 

vindt het verhaal ‘Bijzonder knap, ontroerend, met veel psychologisch inzicht’. Ook vindt hij 

het een bewijs dat het niet slecht gaat met de literatuur.152  J.B. Charles noemt het boek een 

exempel voor het Nederlands proza.153 Het wilde feest wordt in 1953 bekroond met de Van 

der Hoogtprijs, tot groot genoegen van B. Voeten: ‘Hartstochtelijk pleidooi voor het behoud 

van menselijke waardigheid. Zonder twijfel één van de belangrijkste romans verschenen in 

Nederland na de bevrijding. De prijs dubbel en dwars verdiend.’154 

 Hoewel het positieve oordeel over het algemeen overheerst hebben de critici toch ook 

een aantal punten van  kritiek op de roman. Vooral de stijl wordt niet gewaardeerd: E.v.L. 

vindt de roman niet goed geschreven en niet experimenteel.155 Blijstra vindt de roman niet 

echt een verhaal, maar eerder een beschouwing over het antisemitisme. Kossmann vindt het 

jammer dat de personages niet meer diepgang hebben en Nieuwmeijer is van mening dat het 

                                                 
150 Kossmann 1953. 
151 Niemeijer 1953: p. 124-125. 
152 Blijstra 1953: p. 15-19. 
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154 Voeten 1953. 
155 E.v.L 1952. 
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einde detoneert. Maar bij al deze recensenten is die kritiek ondergeschikt aan het feit dat het 

verhaal niemand onberoerd kan laten. J. Walravens is daarentegen minder vergevingsgezind. 

Hij vindt Het wilde feest een goede poging Ter Braak en Du Perron na te doen, maar het zou 

de roman ontbreken aan durf.156 

 Ook van joodse zijde zijn de reacties overwegend positief met wat kritiekpunten. L. 

van Weezel vindt de roman een knap en sympathiek boek, waarbij de gevoelens van niet-

joden in de beschreven tijd raak getypeerd worden. Zij vindt het verhaal echter ook gezocht 

en ze mist de oplossingen voor de gestelde problemen.157 S. van Praag vindt het boek boeiend 

en van cultuurhistorisch belang omdat het als enige de Nederlands-joodse kring in de 

Verenigde Staten weergeeft. Hij vindt de uitwerking van de joodse personages echter te 

beperkt. ‘We zijn de Vera van Van der Veen voorbij wat betreft houding joden tegenover 

niet-joden’, ‘niet het belangrijkste deel van Israël is melaats’ en ‘te weinig aandacht aan 

verschillende groepen joden in New York’. De moeilijkheden in de relatie tussen joden en 

niet-joden vindt hij wel goed beschreven.158 

 Al met al zijn de recensies dus positief met een kritische noot. 
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4. Van der Veen en Het wilde feest 

De visie van Van der Veen 

In verschillende essays en interviews heeft Van der Veen uitgebreid uitgelegd wat zijn 

schrijversvisie is. Volgens Van der Veen bepalen persoonlijke ervaringen en de conclusies die 

de auteur daardoor heeft getrokken zijn creatieve blikveld en daardoor ook zijn grondthema. 

Op dat grondthema wordt steeds gevarieerd, maar het blijft altijd herkenbaar. Dit alles gebeurt 

onbewust omdat een auteur volgens Van der Veen in de eerste plaats een verteller is en zich 

tijdens het schrijven weinig aantrekt van de achtergronden van zijn auteurschap.159 

 Van der Veen groeide op in een zeer verarmd middenstandsgezin in de crisis van de 

jaren dertig. Hij heeft daar sterk onder geleden omdat mensen uit hetzelfde milieu in zijn 

omgeving vanwege zijn armoede op hem neerkeken en kinderen uit zijn klas hem 

vernederden, pestten en uitstootten. Thuis moest hij meehelpen met het zorgen voor de andere 

kinderen en vanaf zijn dertiende jaar ging hij op een kantoor werken als jongste bediende 

(loopjongen), waar wederom op hem neergekeken werd.160 

 Literatuur werd de manier voor Van der Veen om zich uit deze ellende te bevrijden. 

Allereerst was ze een manier om de werkelijkheid te ontvluchten in de verbeelding. Later 

bood de literatuur Van der Veen een mogelijkheid om zich letterlijk te bevrijden uit de 

armoede. Ze zorgde voor een inkomen, nieuwe vrienden en een verandering van 

woonomgeving.161  

 Het grondthema in het werk van Van der Veen is daarom vrijheid. In het begin van 

zijn schrijverscarrière draaide het vooral om persoonlijke vrijheid en bevrijding uit een 

beknellende omgeving. Vanaf de jaren vijftig kwam hij tot het besef dat zijn eigen bereikte 

vrijheid weinig waard was zonder de vrijheid voor anderen.162 Men kon er volgens Van der 

Veen niet omheen te zien dat de vrijheid van andere mensen beknot werd door bijvoorbeeld 

een politiek regime en sociale of rassenvooroordelen. Dit besef knaagt aan de eigen vrijheid 

en zorgt voor een onbehaaglijke vrijheid.163 Men kan proberen de onvrijheid van anderen te 

negeren, maar dan moet men zich afschermen van de rest van de wereld en dat is geen 
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vrijheid.164 Wat vrijheid wel precies is kan Van der Veen echter niet omschrijven omdat dat 

een relatief begrip is, maar des te duidelijker is het volgens hem wat onvrijheid is.165 

