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Publieksliteratuur, een pedagogisch project

Historische, theoretische en methodologische krijtlijnen

Warden Oom, Ernest Claes, Alice Nahon en Raymond Herreman zouden hun oren 
waarschijnlijk niet geloven als ze nog leefden en vernamen dat ze de hoofdrolspelers van 
dit boek zijn. Ze zouden zich allicht het meest verwonderen over het feit dat juist zij 
het onderwerp vormen van literatuurwetenschappelijk en -historisch onderzoek. Van 
gelauwerde tijd- en landgenoten als Karel van de Woestijne, Stijn Streuvels of Gerard 
Walschap konden ze dat ongetwijfeld verwachten. De protagonisten van deze studie 
echter voelden zich, althans als we diverse auteursuitspraken mogen geloven, niet altijd 
gewaardeerd door de culturele elite van hun tijd (met uitzondering van Herreman, die 
zich toch bij die elite rekende en een elitaire literatuuropvatting combineerde met een 
democratisch ideaal). Zij waren namelijk wat in dit boek ‘publieksauteurs’ zullen heten, 
schrijvers die zich niet alleen richtten tot een breed publiek – en/of specifieke sociale 
categorieën binnen dat publiek – maar ook daadwerkelijk een groot succes kenden. Ze 
combineerden die democratische ambities met pedagogische intenties. In de culturele 
context van het interbellum, de historische focus van dit boek, bleken succes bij het 
grote publiek en de heteronome functies die daarmee gepaard gingen op gespannen voet 
te staan met literair (en dus ook wetenschappelijk) prestige. 

Het gebrek aan waardering voor de publieksgerichte initiatieven van de voornoemde 
auteurs heeft zich lange tijd vertaald in een afwezigheid van academische belangstelling 
voor hun auteurschap en hun oeuvre, die toch in belangrijke mate het gangbare beeld van 
de literatuur tijdens het interbellum hebben bepaald. Dit boek wil die wetenschappelijke 
lacune opvullen, in de hoop zo een vollediger beeld te krijgen van de betekenis en het 
functioneren van de tussenoorlogse literatuur als geheel. Het bestudeert achtereenvolgens 
het tussenoorlogse proza van Warden Oom en Ernest Claes, de poëzie van Alice Nahon 
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en de culturele rubriek ‘De Boek- uil’ van Raymond Herreman in het dagblad Vooruit. 
Het concrete perspectief van de analyses die volgen, is het pedagogisch project dat deze 
vier schrijvers volbrachten, elk op hun eigen manier en binnen de mogelijkheden van 
het door hen beoefende genre. Om dat pedagogisch project in kaart te brengen gaat de 
aandacht niet alleen naar de inhoud en de retoriek van enkele teksten van de auteurs in 
kwestie en naar het ethos dat ze zich aanmaten, maar ook naar de vormen van autoriteit 
die hun door tussenoorlogse lezers werden toegedicht.

De massa aan de macht

Diverse historische factoren zorgen er vanaf het fin de siècle voor dat niet alleen het aan-
tal lezers toeneemt maar ook nieuwe sociale groepen (willen) deelnemen aan de cultuur.1 
Wat de Belgische en Vlaamse situatie betreft, emancipeert de massa – en in het bijzonder 
enkele categorieën binnen die massa – zich op maatschappelijk, politiek en cultureel 
gebied. Symptomen van die heterogene en brede emancipatiebeweging zijn de invoering 
van het algemeen meervoudig (1893) en enkelvoudig stemrecht (1919) en de oprichting 
van talrijke verenigingen en bonden, zoals de christelijke arbeidersbeweging (1891), 
de door Daens geïnspireerde Christelijke Volkspartij (1893), het Algemeen Christelijk 
Vakverbond (1912), de katholieke Boerenbond (1890) en Boerinnenbond (1911), de 
Syndikale Kommissie (1898; de voorloper van het socialistische Algemeen Belgisch 
Vakverbond), lokale volksbanken (in de jaren 1880 en 1890), de Vlaamse vrouwen-
federatie van de Belgische Werklieden Partij (1919), de Kristelijke Arbeidersvrouwen 
(1920) en de Nationale Vrouwenraad (1905). De ledenaantallen en dus het politiek en 
maatschappelijk gewicht van zulke verenigingen nemen in de tussenoorlogse periode 
alleen maar toe. Een constante in deze reeks initiatieven – die illustratief, allerminst 
exhaustief is – is de focus op een specifieke sociale categorie (zoals de arbeider, de land-
bouwer of de vrouw) en de expliciete levensbeschouwelijke invulling ervan. De strijd 
om de massa in de late negentiende en vroege twintigste eeuw past immers binnen een 
bredere kamp om de politieke macht die katholieken, liberalen en socialisten (die ove-
rigens allesbehalve monolithische blokken uitmaken) tot diep in de twintigste eeuw in 
België voeren. Behalve sociale of professionele categorieën spelen in het België van die 
tijd ook talige en communautaire categorieën een rol. De Vlaamse Beweging is al sinds 
de oprichting van het verfranste koninkrijk actief en grijpt de laatnegentiende- eeuwse 
politieke bewustwording van de massa aan om de rechten van de Vlaamse bevolking nog 
meer te bepleiten. Tussen 1890 en 1899 worden dan ook diverse taalwetten ter bevor-
dering van het Nederlands in het onderwijs en de openbare diensten goedgekeurd. Zij 

