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Woord voorafWoord voorafWoord voorafWoord vooraf    

    

Een cultureel verschijnsel als literatuur kan niet zonder waardeoordelen. Als 

niemand literatuur mooi, lelijk, spannend, aangrijpend of verontrustend zou 

vinden, dan hadden we wel fictie en geschiedschrijving, maar geen literatuur. De 

ervaring van literatuur is mijns inziens van eminent belang voor het bestaan 

ervan. De oordelen die lezers zich over literatuur vormen, zijn vaak het begin van 

een zekere conceptvorming over het verschijnsel literatuur. Hierbij bedienen 

lezers zich dikwijls van een bepaald onderscheid tussen hoge en lage vormen van 

literatuur. 

In het geval van schrijver Ronald Giphart viel mij op dat lezers soms een 

bepaalde waardering voor zijn werk hebben, maar dat men niet hardop durft te 

zeggen dat hij literatuur schrijft. Zijn romans gaan te veel over seks om tot de 

echte literatuur te kunnen behoren, lijkt de veronderstelling. Dit kwam althans 

naar voren wanneer ik mensen vroeg waarom ze Giphart geen literaire schrijver 

vonden. De schrijfstijl werd vaak wel gewaardeerd, maar de thematiek was te 

weinig serieus of te melig. Daarnaast bleek het vaak gemakkelijker om te zeggen 

wat geen literatuur is dan uit te leggen waaraan literatuur moet voldoen. 

De stelligheid en hardnekkigheid van waardeoordelen enerzijds en de 

gebrekkige argumentatie hiervoor anderzijds zijn het beginpunt van mijn scriptie 

geweest. Hierdoor ben ik mij gaan verdiepen in discussies over literaire canons, 

cultuurkritiek, receptie-esthetica en literatuursociologie. 
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1. 1. 1. 1. InleidingInleidingInleidingInleiding 

    

Als iemand een product aan de man wil brengen, dan zijn er ten minste twee 

manieren waardoor hij de koop interessant kan maken. In de eerste plaats kan hij 

ervoor zorgen dat de kwaliteit van zijn product significant beter is dan die van de 

concurrent. In de tweede plaats kan de verkoper zijn koopwaar op zo’n manier 

presenteren dat de klant overtuigd raakt dat hij het product moet kopen, 

bijvoorbeeld omdat het zo goed lijkt. In dit laatste geval legt men nadruk op de 

vorm van het product en gaat men ervan uit dat het ‘geloof’ in het product 

minstens zo belangrijk is als het product zelf. Waarop dat geloof precies gebaseerd 

is, wordt voor een belangrijk deel bepaald door de doelgroep waaraan de verkoper 

zijn product wil slijten. De consument moet overtuigd raken dat hij het product 

nodig heeft. Of een artikel vrij letterlijk ‘geloofwaardig’ is, hangt af van de vraag 

hoe het gepresenteerd wordt. Alle factoren die een rol spelen bij de beeldvorming 

omtrent het product zijn hierbij van belang. 

 In zeker opzicht is deze benadering vergelijkbaar met mijn benadering van 

het onderwerp van mijn scriptie. Hoewel enkele romans aan bod zullen, zal ikzelf 

weinig spreken over de inhoud van die romans. Laat staan dat ik aan de hand van 

enkele interpretatieve instrumenten een literaire duiding zal geven. In mijn 

scriptie laat ik die taak over aan de critici van de journalistieke en academische 

literatuurkritiek. In plaats van het literaire werk op de snijtafel te leggen stel ik de 

personen en instanties centraal die zich met de interpretatie en waardering van 

literatuur bezighouden. Hoe het product gepresenteerd wordt en wat daarvan de 

effecten zijn voor de waardering van het product zijn twee speerpunten van mijn 

scriptie. Ik richt me zogezegd niet op het koopwaar, maar op de verkopers, 

oftewel op de literatuurcritici en schrijvers. 

 Het hoofdonderwerp van mijn scriptie is de ontwikkeling van het vroege 

schrijverschap van Ronald Giphart. Ik ben primair geïnteresseerd in Gipharts 

positie in het literaire veld vóór en tijdens zijn betrokkenheid bij schrijversgroep 
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Generatie Nix, bestaande uit Rob van Erkelens, Don Duyns, Hermine Landvreugd, 

Joris Moens, Joost Zwagerman en natuurlijk Ronald Giphart zelf. De vraag die ik 

in mijn scriptie zal proberen te beantwoorden is: welke literatuwelke literatuwelke literatuwelke literatuursociologische ursociologische ursociologische ursociologische 

betekenis heeft Generatie Nix gehad voor de ontwikkeling van het auteurschap betekenis heeft Generatie Nix gehad voor de ontwikkeling van het auteurschap betekenis heeft Generatie Nix gehad voor de ontwikkeling van het auteurschap betekenis heeft Generatie Nix gehad voor de ontwikkeling van het auteurschap 

van Ronald Giphart?van Ronald Giphart?van Ronald Giphart?van Ronald Giphart? Aan de hand van recensies uit de journalistieke 

literatuurkritiek zal ik twee beelden schetsen van Giphart als debuterend schrijver 

en Giphart als Nixer. Hierbij ga ik onder andere in op de ontwikkeling van zijn 

literatuuropvatting, de reacties van de literatuurkritiek, zijn rol binnen de 

schrijversgroep, zijn omgang met media en de literatuuropvatting van Generatie 

Nix zoals die in de media naar voren kwam. Waarom juist deze zaken voor het 

voetlicht treden, licht ik toe in de beschrijving van het theoretisch kader.



 8 

2222....    Literatuursociologie als basisLiteratuursociologie als basisLiteratuursociologie als basisLiteratuursociologie als basis    

 

Niet geheel zonder reden bracht ik in de inleiding het woord ‘geloof’ in verband 

met de beeldvorming van een product. Een van de centrale stellingen van mijn 

scriptie is dat de culturele waardering van een literair product nauw samenhangt 

met de wijze waarop dat product in de pers op de voorgrond treedt. Een roman 

komt niet zomaar in het middelpunt van de belangstelling. De mate waarin 

literaire werken media-aandacht krijgen, hangt volgens sommige 

literatuursociologen sterk af van gezaghebbende personen en instanties in het 

zogeheten literaire veld. In dit gedeelte van mijn scriptie zal ik ingaan op de 

theoretische achtergrond van begrippen als ‘het literaire veld’ en ‘beeldvorming’. 

Zonder enige kennis van dergelijke sleutelbegrippen valt het hoofdgerecht zwaar 

op de maag. Naast uitleg van specifieke termen zal ik ook duidelijk maken wat de 

focus van mijn onderzoek is en op basis van welke theoretische gronden ik tot die 

focus ben gekomen. Ik zal echter beginnen met een korte toelichting op de reden 

waarom ik een aantal literatuursociologische stellingen als uitgangspunt gekozen 

heb. Een zekere scepsis ten aanzien van de intrinsieke waarde van literatuur 

bepaalde voor een groot deel mijn besluit om het onderwerp vanuit 

literatuursociologische invalshoek te benaderen. 

 

2.1 De intrinsieke waarde van kunst en literatuur 

Vanuit sociaal-cultureel en wetenschappelijk oogpunt is de waardering van 

literatuur over het algemeen een problematische gegeven. Zoals Michaël Zeeman 

terecht constateert in zijn artikel ‘Een literaire canon’ worden discussies over de 

waardering van literatuur en de literaire canon vaak gekenmerkt door een 

bepaalde culturele onzekerheid.1 Ondanks deze onzekerheid, komt hij in zijn 

betoog tot de vaststelling: ‘De canon is open; er valt op af te dingen en aan toe te 

voegen. Wie dat goed kan, beïnvloedt de canon met effect, maar toont eveneens 

                                                 
1 Michaël Zeeman, ‘Een literaire canon’, www.academischeboekengids.nl (13-10-2007) 
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aan hoe betrekkelijk die canon is.’ Daarnaast heeft een literaire canon volgens 

hem een ‘pedagogisch’ en ‘didactisch’ doel dat we niet moeten vergeten.2 Hij zegt 

hierover: ‘De pedagogische verdienste van de canon, van welke canon dan ook, 

ligt in de mate waarin de gebruiker ervan leert het open karakter van de canon uit 

te buiten.’ De hiërarchie in de literatuur, die onvermijdelijk volgt uit de 

beoordeling van literatuur, is volgens Zeeman volstrekt relatief en veranderlijk, 

maar tegelijkertijd noodzakelijk voor de bestudering van romans en daarom 

onmisbaar. 

 Deze gedachten van Zeeman over de rol van literatuur in culturele context 

bezitten een zekere aantrekkingskracht en klinken weinig problematisch. Toch 

verhelen ze iets. Zeeman legt niet uit waarom iemand ook maar iets zou moeten 

opsteken van literatuur of waarom pedagogische effecten van belang zijn. Zelfs als 

we voetstoots aannemen dat de mens gebaat is bij onderricht en zelfontplooiing, 

dan is geenszins duidelijk waarom we literatuur als onderwerp zouden moeten 

kiezen. Een literatuursociologische benadering van het verschijnsel heeft echter in 

het geheel niet te kampen met deze problematiek. In het volgende deel zal ik 

laten zien hoe sommige literatuursociologen literatuur bestuderen en hoe ik hun 

benadering van het fenomeen in mijn onderzoek zal toepassen. 

   

Een theoreticus die aan de wieg heeft gestaan van de literatuursociologie en al 

haar verschijningsvormen is de Fransman Pierre Bourdieu (1930-2002). Vanuit 

een antropologische visie benaderde Bourdieu de kunstwereld als een ‘cultureel 

veld’ dat ten diepste gekenmerkt wordt door een machtsstrijd. Randal Johnson 

zegt over Bourdieus werk: ‘One of its central concerns is the role of culture in the 

reproduction of social structures, or the way in which unequal power relations, 

unrecognized as such and thus accepted as legitimate, are embedded in the 

systems of classification used to describe and discuss everyday life – as well as 

cultural practices – and in the ways of perceiving reality that are taken for granted 

                                                 
2 Ibidem 
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by members of society.’3 Cultuur speelt volgens Bourdieu een belangrijke rol in 

het tot stand brengen van machtsstructuren die misschien niet openlijk erkend 

zijn, maar wel hun effect hebben. De (ongelijke) machtsverhoudingen liggen 

volgens hem besloten in de manier waarop critici verschillende kunstvormen 

classificeren. Tussen kunstopvattingen en opvattingen over het alledaagse leven 

zit volgens de Fransman niet zo veel verschil als op het eerste gezicht misschien 

lijkt. Het ‘verzwegen’ verband tussen deze twee soort opvattingen heeft Bourdieu 

geprobeerd aan te tonen. Als antropoloog bestudeerde hij kunst niet als een 

fenomeen op zich, maar als een sociaal-cultureel verschijnsel dat sterk afhankelijk 

was van individuele en collectieve belangen. Deze benaderingswijze betekende 

concreet dat hij zich niet bezighield met de interpretatie van kunst, maar met de 

bestudering van instanties en personen die door het artistieke circuit als 

gezaghebbende interpretators werden aangemerkt. Bourdieu nam derhalve niet 

aan dat kunst intrinsieke waarde bezat, maar ging ervan uit dat kunst pas waarde 

kreeg (toegekend) binnen een sociaal-culturele context. 

Bourdieus onderzoek ging dus zeer breed in op de verschijnselen kunst en 

cultuur. Een Nederlandse theoreticus die specifiek de waardering van literatuur 

onder de loep genomen heeft, is literatuursocioloog Cees van Rees. Stellen dat de 

intrinsieke waarde van kunst of literatuur geen theoretische grond heeft, is stap 

één. Stap twee is het onderbouwen van deze stelling. Aan de hand van een stelling 

van Van Rees wil ik laten zien welke argumenten er voor kunnen pleiten om de 

intrinsieke waarde van literatuur fundamenteel te betwijfelen. 

 In zijn paper ‘Consensusvorming in de literatuurkritiek’ legt Van Rees een 

grote twijfel aan de dag met betrekking tot de theoretische basis van de 

literatuurkritiek. Zo stelt hij: ‘[…] dat critici niet over enigerlei instrument 

beschikken om de zgn. ‘intrinsieke’ kwaliteit van een literair werk vast te stellen. 

Kwaliteit wordt in de kritiek noch eenmalig noch eenduidig vastgesteld. Wat (ten 

onrechte) wel eens als ‘vaststelling van kwaliteit’ wordt aangeduid is in feite een 

                                                 
3 Randal Johnson, ed., Pierre Bourdieu, The Field of Cultural Production. Essays on Art and 

Literature, p. 2 
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langdurig proces van toekenning van kwaliteit.’4 In de literatuurkritiek wordt 

volgens Van Rees niet of nauwelijks met argumenten onderbouwd waarom een 

literaire tekst goed of slecht is. Het ontbreekt de kritiek naar zijn mening ten 

enenmale aan empirisch bewijs voor de intrinsieke waarde van romans. De 

hiërarchie in de literatuur, de literaire canon, stoelt zijns inziens op een 

voortdurende toekenning van kwaliteit en niet op een objectieve ‘vaststelling van 

kwaliteit’. Er worden aannames gedaan, maar die aannames worden niet 

bekrachtigd door een logisch of wetenschappelijk betoog, ook niet binnen de 

academische literatuurbeschouwing, aldus Van Rees. Deze constatering leidt hem 

tot de conclusie dat de waarde van literatuur in principe extrinsiek bepaald is, 

oftewel ‘van buiten’ door critici toegeschreven. De intrinsieke waarde van 

literatuur is niet per se non-existent, maar Van Rees stelt klip en klaar dat er geen 

wetenschappelijk middel is om een dergelijk bestaan hard te maken. 

 Wanneer men afstapt van het idee dat kunst intrinsiek waarde bezit, dan 

vallen er een aantal theoretische problemen weg. De vraag wat kunst is, is ineens 

niet meer zo relevant. Kunst wordt in esthetisch-sociologisch onderzoek immers 

gedefinieerd door de sociaal-culturele context waarin een kunstwerk bekendheid 

krijgt. Toch betekent de verwerping van het idee niet meteen dat de weg 

geplaveid is. Van Rees heeft laten zien dat het bewijs voor het bestaan van de 

intrinsieke waarde er niet of nauwelijks is. Maar waarom zijn er dan vele 

kunstliefhebbers die niettemin (voetstoots) aannemen dat de waarde van kunst 

intrinsiek bepaald is? Waardoor is zo’n grote groep misleid? 

Volgens Bourdieu kunnen we deze misleiding begrijpen als we het 

culturele veld benaderen als een verzameling van personen en instanties die een 

bepaald geloof aanhangen en in stand (willen) houden. Johnson zegt over 

Bourdieus conceptie van het culturele veld: ‘For Bourdieu, the specific economy of 

the cultural field is based on a particular form of belief concerning what 

constitutes a cultural (e.g. literary, artistic) work and its aesthetic or social value. 

                                                 
4 C.J. van Rees, ‘Consensusvorming in de literatuurkritiek’, p. 7 
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[…] Literature, art and their respective producers do not exist independently of a 

complex institutional framework which authorizes, enables, empowers and 

legitimizes them. This framework must be incorporated into any analysis that 

pretends to provide a thorough understanding of cultural goods and practices.’5 De 

personen en instanties in het veld zijn volgens de theoreticus afhankelijk van 

elkaar en houden samen het ‘geloof’ als het ware in stand. Zolang kunstenaars 

kunstwerken maken, overheidsinstanties kunstsubsidies uitdelen, critici kunst 

blijven voorzien van analyses en kritiek en het publiek de kunst blijft 

‘consumeren’, zal het literaire veld volgens Bourdieu voor alle betrokkenen zinvol 

en belangrijk zijn. Iedere speler heeft namelijk op zijn manier een rol en belang in 

kunstproductie en –consumptie. Het geloof is volgens de theoreticus niet 

geworteld in een rationele grond, als wel in persoonlijke en zakelijke belangen. De 

exorbitant hoge bedragen die soms in de kunstwereld omgaan, spreken in dat 

opzicht boekdelen. 

De individuele en zakelijke belangen verklaren voor een deel waarom 

velen uit het literaire circuit de literatuur een niet aantoonbare waarde 

toeschrijven. Het belang van het kunstlievende publiek lijkt echter zeer gering. 

De mensen die kunst consumeren, lijken als enigen van de genoemden niets terug 

te krijgen voor het geld en de tijd die zij investeren. De behoefte aan kunst wordt 

bevredigd en daar blijft het ogenschijnlijk bij. 

Ogenschijnlijk, want volgens Bourdieu steekt het net iets anders in elkaar. 

Zijns inziens zijn culturele interesses en kunstopvattingen middelen waarmee 

mensen zich een zekere status aanmeten. Johnson citeert uit Bourdieus magnum 

opus La Distinction (1979): ‘[…] taste classifies, and it classifies the classifier. 

Social subjects, classified by their classificatons, distinguish themselves by the 

distinctions they make, between the beautiful and the ugly, the distinguished and 

the vulgar, in which their position in the objective classifications is expressed or 

                                                 
5 Ibidem, pp. 9-10 
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betrayed.’6 Wanneer iemand verstand van kunst heeft, dan is dit volgens de 

Fransman een teken dat deze persoon een zekere sociaal-culturele status geniet en 

zich probeert te onderscheiden (van economisch minder bedeelden). Dergelijke 

kennis en interesse vereisen in de regel immers een bepaalde combinatie van 

opvoeding, milieu en scholing.7 Culturele ontwikkeling betekent niet alleen dat 

iemand tijd en energie over had om zich in kunst te verdiepen, het veronderstelt 

ook een zekere intelligentie en intellectuele interesse voor een fenomeen dat niet 

altijd even makkelijk te begrijpen is. 

 

2.2 Het literaire veld 

Van Rees’ kritiek op het idee van de intrinsieke waarde van kunst en Bourdieus 

notie van een belangenstrijd in het culturele veld zijn twee belangrijke 

uitgangspunten van mijn onderzoek. Ik zal me in mijn onderzoek echter beperken 

tot het zogeheten literaire veld dat in de theorie van Bourdieu een onderdeel van 

het culturele veld is. Om een concreet beeld te krijgen van dit 

literatuursociologische begrip bespreek ik eerst wat algemene conceptuele noties 

en daarna specifiek de rol van de literatuurkritiek en de auteur in het literaire 

veld. Deze twee zaken zijn volgens sommige literatuursociologen zeer bepalend 

voor de ontwikkeling van een auteurschap. 

 

In de visie van Bourdieu bestaat het literaire veld enerzijds uit de materiële 

productie en anderzijds uit de symbolische productie. In beide gevallen gaat het 

om de productie van literatuur, maar de eerste vorm heeft betrekking op een 

fysiek, tastbaar product en de tweede vorm op een geestelijk, intellectueel 

product. Wouter de Nooy adstrueert de twee categorieën in Richtingen & 

lichtingen als volgt: ‘De publikatie van een boek is in mijn definitie een voorbeeld 

van materiële produktie. Door de samenwerking tussen een auteur, uitgever, 

                                                 
6 Randal Johnson, ed., Pierre Bourdieu, The Field of Cultural Production. Essays on Art and 

Literature, p. 2 
7 Ibidem, p. 2 
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drukker en anderen, ontstaat er een fysiek object. Uitspraken van bijvoorbeeld de 

auteur of van critici over dit boek, beschouw ik als instanties van de symbolische 

produktie of beeldvorming. Een interview met een auteur is dus tegelijkertijd een 

materieel produkt, namelijk een bedrukt stuk papier, en een symbolisch produkt, 

namelijk een boodschap over de waarde en eigenheid van het besproken werk.’8 

 Uit dit voorbeeld blijkt dat de twee categorieën eigenlijk alleen in 

conceptuele zin strikt gescheiden zijn. Zoals De Nooy laat zien, kan in de praktijk 

een document zowel een materieel als symbolisch product zijn. En ook personen 

en instanties kunnen bij beide categorieën betrokken zijn. Een boekenuitgever 

heeft bijvoorbeeld volgens De Nooy primair een rol in de materiële productie van 

literatuur, maar een uitgever zal uiteraard ook proberen om de symbolische 

productie een bepaalde richting op te duwen. De uitgever wil uiteindelijk dat een 

boek goed verkoopt en zal, waar mogelijk, de beeldvorming naar zijn hand 

proberen te zetten. Al was het maar vanwege zijn loyaliteit aan de auteur. De 

achterflaptekst en de lovende citaten op de cover zijn voorbeelden van de wijze 

waarop een uitgever de beeldvorming tracht te beïnvloeden. 

 De feitelijke kruisbestuivingen tussen de materiële en symbolische 

literatuurproductie ondersteunen overigens Bourdieus idee dat het literaire veld 

onder de oppervlakte gekenmerkt wordt door een belangenstrijd. Voor een auteur 

kan het bijvoorbeeld vruchtbaar zijn als hij goede relaties onderhoudt met 

gezaghebbende recensenten of redacteurs van literaire tijdschriften. De verkoop 

en beeldvorming van een literair werk zijn immers gebaat bij zo veel mogelijk 

positieve reacties. Het literaire veld heeft in literatuursociologisch onderzoek 

naast een esthetische betekenis daarom ook een duidelijk sociale lading. 

Sociologische begrippen als ‘status’ en ‘hiërarchie’ krijgen de nodige aandacht in 

dergelijk literatuuronderzoek. 

 Naast auteurs, uitgevers en drukkers bestaat het literaire veld uit nog een 

aantal andere personen en instanties die een bijdrage leveren aan de symbolische 

                                                 
8 Wouter de Nooy, Richtingen & lichtingen, p. 17 
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en materiële productie van literatuur. Zo dragen literatuurcritici, 

literatuurdocenten, kunstraden die adviseren inzake het kunstbeleid van de 

overheid, jury’s van literaire prijzen, culturele supplementen van kranten, literaire 

tijdschriften, adviescommissies, boekcatalogi, literaire tv-programma’s en 

internetsites allen in verschillende mate een steentje bij aan de 

literatuurproductie. De mate van invloed van deze instanties en personen wordt 

onder andere bepaald door de grootte van het publiek dat bereikt wordt, het soort 

publiek dat bereikt wordt en de positie in het literaire veld. 

 

2.3 Literatuurkritiek en beeldvorming 

Susanne Janssen is een van de literatuursociologen die ervan overtuigd is dat de 

literatuurkritiek een zeer bepalende rol speelt in de waardering van literatuur. In 

haar proefschrift In het licht van de kritiek (1994) stelt ze: ‘[…] de classificatie van 

een tekst als literatuur, de specifieke waarde die zo’n tekst op een bepaald moment 

krijgt toegekend én de spreekwijzen die met betrekking tot die tekst in een 

gegeven periode als legitiem gelden, zijn het resultaat van een complex proces dat 

gereguleerd wordt door een aantal instituties uit het literaire veld, in 

wisselwerking met de auteurs van de betrokken teksten. In dat proces speelt de 

literatuurkritiek een dominante rol.’9 Uit deze woorden blijkt overigens niet 

alleen dat de literatuurkritiek in haar onderzoek een prominente plaats inneemt, 

ook de auteur wordt ook aangewezen als een van de belangrijke spelers op het 

literaire veld. De wisselwerking tussen auteurs en ‘een aantal instituties uit het 

literaire veld’ reguleren het complexe proces van esthetische waardering.10 

 Verder noemt Janssen in haar proefschrift het proces van esthetische 

waardering, oftewel het proces van beeldvorming, complex.11 Tot nu toe lijken de 

behandelde literatuursociologische ideeën tamelijk helder en geschikt om als 

theoretische basis te gebruiken. Een kritische lezer zal zich echter afvragen hoe 

                                                 
9 Susanne Janssen, In het licht van de kritiek, p. 18 
10 Ibidem 
11 Ibidem 
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het proces van beeldvorming precies begrepen moet worden. Betekent 

beeldvorming bijvoorbeeld dat op een gegeven moment één beeld dominant is en 

dat alle critici min of meer dezelfde literatuuropvatting delen? Het is niet 

aannemelijk dat het proces van beeldvorming zich keer op keer volgens dit ene 

stramien voltrekt. 

Hoewel het begrip ‘beeldvorming’ op een bepaalde consensusvorming in 

het literaire veld doelt, heeft het in de definitie die ik zal hanteren niet eenduidig 

betrekking op een situatie waarin iedereen dezelfde mening over een bepaald 

object of persoon aanhangt. Beeldvorming betekent sec dat er een zekere 

consensus of ‘orkestratie’ ontstaat nadat verschillende publicaties zijn verschenen 

over bijvoorbeeld een roman. Na een bepaalde tijd heeft iedere criticus als het 

ware zijn partij geblazen en zijn uit de kakofonie van kritiek een paar 

overheersende akkoorden doorgeklonken. Dit wil niet zeggen dat alle dissidente 

critici de handdoek in de ring gooien, maar wel dat er, ondanks mogelijk strijdige 

opvattingen, een algemeen beeld van een bepaald werk ontstaat. Dit beeld blijft 

niettemin veranderlijk. Beeldvorming is au fond een kwestie van 

geschiedschrijving en kan daarom altijd weer gewijzigd of bijgesteld worden. 

De Nooy beschrijft het proces van beeldvorming als volgt: ‘In veel gevallen 

berust de beeldvorming tevens op een asynchrone vorm van samenwerking tussen 

critici. In de uitspraken van een criticus kunnen doorgaans eerdere uitspraken van 

andere critici herkend worden […]. Het feit dat literatuurbeschouwers rekening 

houden met elkaars uitspraken, vertegenwoordigt een vorm van samenwerking 

die van cruciaal belang is voor de vorming van een vrij vast, algemeen verbreid en 

geaccepteerd beeld van de kwaliteit en het karakter van een literair werk of 

oeuvre.’12 Met een ‘asynchrone vorm van samenwerking’ refereert De Nooy aan 

het feit dat critici in de receptie vaak sterk hechten aan een bepaalde professionele 

autonomie. Ze proberen zich in wezen journalistiek of wetenschappelijk 

onafhankelijk op te stellen. Niettemin houden ze rekening met elkaars uitspraken 

                                                 
12 Wouter de Nooy, Richtingen & lichtingen, pp. 17-18 
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en creëren ze gezamenlijk een algemeen beeld van een roman of van een oeuvre. 

Deze ‘asynchrone vorm van samenwerking’ maakt mogelijk dat hun literair-

kritische uitspraken uiteindelijk een soort overeenstemming bereiken zonder dit 

(bewust) na te streven. 