 Van der Veen is zich er daarentegen wel van bewust dat literatuur weinig concreets 

kan veranderen aan de onvrijheid van anderen. Maar dat is volgens hem geen excuus om niet 

een poging tot ingrijpen te doen. Schrijven is daarom voor Van der Veen onrust teweeg 

brengen, verontwaardiging wekken, de gebrekkigheid aantonen van de relaties tussen mensen 

en de oorzaken opspeuren van sadisme, van de wreedheid in de menselijke betrekkingen en de 

verschrompeling van het gevoel. Daarbij kan literatuur volgens Van der Veen de lezers hun 

medeplichtigheid laten ervaren, hen op hun verantwoordelijkheid wijzen en hun vragen 

stellen over schuld.166 Hoe meer mensen ontsnappen aan een bestaande toestand die eigenlijk 

niet te tolereren is, hoe meer kans dat de situatie zich wijzigt volgens Van der Veen.167 En dit 

alles wordt tussen de regels door gezegd omdat de schrijver een verteller is en geen 

zedenprediker.168 

 Wanneer vrijheid voor anderen niet concreet te bereiken is blijft het gevoel van 

verantwoordelijkheid over volgens Van der Veen. Wanneer je voor anderen vrijheid nabij wilt 

brengen betekent dat volgens hem ook dat je verantwoordelijkheid voor die anderen wilt 

aanvaarden. Men zou de ware vrijheid pas leren kennen als men zich naar de wereld keert en 

zich van een morele, persoonlijke en maatschappelijke verantwoordelijkheid bewust wordt.169 

 Een probleem dat daar echter bij komt kijken volgens Van der Veen is hoe echt de 

gevoelens zijn bij het opkomen voor de vrijheid van anderen. Het goede willen is mooi, maar 

houdt men dat ook nog vol wanneer er een zware prijs voor betaald moet worden? Dat kun je 

in principe niet bewijzen dus wat is er dan echt aan je gevoelens? Dit dilemma is in het werk 

van Van der Veen vaak terug te zien door een innerlijke strijd bij de hoofdpersonen. Aan de 

ene kant willen zij zich onttrekken aan de verantwoordelijkheid en de schuldgevoelens die 

daar vaak bij komen, zij willen vluchten; aan de andere kant zien zij in dat zij 

verantwoordelijk zijn voor anderen en kunnen zij hun onvrijheid niet negeren.170  

 

Als voorbeeld van een groep mensen die van hun onvrijheden bevrijd zouden moeten worden 

noemt Van der Veen vaak de joden. Tijdens zijn jeugd ervoer hij niet alleen het onrecht 
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tegenover zichzelf en zijn familie als verarmde burgerij, maar ook tegenover joden. Joden in 

zijn omgeving werden vernederd enkel omdat ze van joodse afkomst waren. Van der Veen 

werd als kind extra gepest omdat hij schoenen kocht bij een jood. Hij zag toen geen verschil 

tussen de verarmde burgerij en de joden. Beide groepen werden als minder beschouwd dan 

andere mensen, bij de ene vanwege armoede, bij de andere vanwege afkomst. 171 Hij voelde 

toen al aan dat het verkeerd was om welke reden dan ook als minder beschouwd te worden 

dan anderen en zo terzijde gezet te worden.172 Hij kon zich toen alleen nog niet indenken dat 

het voor de joden tot de jodenvervolgingen zou leiden.173 Ook tijdens zijn bootreis naar 

Amerika in februari 1940 zag hij hoe de joodse medepassagiers duidelijk minder goed 

bediend werden dan de niet-joodse passagiers.174 

 Volgens Van der Veen ontstaat antisemitisme niet door volstrekte kwaadwillendheid, 

maar zijn domheid, onberedeneerde angst en daardoor agressie de oorzaak. Begriploosheid 

kan omslaan in haat wanneer opgekropte rancunegevoelens doorbreken.175 Daarom vindt hij 

die domme begriploosheid niet onschuldig: ‘Er is bij discriminatie nooit een onschuldig 

begin, om te vergoeilijken, door de vingers te zien.’176  

 We hebben hier dus te maken met een goed onderwerp om verontwaardiging over te 

wekken en verzet tegen op te roepen in de hoop dat de joden ooit eens bevrijd zullen worden 

van antisemitisme. 

 

De visie van Van der Veen in Het wilde feest 

In Het wilde feest heeft Van der Veen zijn visie op en van de werkelijkheid gegeven. Naast 

het feit dat het verhaal zich duidelijk afspeelt tijdens de Tweede Wereldoorlog en 

antisemitisme geen uitvinding is van Van der Veens verbeelding, is de werkelijkheid een 

aantal keer duidelijk te herkennen zoals beschreven is in hoofdstuk één. 

 Het duidelijkst is de werkelijkheid te herkennen in de persoonsteksten. Frank 

bijvoorbeeld verwacht geheel terecht geen hartelijke ontvangst in Nederland na de 

bevrijding177:  

 

                                                 
171 Van der Veen 1985: p. 197. 
172 Van der Veen 1986: p. 108. 
173 Van der Veen 1985: p. 197. 
174 Van der Veen 1986: p. 109 
175 Van der Veen 1985: p. 198. 
176 Van der Veen 1986: p. 197-198. 
177 Zie ook p. 13-14. 
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‘Maar laat ik nu voor jou eens een ogenblik concreet zijn, beste man, denk je bijvoorbeeld dat 

je je huis in Hilversum zonder slag of stoot terug zult krijgen? Hoe denk je eigenlijk dat je in 

Nederland ontvangen zult worden? Met een ijzig stilzwijgen, dat kan ik je zeggen!’ (H.W.F., 

p. 440). 

 

Mevrouw Lopes voelt zich zoals eerder aangegeven schuldig ten opzichte van haar moeder 

die ze achterliet en de oorlog niet overleefde. Net als zij voelden in de werkelijkheid de joden 

die de oorlog zijn ontvlucht, ondergedoken zaten of een vervolgingskamp hadden overleefd 

zich schuldig tegenover de joden die de oorlog niet overleefden. 

 Ook zegt zij dat zij de Duitse vluchtelingen niet in Nederland wilde hebben omdat dat 

de aanwezigheid van joden in Nederland weer zou benadrukken met oplevend antisemitisme 

als gevolg178: 

 

‘Je nam eerst zelfs nog afstand tot de Duitse joden na 1933, al werd er geholpen. Ik weet nog 

wel hoe ik klaagde over hun slechte manieren, hun brutaliteit. Achteraf begrijp ik dat ik bang 

was. Bang voor de conclusies van onze niet-joodse kennissen over die vreemde joden en door 

die angst vlug er bij om te laten zien dat wij die bezwaren best zagen, eerder nog dan zij zelf’ 

(H.W.F., p. 464). 