1 De historische gegevens in de volgende alinea’s heb ik ontleend aan Bel 2015, Simons 1984 en 1987 
en Witte e.a. 2005.
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zijn slechts het begin van een reeks wetten die in de vroege twintigste eeuw stelselmatig 
wordt aangevuld. Cruciaal – zeker voor het Vlaamse culturele leven – is de onderwijswet 
van 1914: die verplicht niet alleen lager onderwijs voor elke burger, maar ook basison-
derricht in de moedertaal. Het oogmerk van de Vlaamse strijd in die periode is naast 
een materiële vooruitgang van het verpauperde Vlaanderen immers ook een culturele 
(her)ontplooiing van het Vlaamse volk.

Het politieke en maatschappelijke streven van (bepaalde categorieën uit) de massa, de 
groeiende vernederlandsing van het onderwijs en de openbare diensten en enkele andere 
historische factoren (zoals de invoering van de 48-urenwerkweek en de wet- Destrée over 
de oprichting van gemeentelijke bibliotheken in 1921) leiden tot een evenredige toename 
van het aantal cultuurliefhebbers en -participanten (alsook van de diversiteit binnen die 
groep). Verscheidene actoren in het literaire systeem grijpen die veranderende situatie 
aan om pogingen te ondernemen om een groot publiek (of subgroepen binnen dat 
grote publiek) van aangepaste literatuur te voorzien en via dat culturele project ook hun 
levensbeschouwelijke stempel te drukken op de vrijetijdsbesteding van vele lezers. Behalve 
maatschappelijke ontwikkelingen spelen ook praktische en artistieke veranderingen een 
rol in hun engagement. Zo helpen de technologische verbeteringen (bijvoorbeeld in het 
drukkerswezen) om drukken op een grote schaal gemakkelijker en goedkoper te maken. 
Daarbij komt dat de late negentiende en vroege twintigste eeuw de voedingsbodem 
vormt voor diverse artistieke vernieuwingsbewegingen (de -ismen in het buitenland, 
de beweging van Tachtig in Nederland en Van Nu en Straks in Vlaanderen), die zich 
(althans programmatisch) beroepen op een individualistisch kunstenaarschap en een 
grotere distantie tegenover de ongeletterde massa.2 Dat zulke vernieuwingsbewegingen 
snel bijzonder toonaangevend blijken te zijn, boezemt de tegenstanders ervan des te 
meer angst in.3 

Dankzij de toenemende alfabetisering en leesbevordering en de verbeterde druktech-
nieken groeit ook de literaire productie aan de andere kant van de (toenmalige) culturele 
hiërarchie, de lowbrow, met bijvoorbeeld goedkope feuilletons waarin romantiek en 
geweld welig tieren. Het gaat veelal om romances of detective- en misdaadverhalen, die 
daadwerkelijk in groten getale gelezen worden en als feuilleton in de krant of in roman-
vorm verschijnen. Zulke feuilletons vormen misschien wel het meest gelezen genre van 

2 Zulke karakteriseringen vragen om de nodige nuance. Zo laat het werk van Helleke van den Braber 
zien dat een Tachtiger als Kloos, in tegenspraak met zijn pretentie van esthetische en maatschappelijke auto-
nomie, toch afhankelijk is van verschillende vormen van mecenaat (zie bijvoorbeeld Van den Braber 2002). 
Die afhankelijkheid blijft evenwel achter de schermen en heeft het publieke beeld van Tachtig kennelijk niet 
beïnvloed. In het geval van Van Nu en Straks is een omgekeerde redenering mogelijk: hoewel de eerste reeks 
van het tijdschrift naar gemeenschapskunst streeft, is het in de praktijk (door zijn hyperesthetische vorm-
geving en hoofdzakelijke aandacht voor moderne poëzie) een literair blad voor een culturele minderheid. 