Beeldvorming is er dus altijd. De enige concrete voorwaarde is dat een 

object, persoon of fenomeen in de literatuurkritiek of, breder genomen, in de 

media aandacht krijgt. Aan de andere kant moeten we beseffen dat de beschrijving 

van een proces als beeldvorming geen sinecure is. Alles wat in de literatuurkritiek 

verschijnt, draagt in principe bij aan de beeldvorming. Toch weegt het ene artikel 

niet even zwaar als het andere. Een aantal factoren die hierbij in ogenschouw 

moeten worden genomen, zijn bijvoorbeeld de status of autoriteit van de criticus, 

de status van het dagblad of tijdschrift waarin een artikel gepubliceerd wordt en 

de mate waarin een oordeel bijval krijgt van collega-critici. Alvorens we echter 

deze factoren onder de loep nemen, wil ik een blik werpen op de literatuurkritiek 

zelf. Janssen heeft op het belang van de kritiek ten aanzien van de beeldvorming 

gewezen, maar wat verstaan we precies onder literatuurkritiek? 

In zijn essay ‘How a literary work becomes a masterpiece’ gaat Van Rees in 

op de werking van de literatuurkritiek en op de wijze waarop teksten hun 

esthetische waarde krijgen. Hij gaat uit van de volgende stelling: ‘In order to be 

regarded as being of high quality, a text had to pass through the selection filters of 

three distinct types of critics: journalistic reviewers, essayists and academic 

critics.’13 Van Rees beschouwt de literatuurkritiek als een selectief mechanisme 

dat grofweg uit drie lagen bestaat: de journalistieke, essayistische en academische 

kritiek. Zijn woorden doen bovendien vermoeden dat een tekst eerst geselecteerd 

en beschouwd wordt door de journalistiek, daarna door de essayistische kritiek en 

ten slotte door de academische literatuurbeschouwing. Dat wil zeggen: als men 

wil bepalen wat de (extrinsieke) esthetische waarde van een tekst is, dan kan men 

onder andere bekijken tot welke laag van de literatuurkritiek een tekst is 

                                                 
13 C.J. van Rees, ‘How a literary work becomes a masterpiece’, p. 397 
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doorgedrongen. Wanneer een literair werk door verscheidene academische 

literatuurbeschouwers uitentreuren geanalyseerd wordt, dan wordt dat werk 

volgens Van Rees in de regel grote esthetische of culturele waarde toegekend. 

Denk bijvoorbeeld aan de volumineuze roman Ulysses (1922) van James Joyce. 

Over dat werk zijn zoveel academische studies verschenen dat de literaire waarde 

hiervan moeilijk te onderschatten is. In de literatuurkritiek geldt met andere 

woorden een bepaalde impliciete hiërarchie waarbij de academische kritiek aan de 

top staat en de journalistieke kritiek onderaan. 

Dit verschil in gezag tussen de verschillende lagen van de literatuurkritiek 

vloeit volgens Van Rees echter niet voort uit een meer omvattend of 

steekhoudend betoog van de academische laag. De intrinsieke waarde van literaire 

teksten kan volgens hem immers niet aangetoond worden. Het verschil in gezag 

heeft te maken met het (culturele) geloof dat men hecht aan verschillende vormen 

van kritiek en, meer prozaïsch, met een verschil in doelstelling van de 

afzonderlijke critici. Waar de journalistiek een overzicht probeert te geven van 

het huidige literatuuraanbod, daar poogt de academische kritiek vaak een beeld te 

geven van een bepaalde historische periode. Hoe langer de beschreven periode 

van de literair-kritische analyse, des te zwaarder lijkt het esthetisch oordeel te 

wegen. Als we echter puur naar het selectieproces en de waardetoekenning van de 

literatuurkritiek kijken, dan moeten we concluderen dat alle drie de lagen even 

belangrijk zijn. 

Nu we in beeld hebben wat de literatuurkritiek concreet behelst, kunnen 

we bekijken welke functie die kritiek in het literaire veld heeft. Volgens Frans 

Ruiter hebben de critici in het veld vooral een bemiddelende rol: ‘Voor de lezer is 

de criticus de ingewijde of expert die het werk van een auteur vertaalt in termen 

(conventies, literaire normen) die voor de lezer begrijpelijk zijn. Voor de auteur is 

de reactie van de literaire criticus een surrogaat van de lezersreactie. Al naar 

gelang het accent dat de criticus legt, zal hij meer gesprekspartner van de auteur of 
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gesprekspartner van de lezer zijn.’14 De literatuurbeschouwing slaat volgens Ruiter 

een brug tussen lezers en het fenomeen literatuur, dat voor sommigen af en toe 

moeilijk en zelfs onbegrijpelijk is. Daarnaast vormen recensies en literatuurstudies 

volgens hem een soort graadmeter voor schrijvers. De kritiek wordt zijns inziens 

door auteurs beschouwd als een lezersreactie die zeer bepalend is voor de mate 

waarin een literair werk culturele betekenis en esthetische waarde toegekend 

krijgt. De bemiddelende rol van de literatuurkritiek is volgens Ruiter dus 

tweeledig. 

Ik zou hier een derde bemiddelende functie aan toe willen voegen. De 

literatuurkritiek is voor lezers niet alleen een instituut dat moeilijke, literaire 

concepten meer inzichtelijk maakt, de kritiek is ook een klankbord voor lezers. De 

opinies die literatuurkritiek etaleert, bieden het leespubliek immers de 

mogelijkheid om zelf een mening te vormen. Door middel van een (originele) 

mening over het literatuuraanbod proberen lezers zich te onderscheiden (van 

mensen die bijvoorbeeld niet genoeg geschoold zijn om ‘met verstand’ over 

literatuur te praten). Een mening van een criticus fungeert in dergelijke situaties 

als een oriëntatiepunt. Op basis van professionele, literair-kritische oordelen 

vormen lezers hun mening. Impliciet en expliciet refereren ze aan recensies 

wanneer ze hun literaire opinie geven. De literatuurkritiek schept als het ware 

een talig kader waarbinnen betekenisvol over een bepaald werk gesproken kan 

worden. In die zin vormt de literatuurkritiek niet alleen een scharnier tussen lezer 

en literatuur en auteur en lezer, maar ook tussen lezers onderling. 

 

2.4 Het succes van een literatuurbeschouwing 

Zoals gezegd speelt de kritiek een belangrijke rol in de beeldvorming en 

waardering van literatuur. De vraag welke factoren doorslaggevend zijn voor het 

succes van een literair-kritische analyse, is tot nog toe onderbelicht gebleven. 

Wanneer wordt met andere woorden een recensie als gezaghebbend beschouwd 

                                                 
14 Frans Ruiter, De receptie van het Amerikaanse Postmodernisme in Duitsland en Nederland, p. 47 
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en stijgt of zakt een roman in de literaire hiërarchie? Van Rees somt de volgende 

elementen op in ‘How a literary work becomes a masterpiece’: ‘Factors 

determining this credence are rather the critic’s authority over his public, the 

degree of consensus among critics, the extent to which a critical judgment is 

believed to be compatible with the reputation already enjoyed by an author, and 

foremost a critic’s proficiency in employing a conception of literature.’15 Of een 

recensie gezaghebbend is, hangt volgens hem af van: (1) de mate waarin literair-

kritische uitspraken overeenstemmen met andere recensies en (2) met de reeds 

aanwezige auteursreputatie, (3) de autoriteit van de criticus en (4) zijn 

bekwaamheid om een literatuuropvatting voor het voetlicht te brengen. Deze 

laatste factor maakt duidelijk dat een literatuuropvatting zeer belangrijk is voor de 

kracht van het literair-kritische betoog. Die opvatting is als het ware de 

voedingsbodem voor het ‘geloof’ van het leespubliek. Daarnaast laten de eerste 

twee factoren zien dat een criticus niet zomaar in het wilde weg kan oordelen. 

Een geloofwaardig oordeel staat in de juiste verhouding tot andere recensies en de 

auteursreputatie. Een consistent literair-kritisch oordeel en bijval van collega-

literatuurbeschouwers dragen volgens Van Rees bij aan de geloofwaardigheid (en 

het succes) van een literatuurbeschouwing. 

Van Rees’ stelling dat bijval van collega-critici een belangrijke factor is 

voor het succes van een literair-kritische analyse, doet vermoeden dat de 

journalistieke en academische onafhankelijkheid van critici bij tijd en wijle 

dubieus is. Een criticus zou bijvoorbeeld zijn mening best een beetje kunnen 

bijstellen omdat hij verwacht daardoor meer bijval te oogsten. Het onderzoek van 

Janssen onderschrijft deze gedachtegang. Volgens haar staat het zelfbeeld van de 

literatuurkritiek op gespannen voet met haar bevindingen. Haar onderzoek levert 

‘diverse aanwijzingen’ dat er een bepaalde wisselwerking bestaat tussen 

literatuurbeschouwers en ‘andere in literatuur geïnteresseerden’.16 Zij stelt ten 

eerste dat critici hun oren wel eens laten hangen naar instanties en personen die 

                                                 
15 C.J. van Rees, ‘How a literary work becomes a masterpiece’, p. 413 
16 Susanne Janssen, In het licht van de kritiek, p. 198 
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betrokken zijn bij ‘de produktie, verspreiding en consumptie van literatuur’.17 

Critici zijn volgens haar daardoor geneigd om de keuzen en oordelen van derden 

te laten meewegen in hun eigen beoordeling. Ten tweede constateert zij in haar 

onderzoek dat dag- en weekbladen zich proberen te richten op de voorkeuren van 

het leespubliek. Ook dit zou de literair-kritische onafhankelijkheid twijfelachtig 

maken.18 Hier zien we dus wederom dat persoonlijke en zakelijke belangen niet 

weg te denken zijn uit de dagelijkse praktijk van het literaire veld. 

 

2.5 De auteur als speler in het literaire veld 

Tot nu toe hebben we gezien dat sommige literatuursociologen de 

literatuurkritiek een belangrijke en zeer bepalende rol toebedelen. Toch zijn de 

literatuurcritici geen alleenheersers als het gaat om de beeldvorming van een werk 

of oeuvre. De auteur is na de publicatie en presentatie van zijn literaire werk 

zogezegd niet overgeleverd aan de leeuwen. Volgens sommige 

literatuursociologen kan ook de auteur een beduidende rol in het literaire veld 

spelen. Welke middelen een auteur ter beschikking staan, hebben onder andere 

Janssen en De Nooy onderzocht. 

 

Aan de hand van drie casussen laat Janssen in In het licht van de kritiek zien dat 

niet alleen literatuurcritici de beeldvorming bepalen. In de conclusie van haar 

proefschrift stelt zij dat een auteur het eigen belang tot op zekere hoogte kan 

behartigen door zich tactvol in het literaire veld te bewegen. Ze resumeert: ‘Waar 

de Kopland- en de Vogelaar-receptie de positieve effecten van een actief optreden 

van de auteur demonstreren, illustreert de Verstegen-casus de negatieve 

implicaties van een passieve opstelling van de auteur voor de ontvangst van zijn 

werk.’19 Concreet betekent dit dat ambitieuze schrijvers zich niet kunnen 

beperken tot de productie van boeken, maar dat ze naast hun schrijverij 

                                                 
17 Ibidem, p. 198 
18 Ibidem, p. 198 
19 Susanne Janssen, In het licht van de kritiek, p. 199 
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activiteiten binnen het veld moeten ontplooien, opdat ze meer kans maken om in 

de belangstelling van de kritiek te (blijven) staan. De schrijver moet zich met 

andere woorden bezighouden met zaken die hem erkenning en steun in het 

literaire veld kunnen opleveren, zodat hij een soort netwerk opbouwt.20 Als 

voorbeeld geeft Janssen het uitoefenen van een functie in de 

literatuurbeschouwing of een functie bij de organisatie van een literair 

evenement. Bovendien is het volgens haar essentieel dat een schrijver blijk geeft 

van een literatuuropvatting én dat hij zich inspant om de beeldvorming omtrent 

zijn werk de gewenste richting op te laten gaan. 

Een auteur moet volgens Janssen dus ruwweg op drie zaken letten, wil hij 

zijn kans van slagen in het veld zo groot mogelijk maken. Ten eerste moet een 

schrijver zich actief opstellen en meer doen dan alleen maar poëzie of proza 

schrijven. Ten tweede is het van belang dat een auteur een literatuuropvatting 

over het voetlicht weet te brengen.21 Op die manier bevestigt hij dat er een 

gedachtewereld achter zijn werk steekt, dat hij de literatuur serieus neemt en dat 

zijn (complexe) werk analyse nodig heeft om begrepen te kunnen worden. Ten 

derde raadt Janssen de auteur aan om moeite te doen om de beeldvorming te 

beïnvloeden. In de praktijk moet een auteur volgens haar daarom op zoek naar de 

publiciteit en moet hij of zij de stem laten horen. Op die manier kan een schrijver 

de negatieve kritiek tegenspreken en het eigen standpunt toelichten dan wel 

uitbreiden. Dit laatste betekent dat een auteur vrij letterlijk zijn werk dient te 

verdedigen en dat een literatuuropvatting zeer essentieel is voor succes in het 

literaire veld. 

Maar er zijn naast de literatuuropvatting, de actieve en de defensieve 

houding van de auteur nog meer factoren die van betekenis kunnen zijn, als we de 

rol van de auteur in ogenschouw nemen. Zeker nieuwkomers kunnen en moeten, 

mits ze succes nastreven, hun best doen om een reputatie op te bouwen. Hun 

literaire gezicht moet in de media immers nog reliëf krijgen. 

                                                 
20 Ibidem, p. 200 en Wouter de Nooy, Richtingen & lichtingen, p. 21 
21 Iets wat Van Rees ook al zei over de literatuurbeschouwer. 
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De Nooy legt uit dat beginnende auteurs bepaalde strategieën kunnen 

volgen om zich een plaats in het literaire veld te verschaffen. Hij stelt: ‘Bij 

beginnende auteurs is de benoeming van een groep een middel om ruimte voor 

zichzelf te creëren. […] Bourdieu benadrukt deze strijd tussen gevestigde en 

beginnende auteurs, met de definitie van literatuur als inzet. Het zijn vaak echter 

niet zozeer de gevestigde auteurs zelf, waartegen de nieuwlichters zich afzetten, 

als wel de minder gevestigde dichters in hun voetspoor.’22 Door middel van 

groepsvorming kunnen beginnende schrijvers volgens De Nooy een vuist maken 

tegen de minder gevestigden. Denk hierbij aan auteurs en critici die meer tot de 

periferie behoren, de zwakkeren in de voedselketen bij wijze van spreken. Hoewel 

deze strategie de status van schrijvers kan verbeteren, heeft die ook een 

schaduwzijde. De negatieve kant van groepsvorming heeft volgens De Nooy te 

maken met een bepaalde conventie. Een eigen, individuele naam geldt zijns 

inziens in het literaire veld als ‘hoogste goed’. 23 Groepsvorming is volgens hem 

daarom vaak tijdelijk. Alleen in de beginfase van een auteurschap weegt het 

voordeel op tegen het nadeel. Zodra de aanvankelijke, aandacht vestigende functie 

vervaagt en enkele auteursnamen van mond tot mond gaan, zal de groep of 

beweging volgens De Nooy gerelativeerd worden en zullen sommige leden zich 

ervan distantiëren. 

Naast de strategie van groepsvorming beschrijft De Nooy nog twee andere 

manieren waarop beginnende auteurs hun positie in het literaire veld kunnen 

verbeteren. Ze kunnen volgens hem hun literatuuropvatting op twee wijzen in de 

strijd werpen.24 In de eerste plaats kunnen ze volgens De Nooy proberen te laten 

zien dat hun literatuur innovatief is, waarbij ze het verschil met reeds bekende, 

gevestigde werken onderstrepen. Hierbij draait het in eerste instantie om het 

opbouwen en tentoonspreiden van een literatuuropvatting. Dit is een vrij 

defensieve methode om de positie in het literaire veld te verbeteren. De auteur 

                                                 
22 Wouter de Nooy, Richtingen & lichtingen, p. 27 
23 Ibidem, p. 27 
24 Ibidem, p. 27 
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beklemtoont vooral de eigen kwaliteit en kiest er in eerste instantie niet voor om 

de kwaliteit van andere auteurs in twijfel te trekken of te ontkennen. In de 

tweede plaats kunnen beginnende schrijvers de gevestigde literatuur bestempelen 

als achterhaald of overbodig. Dit is een meer offensieve methode om een betere 

positie in het veld te verkrijgen. Deze meer agressieve aanpak is vaak gericht op 

datgene wat doorgaat voor esthetisch waardevol en draagt een zeker risico in zich. 

Als de esthetische waarde van de aangevallen partij te zeer wordt betwijfeld, dan 

bestaat de kans dat deze partij zich genoodzaakt ziet zich te verdedigen. In het 

ergste geval vormen de belanghebbenden één blok en lukt het de nieuwlichters 

niet om voet aan de grond te krijgen. 

De ene strategie sluit de andere volgens mij niet uit. Het belang van de 

auteur is allereerst dat hij ruimte voor zichzelf creëert, die ruimte uitbouwt of in 

ieder geval behoudt. Afhankelijk van het moment en de context (de positie in het 

literaire veld) bedient een schrijver zich van de ene dan wel de andere strategie. 

Beginnende auteurs zullen zich in eerste instantie vooral in de kijker willen 

spelen en volgen daarom wellicht meer de offensieve strategie, terwijl gevestigde 

auteurs zich meer om het behoud van hun positie bekommeren en zich daardoor 

meer defensief opstellen. 

 

2.6 Aanpak van het onderzoek 

Welke strategie ook gevolgd wordt, het verbreiden van een literatuuropvatting is 

altijd in het belang van een auteur. Dit blijkt zowel uit de literatuursociologische 

stellingen van De Nooy, als die van Janssen. In mijn onderzoek naar de 

ontwikkeling van Gipharts vroege auteurschap zal zijn literatuuropvatting een van 

de hoofdzaken zijn waar ik me op zal richten. Het zou echter naïef zijn om te 

verwachten dat Giphart of welke schrijver dan ook in één bepaald artikel zijn 

complete literatuuropvatting uit de doeken doet. Het in kaart brengen van zijn 

literatuuropvatting betekent dus in grote mate dat ik een reconstructie zal maken 

van die opvatting. Hoewel ik soms zal spreken over ‘de literatuuropvatting van 
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Giphart’, bedoel ik geenszins dat ik DE waarheid gevonden heb. Het betreft te 

allen tijde de literatuuropvatting van Giphart zoals die mijns inziens in de media 

op de voorgrond trad. Daarnaast heb ik niet de intentie een reconstructie te 

maken waar Giphart honderd procent achter zou staan. Ik probeer immers een 

beeld te schetsen van de wijze waarop Giphart als auteur in de pers naar voren 

komt en dat kan verschillen van zijn eigenlijke mening. In dat opzicht is de 

mening van de auteur ondergeschikt aan het beeld van zijn literatuuropvatting dat 

in de geselecteerde artikelen op de voorgrond treedt. 

De artikelen die ik voor mijn onderzoek gebruikt heb, heb ik merendeels 

in het digitale krantenarchief LexisNexis gevonden. Volgens de site van de 

Letterenbibliotheek van de Universiteit van Utrecht heeft het archief: ‘De 

volledige tekst van (vrijwel) alle artikelen van landelijke dagbladen De Volkskrant 

(vanaf 1995), NRC Handelsblad (vanaf 1990), Trouw (vanaf 1992), Het Parool 

(vanaf 1993), het Algemeen Dagblad (vanaf 1992), Financiële Dagblad (vanaf 

1994), Telegraaf (vanaf 1999), plus de (recente jaren) van regionale bladen en een 

aantal opiniebladen: Vrij Nederland, Opzij en Quote.’25 LexisNexis bood mij 

enerzijds toegang tot het soort dag- en opiniebladen (landelijk en regionaal) dat ik 

voor mijn onderzoek nodig had en anderzijds ging het archief ver genoeg terug in 

tijd. Het beginpunt van mijn onderzoek is namelijk het moment dat Gipharts 

eerste roman Ik ook van jou verschijnt, in februari 1992. Afgezien van De 

Volkskrant, Financiële Dagblad en Telegraaf heb ik alle bovengenoemde bladen 

vanaf 1992 doorgespit. Ik heb alle artikelen door gelezen die ik vond met de 

zoektermen ‘Giphart’ en ‘generatie nix’. De artikelen waarin meer dan één zin 

gezegd werd over of door Giphart dan wel Generatie Nix, heb ik primair of 

secundair als bron gebruikt voor mijn onderzoek. In bijlage 1 staat een overzicht 

van alle artikelen die ik gevonden heb.26 

Het feit dat een fors deel van mijn analyse ingaat op journalistieke 

literatuurkritiek, heeft zijn weerslag op de methodiek van het onderzoek. De 

                                                 
25 http://www2.let.uu.nl/Solis/bibliotheek/info/bestanden.php (13-10-2007) 
26 Zie bijlage 1 
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journalistiek heeft namelijk een praktische kant waarvan een onderzoeker zich 

rekenschap moet geven. Nel van Dijk schrijft hierover: ‘De inhoud en de vorm 

van literaire kritieken worden bijvoorbeeld mede bepaald door de samenstelling 

van de doelgroep en de signatuur van de krant of het tijdschrift waarvoor een 

recensent schrijft. Ook factoren als tijdsdwang en plaatsruimte spelen hierbij een 

rol […].’27 Literatuuropvattelijke uitspraken van auteurs en critici hebben te 

maken met een soms strikte, redactionele praktijk. Het tijdschrift of het dagblad 

waar een recensie verschijnt, heeft zijn eigen belangen en die houden niet altijd 

gelijke tred met die van een criticus of schrijver. Een redacteur kan bijvoorbeeld 

tijdens het redigeren van een artikel meer bepaald worden door het aantal 

woorden dan de volledigheid van een gedachtegang. 

Daarnaast is het vaak zo dat een auteur afhankelijk is van het soort vragen 

dat hem gesteld wordt. Interviewers zijn niet eenzijdig geïnteresseerd in de 

literatuuropvatting van een schrijver. Zelfs al zouden alle vragen louter over 

literatuur gaan, dan is het nog de vraag of de auteur in kwestie een overzichtelijke 

en glasheldere literatuuropvatting zou opdissen. In de meeste gevallen is het 

volgens mij de taak van de literatuursocioloog om zo veel mogelijk uitspraken 

over literatuur van bijvoorbeeld één auteur te verzamelen en aan de hand daarvan 

een literatuuropvatting te reconstrueren. 

Dit heeft voor mijn onderzoek hoofdzakelijk twee gevolgen. Ten eerste zal 

ik vaker spreken over literatuuropvattelijke uitspraken dan over 

literatuuropvatting a of literatuuropvatting b. De literatuuropvattelijke uitlatingen 

tezamen vormen de basis van de reconstructie van Gipharts literatuuropvatting, 

maar dit laat onverlet dat mijn onderzoek een subjectief aspect heeft. Om tot een 

algemeen beeld te komen van een literatuuropvatting ben ik genoodzaakt de 

beschikbare informatie te reduceren en de keuzen die ik daarin maak, kan ik 

onderbouwen, maar blijven subjectief. Ik zal dit betrekkelijke probleem proberen 

te ondervangen door mijn argumenten zo helder mogelijk te formuleren. De 

                                                 
27 Nel van Dijk, De politiek van de literatuurkritiek, p. 8 
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subjectiviteit is op die manier zo min mogelijk verborgen en kan door eenieder 

beoordeeld worden. 

Ten tweede zal ik soms op hiaten stuiten. Hoewel ik zal laten zien dat er in 

dergelijke gevallen vaak wel bruggen te bouwen zijn, zal ik niet uit alle macht een 

logisch of volledig beeld van Gipharts literatuuropvatting maken. De speculatie 

die ik me permitteer, houd ik binnen de perken. Extrapoleren in een 

wetenschappelijk werk is mijns inziens geen doodzonde. Zolang het duidelijk is 

dat er gespeculeerd wordt en zolang het speculeren in verhouding staat tot de 

feitelijkheid van het onderzoek, wordt er naar mijn mening geen afbreuk gedaan 

aan de wetenschappelijke inhoud. De voorkeur gaat niettemin uit naar feitelijk 

onderzoek. 

Naast speculatie zal ik in sommige gevallen terugvallen op Gipharts 

literatuuropvatting die hij ventileert in semi-fictionele geschriften. Hiermee 

bedoel ik niet een van zijn romans, maar zijn werken die tussen feit en fictie in 

hangen. De bron die in deze categorie valt en die ik zal gebruiken, is Planeet 

Literatuur; Het complete leesboek (1998). Dit werk is een selectie van teksten uit 

het werk Kwadraats Literair Lees Kijk Knutsel en Doe Vakantieboek dat in 1993 

verscheen. Volgens Giphart is Planeet Literatuur een bundeling van de 

hoogtepunten.28 

Hoewel Planeet literatuur een interessant kijkje in de keuken geeft, 

moeten we het wel met enige reserve behandelen. Ten eerste heeft het werk een 

literaire dimensie die we niet kunnen negeren. Het onderscheid tussen feit en 

fictie zullen we in acht moeten nemen. Wanneer de naam Giphart in bijvoorbeeld 

Planeet Literatuur genoemd wordt, dan kunnen we er niet klakkeloos van uitgaan 

dat hiermee de auteur bedoeld wordt. Het is heel goed denkbaar dat de auteur 

zichzelf fictionaliseert. Omdat niet te bewijzen valt of dit al dan niet het geval is, 

zullen we de semi-fictionele werken behoedzaam moeten benaderen. 

 

                                                 
28 Ronald Giphart, Planeet Literatuur, p. 9 
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2.7 Een vooruitblik 

Volgens de behandelde literatuursociologische theorieën zou Gipharts positie in 

het literaire veld enigszins verbeterd moeten zijn, nadat hij als Nixer de literaire 

arena betrad.29 De groepsvorming van Generatie Nix zou de bekendheid van 

Giphart immers significant moeten hebben vergroot. Generatie Nix bood Giphart 

een podium waar zijn literatuuropvatting kon ventileren. De vraag is echter in 

welke mate Giphart van dit podium gebruikgemaakt heeft en in hoeverre zijn 

betrokkenheid bij Nix daadwerkelijk heeft bijgedragen aan de verbetering van zijn 

positie in het literaire veld, als er überhaupt sprake is van een duidelijke 

verbetering. Het is echter niet mijn bedoeling om de beschreven theoretische 

uitgangspunten te beoordelen op hun geldigheid in het geval van Giphart. In 

eerste instantie ben ik geïnteresseerd in de beschrijving van de vroege 

ontwikkeling van Gipharts auteurschap. De rol van de literatuurkritiek en met 

name die van de auteur zullen in deze beschrijving leidende motieven zijn. 

 In hoofdstuk 3 geef ik een korte biografische schets van Giphart en een 

overzicht van zijn literaire oeuvre. Uit deze schets blijkt onder andere dat de 

schrijver graag samenwerkt met vakbroeders en kunstenaars van andere 

disciplines. Vervolgens belicht ik in hoofdstuk 4 de positie van de schrijver vóór 

zijn betrokkenheid bij Generatie Nix. De critici Jessica Durlacher, Tom van Deel 

en Hans Warren blijken een opvallende rol te hebben gespeeld in de receptie van 

Gipharts eerste twee romans.  In hoofdstuk 5 breng ik in kaart hoe Generatie Nix 

naar voren kwam in de media. Hoe zijn de Nixers bijvoorbeeld tot elkaar gekomen 

en wat heeft Zoetermeer daarmee te maken? In hoofdstuk 6 ga ik in op de wijze 

waarop de Nixers hun boontjes dopten. Giphart en Van Erkelens namen in veel 

gevallen het voortouw. Ten slotte richt ik in hoofdstuk 7 mijn blik op Giphart en 

kom ik tot een antwoord op de hoofdvraag van deze masterscriptie.