 

Meneer Lopes geeft een visie weer die leefde onder veel joden na de oorlog: ‘Nu moeten we 

samen de handen uit de mouwen steken, samen het nog eens proberen. Als de wereld zin 

heeft, en dat wil je toch niet ontkennen, dan hebben we nu de vijand herkend en dan gaat er nu 

een betere tijd aanbreken’ (H.W.F., p. 440). Volgens veel joden had het geen zin om lang in 

het verleden te blijven hangen en moest men juist vooruitkijken naar een betere toekomst.179 

 De agent die de ik-verteller arresteert uit een superioriteitsgevoel die onder veel niet-

joden heerste na de oorlog180: ‘You would think these damned refugees would try to behave 

once they’re lucky enough to be here’ (H.W.F., p. 518). De joden zouden de niet-joden 

dankbaar moeten zijn volgens veel niet-joden. 

 Ook uit de ik-verteller een mening in een gesprek met Frank die onder veel niet-joden 

heerste na de oorlog; de ik-verteller geeft na deze passage echter aan dat hij het er niet mee 

eens is: ‘En je zult het later zien, je hoort het nu al van uit de concentratiekampen 

terugkerende niet-joden. Niet-jood zijn en toch in het kamp te zijn geweest geeft er een extra-

                                                 
178 Zie ook p. 12. 
179 Zie ook p. 15. 
180 Zie ook p. 14. 
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verdienste aan’ (H.W.F., p. 444). In datzelfde gesprek signaleert hij de eeuwenlange scheiding 

tussen joden en niet-joden die door de oorlog versterkt is181:  

 

‘Je schijnt te vergeten,’ zei ik, ‘dat de joden niet alleen in de crisis van een bombardement, 

maar altijd tegenover een ook in oorlogstijd dikwijls normale gemeenschap 

uitzonderingsgevallen, melaatsen zijn geweest, door de nazi’s samengedreven, en na die 

psychische marteling volgt nog de rest’ (H.W.F., p. 442). 

 

Naast de persoonstekst is ook in de vertellerstekst de werkelijkheid te herkennen, 

voornamelijk in de ideeën van de ik-verteller maar een enkele keer geeft hij ook in indirecte 

rede de uitgesproken woorden van anderen weer. Op een van de bijeenkomsten in het huis in 

Jane’s Corner dankt de spreker die de bijeenkomst opent met overdreven veel lof de niet-

joden die hulp boden aan de joden. Net zoals dat in de werkelijkheid het geval was voor veel 

joden neemt hij daarmee de mening van niet-joden over dat de joden de niet-joden dankbaar 

moesten zijn182: ‘Met bevende stem herinnerde hij er aan dat de Hollandse vrienden, aan wie 

de joden zo veel te danken hadden, nu in de vesting Holland aan de hongerdood waren 

prijsgegeven’ (H.W.F., p. 486). 

 Verder is een aantal elementen uit de werkelijkheid te herkennen in de woorden van de 

verteller zelf in de vertellerstekst, bijvoorbeeld hoe men vooral in Amerika de oorlog en de 

verschrikkingen daarvan in Europa onderschatte183: ‘En toen had tot mijn stomme verbazing 

en die van de tantes, die mij in mijn eigen belang in het veilige, eigen Holland wilden houden, 

de oorlog ons dierbaar landje toch aangeraakt’ (H.W.F., p. 449), de schok wordt groter als hij 

de eerste foto’s uit de concentratiekampen in handen krijgt:  

 

‘Ik bekeek ze nauwkeurig, een voor een. Er moest een passend tekstje bij gemaakt worden. 

Wat paste bij dat schreeuwende geraamte van een kind en bij de verschrompelde mummies. Ik 

bleef kijken, ik kon er mijn ogen niet van af houden. Mijn keel was dichtgeknepen (H.W.F., p. 

524). 

 

Ook in de vertellerstekst signaleert de ik-verteller de eeuwenlange scheiding tussen joden en 

niet-joden die door de oorlog is versterkt184: ‘(…) de ruwe verdeling door de nazi’s in rein en 

onrein (…)’ (H.W.F., p. 448). 

                                                 
181 Zie ook p. 14-17. 
182 Zie ook p. 15. 
183 Zie ook p. 20. 
184 Zie ook p. 14-17. 
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De belangrijkste vertegenwoordigers van de werkelijkheid zijn dus de personages, en niet 

alleen vanwege hun uitspraken. Bijna alle personages zijn een weergave van bepaalde type 

mensen met daarbij horende meningen en ideeën die er in de werkelijkheid ook waren.  

 Zoals eerder aangegeven vertegenwoordigen de niet-joodse vrienden van de ik-

verteller de verschillende uitingen van antisemitisme en de verschillende soorten mensen bij 

wie deze ideeën voor kunnen komen. Deze uitingen en soorten mensen zijn ook te herkennen 

in de werkelijkheid185 en doordoor verbeelden die personages ook een groot deel van de niet-

joodse Amerikaanse en Nederlandse bevolking na de oorlog. Sommigen van hen waren 

openlijk antisemitisch net als Heini en Jeanne, maar de meeste mensen waren nog verhuld of 

niet bewust antisemitisch na de oorlog, ook zeer intellectuele en vooruitstrevende mensen 

zoals Victor.  

 Verder heerst op het kantoor waar de ik-verteller werkt een mentaliteit die bij een deel 

van de Nederlandse bevolking te herkennen was na de oorlog186; na de eerste berichten over 

de overgave van de Duitsers in Nederland houdt de baas een gevoelige speech over het verlies 

voor Nederland door de vele gestorven joden en schakelt daarna weer moeiteloos over op de 

dagelijkse werkzaamheden (H.W.F., p. 512).  