3 Voor de snelle doorwerking van bijvoorbeeld de autonomiegedachte van De Nieuwe Gids, zie 
Dorleijn 2007a, Dorleijn e.a. 2006 en Van den Akker e.a. 2003.
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die tijd (zie bijvoorbeeld Thiesse 2000). Chris Baldick wijst er met betrekking tot de 
Britse situatie op dat kranten en (algemene) tijdschriften – en dus ook de feuilletons 
die ze bevatten – kwantitatief gezien bij uitstek het belangrijkste leesmateriaal vormen 
van de tussenoorlogse lezer (Baldick 2011, 17-8). Het genre van de detectiveroman, 
dat in populariteit toeneemt in het eerste decennium van de twintigste eeuw, brengt 
Jacqueline Bel in verband met de treinlectuur. Vooral Sherlock Holmes geniet volgens 
Bel in de Lage Landen een grote bekendheid als auteur van trein- en/of detectivelectuur 
(Bel 2015, 142-5). Even geliefd waren de liefdesverhaaltjes van die tijd, de typisch vrou-
welijk geachte romances (zie Radway 1987 voor de Amerikaanse en Holmes 2006 voor de 
Franse situatie). De protagonisten van dit boek onderhouden een dubbelzinnige relatie 
met de uiterste polen van de literaire hiërarchie van hun tijd, die door hun aanhangers 
en henzelf zowel moreel als esthetisch problematisch worden geacht. Zo zal uit het derde 
hoofdstuk afdoende blijken hoe negatief Raymond Herreman denkt over de moord- en 
liefdesverhalen van de feuilletonliteratuur. In zijn afkeer daarvan vertoont Herreman 
zelfs gelijkenissen met verscheidene katholieke literatoren aan het einde van de negen-
tiende en het begin van de twintigste eeuw. Ook zij verzetten zich (meer dan Herreman 
om ethische redenen) tegen ‘een vloedgolf van moord- en roofverhalen, “overgevoelige 
geschiedenissen van lichtzinnige verkeeringen en echtbreuk […]”’ (Alfons Moortgat, 
geciteerd door Weytens 1976, 35). 

In die periode ziet een aantal uitgeverijen en reeksen het daglicht die het nieuwe, 
grote publiek willen bedienen met literatuur die een alternatief biedt voor de (ontoe-
gankelijke) highbrow en de (al te toegankelijke) lowbrow. Rond de eeuwwisseling zijn 
er bijvoorbeeld de ‘Duimpjesuitgaven’ (1897-1926) van Victor de Lille en ‘Flandria’s 
Novellen- Bibliotheek’ (1900-1913) van Hippoliet Meert en Maurits Sabbe, twee literaire 
reeksen die – in het eerste geval vanuit een katholiek en in het tweede geval vanuit een 
liberaal perspectief – op periodieke wijze kwaliteitsvolle en betaalbare boeken willen 
voorzien voor een ruim publiek.4 De reeksen van De Lille, Meert en Sabbe tonen elk 
op hun eigen manier dat het niet uitsluitend gaat om de productie van nieuw werk en 
de promotie van jonge auteurs, maar ook om vertalingen van succesvolle en/of klassieke 
buitenlandse schrijvers, de heruitgave van klassiekers uit het Nederlandse taalgebied en de 
publicatie van essayistische werken. Hun bedoeling lijkt om een grote groep nieuwkomers 
in te wijden in de literatuur, de literatuurgeschiedenis en de wetenschap en op die manier 
een soort van totaalbibliotheek aan te bieden.5 Ook tussen de twee wereldoorlogen, 
een periode waarin het Vlaamse uitgeverswezen op grote schaal tot bloei komt (Simons 
1987, 57), bieden enkele uitgeverijen literatuur voor een zo ruim mogelijk publiek, het-
zij binnen een reeks, hetzij als hoofdactiviteit. De in 1909 gestichte uitgeverij Lannoo 

4 Voor meer informatie over De Lilles literaire fonds, zie Simons 1984, 175-84 en Weytens 1976. 
Voor meer informatie over de reeks van Meert en Sabbe, zie Simons 1987, 18-20. 

5 In dat opzicht doen ze denken aan ‘The Modern Library Series’ in Amerika (Jaillant 2014).
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bijvoorbeeld bouwt in de jaren twintig een reeks ‘Volksboeken’ uit en – in samenwerking 
met de op dat moment bekende streekauteur – een reeks ‘Streuvels’ Volksboeken’ (ibid., 
59-60). Een vergelijkbaar initiatief gaat uit van de samenwerkende vennootschap Lectura 
van Victor Resseler, die de uitgave van reeksen kleinere en goedkopere werkjes ambieert 
(ibid., 28-9). In diezelfde periode start het katholieke Davidsfonds, in 1875 opgericht 
als concurrent van het liberale Willemsfonds en dus al langer een gevestigde waarde, met 
drie belangrijke literaire reeksen: een ‘Volksreeks’ (vanaf 1920, met fictioneel werk voor 
een groot publiek), een ‘Keurreeks’ (vanaf 1929, een iets duurdere reeks met essayistische 
en populairwetenschappelijke boeken) en een ‘Jeugdreeks’ (vanaf 1930, voor de jonge 
lezers). Met een ledenaantal van ruim 75.000 anno 1932 is het Davidsfonds – kwanti-
tatief gesproken – de belangrijkste culturele organisatie in Vlaanderen op dat moment.6