                                                 
29 De term ‘Nixer’ heb ik overgenomen van Hugo Brems en verwijst naar een persoon die gerekend 

wordt tot de schrijversgroep Generatie Nix. 
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3333. Ronald Giphart. Ronald Giphart. Ronald Giphart. Ronald Giphart in vogelvlucht in vogelvlucht in vogelvlucht in vogelvlucht    

    

Alvorens we Gipharts auteurschap bekijken, wil ik kort de hoofdpersoon van deze 

scriptie introduceren. De onderstaande biografische synopsis stipt een aantal 

zaken aan die betrekking hebben op de persoon Giphart en zijn schrijverschap. 

Ronald Edgar Giphart wordt op 17 december 1965 geboren in Dordrecht. 

Daar groeit hij op in een links milieu met zijn drie jaar jongere zus Karin Giphart, 

zijn vader en moeder Wijnie Jabaaij, die voor de PvdA in de Tweede Kamer heeft 

gezeten. De gezinssituatie verandert in 1976 wanneer Gipharts ouders scheiden en 

zijn moeder besluit samen met haar dochter te verhuizen. Vier jaar later 

verhuizen ook Giphart en zijn vader, naar Soestdijk. De schrijver behaalt zijn 

havodiploma en rondt daarna vwo af. Met beide diploma’s op zak verhuist hij in 

1986 naar de Utrechtse Betonbuurt en vangt hij aan met de studie Nederlands. Na 

drie jaar stopt hij hiermee en wil hij alleen nog maar schrijven. Aanvankelijk 

werkt Giphart nog wel als nachtportier bij het ziekenhuis Overvecht in Utrecht, 

maar vanaf 1994 is hij fulltime schrijver. Hij heeft op dat moment Ik ook van jou 

(1992) en Giph (1993) op zijn naam staan. Van 1988 tot 1993 heeft hij zich ingezet 

als bestuurs- en redactielid van de Stichting Literaire Activiteiten Utrecht (SLAU).30 

In 1991 werkt hij als redactieassistent bij het vakblad Boekblad.31 

Ofschoon Giphart vanaf 1994 fulltime schrijver is, blijft hij allerlei 

nevenactiviteiten doen en werkt hij regelmatig samen met anderen. Zo neemt hij 

in 1994 plaats in de redactie van het Nix-tijdschrift Zoetermeer en is hij in 1999 

redacteur van Rails. Verder publiceert hij in tijdschrift Trajectum en Hard Gras en 

schrijft hij columns voor Utrechts Nieuwsblad en het populair-wetenschappelijke 

maandblad Kijk. De columns uit Kijk zijn later gebundeld in Ten liefde (2001). 

Bovendien heeft Giphart enige tijd recensies geschreven voor HP/De Tijd en Het 

Parool. 

                                                 
30 Saskia van Rijnswou, Kritisch Literair Lexicon, p. 1 
31 R. Giphart, Het leukste jaar uit de geschiedenis van de mensheid, p. 121 
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Dat hij in de loop der tijd aardig wat samenwerkingsverbanden aangegaan 

is, blijkt wel uit zijn bibliografie. Met schoolvriend Bert Natter schreef hij De 

beste schrijver van Nederland (1995), De ontdekking van de literatuur (1997) en 

Willem de Dikke: de wondere avonturen van onze kroonprins (1999). In 1998 

verscheen het toneelstuk Frühstück no future dat hij samen met Gérard 

Kalmthout schreef. In datzelfde jaar maakte hij samen met Joost Zwagerman de 

literaire theatershow Hamerliefde, die in 2000 wegens succes geprolongeerd werd. 

Met Eric van den Elsen maakte Giphart het literair fotoboek Heldinnen (2003) 

waarin foto’s van bekende Nederlandse vrouwen becommentarieerd worden door 

Giphart. In 2005 stond de auteur op de bühne met Bart Chabot en Martin Bril. 

Deze show heette Giphart en Chabot met Bril. Voor 2008 staat de theatershow De 

grote liefde met Martin Bril gepland. 

Opvallend aan Gipharts oeuvre is het aantal verfilmingen dat van zijn 

romans gemaakt is. In 2001 was Ik ook van jou van regisseur Ruud van Hemert op 

het witte doek te zien, in 2003 Phileine zegt sorry van Robert Jan Westdijk en in 

2006 Ik omhels je met duizend armen van Willem van de Sande Bakhuyzen. Als 

we dit aantal verfilmingen afzetten tegen het aantal romans dat de auteur tot nu 

toe geschreven heeft, dan kunnen we vaststellen dat de helft van zijn romans 

verfilmd is. Er zijn weinig Nederlandse schrijvers die Giphart in dit opzicht 

evenaren. Vermoedelijk leent de plot en de thematiek van Gipharts romans zich 

uitermate goed voor filmscripts. 

Tot slot van deze biografische schets nog een drietal noemenswaardige 

zaken. In 1993 ontving Giphart het Gouden Ezelsoor voor zijn debuut Ik ook van 

jou en in 2004 kreeg hij de C.C.S. Crone-prijs voor zijn gehele oeuvre. In 2004 

verscheen Giphtaal van Wim Daniëls. Dit boekje is gewijd aan ‘de taalvondsten’ 

van de schrijver.32 Deze feiten beschouw ik in het kader van mijn scriptie als een 

uiting van waardering voor schrijver Ronald Giphart. 

                                                 
32 Wim Daniëls, Giphtaal, achterflaptekst 
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3.1 Chronologisch overzicht oeuvre Giphart 

 

1992 - 1e druk Ik ook van jou (roman) 

1993 - 1e druk Giph (roman) 

1e druk Kwadraats groot literair lees kijk knutsel en doe vakantieboek 

(literaire collage) 

1995 - 1e druk Het feest der liefde (verhalenbundel) 

 1e druk De beste schrijver van Nederland (novelle) 

1996 - 1e druk Phileine zegt sorry (roman) 

1e druk Moeders: verhalen van hun zonen (bloemlezing, ingeleid en 

samengesteld door Giphart) 

1997 - 1e druk De ontdekking van de literatuur (essayistische stukken) 

1998 - 1e druk Planeet literatuur (literaire collage) 

 1e druk Früstück no future (toneelstuk) 

1999 - 1e druk De voorzitter (novelle) 

1e druk Willem de Dikke: de wondere avonturen van onze kroonprins 

(satirische verhalen) 

2000 - 1e druk Ik omhels je met duizend armen (roman) 

2001 - 1e druk Ten liefde! (verzameling columns) 

2002 - 1e druk Het leukste jaar uit de geschiedenis van de mensheid (persoonlijke 

kroniek) 

2003 - 1e druk Heldinnen (literair fotoboek) 

2005 - 1e druk Gala (roman, boekenweekgeschenk) 

 1e druk Troost (roman) 

2006 - 1e druk Heblust (novelle, eerder gepubliceerd in Het feest der liefde) 

 

VertalingenVertalingenVertalingenVertalingen 

 

1999 - 1e druk Der Volltreffer (vertaling Phileine zegt sorry) 
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2001 - 1e druk Ich umarme dich vieltausendmal (vertaling Ik omhels je met 

duizend armen) 

2003 - 1e druk Phileine chiede scusa (vertaling Phileine zegt sorry) 

20?? - Er gaan geruchten dat Troost in het Duits en Italiaans vertaald zal worden. 
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4444....    Gipharts reputatie vGipharts reputatie vGipharts reputatie vGipharts reputatie vóóóóóóóór r r r Generatie Generatie Generatie Generatie NixNixNixNix    

 

Hoewel het auteurschap voor een schrijver al in de wieg begonnen kan zijn, is het 

niet vreemd om een romandebuut als beginpunt van het schrijverschap te kiezen. 

Vanaf dat moment betreedt de auteur werkelijk de literaire arena en wordt hij 

blootgesteld aan de regionale en landelijke literatuurkritiek. Iedereen heeft ineens 

een mening over de auteur en vaak ook over de persoon daar achter. Het proces 

van beeldvorming is in gang gezet. Daar mijn onderzoek gericht is op de 

beeldvorming van Gipharts schrijverschap, zal ik zijn eerste roman als beginpunt 

van het onderzoek hanteren. 

De algemene beeldvorming omtrent Gipharts werk vóór zijn 

betrokkenheid bij Generatie Nix, breng ik in kaart aan de hand van enkele 

toonaangevende recensies van Ik ook van jou (1992) en Giph (1993). Natuurlijk is 

het gebruik van het woord ‘toonaangevend’ in deze wetenschappelijke context 

niet zonder problemen. Hoe bepaalt men of een recensie toonaangevend is en of 

die bijgedragen heeft aan de beeldvorming? Een dergelijke vaststelling is nooit 

helemaal hard te maken. Er is namelijk geen een-op-een relatie tussen het 

recenseren van een roman en het ontstaan van een bepaald beeld. De 

beeldvorming kent vele factoren en die zijn niet altijd even gemakkelijk 

aanwijsbaar. Niettemin zijn er volgens mij een drietal zaken waarmee men 

rekening kan houden bij het selecteren van een recensie. Ten eerste moet een 

recensie gericht zijn op een groot publiek wil die toonaangevend kunnen zijn. Een 

dergelijke recensie moet dus bij voorkeur gepubliceerd zijn in een landelijk 

dagblad of opinieblad dat enig gezag heeft op het gebied van literatuur. Enkele 

bladen die hier volgens mij aan voldoen, zijn de NRC, De Volkskrant, Het Parool, 

Trouw, Vrij Nederland, De Groene Amsterdammer en HP/De Tijd. Ten tweede is 

het van belang dat zo’n recensie geschreven is door een gezaghebbend criticus. 

Ten derde neemt het gezag en het bereik van een recensie toe wanneer daaraan 
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gerefereerd wordt door collega-critici.33 Aan de hand van deze voorwaarden heb 

ik gezaghebbende recensies geprobeerd te selecteren.34 

 

4.1 Reputatievorming van de jonge Giphart 

Gipharts schrijverschap kende geen slechte start. Zijn debuutroman Ik ook van jou 

kwam begin 1992 uit en werd datzelfde jaar nog bekroond met het Gouden 

Ezelsoor, een literaire prijs voor het best verkochte debuut. Er waren 

klaarblijkelijk meer dan genoeg mensen die de roman met plezier hadden gelezen. 

Toch betekende dit debuut niet dat de schrijver alleen maar lof en waardering ten 

deel viel. Reeds vanaf het begin waren er negatieve geluiden over de vermeend 

platte thematiek van Ik ook van jou. Criticus Tom van Deel was een van de 

eersten die stevige kritiek had op de thematiek van Ik ook van jou. Dit 

commentaar verwoordde hij bovendien op zo’n manier dat hij in de 

literatuurkritiek steeds meer bijval oogstte. 

In Trouw van 16 april 1992 verscheen Van Deels recensie waarin De 

woede van de bassist van Chris Bos en Ik ook van jou gezamenlijk gerecenseerd 

werden.35 De bespreking van de eerstgenoemde roman eindigt met de vraag ‘Wat 

mag het raadsel van deze platte creatie wezen?’ Hoewel Van Deel deze vraag 

eveneens van toepassing vindt op Gipharts roman, vindt hij ook dat ‘deze debutant 

over een aanmerkelijk betere stijl beschikt.’36 Het vervolg van de recensie kent 

echter eenzelfde negatieve trant als de bespreking van Bos. De termen waarin Van 

Deel het verhaal omschrijft zijn ‘pueriel’, ‘drakerig’, ‘oppervlakkig’ en 

‘jongensachtig’.37 Allemaal kwalificaties die volgens Van Deel weinig literair zijn. 

Ik ook van jou is zijns inziens op veel vlakken te vergelijken met een roman uit de 

Bouquetreeks. Giphart heeft volgens de criticus enig potentieel, maar de 

                                                 
33 C. van Rees, ‘How a literary work becomes a masterpiece’, p. 413 
34 Voor het overzicht van alle gevonden artikelen zie bijlage 1. 
35 T. van Deel, ‘Die lusten er wel pap van’, Trouw, 16-04-1992 
36 Ibidem 
37 Ibidem 
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thematiek van zijn debuut is niet veel meer dan ‘neuken en nog eens neuken’.38 

Een zinsnede waaraan later meermaals gerefereerd zal worden. 

Positiever en genuanceerder is het oordeel van Jessica Durlacher in 

weekblad Vrij Nederland.39 Hoewel ze haar recensie begint met de uitspraak dat 

Ik ook van jou allerlei bezwaren oproept, maakt ze duidelijk dat Gipharts roman 

deze bezwaren op een bepaalde manier doet verbleken. Ze vindt het boek, naast 

gebrekkig, ‘leesbaar’, ‘met vaart geschreven’, ‘grappig’, ‘ontwapenend’ en ze 

waardeert Gipharts ‘geintjes met de taal’.40 Niettemin kleeft er volgens haar aan de 

roman ook een probleem of, beter gezegd, aan de auteur. Ze constateert: ‘dat 

Giphart als jonge schrijver zo armzalig weinig materiaal heeft om over te 

schrijven.’ Ze vraagt zich in de laatste alinea van haar betoog af waar het een 

volgend boek van Giphart over zou moeten gaan. Gezien Giphart op dat moment 

met zijn 26 jaar tot de jongste Nederlandstalige debutanten behoort, is dit logische 

constatering. De roman is niet het relaas van een schrijver die getergd wordt door 

existentiële problemen of door een gruwelijk verleden. Al met al is het oordeel 

van de critica is niet eenzijdig negatief of positief. Ze lijkt een zekere potentie in 

Giphart te herkennen.41 

De bovengenoemde observaties van Van Deel en Durlacher hebben 

volgens mij een duidelijke invloed gehad op de prille reputatie van Giphart. 

Durlacher stelt in haar recensie bijvoorbeeld iets vast dat later opgevat wordt als 

kenmerkend voor Generatie Nix. Ruim voordat Giphart geassocieerd wordt met 

vijf andere schrijvers, merkt zij op dat ‘de hoofdpersonen erg doordrongen [zijn] 

van het postmoderne levensgevoel’.42 Deze opmerking komt haast letterlijk terug 

in Verkuijls artikel waarin het begrip ‘Generatie Nix’ gelanceerd wordt. Ik zal 

hieronder proberen te laten zien hoe literair-kritische uitspraken van de critici 

                                                 
38 Ibidem 
39 Jessica Durlacher, ‘Seks is een literaire ervaring’, Vrij Nederland, 06-06-1992 
40 Ibidem 
41 Ibidem 
42 Ibidem 
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Van Deel en Durlacher worden overgenomen door collega’s en hoe dit bij heeft 

gedragen aan de ontwikkeling van Gipharts reputatie. 

Twee dagen na het verschijnen van Van Deels recensie publiceren Theodor 

Holman en Matthijs van Nieuwkerk een groot interview met Giphart in Het 

Parool, waarin de negatieve kwalificatie expliciet ter sprake komt.43 Hoewel 

Giphart het predicaat ‘pueriel’ van de hand wijst, accepteert hij (dan nog) het 

etiket ‘studentikoos’.44 Bovendien wrijven de interviewers Giphart onder de neus 

dat hij na Ik ook van jou volgens sommigen een ‘echt boek’ zou moeten schrijven. 

Een roman die tot de (hoge) literatuur zou kunnen behoren. In het spoor van Van 

Deel wordt de schrijver neergezet als jonge, studentikoze auteur die nog moet 

rijpen. Giphart benadrukt wel dat hij met zijn debuut al een echt boek heeft 

geschreven, maar het beeld dat de schrijver vooralsnog niet (echt) tot de literatuur 

behoort, lijkt onherroepelijk verbonden met zijn prille reputatie. Te meer daar hij 

zelf aanhaalt dat zijn uitgever Joost Nijsen en collega-schrijver Joost Zwagerman 

hem op het hart drukten na Ik ook van jou een echte roman te schrijven.45  

Als de beeldvorming van Giphart als studentikoze schrijver beperkt zou 

blijven tot Van Deels recensie en het bovenstaande interview, dan zou Van Deels 

artikel wellicht niet de impact hebben gehad die het uiteindelijk kreeg. Er is meer 

dan eens aan de woorden van de criticus gerefereerd. Hoewel Van Deels oordeel 

weinig ter sprake komt recensies van Ik ook van jou, wordt dit ruimschoots 

gecompenseerd in besprekingen van Gipharts tweede roman Giph (1993). In die 

recensies wordt Van Deel menigmaal aangehaald. Dat hij pas na de verschijning 

Giph bijval krijgt, is overigens niet vreemd. De asynchrone samenwerking tussen 

critici, waarover literatuursocioloog De Nooy sprak, lijkt onder meer tot stand te 

komen doordat de critici uit de journalistieke literatuurkritiek de neiging hebben 

om bij het verschijnen van een nieuwe roman terug te blikken op de receptie tot 

                                                 
43 Theodor Holman en Matthijs van Nieuwkerk, ‘Jeroen Brouwers zei: “Neem het van me over”’, Het 

Parool, 18-04-1992 
44 Ibidem 
45 Theodor Holman en Matthijs van Nieuwkerk, ‘Jeroen Brouwers zei: “Neem het van me over”’, Het 

Parool, 18-04-1992 
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nu toe. In dergelijke besprekingen levert men regelmatig een schets van de auteur 

en de ontvangst van zijn eerdere romans om vervolgens het eigen oordeel te 

vellen. Dit patroon is althans zichtbaar in sommige recensies van Giph.  

Zo refereren Joost Zwagerman, Doeschka Meijsing, Monique Koemans en 

Hans Warren alle vier afzonderlijk aan de negatieve kritiek van Van Deel, die 

steevast verwoord wordt met de puntige zinsnede ‘neuken en nog eens neuken’. 46 

Blijkbaar zijn deze woorden kenmerkend geweest voor (een deel) van Ik ook van 

jou. De zinsnede benadrukt volgens mij dat de inhoud en thematiek van de roman 

nogal eendimensionaal en oppervlakkig is. Van Deels woorden suggereren dat de 

roman, vanwege deze ‘kwaliteiten’, niet tot de literatuur kan worden gerekend 

vanwege een gebrek aan diepgang. Doordat verschillende critici Van Deel 

aanhalen, wordt Ik ook van jou almaar geassocieerd met de zinsnede ‘neuken en 

nog eens neuken’ en wordt het vermeende pseudo-literaire karakter van Gipharts 

roman keer op keer gesuggereerd. Dit proces van herhaling heeft een negatief 

effect voor de beeldvorming van Giphart als schrijver. Het voortbestaan van het 

negatieve beeld betekent op lange termijn immers dat de verbetering van Gipharts 

positie in het literaire veld twijfelachtig is. 

Het vermoeden dat Gipharts auteurschap steeds meer in verband gebracht 

wordt met het beeld van literair lichtgewicht, wordt ondersteund door een aantal 

interviews dat naar aanleiding van Giph verschijnt. In het studentenblad Sum 

lezen we bijvoorbeeld: ‘Ditmaal was de kritiek genadeloos: het Echte Boek was 

uitgebleven, en Giphart had, zo schreef men, een zwakkere versie van zijn debuut 

geleverd. Studentikoos leuk, meer is het niet, was de communis opinio.’47 Hoewel 

Giphart Sum-journalist Tom Kellerhuis van repliek voorziet, is het leed al geleden. 

De suggestie dat Giphart een pseudo-literaire schrijver is, treedt wederom op de 

                                                 
46  Joost Zwagerman, ‘Giphart’, Primeur, 22-06-1993, Doeschka Meijsing, ‘Horribel, Giph!’, Elsevier, 

20-02-1993, Monique Koemans, ‘Leve een gelukkige jeugd, leve Zoetermeer’, Het Parool, 17-06-1994 

& Hans Warren, ‘Al kun je niet skiën, al is alles tegen je…’, Provinciale Zeeuwse Courant, 16-04-

1993 
47 Tom Kellerhuis, ‘Studentikoos, leuk en verder niks?’, Sum, april 1993, 3de jaargang, nr. 2 
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voorgrond. De titel ‘Studentikoos, leuk en verder niks?’ is in die zin misschien nog 

het meest beeldbepalend. 

In het interview ‘Studentikoos tegen wil en dank’ uit het tijdschrift Elle 

wordt Giphart opnieuw geconfronteerd met het beeld van studentikoze 

schrijver.48 Als journalist Mariëlle Osté vraagt of hij een studentikoos schrijver is, 

reageert hij: ‘Dáár word ik zo moe van. Als je in Nederland jonger bent dan 

vijfenzeventig, en je schrijft iets waar in een bijzin zowel de woorden “student” en 

“poep” staan, krijg je van alle balkende meelopers onmiddellijk het onuitroeibare 

stigma: studentikoos.’ De schrijver probeert wederom de kritiek te ontzenuwen, 

maar lijkt een hopeloze strijd te voeren. Zijn schrijverschap is inmiddels door zo 

veel critici en interviewers geassocieerd met het adjectief ‘studentikoos’ en de 

zinsnede ‘neuken en nog eens neuken’, dat deze beeldvorming niet zomaar 

gewijzigd is. 

Ofschoon Giphart in ‘Studentikoos tegen wil en dank’ suggereert 

slachtoffer te zijn van een bepaalde beeldvorming in de media, kan men zich 

afvragen of deze suggestie terecht is. Een jaar later zegt Giphart bijvoorbeeld: ‘Ik 

krijg veel reacties van scholieren en studenten, die schrijven: “In jouw boeken 

staat het zoals wij het vinden […].”’49 Kennelijk bestaat een aanzienlijk deel van 

zijn bewonderaars uit pubers en adolescenten. Deze jonge mensen schrijven hem 

bovendien dat zij Gipharts literatuur waarderen vanwege de herkenbaarheid. Het 

beeld van studentikoos auteur lijkt in dat opzicht niet geheel onterecht. 

Daarnaast is Gipharts medewerking aan het interview ‘Studentikoos tegen 

wil en dank’ typerend te noemen voor zijn optreden in de media. Elke kans om in 

de aandacht te komen lijkt hij aan te grijpen, ongeacht de doelgroep van het 

tijdschrift. Elle richt zich immers niet specifiek op een publiek dat geïnteresseerd 

is in literatuur. Het blad is eerder bedoeld voor vrouwen die graag lezen over 

mode, make-up en trends. 

                                                 
48 Mariëlle Osté, ‘Studentikoos tegen wil en dank’, Elle, juni 1993 
49 Frank Verkuijl, ‘Verveling; Leefde Harry Mulisch nog maar’, De Groene Amsterdammer, 23-02-

1994 
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Net zoals bij Van Deels kritiek krijgt ook Durlachers literair-kritische uitspraak 

dat Giphart ‘armzalig weinig materiaal’ heeft om over te schrijven, pas echte bijval 

na de verschijning van Giph.50 Niettemin is de kritiek vóór de publicatie van 

Gipharts tweede roman al tot het bewustzijn van de schrijver doorgedrongen. In 

een interview met Arjan Peters in Vrij Nederland zegt hij over de ontvangst van 

zijn eerste roman: ‘[…] ik ben vrij goed besproken. Sommige mensen hebben 

gezegd dat mijn tweede boek niet nog eens over literatuur, reisjes en meisjes moet 

gaan. Nou, ik heb het boek net voltooid, en de thematiek is onveranderd.’51 

Hoewel Giphart er luchtig over spreekt, is het verwijt van een eenzijdige 

thematiek kennelijk wel iets wat hem ter ore is gekomen. De beperkte thematiek 

in Ik ook van jou is niet alleen Durlacher opgevallen, maar ook andere critici, 

hetzij anders verwoord. 

Als we twee andere recensies van Ik ook van jou bekijken, dan lijkt dit 

inderdaad het geval. De toon, woordkeus en manier van formuleren verschillen 

per criticus, maar de portee is nagenoeg steeds hetzelfde. Rob van Scheers stelt 

zich in ‘Auteur tussen Plato en patatje oorlog’ bijvoorbeeld de vraag: ‘[…] je 

bekend maken als schrijver is een ding, maar waar moet het proza in godsnaam 

over gaan als je de oorlog niet hebt meegemaakt, opgegroeid bent zonder honger, 

engagement niet meer bestaat, de wederopbouw is voltooid, je je hebt kunnen 

wentelen in onbezorgde welvaart, als je zweeft tussen Plato en een patatje oorlog 

en zo verder?’52 Zonder dramatische gebeurtenissen gekend te hebben is de 

onderwerpskeuze van schrijver volgens Scheers beperkt. 

Ook critica Iris Pronk maakt ze in haar recensie notie van de eenzijdige 

thematiek. Dat wil zeggen, ze onderschrijft de prominente aanwezigheid van het 

thema ‘seks’: ‘In Ik ook van jou komen dan ook heel wat erotische scènes voor 

                                                 
50 Jessica Durlacher, ‘Seks is een literaire ervaring’, Vrij Nederland, 06-06-1992 
51 Arjan Peeters, ‘Ook mijn volgende boek gaat over meisjes en reisjes’, Vrij Nederland, 26-09-1992 
52 Rob van Scheers,  ‘Auteur tussen Plato en patatje oorlog’, Elsevier, 25-07-1992 
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[…].’53 Ze stelt dit overigens zonder enig negatieve ondertoon. Seks is in Ik ook 

van jou volgens haar een middel om inzicht te krijgen in andere, diepere zaken, 

zoals literatuur.54 Als we hierbij in aanmerking nemen dat Pronk de schrijver 

‘bijzonder geestig’ vindt, de dialogen uit de roman ‘soepel en raak’ en Gipharts stijl 

‘zuiver, trefzeker en gespeend van sentimentaliteit’, dan wordt duidelijk dat we 

haar opmerking over het alomtegenwoordige thema ‘seks’ geenszins negatief 

moeten opvatten.55 

Het verschil tussen Durlachers woorden en die van Scheers en Pronk is 

echter dat die van Durlacher bijval krijgen in de literatuurkritiek. Als Giph 

eenmaal is verschenen, verwijzen onder meer Theo Hakkert in het dagblad 

Tubantia, Hans Warren in de Provinciale Zeeuwse Courant, Bea Ros in k.u. 

nieuws en Ernst Jan Rozendaal in De Gooi- en Eemlander expliciet naar 

Durlachers observatie.56 Veel meer dan een vermelding zijn de verwijzingen niet, 

maar ze geven wel aan dat Durlachers uitspraak in de literatuurkritiek een zekere 

instemming heeft gekregen. 