 De meeste leden van de familie Lopes zijn een verbeelding van de verschillende 

ideeën die bij de joden heersten na de oorlog. Meneer Lopes is een geassimileerde liberale 

jood die na de oorlog gelooft in de toekomst en in zijn medemens net als veel joden in de 

werkelijkheid dat deden.187 Volgens hem moet men niet meer naar het verleden kijken na de 

oorlog, maar juist naar de toekomst en hij gelooft dat die vredig zal zijn nu men gezien heeft 

hoe verschrikkelijk het geweld tegen joden kan zijn. 

 Mevrouw Lopes was net als meneer Lopes een liberale geassimileerde jood voor de 

oorlog maar heeft door de oorlog juist de behoefte gekregen zich te verenigen met andere 

joden en zich actief in te zetten voor de joodse gemeenschap net als vele joden in de 

werkelijkheid.188 Vera vertegenwoordigt de jood die zich voor de oorlog niet verbonden 

voelde met het jodendom maar zich door de oorlog joods is gaan voelen. En de cynische neef 

Frank vertegenwoordigt de gevoelens van minderwaardigheid en zelfhaat die veel joden ook 

hadden na de oorlog.189  

                                                 
185 Zie ook p. 14. 
186 Zie ook p. 17. 
187 Zie ook p. 15. 
188 Zie ook p. 15. 
189 Zie ook p. 15. 
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 Alle joodse personages in Het wilde feest zijn geassimileerd en liberaal en voelen 

hoogstens saamhorigheid met andere joden door de oorlog. Geen van hen heeft de religieuze 

kant van het jodendom opgenomen en er komen geen orthodoxe of zionistische joden voor in 

het verhaal. Van die werkelijkheid is dus geen verbeelding gemaakt in Het wilde feest.  

 Bij de beschrijving van de joodse personages wordt gebruik gemaakt van een vrij 

stereotiep beeld van de werkelijkheid. Dezelfde constatering werd ook gedaan door Melkman 

en in een recensie van joodse zijde.190 Zo wordt bij de uiterlijke beschrijvingen een aantal 

keer gewezen op een aparte neus. Vera heeft bijvoorbeeld een ‘even gebogen neus, 

vogelachtig scherp’ (H.W.F., p. 422), meneer Lopes heeft een opvallend ‘vlezige neus’ 

(H.W.F., p. 434)  en Frank heeft niet gewoon een bril, maar ‘op de neus een bril’ (H.W.F., p. 

435-436). Ook wordt het zwarte haar benadrukt (bijvoorbeeld H.W.F., p. 422 en 434) en zien 

zij er angstig of nerveus uit.191 Aan de neuzen en haarkleur van de niet-joodse personages 

wordt geen aandacht besteed. Ook is het opvallend dat sommige joodse personages eruit zien 

alsof zij voor mishandeling voorbestemd zijn.192 

 Verder wordt het joods zijn enkel bepaald door afkomst en leed. Religieuze aspecten 

van het jodendom spelen daarbij geen rol in deze roman. Zoals aangegeven zien sommige 

personages eruit alsof zij voorbestemd zijn voor mishandeling en is Vera zich bewust 

geworden van haar joods zijn door haar verkrachting. In Nederland, totdat zij zich 

genoodzaakt zag te moeten vluchten, had de familie Lopes zich niet joods gevoeld, zij was 

geassimileerd en godsdienst en joodse richtlijnen hadden de grootouders van Vera al laten 

varen. Pas nu hun geweld wordt aangedaan vanwege hun joodse afkomst en zij daaronder 

lijden worden zij zich weer bewust van hun joods zijn. Ook voelt de ik-verteller zich pas 

vereenzelvigd met de joden als hij in de cel een fractie ervaren heeft van het leed dat een jood 

moet doorstaan in het concentratiekamp:  

 

Ik streek met mijn handen liefkozend over de houten bank, symbool voor mijn verre 

verwantschap met die anderen. Zo hadden ze gelegen, met kaalgeschoren koppen, in hokken 

als dozen, zo groot als mijn bank, op en naast elkaar, langzaam wegrottend. (…) Zo stierven 

de honderdduizenden, de miljoenen, zo lagen er nog, mager en bloot in hun gevangenis die 

een doodkist was (H.W.F., p. 521). 

 

                                                 
190 Zie ook p. 32-33 en p. 54. 
191 Zie eerder gegeven citaten bij de beschrijving van het concrete motief angst hebben op p. 49-50. 
192 Zie eerder gegeven citaat bij beschrijving concrete motief mishandelen op p. 50. 
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Deze weergave van de joden geeft een onvolledig beeld van de werkelijkheid omdat er naast 

de geassimileerde joden die door de oorlog weer een groep wilden vormen zonder religieuze 

diepgang, ook nog veel orthodoxe en zionistische joden waren na de oorlog. Volgens 

Melkman kwam dit verschijnsel destijds niet alleen in deze roman voor, zoals eerder 

beschreven is in hoofdstuk twee.193 Het eeuwenoude vooroordeel van de geldzuchtige jood 

wordt daarentegen enkel gebruikt in de antisemitische visie van Heini en niet in de 

beschrijving van de joodse personages. Van der Veen behandelt de werkelijkheid met 

betrekking tot de beschrijving van joden dus (hoogstwaarschijnlijk onbewust) met een 

beperkte visie, maar niet anders dan andere contemporaine auteurs.  

 

Van der Veen heeft dus op een aantal verschillende manieren de werkelijkheid met betrekking 

tot de relatie tussen joden en niet-joden geprobeerd weer te geven. Ook zijn visie op deze 

relatie zoals eerder beschreven, is op meerdere manieren literair verwerkt in Het wilde feest.  