De democratisering van de cultuur vormt bovendien op verschillende manieren een 
terugkerend thema in de literaire kritiek van de eerste helft van de twintigste eeuw. Dat 
geldt in grote mate voor de Nederlandse situatie, waar bijvoorbeeld de leden van het 
tijdschrift Forum op polemische wijze uithalen naar succesauteurs en -genres (zoals de 
streekroman of de zogeheten damesroman) van de jaren twintig en dertig (Van Boven 
2009). In Vlaanderen bestaat er sinds de eeuwwisseling een debat over de volksliteratuur, 
ingeschakeld in een breder discours over de noodzaak aan ontspanningslectuur, dat tot 
de Tweede Wereldoorlog blijft voortduren (Lambrecht 2015b; Missinne 1994, 113-7). 
Vanaf de late jaren twintig nemen enkele Vlaamse romanvernieuwers (Walschap, Zielens, 
Roelants) het in Vlaanderen bijzonder populaire genre van de streekliteratuur onder vuur, 
onder meer op basis van het publiekssucces dat het oogst (Missinne 1994, 69-71). Een 
idee van gemeenschapskunst bestaat dan weer sinds de opkomst van Van Nu en Straks 
en kent een opleving (maar dan in een andere vorm) tijdens het zogeheten expressio-
nismedebat (Buelens 2001, 159-209). Vanaf 1924 mondt het nieuwe verschijnsel van 
commercieel succes op de boekenmarkt uit in een bezorgdheid over het ‘gevaar’ van 
bestsellers en broodschrijvers (Van Boven 2015, 21-4, 88-9). De termen die gehanteerd 
worden en de auteurs en teksten die geviseerd worden in die uiteenlopende discussies, 
zijn divers en veranderen mee met de ontwikkelingen in het literaire landschap. Het gaat 
bovendien niet om een opeenvolgende afwisseling van termen (waarbij het ontstaan van 
een nieuwe het bestaan van een oude term verdringt), maar wel om een complexe syn-
chronie van begrippen, die diverse semantische relaties onderhouden en door de jaren 
heen betekenisverschuivingen ondergaan. Een systematische (vertoog)analyse van die 
spanning tussen de pulp-, publieks- en eliteliteratuur, van de constructie van culturele 
hiërarchieën en stratificaties en van de diverse etiketten tijdens het interbellum bestaat 
nog niet en vormt ook niet het doel van dit boek. Elk hoofdstuk zal wel facetten van die 
discussies aan bod laten komen, aan de hand van de casestudy’s in kwestie: de hoofd-
stukken over Vermeulen, Claes en Nahon bevatten een korte blik op de waardering van 

6 Voor meer informatie over de geschiedenis van het Davidsfonds, zie De Maesschalck e.a. 2000. 
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de drie auteurs (en de kritiek die ze op grond van hun publieksauteurschap soms over 
zich heen kregen), in het hoofdstuk over Herreman komt het hiërarchische denken van 
de criticus zelf ter sprake.