Volgens literatuursocioloog Van Rees dragen verwijzingen van collega-

critici bij aan het gezag van de recensie waaraan gerefereerd wordt.57 Als we 

verder de status van Durlacher en het tijdschrift waarin ze publiceert in 

ogenschouw nemen, dan mag het artikel ‘Seks is een literaire ervaring’ als 

gezaghebbend aangemerkt worden.58 De critica is een gevestigd auteur in de 

Nederlandse letteren en Vrij Nederland wordt volgens mij doorgaans beschouwd 

als een tijdschrift met een zekere autoriteit op het gebied van literatuur. 

                                                 
53 Iris Pronk, ‘Vlagen van onverwachte schoonheid’, Vooys, jaargang 10, nr. 3, 1992 
54 Ibidem 
55 Ibidem 
56 Theo Hakkert, ‘Giphart pakt draad van sex en literatuur vlot weer op’, Tubantia, 18-02-1993, Hans 

Warren, ‘Al kun je niet skiën, al is alles tegen je…’, Provinciale Zeeuwse Courant, 16-04-1993, Bea 

Ros, ‘Literaire woordvoerders van “de verloren generatie” willen niet denken maar doen’, K.U. 

nieuws, 18-03-1994, pp. 10-11 & Ernst Jan Rozendaal, ‘Toen ik nachtportier was begon ’t opeens te 

lukken’, De Gooi- en Eemlander, 20-01-1994 (dit interview met Giphart is ook in de Provinciale 

Zeeuwse Courant verschenen) 
57 C.J. van Rees, ‘How a literary work becomes a masterpiece’, p. 413 
58 Jessica Durlacher, ‘Seks is een literaire ervaring’, Vrij Nederland, 06-06-1992 
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Hoewel Durlachers uitspraak gewicht in de schaal legt, heeft die volgens 

mij niet eenzelfde uitwerking als die van Van Deel. Dit heeft onder andere te 

maken met het soort bewering dat zij doet. Op het moment dat zij zich uitlaat 

over het eventuele verloop van Gipharts schrijverschap, valt er nog weinig te 

zeggen. Of hij armzalig weinig stof heeft om over te schrijven, moet nog blijken. 

Hij is een relatief jonge debutant en wellicht ontwikkelt hij zich tot een literair 

zwaargewicht. In tegenstelling tot Durlachers kritiek zijn de woorden van Van 

Deel vrij eenvoudig te verifiëren. Hij beweert dat Ik ook van jou pueriel is en 

louter over seks gaat, wat simpelweg te controleren is door de roman te lezen. In 

die zin is Van Deels oordeel meteen te beamen of te verwerpen, terwijl het 

oordeel van Durlacher speculatief is en tijd nodig heeft om waar of onwaar te 

worden. De kritiek van Van Deel leent zich derhalve beter voor het verwerven 

van bijval, puur vanwege de directe controleerbaarheid van zijn uitspraak. Dit 

gegeven, het gezag van de criticus, het bereik van het dagblad en het relatief 

snelle verschijnen van ‘Die lusten er wel pap van’ hebben volgens mij mogelijk 

gemaakt dat de zinsnede ‘neuken en nog eens neuken’ veel bijval heeft gekregen 

in de literatuurkritiek.59 

 

Naast kritische noten zijn er in de journalistieke literatuurkritiek ook positieve 

geluiden over Ik ook van jou. Zoals gezegd hebben Durlacher en Pronk een 

duidelijke waardering voor de roman, maar de meest zuivere, haast lyrische lof die 

Giphart ten deel valt, is afkomstig van Hans Warren. In zijn recensie van Giph 

somt hij op: ‘iemand [Giphart] die scherp observeert, uitstekend onderlegd blijkt 

in de literatuur en die genadeloos de spot drijft met alles en iedereen, zeker ook 

met zichzelf. En dan natuurlijk bovenal iemand die goed schrijft, die allerlei 

stilistische hoogstandjes door zijn tekst weet te vlechten, en ellenlange 

verwensingen, onvervalst dronkemansgebazel en haast niet meer te volgen 

                                                 
59 T. van Deel, ‘Die lusten er wel pap van’, Trouw, 16-04-1992  
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krompraat.’60 In zijn beschouwing van de literaire oogst van 1993, getiteld 

‘Dieptepunt voor Nederlands proza’, noemt hij Giph ‘een van de opwekkendste 

boeken van het jaar’. Deze onvervalste loftuitingen maken Warren in de 

journalistieke literatuurkritiek tot de onbetwiste aanvoerder van de Giphart-

bewonderaars. Onder anderen criticus Rozendaal drukt dit stempel op Warren.61 

 Naast Warren zijn er ook nog andere critici die de roman Giph waarderen. 

Johan Vandenbroucke breekt in De Morgen bijvoorbeeld een lans voor de 

thematiek en stijl van de roman. Hij onderschrijft dat de kritiek op ‘de generatie, 

de leegte, de seks, het niets’ een kern van waarheid bezit, maar daarmee is de kous 

zijns inziens niet af.62 De thematiek van de roman is volgens de criticus meer 

omvattend dan het onderwerp seks. Zo geeft Giphart in zijn ogen een treffende 

kijk op zijn generatie en de Nederlandse literatuur. De manier waarop het geheel 

geschreven is, is een compliment waard. Vandenbroucke schrijft: ‘Giphart schrijft 

te vlot om negatief te doen over de stijl, zelfs zijn soms bewust melige grapjes 

wekken geen ergernis.’63 Hij besluit zijn recensie: ‘[…] dat literaire aftrekken gaat 

Giphart wel bijzonder goed af.’64 Gezien de context mag deze opmerking als 

oprecht bedoeld begrepen worden. 

 De mate waarin de bovengenoemde recensie bijdraagt aan de positieve 

beeldvorming van Gipharts auteurschap is misschien niet overdonderend, 

aangezien De Morgen voornamelijk in Vlaanderen verschijnt. Bovendien heb ik 

geen recensies kunnen vinden die aan Vandenbrouckes artikel refereerden. Van 

bijval lijkt geen sprake. Toch heeft het artikel betekenis in relatie tot de receptie 

van Giph. ‘Humor, literatuur en seks’ is namelijk ook geschreven volgens het 

patroon dat ik eerder signaleerde. Het artikel opent met een aantal verwijzingen 

naar andere recensies van Giph en gaat daarna pas in op de eigen observaties. Die 

                                                 
60 Hans Warren, ‘Al kun je niet skiën, al is alles tegen je…’, Provinciale Zeeuwse Courant, 16-04-

1993 
61 Ernst Jan Rozendaal, ‘Toen ik nachtportier was begon ’t opeens te lukken’, De Gooi- en Eemlander, 
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62 J. Vandenbroucke, ‘Humor, literatuur en seks’, De Morgen, 20-11-1993 
63 Ibidem 
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initiële verwijzingen laten volgens mij zien wie volgens de criticus tot de 

gezaghebbende critici gerekend mogen worden. Zo bestempelt Vandenbroucke 

Durlacher en Hans Goedkoop bijvoorbeeld als de critici die Giphart positief 

beoordelen.65 Goedkoop waardeert volgens Vandenbroucke de ‘grote vaart’ 

waarmee Giph is geschreven en de ‘soepel zwiepende zinnen’.66 Durlacher wordt 

als volgt aangehaald: ‘Eigenlijk gaat ook dit boek dus weer over niks, alleen gaat 

het zo aanstekelijk en geestig over niks, dat je je gaat afvragen waarom een boek 

over iets moest gaan, ook alweer?’67 Zowel Goedkoop als Durlacher komen in het 

artikel naar voren als critici die Gipharts stijl waarderen. 

 Het positieve beeld van Giphart dat na het verschijnen van Ik ook van jou 

en Giph in de pers op de voorgrond is getreden, kan dus samengevat worden als 

dat van schrijver met potentie en een talent voor stijl en humor. Onder anderen 

Durlacher, Goedkoop en Warren hebben hun waardering hiervoor uitgesproken 

en zijn bovendien aangehaald in andere recensies, vanwege deze waardering. 

Afgezien van Warren, houden de positieve critici echter wel een slag om de arm. 

Vandenbroucke signaleert: ‘Voor critici is het soms moeilijk om enthousiast te 

doen.’68 De meeste recensenten durven Giphart niet voor de volle honderd 

procent aan te bevelen. Wellicht omdat enkele gezaghebbende critici, voor het 

merendeel babyboomers, vraagtekens geplaatst hebben bij het literaire gehalte van 

de schrijver. Giphart lijkt geliefd bij jongere lezers en vooral gehekeld door de 

oude garde van de literatuurkritiek. 

 Het negatieve beeld dat met Gipharts prille reputatie verbonden raakt, is 

het beeld van een jonge schrijver met een eenzijdige thematiek en met een gebrek 

aan materiaal om over te schrijven. Volgens een deel van de critici kan hij daarom 
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(vooralsnog) niet gerekend worden tot de echte literatuur. Van Deel kwalificeert 

de inhoud van Ik ook van jou en Giph bijvoorbeeld als pueriel en oppervlakkig.69 

Bij de negatieve critici zien we echter een zekere tweeslachtigheid. Hoe 

negatief (de thematiek van) Giphart ook beoordeeld wordt, zijn stijl wordt 

niettemin vaak aangewezen als een sterke kant. Criticus Hakkert zegt 

bijvoorbeeld: ‘Giph is een boek van en voor overmoedige jongens. Heel 

studentikoos, al schijnt de schrijver zelf een hekel aan die term te hebben. De stijl 

is losjes, vol humor dus en ironie. Feitelijk schrijft Giphart maar wat raak. Net als 

Giph in het boek, komt hij er nog mee weg ook.’70 Een dergelijk citaat is niet 

eenduidig positief of negatief op te vatten. Net zoals in Van Deels recensie van Ik 

ook van jou wordt Gipharts stijl ook door Hakkert uitgelicht als een van zijn 

sterkere kanten. Niettemin is Hakkert over het algemeen vrij negatief over 

Giphart in zijn recensie ‘Giphart pakt draad van sex en literatuur vlot weer op’. Zo 

eindigt hij zijn stuk met: ‘Nu nog een derde deel en dan de hele trilogie zo, hup, 

naar De Slegte.’71 Hoewel mijn tweedeling van negatieve en positieve 

beeldvorming een verhelderend licht werpt op de prille reputatie van Giphart, 

kunnen we concluderen dat de meeste critici niet strikt in één van de twee 

categorieën zijn in te delen.
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5555. . . . Het begrip Het begrip Het begrip Het begrip Generatie Nix in de literatuurkritiekGeneratie Nix in de literatuurkritiekGeneratie Nix in de literatuurkritiekGeneratie Nix in de literatuurkritiek    

 

Nu we een beeld hebben van Gipharts reputatie vóór zijn betrokkenheid bij 

Generatie Nix, zal ik een beeld schetsen van de wijze waarop Generatie Nix 

ontstaan is en hoe dit begrip in de literatuurkritiek zijn betekenis kreeg. Wat 

wordt er bijvoorbeeld verstaan onder het begrip ‘Generatie Nix’ en wie vallen er 

onder? 

 

In de verschillende lagen van de literatuurkritiek wordt het artikel ‘Verveling; 

Leefde Harry Mulisch nog maar’ van Frank Verkuijl aangewezen als de eerste 

presentatie van de groep jonge schrijvers Generatie Nix.72 De landelijke dagbladen 

die zich mengden in de discussie omtrent Generatie Nix begonnen hun artikel 

dikwijls met een korte verwijzing naar het artikel van Verkuijl. De NRC doet dit 

bijvoorbeeld in het artikel ‘Engagement was vooral gezellig’ en Trouw in het 

artikel ‘Niks Generatie Nix!’.73 Ook binnen de academische literatuurbeschouwing 

wordt het artikel van Verkuijl aangewezen als het beginpunt van Generatie Nix. 

Hugo Brems constateert in zijn vuistdikke literatuurgeschiedenis: ‘De aanzet werd 

gegeven in een special van De Groene Amsterdammer van 23 februari 1994. In 

een gesprek met Rob van Erkelens, Don Duyns, Ronald Giphart, Hermine 

Landvreugd, Joris Moens en Joost Zwagerman lanceerde journalist Frank Verkuijl 

de term ‘Generatie Nix’.74 Over het ontstaan van de term bestaat in de kritiek 

klaarblijkelijk weinig twijfel.  

Uit het bovengenoemde citaat van Brems werd al even duidelijk welke zes 

schrijvers op basis van Verkuijls artikel tot de kerngroep van Generatie Nix 

gerekend worden. Joost Zwagerman is echter wel een bijzondere uit het rijtje. Hij 

is de enige van de zes die in het literaire veld al een zekere naam opgebouwd 
                                                 
72 ‘Verveling; Leefde Harry Mulisch nog maar’ verscheen 23 februari 1994 in De Groene 

Amsterdammer 
73 Van Erkelens e.a., ‘Engagement was vooral gezellig, NRC, 24-06-1994 en Nanda Roep, ‘Niks 

Generatie Nix!’, Trouw, 05-05-1994 
74 Hugo Brems, Altijd weer vogels die nesten beginnen, p. 564 
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heeft. De schrijver staat vóór het verschijnen van Verkuijls artikel bekend als 

vooraanstaand lid van dichtersgroep de Maximalen.75 Ofschoon een beginnend 

auteur media-aandacht doorgaans niet zal proberen te ontlopen, heeft Zwagerman 

misschien niet veel baat bij een (actieve) betrokkenheid bij Generatie Nix. Zoals 

eerder bleek, is individualiteit en eigenheid binnen het literaire veld een groot 

goed.76 In dat opzicht zou betrokkenheid bij een schrijversgroep Zwagerman in de 

weg kunnen zitten. Bovendien heeft hij zijn entree in het veld al gemaakt. 

Groepsvorming heeft voor Zwagerman niet de baanbrekende functie die het voor 

de andere vijf schrijvers wel kan hebben. Zwagermans keuze om niet ‘de kar te 

trekken’ voor de schrijversgroep is dan ook weinig verrassend.77 

Zwagerman wordt niettemin in de literatuurkritiek geassocieerd met 

Generatie Nix en mogelijk is hij daardoor toch van betekenis geweest voor de 

Nixers. Het is denkbaar dat Zwagermans gevestigde naam afstraalt op de andere 

schrijvers, omdat hij in de media met hen in één adem genoemd wordt. 

Zwagerman heeft op het moment dat Verkuijls artikel verschijnt, reeds drie 

romans, één verhalenbundel en twee gedichtenbundels gepubliceerd. Daarnaast 

werd zijn derde roman Vals licht genomineerd voor de Ako Literatuurprijs. Voor 

een relatief jonge schrijver als Zwagerman zijn dit wapenfeiten die zijn status in 

het literaire veld uitdrukken. De vooronderstelde lezerschare van Zwagerman is 

misschien geneigd de vijf andere schrijvers ook positief te benaderen doordat 

critici de afzonderlijke auteurs met elkaar associëren. Te meer daar de zes auteurs 

in de pers gepresenteerd worden als schrijvers met overeenkomstige 

karakteristieken. In die zin heeft Zwagerman waarschijnlijk toch een rol gespeeld 

in de beeldvorming van Generatie Nix, hetzij een figurantenrol. 
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5.1 De perifere kring rond Nix 

In een bepaald opzicht breidt het ledental van Generatie Nix zich op een gegeven 

moment uit. Na de oprichting van het literaire tijdschrift Zoetermeer, dat 

aangevoerd werd door Van Erkelens, Giphart en Moens, worden Arjan Witte, 

Arnon Grunberg, Kees van Beijnum en de Vlamingen Paul Mennes, Herman 

Brusselmans en J.H.M. Berckmans door sommigen geassocieerd met de 

schrijversgroep.78 De reden hiervoor is simpel. Doordat de bovengenoemde 

schrijvers in tijdschrift Zoetermeer publiceren, raakt hun naam verbonden met 

Generatie Nix. Bovendien zijn er parallellen te trekken tussen de literaire 

karakteristieken van de afzonderlijke auteurs. Literatuurbeschouwer Brems 

betoogt bijvoorbeeld dat zowel Gipharts romans Ik ook van jou en Giph als 

Grunbergs romans Blauwe maandagen en Figuranten ‘nogal wat affiniteiten met 

de genres van de schelmenroman en de bildungsroman’ hebben.79 Hoewel de 

bovengenoemde auteurs en die van Generatie Nix op meerdere manieren met 

elkaar in verband worden gebracht, is het niet zo dat Nix plotsklaps uit twaalf 

schrijvers bestaat. Er is een kerngroep van zes schrijvers en daaromheen staat een 

perifere kring, waartoe bijvoorbeeld Witte, Grunberg, Van Beijnum, Mennes, 

Brusselmans en Berckmans worden gerekend. 

De vraag wie tot Generatie Nix behoren, is in de literatuurkritiek al met al 

geen heet hangijzer. De ene literatuurcriticus acht de perifere kring rond Nix 

wellicht iets groter dan de andere, maar over de kerngroep, het zestal, is geen 

twijfel. Waar het begrip Generatie Nix voor staat, is echter minder duidelijk. 

Hoewel het woord ‘generatie’ meermaals in Verkuijls artikel ‘Verveling; 

Leefde Harry Mulisch nog maar’ voorkomt en de criticus menigmaal refereert aan 

‘Generatie X’, wordt nergens helder verwoord waarom juist de bovengenoemde 

zes auteurs het predicaat Generatie Nix dragen. Dat verband blijft in het artikel in 

de sfeer van suggestie en implicatie hangen. In de lead staat wel dat de Nixers door 

‘niets’ bewogen worden en naar aanleiding van het interview valt er ook genoeg te 
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speculeren.80 Zo zou men op basis van het artikel kunnen concluderen dat de 

Nixers hun naam te danken hebben aan het feit dat ze geen idealen hebben en 

lamgeslagen lijken door geluk, cynisme en relativisme. Maar dit laat Verkuijl 

geheel aan de lezer. Hij expliciteert in zijn artikel niet het verband tussen de naam 

van de groep en bepaalde literaire karakteristieken. 

De etymologische oorsprong van de term ‘Generatie Nix’ wordt in 

Verkuijls artikel wel uitgelegd. Het begrip zou afgeleid zijn van de roman 

Generation X (1991) van de Canadees Douglas Coupland. In deze roman wordt 

volgens Brems ‘het uitzichtloze levensgevoel’ van de zogenaamde ‘busters’ 

beschreven.81 Deze busters staan symbool voor de generatie die geboren is tussen 

1955 en 1970. Over de kenmerken van de busters schrijft Verkuijl: 

‘Geconfronteerd met een uitzichtloze toekomst zouden de busters zonder 

levensdoel en volkomen willekeurig van de ene naar de volgende 

gemoedstoestand zappen.’82 Deze beschrijving van een generatie houdt 

vermoedelijk verband met een bepaalde karakteristiek van Generatie Nix, maar, 

nogmaals, er wordt in het artikel niet geëxpliciteerd op welke manier. 

Dit betekent overigens niet dat Generatie Nix geenszins door Verkuijl 

gekarakteriseerd wordt. In de eerste alinea van het artikel somt hij drie 

overeenkomsten op. In de eerste plaats stelt de journalist vast dat de Nixers in 

eenzelfde maatschappelijke omgeving opgegroeid zijn. Deze omgeving wordt 

omschreven als ‘[…] de geestdode wereld van de nieuwbouwwijken waar het 

leven wordt geregeerd door televisieverslaving en consumptiedwang.’83 Ten 

tweede brengt Verkuijl te berde dat de Nixers allemaal tussen 1962 en 1968 

geboren zijn. Hoewel de criticus hier niet bijzonder veel aandacht aan schenkt, is 

dit volgens mij een opmerkelijke overeenkomst. Het gebeurt niet elke dag dat een 
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generatie schrijvers op relatief jonge leeftijd debuteert.84 Een dergelijk feit heeft 

denkelijk ook zijn weerslag op het soort literatuur dat ze schrijven. Het derde 

punt van overeenkomst is volgens de journalist de preoccupatie van Generatie Nix 

met thema’s als ‘overdadig drankgebruik, perverse seksualiteit, niets ontziende 

agressie, sociale desinteresse en diepgewortelde verveling’.85 

Deze derde overeenkomst komt in Verkuijls artikel overigens telkens 

boven drijven. De ‘diepgewortelde verveling’ van Nix wordt mijns inziens in het 

artikel dan ook aangemerkt als de grootste thematische overeenkomst van de 

Nixers.86 In Van Erkelens’ roman Het uur van lood lijdt de hoofdpersoon volgens 

de auteur zelf aan ‘metafysische verveling’ en is de lezer getuigen van een 

zoektocht naar prikkels die vaak naar morele grensgebieden leidt.87 Don Duyns 

zegt over zijn debuutroman Een gelukkige jeugd: ‘Bij Job [de hoofdpersoon] leidt 

het besef van verval en sterfelijkheid tot onvermogen om te handelen, hij wordt 

letterlijk verlamd.’88 Ofschoon ‘verveling’ niet nadrukkelijk genoemd wordt, gaat 

dit werk volgens Duyns over leegte, doelloosheid en het niets, thema’s die nauw 

samenhangen met het begrip (existentiële) verveling.89 Moens’ roman Bor, 

Landvreugds verhalenbundel Het zilveren theeëi en Zwagermans Gimmick! zijn 

op eenzelfde manier nauw gerelateerd aan het begrip. In deze werken spelen 

verveeldheid en een gebrek aan idealen, tegen de achtergrond van de 

welvaartsstaat, een duidelijke rol volgens de schrijvers.90 

Ofschoon Verkuijl de sociologische en thematische overeenkomsten 

duidelijk aangeeft, komen de literaire karakteristieken van Generatie Nix naar 

mijn mening niet helemaal uit de verf. De criticus signaleert een gelijksoortige 

thematiek en merkt op dat de afzonderlijke Nixers stilistisch een duidelijk eigen 
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signatuur hebben, maar gaat op deze laatste kwestie nauwelijks in.91 Over 

verhaaltechnieken of vertelperspectieven wordt bijvoorbeeld met geen woord 

gerept. Verkuijl lijkt vooral geïnteresseerd in de opvallende parallellie tussen de 

verschillende auteurs, hun beweegredenen en een mogelijke sociologische 

verklaring voor het fenomeen. In dat opzicht is Verkuijl duidelijk een journalist 

die iets nieuws aftast. 

Naarmate de jaren verstrijken en meer critici hun zegje hebben gedaan, 

verliest het begrip ‘Generatie Nix’ echter zijn sterk sociologische betekenis. Anno 

2006 wordt Generatie Nix in de (academische) literatuurkritiek vooral als literair-

historisch verschijnsel bekeken. Ter illustratie hiervan zullen we een vluchtige 

blik werpen op Brems’ bespreking van de Nixers. Zijn visie is duidelijk minder 

vertroebeld door de actualiteit. 

In zijn literatuurgeschiedenis Altijd weer vogels die nesten beginnen 

(2006) maakt Brems ten eerste duidelijk wat het verband tussen de busters en 

Generatie Nix is. De Nixers zouden volgens hem vergeleken kunnen worden met 

de Amerikaanse brat pack generation. Deze groep schrijvers gaven in hun romans 

uitdrukking aan het uitzichtloze levensgevoel van de busters. Volgens Brems komt 

een dergelijk levensgevoel ook naar voren in de literatuur van Nix. Al merkt hij 

hierbij op dat het werk van de Nixers begrepen moet worden als ‘een kleinsteedse 

of provinciale variant’ op de Amerikaanse verwant.92 Ten tweede benoemt Brems 

de verhaaltechniek van de Nixers. Naast het ‘generatiegevoel’ werd de literatuur 

van Nix volgens hem gekarakteriseerd door ‘een terugkeer naar het realisme als 

literaire methode’.93 

Brems signaleert dus enerzijds een verband tussen de literatuur van de brat 

pack generation en de Nixers en anderzijds het feit dat twee eigenschappen van 

Generatie Nix in de literatuurkritiek het accent krijgen. Zowel de Nixers als de 
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critici beklemtonen volgens hem dat het uitzichtloze levensgevoel en de 

realistische verteltechniek bindende elementen van de groep zijn. 

Generatie Nix is in de literatuurkritiek echter niet alleen gekarakteriseerd door 

vergelijkingen van Verkuijl en Brems. In de tijd tussen de publicaties van de 

journalist en de academicus is de schrijversgroep verschillende malen in de media 

ter sprake gekomen. In die besprekingen werd Generatie Nix soms vergeleken met 

andere literaire groepen. Zoals literatuursocioloog De Nooy betoogt, refereren 

critici aan literaire precedenten teneinde het literair-kritische betoog kracht bij te 

zetten en te verduidelijken.94 Om de beeldvorming van Generatie Nix in het 

literaire veld zo volledig mogelijk te beschrijven, zal ik laten zien op welke manier 

de schrijversgroep getypeerd is aan de hand van vergelijkingen met andere 

literaire fenomenen. 