 Dat de vrijheid van joden beknot wordt is te zien aan wat er met de joodse personages 

gebeurt. Alle joodse personages zijn niet uit eigen keus naar Amerika gegaan maar zijn 

gevlucht voor de vervolgingen die hun in hun thuisland te wachten stond. Vera wordt 

verkracht en Frank wordt in elkaar geslagen en in het openbaar vernederd. Op de vernedering 

na wordt niet expliciet duidelijk gemaakt dat ze mishandeld zijn omdat ze joods zijn, maar dat 

wordt wel geïmpliceerd en de personages verbinden dit geweld zelf in elk geval wel aan hun 

joodse afkomst. De vrijheid van de ik-verteller wordt letterlijk beknot wanneer hij 

gearresteerd wordt en in de cel moet. De agenten traden sneller en harder op dan normaal 

omdat zij in de veronderstelling waren dat hij een jood is. De ik-verteller is niet de enige niet-

jood die ziet dat de vrijheid van joden beperkt wordt. Ook Victor is ervan op de hoogte, zo 

blijkt uit zijn woorden wanneer hij de ik-verteller afraadt met een joods meisje te trouwen: 

‘Met een joodse vrouw – natuurlijk, je kunt gelukkig zijn en wat al niet meer, zolang je maar 

van elkaar houdt, maar de mensen, onze mensen, staan niet meer vrij tegenover je’ (H.W.F., p. 

501). Niet alleen de joden zelf, maar ook degenen die zich met joden verbinden zullen dus in 

hun vrijheid beperkt worden volgens Victor. De mensen die de vrijheid beperken, ‘onze 

mensen’ in de woorden van Victor, zijn niet-joden, iets specifieker misschien nog christenen 

of niet gelovigen. 

 De oorzaken die in Het wilde feest gegeven worden voor de agressie tegenover joden 

en antisemitisme zijn eeuwenoude vooroordelen, angst en superioriteitsgevoelgevoel. In 

                                                 
193 Zie p. 32-33. 
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hoofdstuk één hebben we echter gezien dat achter superioriteitsgevoelgevoel vaak een 

schuldgevoel schuilgaat.194 Vooral bij de vrienden van de ik-verteller zijn de vooroordelen te 

herkennen. Heini wil een joodse gast niet accepteren uit angst dat hij zijn hotel over zal willen 

nemen, daar alles bij joden om geld zou gaan:  

 

‘Desnoods de paus nog, als hij zich koest houdt maar een verdomde rabbi, een 

schmiechelende smous, daar houdt alles op. Voor je het weet zou hij de boerderij onder mijn 

voeten weggekocht hebben en er een restaurant annex hoerenkast openen met zijn vrouw, 

zusters en grootmoeder als personeel om de kosten te drukken’ (H.W.F., p. 456). 

 

Jeanne legt hem na het uitspreken van de geciteerde passage het zwijgen op waaruit blijkt dat 

het een taboe is om dit soort ideeën openlijk te uiten. Ook bij Victor is het duidelijk dat het 

een taboe is om negatief over joden te praten. Als de ik-verteller doorvraagt naar de exacte 

problemen van een huwelijk met een jodin praat Victor er omheen en moet de ik-verteller 

lang doorvragen. Bij Victor worden zijn negatieve gevoelens jegens joden veroorzaakt door 

angst voor de eigen sociale positie. Daarbij is het volgens hem niet wenselijk een ‘jodenkind’ 

te krijgen. (H.W.F., p. 502). 

 De agressie van de agenten wordt veroorzaakt door hun superioriteitsgevoel. Zoals 

eerder aangegeven wordt de ik-verteller bij zijn arrestatie verteld door de agenten dat de joden 

niet-joden dankbaar moeten zijn en geen problemen moeten maken omdat de niet-joden de 

oorlog gewonnen hebben en de joden dus hun leven aan hen te danken hebben. Volgens 

Hondius zou dit superioriteitsgevoel veroorzaakt worden door een verdrongen schuldgevoel 

van niet-joden tegenover joden over de tijdens de bezetting niet of te weinig verleende hulp 

aan joden.195  Dat domheid ook een oorzaak van antisemitisme is wordt niet expliciet gezegd, 

van Victor wordt zelfs sterk benadrukt dat hij een intellectueel is, maar alle niet-joodse 

personages praten mee met eeuwenoude vooroordelen zonder er werkelijk bij stil te staan of 

die ideeën terecht zijn. Ook weigeren zij erover na te denken, zij houden zich liever dom.  

 Verder blijkt ook uit de roman dat antisemitisme niet ontstaat uit kwaadwillendheid. 

De niet-joodse personages hebben vooroordelen die al heel lang bestaan en waar ze dus naar 

alle waarschijnlijkheid mee zijn opgegroeid. De scheiding tussen joden en niet-joden is 

versterkt door de scheiding die door de Tweede Wereldoorlog is gecreëerd. De niet-joodse 

personages wekken geen sympathie bij de lezer omdat zij vluchten voor het onderwerp en 

alleen daarvoor hun vriend laten vallen. Zij proberen hem niet eens te begrijpen. Doordat de 
                                                 
194 Zie p. 14. 
195 Hondius 1989: p. 33-35. Zie ook p. 14. 
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lezers geen sympathie kunnen krijgen voor de vrienden van de ik-verteller wordt duidelijk 

gemaakt dat het negeren van het onderwerp, overdreven prosemitisch zijn en het hebben van 

antisemitische ideeën niet wenselijk is. 

 

Maar vooral in de ik-verteller is de visie van Van der Veen op de relatie tussen joden en niet-

joden in de werkelijkheid te herkennen. Van der Veen maakt zijn visie duidelijk met behulp 

van de autoanalyse van de ik-verteller. De ik-verteller denkt dat hij vrij is, heeft zich op 

allerlei mogelijke manieren afgeschermd van anderen, zelfs tot in de keuze van zijn woning, 

en merkt door zijn liefdesrelatie met Vera dat die afzijdige houding toch niet vol te houden is. 