Ondanks onze kennis van de talrijke initiatieven voor en voorstanders van een demo-
cratisering van de literatuur in het Vlaanderen van de vroege twintigste eeuw resteert 
echter een tot op heden onopgeloste vraag: die van het leespubliek. Dit boek neemt 
zich voor om enkele publieksauteurs en hun teksten te bestuderen en kan om die reden 
de noodzakelijke (maar ambitieuze) vraag naar het sociologische profiel van de tussen-
oorlogse lezers nauwelijks beantwoorden. Wel komen in elk van de hoofdstukken de 
constructies van bepaalde lezersgroepen en de preoccupatie met sociale categorieën in 
de literaire kritiek van het interbellum summier aan bod. Een omvattend onderzoek 
naar de reële lezers(groepen) blijft een lacune en is alleen al om die reden wenselijk. 
Het zou bovendien helpen om voorlopige hypotheses en analyses van ‘constructies’ van 
lezersgroepen in de literaire kritiek te toetsen aan de historische werkelijkheid. Op het 
eerste gezicht lijkt het Nederlandstalige lezerspubliek in België tijdens het interbellum te 
bestaan ‘uit de lagere en de betere middenklasse van geschoolde werklui (van letterzetters 
tot meubelmakers), kleine middenstanders en intellectueel gevormden zoals ambtena-
ren, onderwijzers, dokters en advocaten en van hun meestal thuiswerkende echtgenotes’ 
(Fobelets e.a. 2012, 316). Die sociale groep sluit nagenoeg aan bij het leespubliek in 
een Nederlandse provinciestad als Haarlem aan het begin van de twintigste eeuw (De 
Vries 2011, 266-8). Glen Fobelets en Hans Vandevoorde baseren hun typering van het 
tussenoorlogse publiek op de beroepen bij de handtekeningen in een petitie voor de ver-
nederlandsing van de Gentse universiteit. Het spreekt voor zich dat die karakterisering 
dus slechts een tentatief beeld biedt en moet worden aangevuld met bijvoorbeeld de 
beroepscategorieën die vermeld worden op de intekenlijsten voor literaire reeksen als die 
van De Lille, Meert en Sabbe en het Davidsfonds. Maar zelfs zulke historische bronnen 
geven slechts een beeld van de kopers van boeken, die in de vroege twintigste eeuw in de 
minderheid zijn. Daarnaast bereiken boeken in die jaren immers ook grote groepen lezers 
via instituties (leenbibliotheken) of tussenpersonen (zoals de leraren of priesters in dorpen 
en kleine steden, die hun persoonlijke bibliotheek vaak ter beschikking stellen aan minder 
koopkrachtige lezers uit hun omgeving en hun bibliotheek ook samenstellen met het oog 
op die lezers). Bart de Nil geeft daarenboven aan dat het systeem van colportage ook in 
het Vlaanderen van de vroege twintigste eeuw nog een bestaande praktijk is, al geeft hij 
toe dat we het fenomeen volledig ‘in kaart moeten brengen (beschrijven, periodiseren, 
oplagecijfers, verspreiding, receptie enz.), vooraleer we uitspraken kunnen doen over de 
impact ervan op andere vormen van lectuur en ontspanning’ (De Nil 2005, 199).
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‘But what, you may ask, is a middlebrow?’

Hoe kunnen we de hierboven beschreven literaire fenomenen benoemen? In de neer-
landistiek is zowel het concept ‘publieksliteratuur’ als de notie ‘middlebrow- literatuur’ 
gangbaar geworden om het deel van de literaire productie aan te duiden dat het grote 
publiek (of een categorie van dat grote publiek) wil en kan bedienen van literatuur die zich 
zowel van de highbrow als de lowbrow onderscheidt. De notie ‘middlebrow- literatuur’ 
heeft de voorbije twee decennia opgang gemaakt, vooral dan in de Angelsaksische lite-
ratuurstudie.7 De volgende alinea’s werpen eerst een kritische blik op de definities en 
benaderingen die in de middlebrow studies bestaan en verwoorden vervolgens de positie 
die dit boek inneemt tegenover een toch niet onbesproken concept.

Hoewel het middlebrow- concept na ruim twee decennia zo goed als onvermijdelijk 
is geworden in de studie van (vooral tussenoorlogse Britse en Amerikaanse) literatuur, 
blijkt de definiëring en hantering ervan allerminst problematisch. Sprekend in dat 
opzicht is de almaar groter wordende groep onderzoekers die de notie als een shorthand 
gebruikt, zonder omstandige reflecties over de (literair- historische of wetenschappelijke) 
voorgeschiedenis van de term of over de eigen positie van de wetenschapper. Joan Shelley 
Rubin bijvoorbeeld geeft een snel overzicht van de historische achtergrond van de term 
maar kiest er uiteindelijk voor om hem te gebruiken als een ‘descriptive shorthand’, die 
ze beschouwt als ‘language in common usage among historians’ (Rubin 1992, xix- xx). 
Thematiseert en staaft Rubin nog expliciet haar relatief vrije gebruik van de term, dan 
blijven zulke metareflecties in diverse andere studies achterwege. In zijn vernieuwende 
geschiedenis van de Britse literatuur tussen 1910 en 1940 bijvoorbeeld typeert Chris 
Baldick diverse literaire fenomenen als ‘middlebrow’, zonder eerst een definitie te 
geven van dat begrip. Zo onderscheidt hij ‘firms specializing in light entertainment of 
a middlebrow- to- lowbrow kind, and firms catering to the higher literary tastes’ (Baldick 
2011, 25), noteert hij dat de dichter C. Day Lewis het pseudoniem Nicholas Blake aan-
neemt ‘when writing middlebrow detective novels’ (38) en beweert hij dat ‘publishers 
needed to compensate for their losses on highbrow material by producing larger runs 
of middlebrow books’ (48). Een definitie van het adjectief ‘middlebrow’ verschaft hij 
evenwel niet, zelfs niet in het hoofdstuk over de tussenoorlogse Britse roman. Baldicks 
Nederlandse collega, Jacqueline Bel, wendt het concept in haar geschiedenis van de 
Nederlandse literatuur tussen 1900 en 1945 eveneens aan zonder het omstandig te 