In een reactie op het artikel ‘Engagement was vooral gezellig’ van Rob van 

Erkelens, Ronald Giphart en Joris Moens vergelijkt Peter Andriesse Generatie Nix 

met De Zeventigers, een groep schrijvers waarvan hij er één was.95 Hij ziet onder 

meer een overeenkomst in de doelstellingen van beide groepen. Zowel De 

Zeventigers als de Nixers wilden volgens de criticus leesbare teksten schrijven en 

zetten zich af tegen ‘de serieuze literatuur’.96 Generatie Nix prefereerde 

bijvoorbeeld directheid ‘boven intellectualistisch en estheticistisch gepriegel’ en 

De Zeventigers wilden ‘de lezer terugwinnen door leesbare teksten te schrijven’.97 

Hoewel Andriesses vergelijking vooral een poging lijkt om zelf in de aandacht te 

komen, zit er volgens mij een kern van waarheid in zijn opmerking.98 De 

Zeventigers, vertegenwoordigd door Peter Andriesse, Hans Plomp, Heere 

Heeresma en George Kool, schreven in 1970 een manifest tegen de onleesbare 

romans van onder anderen J.F. Vogelaar. Parallel hieraan richt Generatie Nix zijn 
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pijlen op ‘de school van Carel Peeters’ die net zo als Vogelaar symbool staat voor 

literaire ernst en ontoegankelijke literatuur.99 

In de journalistieke literatuurkritiek wordt ongeveer een half jaar na het 

verschijnen van Verkuijls artikel eveneens een vergelijking getrokken tussen het 

tijdschrift Millennium en Zoetermeer. In het artikel ‘Waren we maar wat 

hongeriger’ plaatst Hans den Hartog Jager het meer idealistische tijdschrift 

Millennium dat zichzelf afficheert als ‘denotatief tijdboek van Kunstgroep Lage 

Landen’ naast Zoetermeer, ‘de spreekbuis van de Generatie Nix’.100 Anders dan bij 

Millennium, uitgegeven door Prometheus, vindt de journalist in Zoetermeer, 

uitgegeven door Nijgh & Van Ditmar, ‘geen bevlogen statements of diep 

doorwrochte beginselverklaringen’.101 In het redactioneel van het eerste nummer 

van Zoetermeer staat bijvoorbeeld: ‘De reden waarom Zoetermeer is opgericht ligt 

in het feit dat het de redacteuren van kinds af aan al heel erg leuk leek een literair 

tijdschrift te hebben.’102 Een dergelijke insteek lijkt mij een vrij melige motivatie 

voor het oprichten van een tijdschrift en staat mijns inziens haaks op de 

beweegredenen van de oprichters van Millennium. Het idealisme van het 

laatstgenoemde tijdschrift is compleet tegengesteld aan de morele vrijblijvendheid 

die we in het redactioneel van Zoetermeer aantreffen.103 Overigens vermeldt Den 

Hartog Jager in de laatste zin nog dat zowel Zoetermeer als Millennium niet slaagt 

‘in de poging een “stem van hun generatie” te worden’, wat op een overeenkomst 

duidt. 104 

Maar in hoeverre zegt de bovengenoemde vergelijking tussen Zoetermeer 

en Millennium iets over Generatie Nix? In hoeverre mogen we Zoetermeer als het 
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tijdschrift van Nix zien? Eerder zagen we al dat de drie Nixers Rob van Erkelens, 

Ronald Giphart en Joris Moens in de redactie van Zoetermeer zaten en dat de 

Nixers het tijdschrift opvatten als ‘de spreekbuis van Nix’ te beschouwen.105 In 

Verkuijls artikel wordt dit bevestigd.106 De Nixers zeggen daarin dat zij met 

Zoetermeer een podium willen bieden aan het soort literatuur dat zij zelf 

schrijven. Rob van Erkelens wil in het blad: ‘[…] literatuur met een uitgesproken 

“actionistisch” karakter, die een tegenwicht moet bieden tegen de populaire 

filosofische literatuur van dit moment.’107 Daarnaast speelt het proces van 

beeldvorming natuurlijk een rol, ongeacht intenties van de Nixers. Niettemin is er 

weinig verschil tussen de bedoeling van Nix en het beeld hiervan dat 

literatuurbeschouwer Brems geeft. Hij beaamt dat het tijdschrift ‘bedoeld [was] als 

het blad van de nieuwe generatie’.108 Het tijdschrift is volgens mij zeker op te 

vatten als een manier van de Nixers om hun stem te laten horen en zich te 

profileren als schrijversgroep. 

Naast de journalistieke literatuurkritiek heeft ook de academische kritiek 

Generatie Nix met andere schrijversgroepen vergeleken. Brems vergelijkt Nix 

bijvoorbeeld met de Maximalen. Deze groep Nederlandse dichters zetten zich af 

tegen de verstilde, ingekeerde en autonome poëzie die in de jaren tachtig hoogtij 

vierde.109 Zij opteerden voor poëzie van het volle en eigentijdse leven. Brems 

noemt twee punten die Generatie Nix met de Maximalen zouden moeten 

verbinden. In de eerste plaats kwamen beide groepen op grond van hetzelfde soort 

argumenten in opstand tegen het heersende literaire klimaat. Dit kwam in het ene 

geval neer op een protest tegen ontoegankelijke poëzie en in het geval van Nix op 

onvrede met ontoegankelijke literatuur. In de tweede plaats is Brems ervan 
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overtuigd dat de media een grote rol hebben gespeeld in de totstandkoming van 

beide groepen.110 

Hoewel Andriesse en Brems verschillend vergelijkingsmateriaal hebben 

gekozen voor hun bespreking van Generatie Nix, is het aspect dat zij belichten 

nagenoeg hetzelfde. Andriesse vergelijkt Nix met De Zeventigers omdat beide 

groepen zich afzetten tegen onleesbare literatuur en Brems roept de Maximalen in 

herinnering vanwege hun protest tegen de hermetische poëzie, dat volgens hem 

vergelijkbaar is met Nix’ afkeer tegen ontoegankelijke literatuur. De voorliefde 

van de Nixers voor leesbare romans en hun aversie tegen ontoegankelijke 

literatuur vinden beide critici blijkbaar typerend. Dit toont op welke manier De 

Nooys begrip van asynchrone samenwerking in het literaire veld kan werken.111 

Zonder elkaars mening aan te vallen of te bevestigen, licht zowel Andriesse als 

Brems het aspect van leesbaarheid uit. De critici hebben hun eigen wijze van 

formuleren en benaderen, maar uiteindelijk schetsen ze eenzelfde beeld van 

Generatie Nix. Ofschoon ik deze mogelijkheid eerder niet genoemd heb, is dit ook 

een vorm van asynchrone samenwerking.  

Daarnaast kunnen we vaststellen dat Generatie Nix in de literatuurkritiek 

niet echt beschouwd wordt als een nieuw gegeven. In Amerika was de brat pack 

generation al geweest en in Nederland hadden we De Zeventigers en de 

Maximalen de revue zien passeren. De doorgaans positieve kwalificaties van 

‘nieuw’ en ‘origineel’ worden door de genoemde critici impliciet van de hand 

gewezen. De oproep van de Nixers voor meer leesbare literatuur wordt in het 

literaire veld niet openlijk aangevallen, maar ook zeker niet bijgevallen. Ik heb 

althans geen artikel gevonden waarin een criticus de literatuur van Generatie Nix 

waardeerde vanwege het vernieuwende of originele karakter. 

Het beeld van Generatie Nix dat we in de verschillende lagen van de 

literatuurkritiek zijn tegengekomen, laat zich volgens mij aldus samenvatten: (1) 

De Nixers delen eenzelfde soort milieu (een relatief gelukkige jeugd, 
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nieuwbouwwijken, beeldcultuur etc.) en zijn ze allemaal tussen 1962 en 1968 

geboren. (2) De thematiek van hun romans wordt gekarakteriseerd door verveling, 

zinloosheid en een uitzichtloos levensgevoel. (3) Hoewel de stijl van de schrijvers 

onderling soms sterk verschilt, worden de romans van Nix gekenmerkt door 

eenzelfde realistische verteltechniek. (4) In de vergelijking van journalist Den 

Hartog Jager kwam verder naar voren dat Generatie Nix een bepaalde morele 

vrijblijvendheid tentoonspreidt.
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6666....    Het optreden vanHet optreden vanHet optreden vanHet optreden van Generatie Generatie Generatie Generatie Nix Nix Nix Nix    

 

Vóór Gipharts betrokkenheid bij Generatie Nix bestaat er enerzijds een beeld van 

een jonge schrijver met potentie, gevoel voor stilistiek en humor en anderzijds 

wordt hij gezien als studentikoos en oppervlakkig. Wanneer hij door Verkuijl in 

de literatuurkritiek vergeleken wordt met vijf andere jonge schrijvers, krijgt 

Giphart de mogelijkheid om met vereende krachten zijn positie in het literaire 

veld te verbeteren. Deze kans grijpt hij aan. Groepsvorming kan voor beginnende 

auteurs immers een probaat middel zijn om ruimte voor zichzelf te creëren.112 In 

dit hoofdstuk belicht ik hoe de schrijvers zich als groep manifesteerden. 

  

6.1 De ambivalente houding van Nix 

Zoals gezegd, wordt in ‘Verveling; Leefde Harry Mulisch nog maar’ gesproken 

over een tijdschrift dat Nix wil oprichten. Zodra het verschijnen van het 

tijdschrift Zoetermeer zo goed als zeker is, kondigen onder meer Trouw en Het 

Parool dit aan, twee weken na Verkuijls artikel. In Trouw valt te lezen dat Van 

Erkelens en Giphart de hoofdredactie zullen vormen en dat ‘“Zoetermeer” wil 

afrekenen met termen als “Verloren Generatie” en “Generatie Nix”’ en dat ze 

‘gewoon een lekker blad [willen] maken’.113 In Het Parool van twee dagen eerder 

staat iets soortgelijks. Daar vermeldt de kunstredactie dat het blad, uitgegeven 

door Gipharts uitgever, ‘de spreekbuis [moet] worden van de jongste generatie 

schrijvers, ook wel omschreven als Generatie Nix of Verloren Generatie.’114 

Zoetermeer, dan nog met de ondertitel ‘tijdschrift voor lichamelijke literatuur’, 

wordt in het artikel beschreven als ‘jeudig’, ‘flamboyant’, ‘opstandig’ en 
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‘geëngageerd’. Dit zijn exact dezelfde adjectieven die Verkuijl in zijn artikel 

gebruikte.115 

De opmerking van Van Erkelens in Trouw dat Zoetermeer wil afrekenen 

met termen als ‘Verloren Generatie’ en ‘Generatie Nix’ lijkt een reactie op een 

beeldvorming die onder meer in het berichtje van Het Parool zichtbaar is. In 

navolging van journalist Verkuijl wordt de schrijversgroep in Het Parool in 

dezelfde bewoordingen beschreven. Hoewel de termen vandaag de dag misschien 

niet heel erg negatief klinken, hadden ze in de jaren negentig van de vorige eeuw 

wellicht een meer verwijtende ondertoon. Sommige babyboomers verweten de 

generatie die de Tweede Wereldoorlog niet had meegemaakt (hun nazaten), dat 

zij niets met hun leven deden en geen idealen koesterden. Deze negatieve 

connotaties van de term ‘Generatie Nix’ lijken in de loop der jaren wat gesleten. 

De Nixers werden echter wel geconfronteerd met de negatieve betekenis van de 

term en Van Erkelens lijkt daartegen in opstand te komen. Hij stelt dat Nix wil 

afrekenen met ‘Verloren Generatie’ en ‘Generatie Nix’, ook al vormt een deel van 

deze begrippen de basis van de schrijversgroep. Het is opvallend hoe rad Van 

Erkelens zich schikt in zijn nieuwe rol als Nixer. Hij lijkt direct op te willen 

treden tegen negatieve beeldvorming. 

De wens om korte metten te maken met de term ‘Generatie Nix’ wordt 

vaker door de Nixers geuit. Uit het interview ‘Niks Generatie Nix!’ dat in Trouw 

verschijnt, wordt bijvoorbeeld duidelijk dat Van Erkelens en Giphart zich 

distantiëren ‘van de nieuwe literaire stroming “Generatie Nix”.’116 De reden voor 

dit publiekelijk afstand nemen heeft dit keer echter niet direct verband met de 

negatieve connotatie van de term ‘Generatie Nix’. Van Erkelens licht de kwestie 

toe: ‘Ik heb geen zin om verantwoordelijk te worden gesteld voor fouten die 

anderen maken.’ Hij bedoelt hiermee echter niet de mogelijk abominabele 

kwaliteit van een van de andere Nixers. Hij laakt de willekeur waarmee andere 
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schrijvers tot Generatie Nix worden gerekend. Jerry Goossens is volgens Van 

Erkelens een voorbeeld van een schrijver die louter en alleen het stempel ‘Nixer’ 

heeft gekregen omdat Goossens een generatiegenoot van het zestal schrijvers is. 

Dit vindt Van Erkelens een wel heel smalle basis om schrijvers te vergelijken. 

Goossens’ roman De lokroep van de mossel is volgens Van Erkelens bovendien een 

‘voortjakkerend flutverhaal’ en zoiets is een smet op het blazoen van Nix. 

De negatieve bewoordingen waarin Goossens’ werk door Van Erkelens 

omschreven wordt, lijken echter niet helemaal oprecht. Wanneer verderop in het 

artikel de schrijvers worden genoemd die in Zoetermeer zullen publiceren, dan 

wordt Goossens wel genoemd.117 Daaruit blijkt volgens mij dat Giphart en Van 

Erkelens in het werk van Goossens een zekere kwaliteit herkennen. Anders 

zouden ze toch niet willen dat hij voor Zoetermeer gaat schrijven? De sneer naar 

Goossens lijkt daarom meer een manier om de beeldvorming omtrent Nix de 

gewenste richting op te krijgen, dan een eerlijk kritisch oordeel. 

In literatuursociologisch opzicht vormt deze houding van de Nixers ten 

opzichte van de term ‘Generatie Nix’ een interessant gegeven. Nauwelijks is men 

bestempeld als groep of er wordt direct geageerd tegen het ‘misbruik’ van 

‘Generatie Nix’. Uit mijn bespreking van De Nooy bleek al dat groepsvorming in 

het literaire veld een nadelige kant kan hebben, maar dit specifieke probleem van 

Nix kwam nog niet ter sprake. 

Het lijkt er mijns inziens op dat de sociologische lading van de term 

‘Generatie Nix’ niet alleen negatieve connotaties oproept, maar de term ook 

weinig exclusief maakt. Omdat het begrip een literair én maatschappelijk 

verschijnsel beschrijft, is het niet voorbehouden aan een van de Nixers. Elke 

generatiegenoot die schrijft, kan in principe tot Generatie Nix gerekend worden. 

Op zich is dat niet negatief voor Generatie Nix. Als een gewaardeerde of 

gezaghebbende schrijver bijvoorbeeld tot Nixer gebombardeerd wordt, dan is er 

geen vuiltje aan de lucht. Iets dergelijks zou de positie in het literaire veld 
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waarschijnlijk enkel positief beïnvloeden. Wanneer een auteur negatieve kritiek 

ontvangt, zoals in het geval van Goossens, en er dus negatieve beeldvorming in 

het geding komt, dan moeten de Nixers echter voor hun zaak opkomen. 

Dergelijke beeldvorming willen ze uiteraard in de kiem te smoren. 

In dat geval zijn er volgens mij ten minste twee opties. Ten eerste kunnen 

de schrijvers het begrip ‘Generatie Nix’ exclusief proberen te houden. Deze 

strategie is echter vrij intensief, omdat die vaak neerkomt op het tegengaan van 

alle ongewenste beeldvorming. Deze optie betekent in de praktijk dat de Nixers 

telkens achter de feiten aan lopen. Ten tweede kunnen ze er voor kiezen om 

definitief afstand te nemen van het predicaat ‘Generatie Nix’. Het voordeel van 

deze strategie is dat het probleem van negatieve beeldvorming waarschijnlijk per 

direct opgelost is. Alleen moet men het kind niet met het badwater weggooien. 

Het risico van de tweede mogelijkheid is dat niet alleen de term, maar ook de 

afzonderlijke auteurs even snel in de vergetelheid geraken. Met het oog op het 

belang van de Nixers moet de aandacht vestigende functie van de term niet 

vroegtijdig verloren gaan. In de prille fase, wanneer het interview ‘Niks Generatie 

Nix!’ verschijnt, is het wellicht niet raadzaam voor de Nixers om al te resoluut 

afstand te nemen van Generatie Nix. Hoewel Nix zich in dit interview 

nadrukkelijk van de term distantieert, wordt de schrijversgroep niet opgeheven. 

Van Erkelens’ bezwaar tegen het misbruik van het begrip is in dat opzicht vooral 

een protest van woorden en niet van daden. 

Hoewel het bestaansrecht van het predicaat ‘Generatie Nix’ door zowel 

Van Erkelens als Giphart in twijfel getrokken wordt, erkennen beide schrijvers 

dat de term er niet voor niets is.118 In het artikel ‘Niks Generatie Niks’ 

onderschrijven ze bijvoorbeeld dat er duidelijke overeenkomsten zijn tussen de 

verschillende Nix-romans. De literair-kritische term heeft volgens hen dus wel 

degelijk een functie en een bepaalde waarde, afgezien van de negatieve 

neveneffecten. Dit schipperen tussen het afwijzen en accepteren van de term valt 
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ook interviewster Nanda Roep op. Zij vraagt daarom op een gegeven moment: 

‘Betekent dat ‘Generatie Nix’ eigenlijk wel kan, maar de kritieken over de boeken 

niet?’ Na een stilte antwoordt Giphart: ‘Misschien heb je wel gelijk. Als we veertig 

televisieploegen over de vloer hadden die ons uitriepen tot de grootste talenten 

van dit decennium, dan hadden wij minder hard geroepen dat we er niet bij 

horen.’119 Hij windt er geen doekjes om en bevestigt dat de haat-liefdeverhouding 

met ‘Generatie Nix’ een reactie op de negatieve beeldvorming in de 

literatuurkritiek is. 

De ambivalente houding van Generatie Nix is dus enerzijds terug te voeren 

op de sociologische betekenis van de term, die aanvankelijk in de literatuurkritiek 

beklemtoond wordt. Anderzijds lijken de Nixers zich erg bewust te zijn van hun 

positie in het literaire veld en lijken ze negatieve beeldvorming te vuur en te 

zwaard willen bestrijden. Dit bewustzijn van de wijze waarop media-aandacht 

bepaalde negatieve en positieve effecten heeft, lijkt de overwegingen van Giphart 

en Van Erkelens soms sterk te bepalen. 

Dit vermoeden van mij wordt onder meer impliciet door Giphart 

bevestigd. Over het ontstaan van de schrijversgroep vertelt hij: ‘Na het stuk van 

Verkuijl hebben we ons afgevraagd of we ons erbij aan zouden sluiten en zo 

zouden presenteren zoals eerder de Maximalen dat deden, of niet. Maar het ging 

een kant op die we niet meer in handen hebben’.120 Uit deze woorden blijkt ten 

eerste hoe bewust de zes schrijvers over hun positie in het literaire veld nagedacht 

hebben. Afgaande op Gipharts citaat hebben de Nixers gekeken naar voorbeelden 

uit het literaire veld en het voordeel van individueel optreden afgewogen tegen 

dat van groepsvorming. Ten tweede wordt duidelijk hoe moeilijk het proces van 

beeldvorming te controleren of opzettelijk te beïnvloeden is, zolang er sprake is 

van democratie en persvrijheid. Voordat de zes schrijvers konden besluiten om 

zich al dan niet gezamenlijk te manifesteren, werden ze in de literatuurkritiek al 

als groep beschouwd. De keuze werd min of meer voor hen gemaakt. 
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De stelling dat Generatie Nix een product van de media is, wordt overigens 

ook door Van Erkelens onderschreven. Als hij uit de school klapt over de 

werkwijze van Verkuijl, lezen we: ‘Hij [Verkuijl] verzwijgt dat hij indertijd meer 

schrijvers heeft geïnterviewd (Niemöller, Vernooy), dan in het artikel ‘Verveling’ 

in De Groene aan het woord kwamen. Zij zeiden echter niet de dingen die de 

interviewer had willen horen. Sommige auteurs waren verbaasd dat ze alleen 

mochten zeggen wat de journalist van pas kwam.’121 Van Erkelens stelt hier dat 

Verkuijl her en der de feiten naar zijn hand heeft gezet. Dit is een journalist niet 

kwalijk te nemen, aangezien het vak de journalistiek niet kan bestaan zonder 

redactie en redactionele vrijheid. De opmerking van Van Erkelens laat niettemin 

zien dat de selectie van zes schrijvers enige willekeur kent. Degenen die min of 

meer hetzelfde zeiden, werden uitgeroepen tot een literaire groep en de overigen 

konden hun carrière solitair voortzetten. In die zin is Verkuijl verantwoordelijk 

voor het ontstaan van Generatie Nix, een schrijversgroep bestaande uit zes leden. 

Aan de andere kant was de groep geen lang leven beschoren als de Nixers het 

begrip niet hadden overgenomen. 

 

6.2 Het beïnvloeden van beeldvorming 

Ofschoon beeldvorming geen controleerbaar proces is, doen de Nixers wel van 

alles om het proces de gewenste richting op te krijgen. Hun ambivalente houding 

ten opzichte van de term ‘Generatie Nix’ is hier een voorbeeld van. Daarnaast 

verschijnen ze regelmatig in de publiciteit na het verschijnen van Verkuijls artikel 

en richten ze een tijdschrift op dat een platform biedt aan het soort literatuur dat 

zij waarderen. Het publiekelijk optreden van Nix wordt mijns inziens daarom 

gekenmerkt door een bepaald bewustzijn van het literaire veld. 

 Wanneer de Nixers in de media optreden, valt op dat met name Giphart en 

Van Erkelens de schrijversgroep lijken te vertegenwoordigen en aan te voeren. Zij 

geven de interviews namens Generatie Nix en zitten allebei in de redactie van 
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Zoetermeer. Bovendien worden Van Erkelens en Giphart als voortrekkers van Nix 

afgeschilderd in bijvoorbeeld ‘Literaire woordvoerders van “de verloren generatie” 

willen niet denken maar doen’, ‘Leve een gelukkige jeugd, leve Zoetermeer’ en 

‘Engagement was vooral gezellig’.122 Nixer Moens zit ook in de redactie van 

Zoetermeer en heeft ook meegeschreven aan ‘Engagement was vooral gezellig’, 

maar hij treedt lang niet zo veel op de voorgrond in de literatuurkritiek als Van 

Erkelens en Giphart. In de artikelen die ik gevonden heb, komt Moens nauwelijks 

aan het woord.123 

 Wanneer Giphart en Van Erkelens in de media aan het woord komen, valt 

op dat ze over een zekere kennis van het literaire veld lijken te beschikken. In 

‘Niks Generatie Nix’ zegt Giphart bijvoorbeeld: ‘Die [Jerry Goossens] schrijft 

volgens Oor een kutboek en dat wordt dan het stereotype voor een hele generatie. 

Je hoeft de boeken niet meer gelezen te hebben om toch een mening te hebben.’124 

Deze opmerking lijkt sterk op een uitspraak van literatuursocioloog De Nooy over 

de werking van de literatuurkritiek. In Richting en lichtingen schrijft De Nooy: 

‘Door de activiteiten van literatuurbeschouwers ontstaat er een schil van 

commentaren rond de naakte tekst en deze schil gaat een eigen leven leiden. […] 

Zonder dat zij het boek gelezen hebben, beschikken lezers vaak al over een beeld 

van de kwaliteit van het boek.’125 Waar Giphart over stereotype spreekt, daar 

gebruikt De Nooy het woord schil, maar de strekking van de twee uitspraken is 

vergelijkbaar. Gipharts uitleg is kort door de bocht, maar hij is dan ook geen 

literatuursocioloog. Bovendien zou dat te wijten kunnen zijn aan de redactie van 

het interview. Zijn uitspraak suggereert in ieder geval dat hij bewust nadenkt over 

zijn positie in het literaire veld. 
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 Ook Van Erkelens geeft te kennen over enige kennis van het literaire veld 

te beschikken. In een eigenhandig geschreven artikel uit de NRC zinspeelt Van 

Erkelens op de functie van een literatuurcriticus als ‘gatekeeper’.126 In een zeker 

artikel verweet criticus Marco Kunst Generatie Nix dat de groep meedeinde op 

modegolven.127 In zijn reactie hierop schrijft Van Erkelens: ‘Maar er valt helemaal 

niets te deinen wanneer je als “nieuwkomer” je nek uitsteekt en […] ruimte opeist 

voor boeken die anders nauwelijks het bastion van de verzuurde, vergrijsde en 

verstarde literatuurkritiek zouden kunnen binnendringen.’128 De Nixer zegt het 

niet met zo veel woorden, maar in dit citaat wordt in wezen de macht van de 

literatuurkritiek uitgedrukt in relatie tot de waardering van literatuur. Dit is 

precies een van de theoretische uitgangspunten die we bij literatuursociologen 

Janssen en Van Rees aantroffen. Zij schrijven beide de literatuurkritiek een zeer 

bepalende rol toe in het proces van waardering en canonvorming. Van Erkelens 

lijkt in dat opzicht op de hoogte van enkele literatuursociologische principes. Hoe 

ver de kennis van Giphart en Van Erkelens reikt, is op basis van mijn voorbeelden 

niet te bepalen, maar als spelers in het literaire veld zijn ze volgens mij niet naïef. 

Ze lijken kennisgenomen te hebben van enkele literatuursociologische stellingen. 

 Van Erkelens en Giphart lijken bovendien hun kennis van het literaire 

veld zeer concreet toe te passen. Uiteraard kan men van de groepsvorming van 

Generatie Nix en de oprichting van Zoetermeer zeggen dat dit uitingen zijn van 

een bepaald literatuursociologisch bewustzijn, maar de toepassing van kennis 

waarop ik doel is meer specifiek en concreet dan dat. De twee Nixers lijken te 

beseffen dat in het literaire circuit bepaalde conventies en gedragsregels gelden. 

 Als hun bijvoorbeeld gevraagd wordt waarom Zoetermeer in het leven 

geroepen is, ontstaat er een korte dialoog tussen de twee schrijvers. Van Erkelens 

opent: ‘We beginnen dit blad omdat er geen enkel tijdschrift is dat leuk is en waar 

gedurfde dingen in staan. Het zijn allemaal brave blaadjes, vaak te serieus. Er moet 
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gewoon een tijdschrift zijn waarin iets gebeurt, dat een beetje controversieel kan 

zijn.’ Na deze literair verantwoorde woorden reageert Giphart: ‘En wij verdienen 

er geld mee.’ Waarop Van Erkelens sputtert: ‘Ja, maar dat is niet…’ Giphart: ‘Oh 

nee, dat mag ik van jou niet zeggen hè.’ Van Erkelens: ‘Nee. Straks gaan mensen 

denken dat dat je enige motivatie is.’129 De angst dat de commerciële motieven te 

veel op de voorgrond treden, is gemakkelijk te herleiden tot een van Bourdieus 

uitspraken. In het essay van Johnson lezen we bijvoorbeeld: ‘Bourdieu, in fact, 

analyses the field of cultural production as an “economic world reversed” based on 

a “winner loses” logic, since economic success […] may well signal a barrier to 

specific consecration and symbolic power.’130 Volgens Bourdieu kan economisch 

succes een barrière vormen voor literair succes. De angst van Van Erkelens lijkt 

gebaseerd op een notie van dit principe van het literaire veld. 

 Of Giphart en Van Erkelens werkelijk doordrongen zijn van bepaalde 

literatuursociologische ideeën is echter niet te bepalen. Wel is duidelijk dat Van 

Erkelens door middel van kennis van het literaire veld bepaalde negatieve 

beeldvorming probeert te voorkomen. Ook in de andere voorbeelden kwam naar 

voren dat beide Nixers een zekere kennis van het literaire veld hebben en dat die 

kennis hun keuzes bepalen aangaande het schrijverschap. Nieuwkomers Van 

Erkelens en Giphart mogen betrekkelijk jong zijn, hun optreden als voortrekkers 

van Generatie Nix wordt niet gekenmerkt door onwetendheid. Wat opvalt, is 

vooral de zelfbewuste attitude van de twee schrijvers. Hun handelen lijkt keer op 

keer gericht op verbetering van de positie in het literaire veld. In dat opzicht 

voldoen ze volgens mij aan de literatuursociologische stelling dat een auteur de 

beeldvorming in de literatuurkritiek (actief) moet beïnvloeden, wil hij of zij de 

positie in het literaire veld verbeteren dan wel behouden.131 
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6.3 De literatuuropvatting van Nix 

Tot nog toe hebben we gezien dat Generatie Nix de kans op succes in het literaire 

veld al dan niet bewust probeert te vergroten door negatieve beeldvorming te 

voorkomen en te weerspreken. De ambivalente houding en het zelfbewuste 

handelen zijn volgens mij hier twee voorbeelden van. Zoals ik in hoofdstuk 2 

beschreven heb, is de literatuuropvatting volgens sommige literatuursociologen 

ook een middel om de kans op succes te vergroten. De vraag is nu in hoeverre 

Generatie Nix een bepaalde literatuuropvatting daartoe inzet. Om een helder 

beeld te krijgen van de literatuuropvatting van de Nixers zal ik eerst een aantal 

van hun literatuuropvattelijke uitspraken bespreken die in de literatuurkritiek op 

de voorgrond traden. Vervolgens zal ik deze uitlatingen analyseren en pogen in 

kaart te brengen wat de consequenties daarvan zijn geweest voor de positie van 

Nix. 