Door haar onvrijheid en de joden in haar omgeving voelt zijn eigen vrijheid onbehaaglijk. Hij 

voelt zich niet meer op zijn gemak tussen zijn ‘onschuldige’ vrienden. Hij voelt zich ook 

schuldig als hij verlangt naar de periode waarin hij zich ook nog zo onschuldig voelde en 

wanneer negatieve gedachtes over joden bij hem opkomen. Hij merkt ook dat hij zelf toch 

meegaat in een antisemitische tendens waardoor hij toch niet zo vrij is als hij dacht. Wanneer 

hij zich hiervan bewust is geworden wil hij een kant gaan kiezen. Hij wil zich inzetten voor de 

vrijheid van Vera: ‘Ik moest haar steunen en de vrijheid om haar heen scheppen waarin zij 

zich onbelemmerd kon bewegen’ (H.W.F., p. 448) maar ook voor alle joden achter haar omdat 

hij ziet dat hun vrijheden door allerlei vormen van antisemitisme beperkt worden. Zij moesten 

hierdoor hun huis en land ontvluchten, daarmee hun geliefden achterlaten en worden 

mishandeld. 

 Hierbij vraagt hij zich alleen af hoe en waarom. Constant staat hij stil bij zijn eigen 

motieven, en ook anderen doen dat. Hij ziet in dat het te makkelijk is om enkel te zeggen dat 

hij wil opkomen voor de joden dus zoekt hij een manier om zijn woorden te bewijzen.  

 Hij is het niet eens met de ideeën van het antisemitisme en zet zich er uiteindelijk 

tegenaf. Het boek wijst niet met een beschuldigende vinger naar alle niet-joden. De ik-

verteller heeft zelf ook antisemitische gedachtes en hij analyseert zijn eigen ideeën en 

gevoelens. Juist daardoor stoot het verhaal de lezer niet af maar kan de roman hem aanzetten 

tot reflectie over de eigen ideeën. Het verhaal is dus geen directe poging om de lezers erop te 

wijzen hoe slecht ze zijn en van ze te eisen dat zij hun leven beteren, maar een poging om aan 

te zetten tot reflectie op de eigen ideeën. De lezer voelt zo misschien eerder mee met de 

verteller en ziet zijn eigen verantwoordelijkheid in deze kwestie misschien wel in. De ik-

verteller ziet in elk geval zijn verantwoordelijkheid voor Vera, haar vrijheid en de vrijheid van 

alle joden duidelijk in. Uiteindelijk besluit hij die verantwoordelijkheid te tonen door in 

opstand te komen tegen een agent die strenger dan normaal optreedt omdat het een 
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bijeenkomst van joden betreft. De ik-verteller heeft hiermee het gevoel zijn woorden met een 

daad te hebben bewezen. Hij heeft het gevoel leed te hebben ervaren zoals joden dat doen en 

daardoor mag hij zich vereenzelvigd voelen met een jood. Enkel accepteren dat zijn vriendin 

joods is is namelijk niet voldoende. Als de nood aan de man komt heeft hij dan nog altijd de 

optie om er niets mee te maken te hebben? Een jood kan zich in elk geval niet afzijdig 

houden, daarom staat een niet-jood er altijd buiten tenzij hij zich vereenzelvigt met de joden. 

 Verder stelt Van der Veen de vraag aan de orde in Het wilde feest hoe schuldig joden 

en niet-joden zijn aan de oorlog en het daarbijbehorende leed. De ik-verteller wil Vera een 

aantal keer de schuld geven van de problemen in zijn leven die veroorzaakt zijn door zijn 

omgang met joden, maar realiseert zich elke keer dat niet zij, maar juist hijzelf schuldig is. 

Bijvoorbeeld:  

 

‘Zij, de vluchtelingen, de honderdduizenden achter Vera, hadden mij mijn vrienden gekost. 

(…) Vera moest mij veel vergoeden. Toen sloeg ik hard, woedend met mijn vuist tegen de 

rand van het bed. Zo was het niet, ik had alles aan Vera goed te maken en aan allen achter 

haar (H.W.F., p. 459). 

 

En niet alleen bij Vera ziet hij in dat de joden onschuldig zijn. Bij het aanzien van de 

vluchtelingen uit het huis bij Jane’s Corner vindt de ik-verteller hen eerst vies, eng en zeer 

vreemd. Wanneer hij hen beter leert kennen beseft hij dat iedereen zich zo zou gedragen 

wanneer men zich in de situatie zou bevinden van de vluchtelingen: 

 

Neem een van die bolle Amerikanen, stop hem drie jaar op een hongerrantsoen in een 

stinkend concentratiekamp, gooi zijn vrouw en zijn kinderen in de gaskamer, laat een paar 

bruten op hem los met laarzen en knuppels en je zult het zien; hij is een jood geworden, de 

bange tics, de levend geworden, meest beschamende instincten staan op zijn tot idiotengrijns 

verwrongen gezicht te lezen. We zijn allemaal joden als we er eenmaal toe veroordeeld 

worden (H.W.F., p. 452). 

 

 Alle schuld bij de joden leggen is volgens de ik-verteller dus onterecht. Toch worden zij niet 

van alle schuld ontheven. Mevrouw Lopes voelt zich zeer schuldig over het achterlaten van 

haar moeder in Nederland die daardoor de oorlog niet overleefde. Nergens wordt duidelijk 

gemaakt waarom zij haar moeder niet heeft meegenomen. Daartegenover staat dat de Duitsers 

haar moeder uiteindelijk hebben gedeporteerd en vermoord. 
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 De schuldvraag voor niet-joden gaat voornamelijk over de schuld van de ik-verteller, 

voornamelijk of hij schuldig is wanneer hij niets doet. Bij de familie Lopes thuis voelt hij zich 

schuldig wanneer hij niets zegt na een uitbarsting van Mevrouw Lopes over het achterlaten 

van haar moeder. Hij heeft het gezin dan net leren kennen en niemand vraagt hem om een 

reactie. Op dat moment is het nog te begrijpen dat hij niets doet en is hij niet werkelijk 

schuldig. Wanneer hij niets doet op het moment dat Frank in het openbaar vernederd wordt 

voelt hij zich echter terecht schuldig. Ook al doet hij niet mee met de vernedering, niets doen 

is bijna net zo erg.  