7 Kate Macdonald biedt een overzicht van studies die het pad geëffend hebben voor de (Britse) mid-
dlebrow studies (zoals onderzoek naar de misdaadroman, het meisjesboek, damesfictie of de historische 
spanningen tussen de culturele elite en de massa) en ze duidt Rosa Maria Bracco (auteur van boeken als 
‘Betwixt and Between’ (1990) en Merchants of Hope (1993)) aan als ‘the first critic to write about middlebrow 
as a subject in its own right’ (Macdonald 2011, 3). 
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definiëren (Bel 2015, 24).8 Zo’n vrije hantering van het begrip is ongetwijfeld een 
symptoom van de toenemende inburgering ervan en hoeft alleen al om die reden niet 
noodzakelijk een probleem te vormen. Misschien is het niet langer noodzakelijk of wen-
selijk dat het al dan niet uitvoerig wordt toegelicht. In dit boek zullen immers talloze 
concepten de revue passeren – van ‘literatuur’ tot ‘proza’ en ‘poëzie’, van ‘auteur’ tot 
‘institutie’ – die niet nader gedefinieerd worden. Gezien de cruciale plaats die het begrip 
‘middlebrow’ in deze studie inneemt, ga ik hieronder toch dieper in op de terminologi-
sche vragen die het oproept. Bovendien draagt een gedetailleerde conceptualisering van 
het onderzoeksobject bij aan de theoretische en historische reflectie en faciliteert het op 
die manier discussies met vakgenoten. 

Een kwantitatief belangrijke groep middlebrow scholars blijft grotendeels trouw aan 
het gebruik van het concept ‘middlebrow’ in de Engelstalige literatuur van het inter-
bellum – al is het zelfs voor tussenoorlogse lezers, schrijvers en critici een omstreden en 
onduidelijk begrip (Humble 2011b, 42). Het concept groeit in de jaren twintig en dertig 
uit tot een sleutelconcept van het culturele vertoog. Hoewel een systematische discoursa-
nalyse van de precieze betekenissen, functies en associaties van het middlebrow- begrip 
bij mijn weten nog niet bestaat (maar wel essentieel is),9 bieden diverse studies toch 
een beknopt overzicht van wat men in navolging van Virginia Woolf de tussenoor-
logse battle of the brows noemt.10 Het neologisme ‘middlebrow’ is in de jaren twintig 
uitgevonden als een afleiding van de termen ‘highbrow’ en ‘lowbrow’, die al sinds het 
einde van de negentiende eeuw courant zijn in de Engelse taal. Ze staan voor de twee 
uiterste polen van wat Andreas Huyssen the great divide heeft genoemd, de grote kloof 
tussen de werkelijk kwaliteitsvol geachte cultuur van de intellectuele elite enerzijds en 
de entertainmentcultuur van de grote massa anderzijds. ‘Highbrow’, ‘middlebrow’ en 
‘lowbrow’ zijn zowel een substantief als een adjectief: een persoon kan ‘een middlebrow’ 
zijn, maar men kan ook spreken van ‘highbrow’ boeken of een ‘lowbrow’ smaak. Die 
dubbele grammaticale functie hangt samen met de dubbelzinnige semantiek van de 
drie begrippen: ze beschrijven niet alleen culturele objecten (van muziek tot litera-
tuur) maar ook personen en hun levensstijl (die op zijn beurt samenhangt met sociale 
klasse). Het is dan ook niet toevallig dat de begrippen oorspronkelijk afkomstig zijn 

 8 Andere artikelen en boeken waarin het begrip ‘middlebrow’ niet of amper toegelicht maar wel 
gebezigd wordt, zijn Hess 2009, Hilliard 2011 of Shepherd 2005. Retorische stellingen als ‘the Railway and 
Automatic Library (a perfect middlebrow provenance)’ (Humble 2011a, 91) of ‘[t]he bulk of war novels 
were also middlebrow texts’ (Tector 2011, 104) zonder een verantwoording voor dat gemakkelijk toege-
kende etiket zijn dan ook schering en inslag. 