 

Zoals we gezien hebben, kunnen beginnende auteurs volgens De Nooy bepaalde 

strategieën volgen om hun positie in het veld te verbeteren. Nieuwkomers 

ontwikkelen volgens de literatuursocioloog een literatuuropvatting en maken 

daarbij onderscheid tussen goede en slechte literatuur. Het soort literatuur dat 

negatief beoordeeld wordt, vormt het afzetpunt van de nieuwelingen. Deze 

strategie is volgens mij ook zichtbaar bij Generatie Nix. Aan de hand van de 

artikelen ‘Verveling; Leefde Harry Mulisch nog maar’, ‘Leve een gelukkige jeugd, 

leve Zoetermeer’ en ‘Engagement was vooral gezellig’ zal ik laten zien hoe de 

schrijversgroep een literatuuropvatting ontwikkelt en deze inzet om de positie in 

het literaire veld te verbeteren.132  

 Reeds in het artikel ‘Verveling; Leefde Harry Mulisch nog maar’ proberen 

de Nixers zich te onderscheiden door zich te vergelijken met gevestigden uit het 

literaire veld. Nadat Giphart geconfronteerd is met de kritiek dat ‘hij over niets 

                                                 
132 Frank Verkuijl, ‘Verveling; Leefde Harry Mulisch nog maar’, De Groene Amsterdammer, 23-02-

1994, Monique Koemans, ‘Leve een gelukkige jeugd, leve Zoetermeer’, Het Parool, 17-06-1994, Rob 

van Erkelens e.a., ‘Engagement was vooral gezellig’, NRC, 24-06-1994 



 66 

anders dan neuken kan schrijven’, zegt hij: ‘Mijn woede richt zich op het 

verhevene in de literatuur. Het thema van onze generatie is inertie, luiheid, een 

totaal gebrek aan betrokkenheid bij de rest van de wereld. Het mooiste is als je 

jezelf heel hard aan het lachen kan maken. Ik kan me niet voorstellen dat Vestdijk 

ooit heeft zitten schateren om wat hij heeft geschreven.’133 Verderop in het artikel 

laat hij zich nogmaals negatief uit over het verhevene in de literatuur. Dit keer 

vergelijkt hij een Nixer met een gevestigde literatuurcriticus: ‘Zwagerman heeft 

een nieuwe generatie lezers aangesproken, de jongeren die nog op school zitten, 

de tv-kijkers, de popmuziekluisteraars. Carel Peeters schreef vorig jaar: “Een 

schrijver is een woestijnkat waar de piramide van het verleden meewarig op 

neerkijkt.” Dat is nou typisch de oude manier waarop men met literatuur omgaat: 

het is een verheven zaak, het zegt iets over de zin van het leven. Schrijvers zijn 

goeroes en lezen is een middel om je devotie te tonen. Gimmick! was een van de 

eerste boeken waarin een schrijver aan het woord was die juist plezier had in het 

schrijven’.134 

 Deze citaten maken mijns inziens twee zaken duidelijk. Ten eerste zien we 

hoe negatieve voorbeelden de eigen literatuuropvattelijke uitspraken 

verduidelijken en helpen onderbouwen. Giphart zegt niet simpelweg dat hij tegen 

het verhevene in de literatuur is en voor humor en plezier in het schrijven, maar 

hij verwijst naar de gevestigde schrijver Vestdijk, de opkomende auteur 

Zwagerman en de gevestigde criticus Peeters. Met name de vergelijking tussen de 

laatste twee genoemden illustreert hoe Giphart onderscheid maakt tussen goede 

en slechte literatuur. Zwagerman wordt geassocieerd met ‘een nieuwe generatie 

lezers’ en ‘plezier’, terwijl Peeters een oude manier van omgaan met literatuur in 

de schoenen geschoven krijgt.135 Bovendien wordt Peeters’ visie op literatuur 

beschreven in een soort onaantrekkelijke religieuze terminologie. Giphart rept 
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over ‘de zin van het leven’, ‘goeroes’ en ‘devotie’.136 De woordkeus is alleszins 

gericht op een aanprijzing van Generatie Nix en een aanval op de gevestigden. 

Zwagerman krijgt lof toegezwaaid; Vestdijk en vooral Peeters worden neergezet 

als saaie en ouderwetse literaire figuren. 

 Ten tweede tonen de citaten hoe Giphart de kritiek op zijn eerste twee 

romans heeft weten om te buigen tot een speerpunt van zijn literatuuropvatting. 

Sommige critici hadden de kritiek geuit dat de thematiek van Ik ook van jou en 

Giph eenzijdig en pueriel was. Door de niet-verheven thematiek een onderdeel te 

laten zijn van zijn literatuuropvatting verdedigt Giphart in wezen zijn literaire 

positie. De negatieve kritiek op zijn thematiek is hierdoor niet meteen ontkracht 

of tegengesproken, maar wel gerelativeerd. Door een tegenovergesteld standpunt 

ten aanzien van zijn critici in te nemen laat Giphart zien dat het commentaar op 

zijn romans betrekkelijk is. De zienswijze van de negatieve critici is net zo valide 

als zijn visie op literatuur. Of men de thematiek waardeert is persoonlijk bepaald 

en niet afhankelijk van de kwaliteit van de schrijver. Dat is althans de suggestie 

die uitgaat van Gipharts strategie met betrekking tot zijn literatuuropvatting. 

 

Naast Giphart is er nog een Nixer die in ‘Verveling; Leefde Harry Mulisch nog 

maar’ de literatuur van Generatie Nix afzet tegen een ander soort literatuur. Als 

Van Erkelens het dan nog niet-bestaande tijdschrift Zoetermeer omschrijft, zegt 

hij: ‘Misschien was het Carel Peeters die ermee begon, misschien was het iemand 

anders. Feit is dat de Nederlandse literatuur een sterke hang naar het filosofische 

heeft laten zien. In de werken van de “Conny Palmen-generatie” had het 

postmoderne intellect de overhand. Dat leverde proza op dat het resultaat was van 

eindeloze denkprocessen; het miste gedrevenheid en bezieling. Wij zien meer in 

literatuur die vanuit de tenen en de onderbuik is geschreven dan teksten die 
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vanuit het brein zijn geconcipieerd. We kunnen wel denken maar we doen liever 

iets.’137 

 Net zoals Giphart plaatst Van Erkelens de literatuur van Generatie Nix 

naast gevestigde schrijvers. Hoewel Van Erkelens niet expliciet onderscheid maakt 

tussen oud en nieuw, spreekt hij over de generatie van Connie Palmen wel in de 

verleden tijd, alsof die literatuur tot het verleden behoort. Verder zijn ‘eindeloze 

denkprocessen’ en een gebrek aan ‘gedrevenheid en bezieling’ niet al te 

enthousiasmerende omschrijvingen.138 De literatuur van Nix wordt aan de andere 

kant getypeerd als teksten die vanuit de tenen en de onderbuik geschreven zijn. 

Van Erkelens karakteriseert de eigen literatuur beduidend positiever dan die van 

de Connie Palmen-generatie. 

 Van Erkelens’ woorden zijn volgens mij net zoals Gipharts opmerkingen 

een voorbeeld van de strategie die De Nooy beschrijft. Zowel Giphart als Van 

Erkelens vergelijkt in ‘Verveling; Leefde Harry Mulisch nog maar’ de literatuur 

van Nix met andere literatuur, ten faveure van de eigen literatuur. Beiden hebben, 

met andere woorden, vanaf het begin van Generatie Nix de strijd aangebonden 

met gevestigden uit het literaire veld. Ofschoon deze strategie volgens De Nooy 

zijn vruchten kan afwerpen, herbergt die volgens de literatuursocioloog ook een 

zeker risico. Wie kaatst, moet de bal verwachten en wie hard kaatst, moet een 

harde bal verwachten. 

 

6.4 De kritiek op de Nixers en hun reactie 

Na de publicatie van ‘Verveling; Leefde Harry Mulisch nog maar’ komt er een 

stroom van kritiek op gang. In het interview ‘Leve een gelukkige jeugd, leve 

Zoetermeer’ dat vier maanden na Verkuijls artikel verschijnt, lezen we: ‘De oude 

generatie schrijvers, columnisten en recensenten reageerden fel op de 

nieuwkomers: “Neuken, neuken en nog eens neuken”, “voorjakkerende 

flutverhalen”, “sociale desinteresse”; en masse keren de reacties van de ouderen 
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zich tegen de nieuwe literatuur.”139 Dergelijke negatieve kritiek is natuurlijk niet 

bevorderlijk voor de positie van Nix in het literaire veld. Generatie Nix krijgt in 

het genoemde artikel echter de mogelijkheid om de negatieve kritiek te 

riposteren. Aan de hand van Gipharts en Van Erkelens’ reactie zal ik laten zien 

hoe zij door middel van literatuuropvattelijke uitspraken de kritiek proberen af te 

zwakken en hun eigen literatuuropvatting onder de aandacht brengen. 

 Tot nu toe hebben we gezien dat de Nixers hun romans als de nieuwe 

literatuur bestempelen en zich hoofdzakelijk laten voorstaan op humor en het 

plezier van schrijven. Ze zetten zich af tegen filosofisch proza en verheven 

literatuur waar criticus Peeters en schrijfster Palmen volgens hen voorbeelden van 

zijn. In ‘Leve een gelukkige jeugd, leve Zoetermeer’ zien we een deel van deze 

uitlatingen terugkomen. 

 Giphart stelt in het bovengenoemde artikel wederom: ‘Zij [de Connie 

Palmen-generatie] zijn veel filosofischer dan wij. Hun proza is het resultaat van 

eindeloze denkprocessen.’140 Een paar regels verder vult Giphart deze uitspraak 

aan: ‘Tussen Palmen en haar publiek zit een enorme kloof. Daar zitten veel 

spelletjes en filosofische gedachten tussen. Wij maken literatuur met durf. Achter 

spelletjes kan je je maar verschuilen. Wij zeggen wat we bedoelen.’141 Gipharts 

kritiek op Palmen en consorten richt zich blijkbaar niet puur op het verheven 

aspect van hun literatuur, maar ook op afstand tussen de schrijver en lezer. 

Hoewel hij het niet met zo veel woorden zegt, lijkt hij een bepaalde directheid in 

romans te prefereren. 

 Van Erkelens herhaalt in ‘Leve een gelukkige jeugd, leve Zoetermeer’ net 

zoals Giphart vrij letterlijk een paar uitspraken uit ‘Verveling; Leefde Harry 

Mulisch nog maar’. Hij zegt bijvoorbeeld: ‘Wij schrijven juist vanuit de tenen, de 

kloten en de onderbuik. […] Wij kunnen wel denken maar doen liever iets.’142 

Deze uitlatingen, die gericht zijn tegen al te cerebrale en serieuze literatuur, lijken 
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rechtstreeks uit Verkuijls artikel overgeheveld.143 Van Erkelens maakt echter ook 

een aanvulling op de reeds bekende woorden: ‘Je mag in Nederland geen grappen 

maken over literatuur. Literatuur is hier heilig. Daarom zijn veel literaire 

tijdschriften zo slecht. Ze zijn te serieus. Ze zijn bang anders niet voor vol te 

worden aangezien. Het ontbreekt hen aan zelfrelativering. Maar je moet dan ook 

wel lef hebben om jezelf te relativeren.’144 Een dergelijke tirade tegen het 

verhevene in de Nederlandse literatuur hebben we eerder van Giphart vernomen, 

maar toch niet exact in dezelfde bewoordingen. Van Erkelens koppelt het serieuze 

van de Nederlandse literatuur aan een gebrek aan lef en zelfrelativering, terwijl 

Giphart tot nu toe voornamelijk het gebrek aan plezier benadrukte. Op deze 

manier laten de Nixers allengs steeds meer zien van hun literatuuropvatting in de 

literatuurkritiek. 

 In het artikel ‘Leve een gelukkige jeugd, leve Zoetermeer’ blijken Van 

Erkelens en Giphart overigens ook een literatuuropvattelijke standpunt te hebben 

ten aanzien van de taak van een schrijver. In het verlengde van de genoemde 

zelfrelativering brengt Giphart het volgende te berde: ‘Het wordt ons vaak 

verweten dat wij een schaamteloos gebrek aan engagement hebben.’145 Van 

Erkelens voegt toe: ‘Dan komen ze weer met dat opgeheven vingertje. Maar het is 

niet de taak van kunstenaars om de wereld te veranderen. Wij moeten mooie 

dingen maken. Dat is de hoofdzaak.’146 Verderop in het artikel zegt Giphart over 

het kunstenaarschap: ‘Een kunstenaar moet […] niet van theorieën uitgaan. Je 

moet mensen aan het denken zetten, shockeren. Mensen moeten zich afvragen 

waarom iets ze shockeert. “Waarom vind ik het zo erg dat in Lolita van Nabokov 

een oude man een dertienjarig meisje verleidt?” Het is de taak van de kunstenaar 

de grenzen van het schaamteloze te overschrijden. Dat zal de lezer prikkelen. 
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Daarom is onze schaamteloze literatuur toch een vorm van engagement.’147 Van 

Erkelens stelt vervolgens op zijn beurt: ‘Door te schrijven kan iemand de 

ontwikkelingen van zijn tijd weergeven. Zijn vinger leggen op de harteklop van 

de tijd. Als je de ontwikkelingen van nu niet kan volgen, begrijp je onze literatuur 

niet.’148 

 Deze laatste uitspraak van Van Erkelens klinkt uit zijn context misschien 

wat hol of retorisch, maar houdt verband met een aantal uitspraken die eerder in 

het artikel gedaan zijn.149 Blijkens die uitspraken wordt literatuuropvattelijke 

standpunt van Generatie Nix sterk gekleurd door begrippen als veranderlijkheid, 

tijdelijkheid en betrekkelijkheid. Van Erkelens zegt eerder in het artikel 

bijvoorbeeld: ‘Bovendien is het een tijd van wegwerpdingen. Alles heeft een grote 

omloopsnelheid en wordt vaak herhaald.’150 En verderop stelt hij: ‘Engagement is 

romantisch. Die laffe romantiek voelen wij niet meer. Dat is toch allemaal voorbij. 

Het communisme is al weer weg. Alles is tijdelijk.’151 Giphart bevestigt de 

betrekkelijkheid van het idealisme: ‘Wij zien de relativiteit van de oude idealen 

die ten onder zijn gegaan. Straks gaat God nog naar de beurs.’152 Zoals we in mijn 

bespreking van het artikel ‘Engagement was vooral gezellig’ zullen zien, hebben 

de bovenstaande uitspraken gevolg voor het literatuuropvattelijke standpunt van 

Nix. 

 In ‘Leve een gelukkige jeugd, leve Zoetermeer’ zien we dus Generatie Nix 

onder druk van de opstapelende negatieve kritiek de literatuuropvattelijke positie 

scherper definiëren. Enerzijds worden eerdere uitspraken aangehaald en 

anderzijds wordt de literatuuropvatting uitgebreid. Naast de afkeer van het 

verhevene in de literatuur en de hang naar humor en plezier hebben de Nixers 

ideeën over de taak van de kunstenaar. De lezer moet geprikkeld worden en 
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aangezet tot nadenken over zijn morele grenzen, aldus Giphart. Van Erkelens 

vindt bovendien dat een schrijver middels zijn werk de lezer een spiegel van de 

maatschappij kan voorhouden. 

 Daarnaast hebben de Nixers een mening over de vorm van literatuur. Ze 

vinden dat literatuur vooral mooi en direct dient te zijn en niet te complex en te 

gelaagd.153 De uitlatingen van de Nixers klinken naar mijn smaak soms wat gratuit 

en willekeurig, maar wellicht komt dat door hun relativisme dat zich niet beperkt 

tot het schrijverschap. Om te kunnen beoordelen in hoeverre Generatie Nix in het 

tijdsbestek van enkele maanden een heuse literatuuropvatting voor het voetlicht 

gebracht heeft, zullen we het artikel ‘Engagement was vooral gezellig’ bekijken. 

We zullen zien dat de literatuuropvattelijke uitspraken die we tot nu toe 

besproken hebben, coherenter zijn dan een reeks losse kreten alleen. 

  

Net zoals het interview ‘Leve een gelukkige jeugd, leve Zoetermeer’ lijkt ook 

‘Engagement was vooral gezellig’ geschreven naar aanleiding van de zich 

opstapelende kritiek.154 Het artikel is namelijk grotendeels gericht op het 

weerspreken en ontzenuwen van kritieken die Generatie Nix binnen vier 

maanden voor de voeten geworpen kreeg. Het gros van de kritiek is volgens de 

Nixers Giphart, Van Erkelens en Moens gebaseerd op een paar simpele 

misvattingen. Dat suggereren ze althans in de eerste twee alinea’s van het stuk. 

 De drie Nixers begrijpen bijvoorbeeld wel waar de kritiek op het cynisme 

van hun romans vandaan komt, maar ze snappen niet waarom dat hun wordt 

aangerekend. Volgens hen is er een flagrant verschil tussen de auteur en de 

persoon achter de auteur. De kritiek op het cynisme moet vooral gezien worden 

als een aanklacht tegen de maatschappij en niet als een verwijt aan Nix. Daarnaast 

is de term ‘Generatie Nix’ volgens de drie schrijvers menigmaal verkeerd gebruikt 

en doorgaans veel te serieus opgevat in de literatuurkritiek. Generatie Nix is 
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volgens de Nixers altijd als ‘parodie’ bedoeld en niet letterlijk als een verwijzing 

naar een generatie met een gebrek aan inhoud of iets dergelijks.155 De kritiek die 

Van Erkelens, Giphart en Moens in de eerste twee alinea’s van het artikel 

bespreken, leggen ze in wezen uit als een Babylonische spraakverwarring. 

 Toch vormen de bovengenoemde misvattingen niet de kern van het artikel 

‘Engagement was vooral gezellig’. ‘Het sleutelwoord in alle discussies is 

“engagement”, ofwel het gebrek daaraan.’156 Dit komt volgens hen door een 

bepaald onbegrip over het begrip ‘engagement’ en dat lijken ze te willen 

ophelderen door het artikel te schrijven. Generatie Nix lijkt de negatieve 

beeldvorming te willen beïnvloeden door een meer inhoudelijk verhaal te 

presenteren, door hun literatuuropvattelijke positie te verduidelijken. 

 Aan de hand van drie vormen van literair engagement maken de Nixers 

duidelijk hoe een schrijver zich kan engageren en welke plaats zij binnen het 

spectrum innemen. Ten eerste onderscheiden ze het ‘klassieke engagement’. Dit 

engagement bestaat erin dat ‘de schrijver in zijn werk uitgesproken 

maatschappelijke en politieke standpunten inneemt.’ Deze vorm is volgens de 

Nixers ‘lachwekkend en aandoenlijk’ vanwege het al te idealistische karakter. Zij 

zijn volgens eigen zeggen opgegroeid in een tijd waarin ‘de maatschappelijke 

idealen van onze ouders’ vervlogen.157 Waarmee doelen ze op ‘de no-

nonsensewind van de jaren tachtig’.158 Ze willen, kortom, de lezer niet ‘aan het 

handje nemen en hem vertellen wat hij moet vinden en denken’.159 Ten tweede 

signaleren de Nixers een ‘“modern” literair engagement’ dat geassocieerd wordt 

met Connie Palmen en Carel Peeters.160 Deze vorm van sociale betrokkenheid 

komt voort uit de ideeën van Jacques Derrida en Jean-François Lyotard en 

resulteert volgens hen meestal in een ‘zeer intieme verstandhouding tussen 
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Auteur en Tekst.’161 De relatie is volgens hen echter zo hecht dat er ‘voor de Lezer 

vaak nauwelijks plaats is.’162 De intieme verstandhouding maakt de literatuur van 

Palmen en Peeters niet alleen ‘vaak onleesbaar, maar mist ook ten enen male 

begrip voor en vat op de platte werkelijkheid van deze tijd.’163 Ten derde brengen 

ze het ‘impliciete engagement’ ter sprake, waaraan ze de voorkeur geven.164 

 Deze laatste vorm van engagement verzandt volgens hen niet in 

‘intellectualistisch en estheticistisch gepriegel’, maar is een vorm van literatuur die 

de ‘harteklop van deze tijd’ weergeeft en aanzet ‘tot lachen, rillen, huilen, kotsen 

en klaarkomen.’ 165 Daarnaast mag een schrijver volgens hen niet ‘voorbij [gaan] 

aan het feit dat een lezer geprikkeld moet worden na te denken’.166 De directe 

literatuur van Nix moet een zodanig gevoel bij de lezer opwekken dat hij zich 

afvraagt waarom hij dat ervaart en dat hij zal reflecteren op zijn eigen moraliteit. 

In de woorden van Generatie Nix: ‘Er is een literatuur die schaamteloos, 

onbeschaafd en onveilig hoort te zijn, een literatuur die verwarring zaait, 

provoceert en poten wegzaagt onder comfortabele leunstoelen.’167  

 In vergelijking met de literatuuropvattelijke uitspraken tot dusver is de 

stellingname in ‘Engagement was vooral gezellig’ naar mijn mening meer 

doordacht en beter onderbouwd. Het betoog over literair engagement expliciteert 

onder andere waarom de Nixers zich afzetten tegen de literatuur van Palmen en 

Peeters en wat zij afkeuren aan idealisme in literatuur. Bovendien bepalen ze hun 

literatuuropvattelijke standpunt niet alleen door te zeggen welke literatuur ze 

afwijzen, maar ook door een bepaalde literaire vorm te appreciëren. Blijkens 

verschillende uitspraken uit het artikel wil Generatie Nix toegankelijke literatuur 

schrijven die de lezer op verschillende manieren prikkelt en tegelijkertijd een 

maatschappelijke spiegel voorhoudt. 
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 Deze meer substantiële en heldere uiteenzetting van hun 

literatuuropvatting zou volgens de stellingen en bevindingen van 

literatuursociologen Janssen en De Nooy zeker enig tegenwicht moeten bieden 

aan de negatieve beeldvorming van een ‘generatie die niet meer schrijven kan, 

niets meer te vertellen heeft, geen enkele mening heeft.’168 De Nixers laten in het 

artikel zien dat er wel degelijk een aantal overwegingen achter de literaire vorm 

van hun romans steekt. Zo hebben ze onder meer een mening over de relatie 

tussen auteur en lezer en over de relatie tussen literatuur en werkelijkheid. De 

uitspraken in het artikel zijn daarnaast consistent met eerdere uitlatingen en 

verstevigen in die zin het reeds bestaande literatuuropvattelijke beeld van Nix. De 

gedachtewereld achter literatuur, waar literatuurcritici en lezers volgens sommige 

literatuursociologen naar op zoek zijn, krijgt in ‘Engagement was vooral gezellig’ 

voor het eerst een beetje gestalte.169 Vanuit dit literatuursociologische perspectief 

lijkt het artikel een stap in de goede richting. 

 

Aan de andere kant is de poging van de Nixers om de positie in het literaire veld te 

verbeteren misschien een beetje mosterd na de maaltijd. Zoals bleek, is er in de 

tijd tussen het verschijnen van ‘Verveling; Leefde Harry Mulisch nog maar’ en 

‘Engagement was vooral gezellig’ aardig wat kritiek losgebarsten.170 Bovendien 

kwam het commentaar niet van critici die zich in de periferie van het 

Nederlandse, literaire circuit begeven. De kritiek kwam juist van gevestigden zoals 

Theodor Holman (Het Parool), Bastiaan Bommeljé (Hollands Maandblad) en Jan 

Blokker (de Volkskrant).171 Blijkbaar had een aantal gezaghebbenden uit het 

literaire circuit zich gekeerd tegen het mediaverschijnsel Generatie Nix. Deze 

negatieve stemming onder de critici en de reeds bestaande negatieve 

beeldvorming vormen mijns inziens een grote hobbel in de weg naar literaire 

roem voor de Nixers. In dat opzicht is de meer serieuze benadering van de 
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literatuuropvatting die met name zichtbaar is in ‘Engagement was vooral gezellig’ 

te laat tot uitdrukking gekomen. De Nixers hadden de critici wellicht wind uit de 

zeilen genomen als ze eerder ‘serieus’ actie hadden ondernemen. 

 Daarnaast is er in mijn optiek wel iets af te dingen op de inhoudelijke kant 

van de literatuuropvatting van Generatie Nix. De literatuuropvattelijke uitspraken 

van Nix zijn niet altijd op alle punten even geloofwaardig en overtuigend. Ik zou 

in alle redelijkheid kunnen verdedigen dat er een discrepantie te bespeuren is 

tussen de theorie en praktijk van de literatuuropvatting die Van Erkelens en 

Giphart verbreiden. 