 Het schuldgevoel over zijn misbruik van Vera lijkt in eerste instantie wat overdreven; 

Vera is zich van geen kwaad bewust en neemt hem ook niets kwalijk. De seks was alleen 

nogal hardhandig en niet zozeer uit liefde maar om het beeld van de verkrachting weg te halen 

van zijn netvlies: ‘en stootte ik woedend het beeld weg van de woesteling, het monster, dat 

haar had gescheurd’ (H.W.F., p. 510). Vervolgens is het schuldgevoel ook heel makkelijk 

weer verholpen. Mevrouw Lopes hoefde enkel te lachen en dan komt hij zelf ook tot de 

conclusie dat hij zijn schuldgevoel overdreef: ‘en zij lachte. En op dat ogenblik schoven de 

wolken voor mijn brein weg. (…) Ik wist nu dat ik te kinderachtig was, te jong, te dom, te 

dronken (H.W.F., p. 514). Toch blijft zijn overdreven schuldgevoel naar mijn mening 

ongeloofwaardig. 

 Daarnaast voelt hij zich schuldig in het bijzijn van de joodse vluchtelingen, of in elk 

geval heeft hij het gevoel schuldig bevonden te worden als representant van alle niet-joden die 

de oorlog begonnen en verantwoordelijk zijn voor de jodenvervolgingen. Zoals eerder 

aangegeven is deze houding enkel een reflectie van zijn eigen schuldgevoel omdat de 

vluchtelingen alleen maar aardig zijn en allerminst haatdragend of beschuldigend jegens de 

ik-verteller zijn. Zelf heeft de ik-verteller niets gedaan tegen joden, maar ook (nog) niet tegen 

niet-joden. Hij verliet Nederland kort voordat het land bezet werd, niet vanwege de oorlog 

zelf. Hij bekommerde zich niet om het lot van vele joden, ook in Amerika niet totdat hij Vera 

ontmoette. Net als bij de vernedering van Frank kijkt de ik-verteller passief vanaf de zijlijn 

toe en doet hij niets, wat bijna net zo erg is. Die passiviteit verklaart zijn schuldgevoel, wat 

ook wel terecht lijkt te zijn. Of de joden iets van hem verwachten of niet, hij beseft dat hij de 

verantwoordelijkheid moet nemen voor hun vrijheid. Al is het een druppel op een hete plaat, 

afzijdig blijven kan hij niet langer.  

 In een speech die de ik-verteller geeft op een van de bijeenkomsten in het huis bij 

Jane’s Corner legt hij uit dat het negeren van het leed van joden en passiviteit net zo erg zijn 

als antisemitisme maar dat joden hier zelf ook aan meedoen: 
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‘Maar niemand kan zich nog op die onschuld beroepen, joden evenmin als niet-joden. 

Niemand zal ooit kunnen zeggen: we hebben het niet geweten. Hier vergeven en vergeten is 

godslastering en tast het voortbestaan van de mens zelf aan.(…) Al wat vroeger verborgen 

werd gehouden, werd goedgepraat of genegeerd door niet-joden en ook door joden die zich 

illusies maakten; het moet herkend worden en aan de kaak gesteld als werk van de antisemiet. 

Achter zijn beledigingen en insinuaties moeten we altijd de kindermoordenaars blijven zien. 

De wereld moet van hem genezen of te gronde gaan’ (H.W.F., p. 489-490). 

 

Naast antisemitisme en passiviteit is ook overdreven prosemitisme niet goed volgens de ik-

verteller: ‘Er zijn uitstekende joden en ook uitstekende christenen, maar zolang we voor de 

joden een onderscheid maken, is er toch altijd de verzwegen achtergrond dat zij die 

uitstekendheid erg nodig hebben, dus om iets goed te maken, hun joodzijn in het algemeen, 

wat bij de christenen overbodig is’ (H.W.F., p. 474). 

 

De vroegere periode in zijn leven associeerde de ik-verteller met onschuld, maar hij ziet in dat 

hij niet onschuldig was. In het verhaal wordt duidelijk dat joden vaak de schuld krijgen terwijl 

dat niet terecht is. De arrestatie van de ik-verteller is hierin het duidelijkst omdat de agenten 

de nadruk leggen op de ik-vertellers vermeende joods zijn en hem arresteren terwijl hij geen 

werkelijke misdaad begaan heeft. En het is vaker te zien in het verhaal, ook Vera en Frank 

wordt geweld aangedaan terwijl zij nergens schuldig aan zijn. Duidelijk wordt dus gemaakt 

dat joden vaak ten onrechte beschuldigd worden, maar ook niet geheel onschuldig zijn en dat 

niet-joden juist wel schuld hebben door antisemitisme of passiviteit. Deze visie wordt niet 

expliciet verwoord maar wordt gaandeweg het verhaal duidelijk gemaakt. 

 De ik-verteller kan geen directe vrijheid bereiken voor de joden, hij is zich alleen 

bewust geworden van zijn verantwoordelijkheid en wil die vrijheid nog wel gaan proberen te 

bereiken. Hoe hij dat zou kunnen bereiken wordt niet gezegd. Wel wordt aangegeven dat de 

relatie tussen joden en niet-joden problematischer is dan de meeste niet-joden willen denken 

en dat men de verantwoordelijkheid voor de vrijheid van joden zou moeten accepteren.  

 De roman biedt uiteindelijk geen oplossing voor de problematische relatie tussen 

joden en niet-joden. Geen enkel niet-joods personage vertegenwoordigt een ideaalbeeld. De 

ik-verteller komt uiteindelijk in de buurt, maar het is geen optie voor alle niet-joden om zich 

te laten arresteren. Het boek toont enkel aan hoe de relatie nu is en dat die niet goed is. Het 

was duidelijk niet Van der Veens uitgangspunt iets concreets te veranderen aan de werkelijke 

situatie. Er is geen sprake van een dwingende vinger naar de lezer die op fouten wijst van 
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anderen en op een betere behandeling aandringt. Wel laat de roman zien hoe het 

antisemitisme nog leeft en dat overdreven prosemitisme en passiviteit net zo erg zijn, in de 

hoop dat mensen de situatie herkennen, er verontwaardigd over zijn en hun 

verantwoordelijkheid nemen. Als alle lezers dat zouden doen dan zou dat volgens Van der 

Veen veel meer vrijheid opleveren voor de joden. 