 9 Een aanzet tot zo’n discoursanalyse biedt het werk van Emma West (zie bijvoorbeeld West 2013).
10 Ik baseer mijn summiere samenvatting van de geschiedenis van de term op Brown e.a. 2012, 

1-21; Driscoll 2014, 6-12 en Humble 2004, 7-56. Grover 2009, 31-57 heeft een comparatieve aanpak en 
bespreekt de verschillen tussen de Britse en de Amerikaanse middlebrow- cultuur tijdens de eerste helft van 
de twintigste eeuw. 
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uit de frenologie, respectievelijk verwijzend naar het hoge voorhoofd dat intellectuelen 
zouden hebben en het lage voorhoofd dat typisch zou zijn voor de volksmens. Die aan-
vankelijk medische betekenis van beide termen heeft naderhand een sociologische en 
uiteindelijk zelfs een culturele connotatie verworven. Iemands persoonlijkheid, zowel 
psychisch als fysiek, zou een harmonisch geheel vormen met zijn of haar afkomst en 
culturele voorkeur. De opkomst van het begrip ‘middlebrow’ in de jaren twintig zou 
dan ook verband houden met de expansieve groei van een nieuwe sociale klasse in het 
Groot- Brittanië (en de Verenigde Staten) van de vroege twintigste eeuw: de midden-
klasse, vooral woonachtig in de stedelijke agglomeraties en door haar sociale positie ook 
cultureel ingeklemd tussen de volkse (proletarische) en de elitaire (upper middle class en 
aristocratische) cultuur (Humble 2004, 10, 57-9). De snelheid en massaliteit waarmee 
die nieuwe middenklasse haar stempel lijkt te drukken op het culturele leven van het 
interbellum, vormt het brandpunt van de battle of the brows in kranten, tijdschriften 
en op de radio. Daarin strijden een als intellectualistisch, estheticistisch en snobistisch 
gebrandmerkte minderheid (vooral gelieerd met het modernisme) en een meerderheid 
die zich opwerpt als de verdediger van de gemiddelde lezer en cultuurconsument om de 
culturele autoriteit. Beroemd is een publieke (maar pas postuum uitgegeven) brief van 
Woolf, die als een zelfverklaarde aristocrate en highbrow met de authentieke lowbrows 
van de arbeidersklasse een blok wil vormen tegen de onvatbare (want identiteitsloze) 
middlebrows. Die laatste categorie is vlees noch vis en kan dus uitsluitend ex negativo 
worden getypeerd: ‘But what, you may ask, is a middlebrow? And that, to tell the truth, 
is no easy question to answer. They are neither one thing nor the other. They are not 
highbrows, whose brows are high; nor lowbrows, whose brows are low. Their brows are 
betwixt and between’ (Woolf 1942, 115).

Die specifieke literair- historische context vormt (al dan niet expliciet) de onmiddellijke 
achtergrond voor het gros van de Angelsaksische middlebrow studies. Hun benadering, 
de intrinsieke definiëring (Van Boven e.a. 2008, 309), beschouwt de middlebrow- 
literatuur als een herkenbaar genre met eigen kenmerken. In de eerste plaats wordt 
middlebrow- literatuur in de intrinsieke betekenis van het woord gedefinieerd op basis 
van het vermeende schrijvers- en lezerspubliek, namelijk als een vorm van literatuur die 
is geschreven door vrouwen en voor vrouwen uit de middenklasse.11 De typische thema-
tiek van het genre zou samenhangen met die concrete sociale categorie: de veranderende 
positie van de vrouw in het begin van de twintigste eeuw, de vorming van een eigen 
burgerlijke identiteit, de wereld van het binnenhuis en de familie, het beleven van emo-
ties of het ontwikkelen van een eigen lifestyle en consumptiepatroon. Humble typeert 
de middlebrow- roman als volgt: ‘If this is a feminine literature, it is also very much the 
literature of the middle classes, paying a meticulous attention to their shifting desires and 
self- images, mapping their swings of fortune at this most volatile stage in their history’ 

11 Vgl. Hill 2011, 38; Humble 2011b, 44; Rifkind 2005, 99.
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(Humble 2004, 3). Daarnaast definiëren diverse onderzoekers de middlebrow- literatuur 
op basis van de kwalitatieve middenpositie die ze in de eerste helft van de twintigste 
eeuw krijgt toegekend: ze bevindt zich in het segment tussen de populaire massacultuur 
(het niveau van de lowbrow) en de cultuur van de elite (het niveau van de highbrow) en 
kopieert van die twee uitersten ook verschillende vormelijke en inhoudelijke kenmerken. 
Rubin heeft het wat dat betreft bijvoorbeeld over ‘the “middleness” of middlebrow culture’ 
(Rubin 1992, 144), Ardis over ‘the in- between spaces of the middlebrow’ (Ardis 2011, 
19).12 De middenpositie die aan de middlebrow- cultuur wordt toegeschreven, overstijgt 
evenwel haar kwalitatieve identiteit (tussen pulp en literatuur met een grote L) of sociale 
status (tussen het populaire en het elitaire). Ze reflecteert daarnaast ook de ambigue en 
typische middlebrow- combinatie van een fascinatie voor het moderne enerzijds en een 
nostalgie naar de traditie anderzijds, zowel op stilistisch als op thematisch vlak.13 De 
middlebrow- literatuur onderscheidt zich immers van de highbrow- literatuur door een 
mimetisch- realistische schrijfstijl volgens de (Britse) negentiende- eeuwse traditie, maar 
incorporeert tegelijk enkele moderne literaire technieken (zoals de stream of consciousness 
of een fragmentarische romanstructuur). Bovendien thematiseert ze vele contemporaine 
onderwerpen (de emancipatie van de vrouw of het hippe stadsleven bijvoorbeeld) maar 
koestert ze tezelfdertijd een victoriaanse, burgerlijke moraal.14 