 In ‘Engagement was vooral gezellig’ stellen de Nixers bijvoorbeeld dat ze 

de lezer een zodanige sensatie willen geven zodat die bewust wordt van zijn 

morele grenzen en eventueel tot een nieuw ethisch bewustzijn komt. Men kan 

zich afvragen in hoeverre en hoe vaak een dergelijk proces tot stand komt nadat 

een iemand bijvoorbeeld Ik ook van jou gelezen heeft. De reeks ‘lachen, rillen, 

huilen, kotsen en klaarkomen’ mag een hyperbool heten, de Nixers zetten met 

hun literatuuropvattelijke uitspraken niettemin hoog in. De zinnelijke prikkels 

waarover ze spreken, moeten niet alleen heel intens zijn, ze vormen ook de basis 

voor een (morele) bewustwording. Zou (lichamelijke) prikkeling niet juist afleiden 

van morele overpeinzing? De lezer moet tamelijk reflectief ingesteld zijn, wil deze 

zijn morele grenzen onder de loep nemen na lezing van een zeer toegankelijke, 

leesbare roman. Het brede publiek waar de Nixers met hun toegankelijke romans 

op mikken, heeft volgens mij niet direct de neiging of houding om te reflecteren 

op de morele implicaties van een roman. In die zin is de literatuuropvatting van 

Nix idealistisch te noemen. De uitspraken van de Nixers in ‘Engagement was 

vooral gezellig’ zijn derhalve wel meer serieus, maar niet altijd even overtuigend 

en dat komt de geloofwaardigheid van Nix niet direct ten goede. Ik denk niet dat 

de coherentie en consistentie van een literatuuropvatting het succes van een 

schrijver in het literaire veld wezenlijk beïnvloeden, maar een schrijver zal de 

critici toch zo min mogelijk reden tot ‘ongeloof’ moeten geven. 
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 Bovendien lijkt het soort artikelen waarin Nix opdook consequenties te 

hebben gehad voor de manier waarop de literatuuropvatting van de 

schrijversgroep naar voren kwam. De artikelen van en over Generatie Nix die ik 

gevonden heb, zijn voor het overgrote deel interviews. Afgezien van Verkuijls 

artikel ‘Verveling; Leefde Harry Mulisch nog maar’ vond ik slechts één artikel 

waarin Nix als groep naar buiten treedt én zich gezamenlijk uitlaat over 

literatuur.172 Het gevolg hiervan is dat de literatuuropvattelijke uitspraken vaak 

gedaan zijn naar aanleiding van kritiek die voorgelegd werd. Doordat veel critici 

hun aandacht richten op de verschillen tussen de babyboomgeneratie en generatie 

nix (de sociologische term), hebben veel uitspraken van schrijversgroep Nix ook 

betrekking op die verschillen. De Nixers hebben in de besproken artikelen telkens 

geprobeerd de negatieve kritiek te ontkrachten, maar ze hebben misschien niet 

voldoende aandacht besteed aan de wijze waarop ze hun literatuuropvatting 

verbreidden. De vorm van het soort artikelen waarin ze naar buiten treden, is 

volgens mij niet de meest geschikte om ruchtbaarheid aan een literatuuropvatting 

te geven. Uitweidingen van meer dan twaalf zinnen worden in de journalistieke 

literatuurkritiek dikwerf teruggebracht tot twee of drie frases. 

 De Nixers hadden volgens mij moeten proberen ook via andere kanalen 

hun stem te laten horen. Media-aandacht is natuurlijk altijd welkom wanneer 

beginnende schrijvers zich een betere positie in het literaire veld trachten te 

verwerven, maar niet alle aandacht is hetzelfde en levert hetzelfde resultaat op. 

Gezien de sterke positie van gevestigde literatuurcritici zou een auteur mijns 

inziens moeten pogen in hun blikveld te komen. Dit betekent niet dat een 

schrijver zich in alle bochten moet wringen om in het gevlij van de critici te 

komen, maar wel dat hij of zij moet proberen in bepaalde tijdschriften te 

publiceren, zodat de gevestigden hem of haar opmerken. Naast de journalistieke 

literatuurkritiek, hadden Van Erkelens en Giphart naar mijn mening moeten 

proberen voet aan wal te krijgen in de essayistische literatuurkritiek. In het 
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tijdschrift Zoetermeer hadden ze zich bijvoorbeeld meer inhoudelijke kunnen 

profileren. In plaats van literatuuropvattelijke uitspraken treffen we in dat blad 

een ‘houding van “non-commitment” tegenover literaire standpunten’.173 In dat 

opzicht heeft Generatie Nix de beschikbare mogelijkheden niet ten volle benut. 

 

Het feit dat de schrijversgroep een product van de media is, lijkt uiteindelijk zijn 

weerslag te hebben op het betrekkelijke succes van Nix. Schrijvers kunnen wel 

uitgeroepen worden tot een literaire groep vanwege thematische en vooral 

sociologische overeenkomsten, maar dat houdt niet in ze ook dezelfde 

literatuuropvattingen hebben, of dat ze überhaupt een literatuuropvatting hebben. 

Groepsvorming kan beginnende schrijvers gewin opleveren, maar als de motivatie 

in eerste instantie van buitenaf komt en niet van binnenuit, dan is de binding 

tussen de leden misschien te zwak om als groep het literaire veld te penetreren. In 

het geval van Generatie Nix lijkt deze stelling tot op zekere hoogte op te gaan. Na 

het artikel ‘Engagement was vooral gezellig’ hebben de Nixers zich bij mijn weten 

nauwelijks meer collectief uitgelaten. Het groepsverband is na die publicatie 

stilaan verwaterd. Hoewel het tijdschrift Zoetermeer tot 1997 heeft voortbestaan, 

is dat mijns inziens niet zozeer een uitdrukking van voortlevend groepsgevoel 

geweest. Na de tweede uitgave van het blad stapte Giphart in 1995 uit de redactie, 

na de vierde editie vertrok Moens en Van Erkelens hield het in 1996 na de vijfde 

uitgave voor gezien.174 

 De groepsvorming van de Nixers heeft zeker wel media-aandacht 

gegenereerd, maar heeft volgens mij niet geleid tot een significante verbetering 

van hun positie in het literaire veld. Het ontstaan van de groep was voor geen van 

de schrijvers het begin van een bloeiende carrière. De namen Hermine 

Landvreugd, Joris Moens, Don Duyns en Rob van Erkelens zijn min of meer in de 

vergetelheid geraakt in de literaire wereld. Alleen Zwagerman en Giphart 

genieten nochtans een bepaalde literaire bekendheid. Zij waren echter al enigszins 
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bekend voordat ze geassocieerd werden met Generatie Nix. Zwagerman had naam 

gemaakt met drie romans, twee dichtbundels en dichtersgroep de Maximalen. 

Gipharts eerste twee romans hadden goed verkocht en de schrijver had het 

Gouden Ezelsoor ontvangen. Daarnaast denk ik dat zij over het geheel genomen 

een meer actieve houding hadden ten aanzien van hun schrijverschap in 

vergelijking met bijvoorbeeld Landvreugd of Duyns. Zowel Giphart als 

Zwagerman heeft in de loop der jaren de belangstelling van de media niet 

gemeden, in tegenstelling tot de andere twee auteurs. Zwagerman en Giphart 

hebben zelfs opgetreden als tv-presentator. Zwagerman heeft het programma 

Zomergasten van de VPRO één seizoen gepresenteerd en Giphart presenteerde Het 

afzien bij (BNN) samen met Jean-Marc van Tol en Bastiaan Geleijnse, de makers 

van de strip Fokke & Sukke. 

 Generatie Nix heeft al met al niet voor iedere Nixer hetzelfde effect gehad. 

Welke betekenis de betrokkenheid bij de schrijversgroep heeft gehad voor Ronald 

Giphart behandel ik in het laatste hoofdstuk.
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7777. . . . De ontwikkeling vanDe ontwikkeling vanDe ontwikkeling vanDe ontwikkeling van de jonge s de jonge s de jonge s de jonge schrijverchrijverchrijverchrijver    GiphartGiphartGiphartGiphart    

 

Ondanks de soms negatieve kritieken hebben Gipharts eerste romans redelijk goed 

verkocht. Ofschoon ik niet over oplagecijfers of harde verkoopcijfers beschik, is er 

wel een schatting te maken op basis van het aantal verschenen drukken.175 Een 

groot aantal drukken impliceert niet per se een enorm kassucces, maar het geeft 

wel een indicatie. Ik ook van jou is bijvoorbeeld tot nu toe in 22 edities 

verschenen, Giph in 17 drukken en Phileine zegt sorry in 15.176 Dergelijke cijfers 

suggereren dat Gipharts romans in ieder geval niet slecht verkochten. In die zin 

hoefde de jonge schrijver zich wellicht niet te bekommeren om het oordeel van de 

critici. 

 Mijn scriptie draait echter om de vraag welke literatuursociologische 

betekenis Generatie Nix heeft gehad voor de ontwikkeling van het auteurschap 

van Ronald Giphart? Inmiddels hebben we gezien dat Generatie Nix geen enorme 

verandering teweeg heeft gebracht in Gipharts positie in het literaire veld. In dit 

hoofdstuk zal ik proberen te verklaren waarom Generatie Nix slechts een beperkt 

succes was voor Ronald Giphart. Alvorens mijn verklaringen aan bod komen, wil 

ik andermaal de blik richten op de auteur. Mijns inziens is er naast de reeds 

behandelde beeldvorming nog een beeld van Giphart dat een interessant licht 

werpt op zijn rol als beginnend schrijver? 

 We hebben schrijver Giphart tot zover op twee manieren leren kennen. (1) 

De manier waarop Giphart als debutant (schrijver van twee romans) in de 

literatuurkritiek besproken werd en (2) de manier waarop Giphart zich als Nixer 

heeft gemanifesteerd. Naast deze twee beelden is er volgens mij nog een derde 

beeld van Giphart uit de tijd van zijn vroege schrijverschap aan te wijzen. Een 

beeld dat niet nadrukkelijk in de media op de voorgrond trad, maar dat niettemin 

voor het grote publiek waarneembaar of in ieder geval toegankelijk was. Dit derde 
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beeld weerspiegelt de persoonlijke en literatuuropvattelijke ontwikkeling van de 

schrijver aan het begin van zijn carrière op een andere manier dan we tot nog toe 

gezien hebben. Het beeld geeft niet alleen een breder perspectief op de 

literatuuropvattelijke standpunten van de jonge Giphart, maar geeft ook reden om 

aan te nemen dat Giphart niet per se de literaire lichtgewicht is die sommige 

critici gesuggereerd hebben. Daarnaast vormt het, historisch gezien, het decor van 

de twee eerder geschetste beelden. Het derde beeld beslaat de periode van kort 

vóór Gipharts debuut tot aan het begin van zijn tijd als Nixer. In die zin loopt het 

als een rode draad door het geheel. 

 

Tot nu toe leek Giphart als debutant en als Nixer niet helemaal uit de verf te 

komen in het literaire veld. De schrijver volgt in een aantal opzichten, bewust dan 

wel onbewust, de literatuursociologische inzichten (annex adviezen) van Janssen 

en De Nooy, maar hij krijgt in het veld niet de erkenning van literair schrijver. De 

manier waarop hij zich in de hoedanigheden van debutant en Nixer 

gemanifesteerd heeft, heeft niet altijd het effect gehad dat men op basis van 

bepaalde literatuursociologische stellingen zou verwachten. Sommige handelingen 

en literatuuropvattelijke uitspraken van Giphart waren misschien te aanvallend, 

provocatief, oppervlakkig of te tegendraads en sommige konden wellicht te 

gemakkelijk negatief geïnterpreteerd worden. Hoewel iets dergelijks moeilijk te 

bepalen is, denk ik dat met name enkele uitspraken die gericht waren tegen het 

verhevene in de Nederlandse literatuur de beeldvorming alsmede Gipharts positie 

in het literaire veld niet altijd even positief beïnvloed hebben. 

 Het derde beeld van Giphart suggereert echter een schrijver die aan het 

begin van zijn carrière een ontwikkeling doorgemaakt heeft en die nagedacht 

heeft over literatuur en de functie daarvan. De lichtzinnigheid die kleeft aan het 

beeld van de studentikoze en oppervlakkige Giphart, is volgens mij in een bepaald 

opzicht te beschouwen als een vertekening van de werkelijkheid. 
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 Aan de hand van een korte vergelijking tussen Van Erkelens’ motivatie om 

te schrijven en die van Giphart zal ik een beeld schetsen van Gipharts visie op zijn 

auteurschap ten tijde van Generatie Nix. Daarna breng ik het artikel ‘Jeroen 

Brouwers zei: “Neem het van me over”’ onder de aandacht.177 Hierin rept Giphart 

over zijn opvatting over het auteurschap vóór zijn debuut Ik ook van jou. Door 

middel van een vergelijking tussen deze opvatting en Gipharts latere opvatting 

over het schrijverschap probeer ik zijn ontwikkeling als beginnend schrijver in 

kaart te brengen. Hierbij zal ik eveneens gebruikmaken van het zelfbeeld van de 

auteur dat naar voren komt in Planeet literatuur. In dit semi-fictionele werk 

spreekt Giphart vrij openhartig over zichzelf en de ontwikkeling van zijn ideeën 

over literatuur en het auteurschap. 

 

7.1 Motieven van Giphart en Van Erkelens om te schrijven  

In de interviews die Giphart en Van Erkelens namens Generatie Nix hebben 

gegeven, werd hun soms gevraagd naar de beweegredenen om te schrijven. De 

antwoorden die zij op die vragen gaven, laten onder andere zien in hoeverre beide 

schrijvers zich verschillend opstellen ten aanzien van het schrijverschap. Hoewel 

ze op hun eigen wijze omgaan met het auteurschap, zijn er ook duidelijke 

overeenkomsten te bespeuren. Zo behoren beide schrijvers niet direct tot de 

categorie bevlogen scribenten. In de meeste uitlatingen over hun schrijverschap 

klinkt een zekere gratuite en relativistische toon door. 

In het artikel ‘Verveling; Leefde Harry Mulisch nog maar’ zegt Van 

Erkelens bijvoorbeeld: ‘De overtuiging waarmee ik dingen doe is tijdelijk. […] 

Uiteindelijk concludeer je dat je in een beckettiaans universum bent 

terechtgekomen: de mensen handelen wel, maar er is geen motivatie meer.’178 En 

in ‘Literaire woordvoerders van “de verloren generatie” willen niet denken maar 

doen’ antwoordt hij op de vraag wat zijn motieven zijn: ‘Het houdt me van de 
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straat.’179 Van Erkelens’ motivatie kent kennelijk geen prangende urgentie. Hij 

lijkt zelfs de oprechtheid of mogelijkheid van elke motivatie te betwijfelen. De 

term ‘beckettiaans universum’ duidt immers op een wereld waarin begrippen als 

‘betekenis’, ‘zingeving’ en ‘authenticiteit’ ten zeerste geproblematiseerd worden. 

Van Erkelens zegt verder in het bovengenoemde artikel dat hij weet dat hij 

moet handelen, maar hij heeft ogenschijnlijk grote moeite om hier een rationele 

grond voor te vinden. Zo merkt hij in Verkuijls stuk op: ‘Er zijn weinig dingen die 

ik ervaar als indrukwekkend of belangrijk.’ In Van Erkelens’ relativistische 

wereldbeeld is schijnbaar geen plaats voor diepe emoties of verlangens. Zijns 

inziens is schrijven een van de vele bezigheden die een mens kan doen en 

toevallig is dat waar hij zich nu op toelegt.180 Het schrijven lijkt voor hem geen 

diepere motivatie te hebben dan een willekeurig andere activiteit. 

Overigens ‘waarschuwt’ Nixer Don Duyns in Verkuijls artikel dat je Van 

Erkelens’ constatering niet alleen negatief moet uitleggen.181 Vroeger hadden 

mensen volgens hem ‘geen tijd om te kiezen of om zich te vervelen.’ Verveling is, 

anders gezegd, een luxe van deze tijd. Dit is volgens Duyns een van de 

maatschappelijke thema’s die Generatie Nix onder de aandacht brengt. 

Nixer Giphart heeft mogelijk gelijksoortig relativerende overwegingen, 

toch klinken zijn woorden compleet anders, dat wil zeggen, geheel niet 

pessimistisch of problematisch. In ‘Leve een gelukkige jeugd, leve Zoetermeer’ 

zegt hij bijvoorbeeld: ‘Ik ben voor mijn lol schrijver geworden. Iedereen van onze 

generatie heeft er plezier in. Zo niet, dan ga je toch iets anders doen. Je hoeft niet 

te schrijven. De oudjes zeggen: “Noodzaak is het enige dat overblijft om te 

schrijven”. Belachelijk: schrijven is geen noodzaak. Net als het ook geen noodzaak 

is om te masturberen.’ En in ‘De literatuur kapot maken: de beste vondst in tijden’ 

zegt hij: ‘Schrijven is leuk. Ik werk in de nachtdienst in een ziekenhuis en als ik 
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180 Frank Verkuijl, ‘Verveling; Leefde Harry Mulisch nog maar’, De Groene Amsterdammer, 23-02-

1994 
181 Ibidem 



 84 

dan zit te schrijven geniet ik echt.’182 Schrijven is voor Giphart klaarblijkelijk een 

van de mogelijke bezigheden waarin een mens zich kan vermeien. Net zoals Van 

Erkelens lijkt ook Giphart geen reden te zien om schrijven als meer 

belangwekkend aan te merken dan een willekeurig andere activiteit. 

Gipharts woordkeus en toon zijn echter totaal verschillend van die van 

Van Erkelens. Zoals Giphart erover spreekt, lijkt zijn schrijverschap met name 

gerechtvaardigd vanwege de persoonlijke vreugde die hij eraan beleeft. Men 

schrijft omdat men dit leuk vindt en anders doet men het niet.183 Deze luchtige 

toon is moeilijk op één lijn te stellen met het beckettiaans universum waarover 

Van Erkelens spreekt. Waar de laatstgenoemde vertrekt vanuit een 

probleemstelling, daar lijkt Giphart te handelen vanuit een zeer pragmatische 

overtuiging. 

 

7.2 Gipharts ontwikkeling als auteur 

Giphart heeft zijn schrijverschap echter niet altijd opgevat als iets wat alleen ‘leuk’ 

hoeft te zijn. In het interview ‘Jeroen Brouwers zei: “Neem het van me over”’ 

vertelt de schrijver naar aanleiding van de publicatie van Giph over collega-

schrijver Jeroen Brouwers. In deze roman pleegt Giphart volgens eigen zeggen 

vadermoord op de schrijver en neemt hij op symbolische wijze afstand van diens 

literatuuropvatting. 184 Als auteur in spe was Giphart idolaat van Brouwers. 

 Op zeventienjarige leeftijd ontdekt Giphart Brouwers’ roman Winterlicht 

(1984) waarvan hij zo onder de indruk is dat hij samen met vriend Bert Natter 

vrijwel direct brouweriaan werd.185 Dit betekende onder meer dat hij zich 

conformeerde aan diens literatuuropvatting. Net zoals Brouwers vond Giphart dat 

literatuur een zeer serieuze aangelegenheid betrof. In het interview zegt Giphart 

                                                 
182 Gertjan van Schoonhoven, ‘De literatuur kapot maken: de beste vondst in tijden’, Nieuwsblad van 

het Noorden, 29-01-1993 
183 Ibidem 
184 In ‘Jeroen Brouwers zei: “Neem het van me over”’ zegt Ronald Giphart dat hij Giph in eerste 
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over zichzelf: ‘Doordat ik het [werk van Brouwers] zo goed vond, ging ik ook 

geloven in wat Brouwers geloofde. Ik was bij voorbeeld óók heel erg tegen het 

“jongentjesachtige” in de literatuur.’ 186 Als de vraag wordt gesteld of hij en zijn 

vriend het gedachtegoed en de stijl van Brouwers overnamen, dan antwoordt de 

schrijver: ‘Ja, bij voorbeeld hoe hij in Winterlicht schreef over “Het juk van het 

grote niets”, zoals hij dat noemde, nou daar waren wij ook als de dood voor. Hij 

wees ons de weg, kun je zeggen, de weg van het schrijverschap.’187 Het gevolg van 

deze stellingname was volgens Giphart: ‘Dat ik heel erg serieus was. Dat ik net als 

Brouwers koos voor Mevrouwen- en Menerenliteratuur, zoals hij dat noemde.’188 

Op den duur vindt de schrijver het brouweriaanse standpunt echter niet meer 

houdbaar. Hij verklaart: ‘Ik kan er direct bij zeggen dat dat [de afkeer van het 

jongentjesachtige] me uiteindelijk is opgebroken, want ik kwam er langzaam maar 

zeker achter dat ik die zogenaamde jongensboeken juist wel leuk vond.’189 

 Hoewel Gipharts ontwikkeling niet en détail besproken wordt in ‘Jeroen 

Brouwers zei: “Neem het van me over”’, maakt het interview wel duidelijk dat 

Giphart volgens eigen zeggen ooit heel bewust het standpunt van Brouwers innam 

en na een aantal jaar weer verwierp, met de ‘vadermoord’ in Giph als apotheose. 

Sinds dit keerpunt laat Giphart zich volgens Van Rijnswou ‘vaak in interviews en 

columns met opzet allesbehalve “literair correct” uit.’190 Deze ontwikkeling 

betekende een vrij resolute verandering van Gipharts literatuuropvatting. Onder 

andere vanwege het verwerpen zijn brouweriaanse standpunt benadrukt Giphart 

volgens mij dat een schrijver plezier in het schrijven moet hebben en is hij gekant 

tegen Het Protocol Van Heilig Ontzag voor Literatuur.191 
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Om Gipharts ideeën over de rol van de schrijver in het literaire veld scherper in 

het vizier te krijgen zullen we nu een blik werpen op het zelfbeeld van de 

schrijver in Planeet literatuur, een rapsodisch werk. De omslagtekst luidt: ‘In 

Planeet literatuur brengt Giphart al zijn verhalen over literatuur bijeen, aangevuld 

met reis- en voorleesverhalen, een borduurpatroon van W.F. Hermans, een 

carnavalsmasker van Harry Mulisch, een Boekproeverij, een Top 5 van chique 

literaire meningen en andere oneerbiedige rariteiten.’192 Afgaande op deze 

achterplattekst moeten we bedacht zijn op uitlatingen die niet altijd precies 

bedoelen wat ze op het eerste gezicht lijken te zeggen. Gipharts strijd tegen Het 

Protocol Van Heilig Ontzag voor Literatuur is mogelijk verpakt in ironie en 

(zelf)relativering. 

 Een van de redenen waarom Giphart zijn brouweriaanse ernst op een 

gegeven moment van zich af wilde schudden, was het groeiende bewustzijn dat 

schrijvers gewoon mensen zijn. In Planeet literatuur schrijft hij: ‘Een grote 

ontdekking was dat er achter schrijvers mensen schuilgingen. Allemachtig, zoiets 

was in de door Jeroen Brouwers gedomineerde jaren daarvoor ondenkbaar: het 

idee dat een schrijver iemand was die na afloop van een lezing nog even bleef 

hangen, die gewoon aan een triviaal gesprek meedeed, die je naam onthield en 

soms niet uit zijn woorden kwam, die naar het toilet ging en in een onbewaakt 

moment taalfouten maakte of zichzelf tegensprak.’193 Giphart ontdekte dat 

schrijvers geen onkreukbare personen zijn met superieur verstand. De auteurs die 

hij hoog had zitten, blijken even menselijk als de slager op de hoek. Deze 

constatering doet Giphart twijfelen aan zijn eigen opvatting over literaire figuren 

en literatuur an sich.194 

 De manier waarop hij hieraan samen met zijn vriend Natter uiting geeft, 

beschrijft hij in Planeet literatuur: ‘Onze frustraties hierover [de kinderachtigheid 

van het literaire wereldje] reageerden we af op de onschuldigste dingen die we 
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konden bedenken: boeken. Er ontstond een spelletje waarbij we uit balorigheid op 

de lange gang van ons studentenhuis met een huisgenoot boeken naar elkaar 

begonnen te werpen (in Ik ook van jou introduceer ik Het Op Grote Afstand 

Overgooien Van De Reisboeken Van Cees Nooteboom). […] We hadden een uur 

lang geboekbald, geboekwerpt en geboekvolleyd toen we erachter kwamen hoe 

fantastisch het was om een met je eigen geld verdiend boek kapot te scheuren, ik 

bedoel letterlijk te vernietigen. Het kreeg plotseling iets ritueels’.195 Dit tafereel 

laat zich volgens mij gemakkelijk duiden als een concretisering van de gedachte 

dat literatuur niet altijd met de gebruikelijke egards behandeld dient te worden. 

 Een afkeer van het literaire wereldje was echter niet de enige motivatie 

voor Giphart om afstand te nemen van zijn devote, brouweriaanse houding ten 

aanzien van literatuur. Eenmaal wat meer los geweekt van zijn brouweriaanse 

opvattingen komt de schrijver tot de vaststelling dat hij een voorkeur heeft voor 

een bepaald soort literatuur. In Planeet literatuur ontboezemt hij: ‘Na ons zeven 

jaar intensief met literatuur en ons Periodiek Systeem te hebben beziggehouden, 

waren we murw geraakt van de ernst waarmee de letteren benaderd leken te 

worden. Het tijdperk van de weerzin begon. In Het feest der liefde 

[verhalenbundel] heb ik geschreven hoe mensen spontaan in hun broek beginnen 

te plassen van heilig ontzag zodra het over literatuur gaat. Dat ontzag heeft mij 

een aantal jaar erg gefnuikt. In onze zwartserieuze periode was ik tot de conclusies 

gekomen dat literatuur iets te maken had met stille leeszalen, ernstige colleges, 

boetnoten, eruditie, de onzegbaarheid van de waarheid en de onkenbaarheid van 

het individu. Ik vond dat ik mijn romans ook moest schrijven volgens de dogma’s 

van de zelfingenomen ernst, maar voortdurend mislukte alles wat ik probeerde, 

omdat ik mezelf had aangepraat dat het op z’n minst wereldliteratuur moest zijn 

wat ik zou produceren.’196 Gipharts literaire idealen waren kennelijk dermate 

verstikkend, dat de inkt niet meer uit zijn pen vloeide. Het moment dat hij zich 

hiervan bewust werd, trad er een verandering op in zijn literatuuropvattingen. 
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‘Het tijdperk van de weerzin’ trad in en dit betekende voor Giphart een 

ontdekking van zijn eigen literaire geluid.197 

 In ‘Jeroen Brouwers zei: “Neem het van me over”’ wordt deze 

ontwikkeling als volgt door Giphart beschreven: ‘Ik [Giphart] bleef al die jaren 

[vóór zijn debuut] corresponderen met mijn literaire vrienden. Dat waren gewoon 

leuke, baldadige brieven, met veel grappen erin. Maar als je ’s avonds dan 

zogenaamd echt ging schrijven, literatuur ging schrijven, zat ik uiteraard weer aan 

een moeilijk verhaal in de geest van Brouwers te ploeteren. En ik kwam er 

langzaam achter dat ik in het schrijven van die brieven veel meer plezier had!’198 

Deze bewustwording gaat gepaard met een verschuiving van Gipharts literaire 

interesses. In de periode dat Brouwers zijn aantrekkingskracht verliest, ontstaat er 

bij Giphart waardering voor schrijvers zoals J.D. Salinger. 199 Schrijvers die 

doorgaans gewaardeerd worden om hun schrijfstijl en in eerste instantie niet om 

de interessante concepten of zienswijzen die in hun romans verwerkt zijn. 

 Gipharts distantiëring en relativering van het ontzag voor literatuur 

hebben echter niet alleen te maken met een persoonlijke ontwikkeling en smaak. 