  

 

 



 69

5. Conclusie 

Het wilde feest wordt in de meeste besprekingen van het oeuvre van Van der Veen zijn beste 

werk genoemd. In deze roman verbindt hij een zeer actueel maatschappelijk onderwerp aan 

zijn grondthema ‘vrijheid’. Omdat tot dusver geen uitgebreide toelichting beschikbaar was op 

deze vaststelling is daar in deze scriptie onderzoek naar gedaan, aan de hand van de volgende 

hoofdvraag: 

 
‘Hoe heeft Adriaan van der Veen zijn visie op de relatie tussen joden en niet-joden literair 

verwerkt in zijn roman Het wilde feest?’ 

 

Om duidelijk te maken dat Het wilde feest over de werkelijkheid handelt, heeft Van der Veen 

een aantal keer de realiteit duidelijk herkenbaar gemaakt die beschreven is in het eerste 

hoofdstuk van deze scriptie. De werkelijkheid is vooral te herkennen in uitingen van de 

personages, zowel in personagetekst als vertellerstekst. Daarnaast verbeelden de personages 

verschillende bestaande typen joden of niet-joden. Het beeld dat Van der Veen van joden 

schetst is echter niet volledig en zeer stereotiep; ook hij ontkomt niet aan de bestaande 

vooroordelen over joden. 

 In de levensbeschouwelijke opvattingen van Van der Veen beknotten niet-joden de 

vrijheid van joden en moeten de eerstgenoemden de verantwoordelijkheid op zich nemen om 

die vrijheid voor joden te bereiken. Ook in Het wilde feest beperken de niet-joodse personages 

de vrijheid van de joodse personages. Personages worden mishandeld of gevangengezet en 

velen zijn gevlucht uit hun thuisland enkel vanwege hun (vermeende) joodse afkomst. De in 

de roman gegeven oorzaken voor het gedrag van niet-joden zijn: angst, schuldgevoel, 

superioriteitsgevoel en eeuwenoude vooroordelen. Hun houding is niet ontstaan uit 

kwaadwillendheid maar door de scheiding tussen joden en niet-joden, die door de oorlog 

vergroot is. Doordat het verhaal geen sympathie wekt voor de niet-joodse personages maakt 

Van der Veen duidelijk dat hun houding te veroordelen is. 

 Verder is de visie van Van der Veen het duidelijkst verbeeld in de ik-verteller. Hij is 

het enige niet-joodse personage in de roman voor wie de roman wel sympathie wekt. Door het 

ik-vertellersperspectief kan de lezer goed met hem meeleven tijdens zijn ontwikkelingsproces. 

Door de constante zelfreflectie volgt de lezer hoe de ik-verteller tot het inzicht komt dat de 

vrijheid van joden op meerdere manieren beperkt wordt, dat hij daar ook aan meedeed door 

zich afzijdig te houden en dat hij besluit zijn verantwoordelijkheid te nemen voor de joden en 
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Vera in het bijzonder. Hierbij wordt hij voortdurend met de vraag geconfronteerd, in hoeverre 

hij daarbij oprecht is. Doordat ook de hoofdpersoon aanvankelijk niet vrij van antisemitisme 

is en het verhaal vragen stelt over schuld, wordt er niet met een beschuldigende vinger naar 

iemand gewezen. Hiermee zet de roman aan tot zelfreflectie van de lezer over zijn eigen 

houding en verantwoordelijkheden. Zoals Vera de ideale vertegenwoordigster van de joden is 

voor de ik-verteller is hij zelf de ideale representant voor de gemiddelde niet-joodse lezer. 

 De ik-verteller kan geen directe vrijheid bereiken voor Vera of een van de andere 

joden, maar er wel naar streven. Het verhaal biedt geen oplossing voor het probleem. Hoewel 

de ik-verteller inziet dat hij zijn verantwoordelijkheid wil nemen voor de joden wordt nergens 

duidelijk hoe dat precies zou moeten. Ook de ik-verteller is geen ideaal persoon. Als alle 

lezers echter ook in zouden zien dat zij meer op moeten komen voor de joden zou dat volgens 

Van der Veen veel meer vrijheid opleveren voor die groep.  

 Ook door middel van belangenruimte maakt Van der Veen duidelijk dat de ik-verteller 

in eerste instantie afzijdig wil zijn van alles en iedereen om hem heen. Zijn ontwikkeling naar 

een betrokken persoon staat in sterk verband met het huis in Jane’s Corner.  

 Veel kernbegrippen uit de levensbeschouwelijke opvatting van Van der Veen zijn ook 

terug te zien in de abstracte en concrete motieven van Het wilde feest. Deze roman is, 

overeenkomstig Van der Veens intentie, een variatie op zijn grondthema vrijheid, ook gezien 

het grondmotief van de roman, de tegenstelling vrijheid en gebondenheid. Zoals de 

recensenten aangaven is zijn meest bekende werk Het wilde feest inderdaad een duidelijke 

vertolking van zijn ideeën. 

 Van der Veen verwoordt zijn visie dus niet expliciet, maar maakt die gaandeweg het 

verhaal duidelijk. Door het verwerken van elementen uit de werkelijkheid, verschillende 

typen joodse en niet-joodse personages, vertellerstekst, persoonstekst, gebeurtenissen, 

belangenruimte en vooral door het perspectief, het ontwikkelingsproces en de zelfanalyse van 

de ik-verteller draagt Van der Veen zijn ideeën over aan de lezers in de hoop dat het verhaal 

hen aanzet tot zelfreflectie, waardoor de relatie tussen joden en niet-joden ooit zal verbeteren. 
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