Het persoonlijke gevoel gaat gepaard met een theoretisch inzicht dat 

langzamerhand bij de schrijver postvat. Wanneer hij in Planeet literatuur ingaat 

op de vraag ‘[…] wat is kunst en literatuur eigenlijk?’, dan blijkt hij niet gespeend 

van enige literatuurtheoretische kennis. In het hoofdstuk ‘Twee kleine verhalen 

op prangende vragen’ debiteert hij: ‘Met het wegvallen van gezag […] vervaagt 

ook het onderscheid tussen high en low culture. Vroeger waren er hoge zaken 

(God, de Staat, Wetenschap, Zingeving) en lage zaken (eten, drinken, masturbatie, 

humor), waartussen geen uitwisseling mogelijk was. Het postmodernisme maakt 

aan dit verschil een einde door juist geen rangordes toe te kennen. Het is mogelijk 

om Martinus Nijhoff te lezen terwijl men een patatje oorlog eet, en daar beide 

evenveel bevrediging uit te putten. De autoriteit van de verheven zaken wordt 
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ontkend, net als het ordinaire van zogenaamd banale zaken. Literatuur over seks; 

eten en drinken als zingeving van het leven; een literair blad over voetbal (Hard 

gras): allemaal postmodernistisch. Sterker nog, de term postmodernisme is op 

ontelbaar zaken toe te passen. […] Ook in de literatuur is het begrip volledig 

doorgedrongen, al weet zo langzamerhand niemand meer waar het begrip op 

slaat.’200 

 In de beginperiode van zijn auteurschap heeft Giphart dus op verschillende 

vlakken een ontwikkeling doorgemaakt. Blijkens het laatste citaat uit Planeet 

literatuur gaat het hem niet sec om de ridiculisering van de verhevenheid van de 

Nederlandse literatuur, maar heeft hij ook een theoretische argumenten om ‘Het 

Protocol Van Heilig Ontzag voor Literatuur’ te verwerpen. Het onderscheid 

tussen hoge en lage literatuur wijst Giphart bijvoorbeeld af op grond van een 

postmodern inzicht. Volgens de schrijver is dat onderscheid gebaseerd op een 

kunstmatig in stand gehouden scheiding tussen bepaalde ‘diepzinnige’ en 

‘oppervlakkige’ onderwerpen. In werkelijkheid gaan dergelijke onderwerpen 

echter moeiteloos samen in Gipharts ogen. 

 De schrijver staat in dat opzicht kritisch tegenover een opvatting die in het 

Nederlandse literaire circuit opgeld doet en hij zou daarom gezien kunnen worden 

als een auteur die wil vernieuwen. De dominantie van triviale of platte 

onderwerpen in Gipharts romans heeft met andere woorden te maken met een 

auteursintentie en een literatuuropvattelijke achtergrond. Het beeld van een 

studentikoze auteur die een gebrek aan inhoud heeft, is misschien niet onterecht 

als we denken aan zijn luchtige en seksueel getinte uitspraken, maar het kader 

waarbinnen de beeldvorming van schrijver Giphart zich afspeelt, is breder. Onder 

meer in Planeet literatuur zien we een kant van Giphart die in de literatuurkritiek 

weinig tot uitdrukking komt; niet in de periode vóór Generatie Nix en ook niet in 

de tijd dat de schrijversgroep in het middelpunt van de belangstelling staat. 

Niettemin heeft Giphart als schrijver een onderbelichte, meer serieuze kant. Zijn 
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romans en ideeën zijn niet noodzakelijk zo oppervlakkig als bijvoorbeeld criticus 

Tom van Deel in zijn recensies suggereert.201 

 

7.3 Verklaringen voor het beperkte succes van de jonge Giphart 

Wanneer men op zoek gaat naar literatuuropvattelijke uitspraken van de jonge, 

schrijvende Giphart, dan zijn die naar mijn mening dus best te vinden. Toch 

hebben deze uitspraken en andere pogingen om de beeldvorming te beïnvloeden 

niet het mogelijke (positieve) effect gehad op de positie van de schrijver. Het 

uitblijven van dit effect is op verschillende literatuursociologische manieren te 

duiden. De eerste mogelijkheid is volgens mij dat Giphart het verkeerde mediale 

kanaal heeft gebruikt. Zoals ik in hoofdstuk 6 gezegd heb, heeft Giphart zijn 

literatuuropvattelijke uitspraken vooral gedaan in interviews in tijdschriften en 

kranten, wat niet altijd een voordelige uitwerking had. De schrijver had in mijn 

ogen beter het tijdschrift Zoetermeer (of een ander literair blad) kunnen 

gebruiken om zijn literatuuropvatting kenbaar te maken. De tweede, denkbare 

literatuursociologische uitleg van Gipharts betrekkelijke succes in het literaire 

veld is dat hij te laat actie heeft ondernomen. Het beeld van Gipharts 

literatuuropvattelijke ontwikkeling, dat ik als laatste schetste, is voor een 

belangrijk deel gebaseerd op Planeet literatuur. Dit werk kwam echter pas uit in 

1998, drie jaar nadat Giphart uit de redactie van Zoetermeer gestapt was. Giphart 

had in dat opzicht eerder blijk kunnen geven van de literatuuropvattelijke 

achtergrond van zichzelf en zijn romans. Er bestond reeds enige tijd het beeld van 

een studentikoze, oppervlakkige schrijver op het moment dat Planeet literatuur 

gepubliceerd werd. Wanneer een literatuuropvattelijke consensus in de kritiek 

eenmaal gevormd is, dan is iets dergelijks volgens mij niet gemakkelijk bij te 

stellen. De derde literatuursociologische verklaring voor Gipharts betrekkelijke 

succes is mijns inziens dat zijn uitspraken te veel indruisten tegen de dominante 

literatuuropvatting van het literaire veld in de jaren negentig van de vorige eeuw. 
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In dat opzicht is Gipharts literatuuropvatting niet te gratuit, te vrijblijvend of te 

weinig serieus, maar kwamen sommige van zijn literatuuropvattelijke uitspraken 

op een verkeerd moment. 

 Deze optie is gebaseerd op een enigszins hypothetische stelling uit een 

opstel van literatuursocioloog De Nooy. In De productie van literatuur (2006) 

schetst De Nooy het volgende beeld van de literatuuropvatting die in de jaren 

zeventig van de vorige eeuw postvatte: ‘het [literaire] mag niet te journalistiek zijn 

(het mag niet te oppervlakkig en anekdotisch zijn), niet te politiek (de boodschap 

mag er niet duimendik bovenop liggen), niet te schools (geen belerende toon), niet 

te…’202 

 Als we deze suggestie als uitgangspunt kiezen en aannemen dat deze 

opvattingen ook nog in de jaren negentig dominant waren, dan kunnen we stellen 

dat Gipharts romans en opvattingen indertijd vrijwel haaks hebben gestaan op een 

bepaalde literatuuropvatting in het Nederlandse literaire veld. Het feit dat de 

zinsnede ‘neuken en nog eens neuken’ van criticus Van Deel relatief vaak in de 

literatuurkritiek aangehaald werd, lijkt te bevestigen dat de eerste twee romans 

van Giphart door sommige critici inderdaad ervaren werden als te oppervlakkig, 

te anekdotisch en in strijd met een heersende opvatting over literatuur. Ook 

sommige reacties van critici op literatuuropvattelijke uitspraken van Generatie 

Nix zouden kunnen worden begrepen als een afkeuring van het al te journalistieke 

karakter van de schrijversgroep. Die afwijzing zou men kunnen opvatten als een 

uiting van het dominante literatuuropvattelijke standpunt dat volgens De Nooy in 

de jaren zeventig opgang maakte. 

 Toch moeten we ons niet te snel rijk rekenen met deze derde 

literatuursociologische hypothese die het betrekkelijke succes van Giphart ten 

dele verklaart. De geschiedenis van het artistieke veld laat volgens Bourdieu zien 

dat subversie inherent is aan de logica van het veld en dat subversie geenszins 

negatieve gevolgen hoeft te hebben voor de status van de kunstenaar in het veld. 
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In Opstellen over smaak, habitus en het veldbegrip stelt de Fransman: ‘Paradoxaal 

genoeg vormt het lot van deze op het eerste gezicht zo radicale pogingen tot 

subversie de beste illustratie van de logica volgens welke het artistieke veld 

functioneert. Omdat zij de artistieke creatieve daad voorzagen van een ironische 

intentie die al door Duchamp voor de traditie van de kunst was geannexeerd, 

werden zij onmiddellijk tot artistieke ‘acts’ getransformeerd en door de 

celebrerende instanties als zodanig geregistreerd en geconsacreerd.’203 

 Hoewel Bourdieu hier spreekt over het Franse artistieke veld, zijn er in de 

geschiedenis van het Nederlandse artistieke veld volgens mij ook duidelijke 

voorbeelden die Bourdieus waarneming onderschrijven. Het literaire experiment 

Max Havelaar (1860) van Multatuli is mijns inziens een voorbeeld een roman met 

subversieve elementen die tot de literatuur is gaan behoren. 

 Hoe dan ook, het overboord gooien van literaire conventies, het bestrijden 

van bepaalde, dominante literatuuropvattelijke standpunten en succes in het 

literaire veld hoeven elkaar volgens mij niet uit te sluiten. Het provocatieve of 

‘literair incorrecte’ karakter van Gipharts romans of uitlatingen kunnen we niet 

zomaar beschouwen als een oorzaak waardoor de schrijver zijn positie in het 

literaire veld aan het begin van zijn carrière niet significant heeft verbeterd. De 

critici hadden Gipharts Protocol Van Heilig Ontzag voor Literatuur ook positief 

kunnen beoordelen. Afgaande op enkele literatuursociologische stellingen zou 

men bovendien verwachten dat Giphart na zijn actieve rol in schrijversgroep 

Generatie Nix genoeg bekendheid en ervaring zou hebben om na verloop van tijd 

het beeld van oppervlakkige schrijver achter zich te laten. Als we vluchtig de 

ontwikkeling van het schrijverschap van Giphart in de jaren na Generatie Nix in 

ogenschouw nemen, lijkt er echter weinig veranderd aan het negatieve beeld van 

de schrijver. 

 Wanneer criticus Maarten Moll Gipharts zesde en laatst verschenen roman 

Troost (2005) bespreekt, vraagt hij zich bijvoorbeeld af: ‘Is dit de vernieuwing 
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waar critici al een boek of vijf op zitten te wachten? Er zit bijna geen seks en 

modern-levengedoe in Troost, en oppervlakkig kun je een roman waarin zo veel 

kennis over koken zit niet noemen.’204 Daarnaast rakelt criticus Pieter Steinz in 

zijn recensie van Troost op dat ‘Giphart vaak verweten [is] dat zijn boeken 

oppervlakkig zijn’.205 In Algemeen Dagblad benadrukt criticus Menno Schenke 

daarenboven dat in Troost bijna geen seks voorkomt.206 De genoemde critici 

impliceren stuk voor stuk dat Giphart anno 2005 nog steeds gezien wordt als een 

‘oppervlakkig’ schrijver met een eenzijdig repertoire. 

 Om een beter begrip te krijgen waarom het negatieve beeld van Giphart 

ruim tien jaar na dato slechts weinig veranderd lijkt, moeten we volgens mij de 

aandacht concentreren op Generatie Nix. Het moment dat de schrijver zich bij de 

schrijversgroep aansloot, ontstond er een enorme media-aandacht voor de groep 

en de afzonderlijke leden. Zo’n concentratie van belangstelling zou een auteur in 

staat moeten stellen om de beeldvorming enigszins te beïnvloeden. Te meer daar 

Giphart, naast Van Erkelens, een prominente rol speelde in Generatie Nix en dus 

ook zijn persoonlijke belang kon behartigen. Bovendien was Giphart nog niet zo 

lang een publiek figuur toen de schrijversgroep ontstond. De negatieve 

beeldvorming omtrent zijn romans en persoon was op dat moment waarschijnlijk 

gemakkelijker te beïnvloeden en te wijzigen dan in de tijd ná Generatie Nix. Na 

het verdwijnen van Generatie Nix nam in eerste instantie niet alleen de aandacht 

voor Giphart af, door de relatief grote media-aandacht had zich volgens mij ook 

een sterkere consensus over Gipharts romans gevormd in het literaire veld. 

 

 

 

                                                 
204 Maarten Moll, ‘Tragi-hilarische keukenroman “Troost” is beslist lekker: een vette 8’, Het Parool, 

18-07-2005 
205 Pieter Steinz, ‘Een kok zoekt de keerzijde; Een geslaagde roman van Giphart over wat lekker is’, 

NRC, 15-04-2005 
206 Menno Schenke, ‘Nieuwe Giphart bijna zonder seks; Humoristische roman spot met 

“kooktelevisie”’, Algemeen Dagblad, 15-04-2005 



 94 

7.4 De beperkte slagkracht van Generatie Nix 

De reden dat de groepsvorming van Generatie Nix niet het positieve effect heeft 

gehad op de negatieve beeldvorming omtrent schrijver Giphart dat het in potentie 

had, heeft volgens mij te maken met ten minste drie zaken. Ten eerste denk ik dat 

het oppervlakkige en studentikoze beeld van Giphart dat vóór zijn betrokkenheid 

bij Generatie Nix ontstaan was, in Gipharts Nixperiode niet ontkend, maar juist 

bevestigd wordt. 

 In mijn bespreking van het begrip Generatie Nix in de literatuurkritiek 

(hoofdstuk 5) kwam naar voren dat de romans van de Nixers onder meer 

geassocieerd worden met verveling en morele vrijblijvendheid. Deze twee 

begrippen laten zich gemakkelijk op één lijn stellen met het begrip 

oppervlakkigheid. Als we naar de kritieken op Generatie Nix kijken dan blijkt dat 

negatieve critici dit verband ook hebben gelegd. Criticus Theodor Holman stelde 

bijvoorbeeld in Het Parool: ‘De generatie die niet meer schrijven kan, niets meer 

te vertellen heeft, geen enkele mening heeft.’207 Jan Blokker verwoordt zijn kritiek 

met de woorden: ‘Ze hebben niets meegemaakt. Ze weten van niks. Daarom zijn 

ze zo jaloers. Het was de compactheid van de oorlog. […] Dat heeft ons tot 

gevulderde mensen gemaakt in onze kop dan generaties na ons.’208 Dergelijke 

negatieve kritiek is kritiek op de hele schrijversgroep Generatie Nix en heeft dus 

ook betrekking op Giphart. Hoewel de aangehaalde critici het woord oppervlakkig 

niet expliciet noemen, verwijten ze de Nixers wel degelijk een gebrek aan inhoud 

en aan (ingrijpende) ervaringen. Het reeds bestaande, negatieve beeld van de 

schrijver is mijns inziens op deze wijze andermaal bevestigd. Het etiket ‘Nixer’ 

was in die zin voor Giphart soms een negatief geladen term. 

 Mijn tweede verklaring voor het betrekkelijke succes van de 

groepsvorming van Generatie Nix houdt verband met de geschiedenis van het 

Nederlands literaire veld. Elk literair veld kent volgens mij een aantal algemene 

kenmerken en een paar specifieke eigenschappen die bepaald worden door de 
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sociaal-culturele geschiedenis. Mijn suggestie is nu dat een specifieke eigenschap 

van het Nederlands literaire veld debet is aan het betrekkelijke succes van 

Generatie Nix voor Giphart. 

 Zoals ik in hoofdstuk 5 beschreef, is Generatie Nix in de literatuurkritiek 

met diverse literaire groepen vergeleken. Criticus Andriesse trok een vergelijking 

tussen Generatie Nix en De Zeventigers en literatuurbeschouwer Brems 

refereerde aan de brat pack generation en de Maximalen in relatie tot de 

schrijversgroep. Het begrip Generatie Nix lijkt zich derhalve gemakkelijk te lenen 

voor vergelijkingen. Dit gegeven op zich is misschien niet opzienbarend. Wanneer 

Generatie Nix een paar jaar eerder ontstaan was, dan was de schrijversgroep 

mogelijk De Zeventigers genoemd en waren de schrijversgroep met andere 

literaire fenomenen vergeleken. Ik wil hier in eerste instantie dan ook niet 

benadrukken dat Nix in een andere tijd op een andere wijze beschouwd en 

opgevat zou zijn. Ik wil duidelijk maken dat de literatuuropvattelijke standpunten 

van de schrijversgroep weinig vernieuwend zijn geweest. Synchroon gezien 

druisten sommige literatuuropvattelijke uitlatingen van Generatie Nix in tegen 

een dominante literatuuropvatting in het literaire veld. Diachroon gezien was 

kritiek van de Nixers echter een weinig origineel. De Zeventigers hadden een 

kleine twintig jaar eerder een gelijksoortige opvatting verdedigd. Deze 

schrijversgroep had zich indertijd eveneens hard gemaakt voor meer leesbare 

literatuur en ook die had zich afgezet tegen intellectuele (academische) 

literatuur.209 Het resultaat hiervan was volgens De Nooy dat eind jaren zeventig de 

grens tussen journalistiek en literatuur gemarkeerd werd. Dat wil zeggen, in het 

literaire veld had zich onder een aantal gezaghebbende critici de consensus 

gevormd dat literatuur afstand diende te bewaren ten opzichte van de 

journalistieke (oppervlakkige) manier van schrijven.210 Ofschoon ik binnen het 

bestek van mijn scriptie niet kan aantonen dat dit literatuuropvattelijke standpunt 
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(nog) dominant was ten tijde van Generatie Nix, is het niet onwaarschijnlijk dat 

sommige critici de literatuur van Nix hebben afgeschreven vanwege het 

‘journalistieke’ karakter, waarbij De Zeventigers als precedent hebben gegolden. 

 De derde verklaring die ik wil aandragen voor het betrekkelijke succes van 

Generatie Nix, heeft te maken met de sociologische lading van de term Generatie 

Nix. In zijn opstel ‘Eenheid door polarisering’ poneert De Nooy op basis van de 

balanstheorie van psycholoog Fritz Heider dat: ‘[…] mensen geneigd zijn om hun 

meningen in overeenstemming te brengen met hun affectieve relaties, zoals 

vriendschappen.’211 Dit principe is volgens De Nooy ook toepasbaar in de 

literatuursociologie, aangezien meningen en oordelen in de literatuurkritiek een 

centrale rol spelen.212 Hij concludeert dat: ‘[…] de impact van een poëticale 

uitspraak niet ligt in de kenmerken van de uitspraak zelf, zoals het 

waarheidsgehalte, de gedetailleerdheid en coherentie, maar in de mate waarin de 

achterliggende sociale groepsvorming helder en scherp is.’213 De (sociale) relaties 

in het literaire veld zijn volgens De Nooy dus belangrijk als we willen begrijpen 

waarom sommige literatuuropvattelijke uitspraken meer bijval en, na verloop van 

tijd, betekenis en waarde krijgen dan andere. 

 Als we puur de sociale overeenkomsten van de Nixers bekijken, dan valt op 

dat ze enerzijds uit eenzelfde maatschappelijk milieu komen en anderzijds dat ze 

ongeveer even jong zijn. Dit laatste gegeven beschouw ik als een van de 

hinderpalen van Generatie Nix. Ze lijken niet alleen negatief beoordeeld te 

worden op basis van argumenten die De Zeventigers fataal werden, maar ze 

hebben ogenschijnlijk ook moeten opboksen tegen de generatie voor hen. De twee 

kampen die vrij snel na het ontstaan van Generatie Nix in het literaire veld 

ontstonden, werden mijns inziens hoofdzakelijk bepaald door twee factoren. Ten 

eerste door een verschil in literatuuropvattelijke standpunten, dat culmineerde in 

een discussie over literair engagement, en ten tweede door een verschil in 
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generatie. De literatuuropvattelijke uitspraken van Giphart en Van Erkelens 

moesten, met andere woorden, een tweeledige toets doorstaan. Hun uitlatingen 

werden eerst beoordeeld naar maatschappelijke maatstaven en daarna naar 

literair-kritische. Die eerste toets heeft de erkenning van de Nixers in het literaire 

veld bemoeilijkt. Ik vermoed dat Generatie Nix in sommige gevallen op voorhand 

minder serieus en negatiever benaderd is door critici omdat de Nixers tot een 

generatie werden gerekend die zich meer interesseerde voor patat dan voor 

literatuur. In een cultureel veld waar literatuur het hoogst haalbare is, worden 

aspirant-leden met een dergelijk stigma maar moeizaam geaccepteerd. In dat 

opzicht moesten de Nixers dus een dubbele strijd leveren. In eerste instantie 

moesten ze bewijzen dat ze niet tot de dégénérés van hun tijd behoorden en 

vervolgens dat ze werkelijk literatuur schreven. De ambivalente houding van 

Generatie Nix die ik in hoofdstuk 6 beschreef, illustreert volgens mij de worsteling 

met het vooroordeel over hun personen. De Nixers hebben zich niettemin 

weerbaar getoond en waren voor korte tijd het middelpunt van de literaire 

belangstelling. 
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naar gelang zijn stemming van uitgever verandert, maar bij bestudering blijkt 

deze vermeende wispelturigheid alleszins mee te vallen. Gipharts overstap 

van Nijgh & Van Ditmar naar Balans en later naar Podium heeft 

ogenschijnlijk steevast dezelfde reden. Hij is namelijk telkens met uitgever 

Joost Nijsen mee verhuisd. Nijsen was eerst directeur van Nijgh & Van 

Ditmar, begon vervolgens uitgeverij Balans met Jan Geurt Gaarlandt en 

uiteindelijk richtte hij uitgeverij Podium op. Dit verklaart een deel van het 

relatief hoge aantal uitgeverijen waar Gipharts werk is verschenen. 

2. De bronnen die ik heb gebruikt voor het verzamelen van de onderstaande 

informatie zijn de Brinkman’s catalogus en de digitale KB-catalogus. De 

Brinkman’s catalogus gaat niet verder dan 1995. 

 

Ik ook van jou (1992) (roman) 

1e druk 1992, Nijgh & Van Ditmar, Amsterdam 

2e druk ???? 

3e druk 1993, Nijgh & Van Ditmar, Amsterdam 

4e druk 1995, Nijgh & Van Ditmar, Amsterdam 

5e druk 1995, Nijgh & Van Ditmar, Amsterdam 

(in 1996 verschenen in Bulkboek) 



 105 

6e druk 1995, Uitgeverijen Singel, Amsterdam 

10e druk 1999, Nijgh & Van Ditmar, Amsterdam 

12e druk 2000, Nijgh & Van Ditmar, Amsterdam 

19e druk 2002, Nijgh & Van Ditmar, Amsterdam 

21e druk 2003, Nijgh & Van Ditmar, Amsterdam 

22e druk 2004, Single Pockets, Amsterdam 

Giph (1993) (roman) 

1e druk 1993, Nijgh & Van Ditmar, Amsterdam 

2e druk 1993, Nijgh & Van Ditmar, Amsterdam 

3e druk 1995, Nijgh & Van Ditmar, Amsterdam 

4e druk 1995, Nijgh & Van Ditmar, Amsterdam 

5e druk 1995, Nijgh & Van Ditmar, Amsterdam 

6e druk ???? 

7e druk 1997, Singel Pockets, Amsterdam 

8e druk 1998, (in 1998 ook in Bulkboek verschenen) 

9e druk 1998, 

10e  druk 1999, 

11e druk 1999, 

12e druk 1999, 

13e druk 2000, 

14e druk ???? 

15e druk ???? 

16e druk ???? 

17e druk 2003, Nijgh & Van Ditmar, Amsterdam 

Kwadraats groot literair lees kijk knutsel en doe vakantieboek (1993) (verhalen) 

1e druk 1993, Kwadraat, Utrecht 

Het feest der liefde (1995) (verhalenbundel) 

1e druk 1995, Balans, Amsterdam 

9e druk 1997, Podium, Amsterdam 
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??  druk 1998, Muntinga, Amsterdam (in samenwerking met Balans) 

17e druk 2003, Podium, Amsterdam 

De beste schrijver van Nederland  (1995) (geschreven met Bert Natter) 

1e druk 1995, Kwadraat, Utrecht 

Phileine zegt sorry (1996) (roman) 

1e druk 1996, Balans, Amsterdam 

4e druk 1997, Podium, Amsterdam 

9e druk 1999, Podium, Amsterdam 

?? druk 2001, Muntinga, Amsterdam (in samenwerking met Podium) 

14e druk 2003, Podium, Amsterdam 

15e druk 2003, Podium, Amsterdam (filmeditie) 

Moeders: verhalen van hun zonen (1996) (novellen) 

1e druk 1996, Prometheus, Amsterdam 

2e druk  1998, Ooievaar, Amsterdam 

De ontdekking van de literatuur, (1997) (essays, geschreven met Bert Natter) 

1e druk 1997, De Bijenkorf, Amsterdam 

De negentiende deur: vier nieuwe verhalen van Ronald Giphart, Guido van 

Heulendonk, Gerrit Krol, Mischa de Vreede (1997) 

1e druk 1997, NPP & Creative Concepts, Oudekerk a/d Amstel 

Planeet literatuur (1998)  

1e druk 1998, Podium, Amsterdam 

Frühstück no future (1998) (toneelstuk, geschreven met Gérard Kalmthout) 

1e druk 1998, Kwadraat, Utrecht 

De voorzitter (1999) (novelle) 

1e druk 1999, Podium, Amsterdam 

?? druk 2001, Muntinga, Amsterdam (in samenwerking met Podium) 

6e druk 2003, Podium, Amsterdam 

Willem de Dikke: de wondere avonturen van onze kroonprins (1999) (satirische 

verhalen) 
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1e druk 1999, De Arbeiderspers, Amsterdam 

Ten liefde (2001) (verzameling columns) 

1e  druk 2001, Podium, Amsterdam 

Ik omhels je met duizend armen (2000) (roman) 

1e druk 2000, Podium, Amsterdam 

9e druk 2003, Podium, Amsterdam 

10e druk 2004, Podium, Amsterdam 

Het leukste jaar uit de geschiedenis van de mensheid (2002) (Privé-domein) 

1e druk 2002, De Arbeiderspers, Amsterdam 

Heldinnen (2003) (fotoboek, foto’s Eric van den Elsen) 

1e druk 2003, Podium, Amsterdam 

Gala (2005) (boekenweekgeschenk, oplage 780.000) 

1e  druk 2003, Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek, 

Amsterdam 

2e druk 2005, Podium, Amsterdam 

Troost (2005) (roman) 

1e druk 2005, Podium, Amsterdam 

2e druk 2005, Podium, Amsterdam 

Heblust (2006) (novelle, eerder verschenen in Het feest der liefde, opnieuw 

uitgegeven in de reeks Literaire Juweeltjes) 

1e druk 2006, Bruna,  

 

VertalingenVertalingenVertalingenVertalingen 

 

Der Volltreffer (1999) (vert. van Phileine zegt sorry) 

1e druk 1999, Knaur, München 

Ich umarme dich vieltausendmal (2001) 

1e  druk 2001, Ullstein Taschenbuchverlag, München 

Phileine chiede scusa (2002) 
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1e druk 2002, Fazi, Rome 

 

VerfilmingenVerfilmingenVerfilmingenVerfilmingen 

 

Ik ook van jou (2001) 

Regisseur: Ruud van Hemert 

Phileine zegt sorry (2003) 

Regisseur: Robert Jan Westdijk 

Bijzonderheden: vier gouden kalveren ontvangen 

Status van Gouden Film (100.000 bezoekers getrokken) 

Ik omhels je met duizend armen (2006) 

Regisseur: Willem van de Sande Bakhuyzen 