Zo’n definitie, die dicht bij de etymologische betekenis van ‘middlebrow’ (of preciezer: 
een voorlopig onvolledige reconstructie van die oorspronkelijke betekenis) blijft, heeft 
als voordeel dat ze het fenomeen op een historisch adequate manier helpt te benaderen. 
Daarnaast brengt ze echter ook enkele problemen met zich. Om te beginnen dient een 
zoektocht naar de ‘oorspronkelijke’ betekenis (die de enige echte is, zo lijkt de implicatie) 
van de term ‘middlebrow’ zich aan als vergeefs: zelfs in het interbellum was consensus 
daarover ver te zoeken. Even problematisch is dat vele onderzoekers zodanig trouw blijven 
aan (hun constructie van) de oorspronkelijke betekenis van de term dat ze de polemische 
context van het interbellum uit het oog verliezen en zo de stereotypen van die tijd zonder 
veel kritiek (of zelfs in weerwil van alle zelfkritiek) overnemen. De term ‘middlebrow’ 
is immers in eerste instantie een uitvinding van de tegenstanders ervan, die het feno-
meen waarnaar hij verwijst op een strategische (en dus weinig objectieve) wijze hebben 
geframed. Onderzoekers zijn zich daar overigens van bewust.15 Vooral het beeld van de 
vermeende schrijfsters en lezeressen van de middlebrow- literatuur is niet onproblematisch 
gebleken. Hoewel vele onderzoekers – net als de highbrow- critici uit de tussenoorlogse 

12 Vgl. Aubry 2009, 420; Hess 2009, 329; Hill 2011, 38; Hinds 2009, 300; Jaillant 2014, 5, 8; 
Sullivan 2011, 107-8; Tector 2011, 105. 

13 Vgl. Humble 2004, 11-2; Perrin 2011, 382; Radway 2004, 226. 
14 Enkele andere middlebrow scholars beschouwen de middlebrow- cultuur zelfs als een volstrekt anti-

moderne voortzetting van traditionele vormen en waarden (vgl. Bracco 1993, 12; Hill 2011, 39; Rifkind 
2005, 100). Van een intermediaire positie tussen traditie en moderniteit is bij hen dus niet langer sprake. 

15 Vgl. Humble 2011b, 42; Macdonald 2011, 1; Rubin 1992, xix.
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periode – (doen) veronderstellen dat middlebrow- romans geschreven zijn door en voor 
vrouwen uit de middenklasse, is dat een al te eenzijdig en gekleurd beeld. In het boek 
met de veelzeggende titel The Masculine Middlebrow, 1880-1950. What Mr Miniver Read 
(2011) laten Kate Macdonald en diverse andere literatuurhistorici zien dat de kenmerken 
die doorgaans met (vrouwelijke) middlebrow- fictie geassocieerd worden, in gelijke mate 
opgaan voor romans door mannen (en voor mannen). Nicola Humbles visie op het 
leespubliek van de middlebrow- romans uit het interbellum is eveneens dubbelzinnig en 
zelfs contradictorisch. Hoewel ze zulke romans typeert als ‘largely written and consumed 
by women’ (2004, 2) en nog onomwondener als ‘a feminine literature’ (3), betrekt ze toch 
mannelijke auteurs als Evelyn Waugh en P.G. Wodehouse bij haar corpus en noemt ze de 
categorie ‘male middlebrow writers’ in een voetnoot ‘not a contradiction in terms’ (59).16 

Een vergelijkbare nuancering is mogelijk en zelfs noodzakelijk voor het courante maar 
al te vereenvoudigende beeld van de middlebrow- lezers en -schrijvers als behorend tot de 
middenklasse. Nog los van het feit dat vele middlebrow studies zich zelden beroepen op 
sociologische gegevens en duidelijk gedefinieerde sociale categorieën en het begrip ‘mid-
denklasse’ dus als een vage verwijzing hanteren (of sterker nog: hun gebruik van sociale 
categorieën rechtstreeks ontlenen aan de polemische context van het interbellum), wijst 
onderzoek bovendien uit dat een typering van de middlebrow- schrijvers en -lezers als 
voortkomend uit de middenklasse simplistisch is. Zo komen de middlebrow- actoren in 
het boek van Rubin uit 1992 lang niet allen uit de ‘gentility’ en koesteren ze bovendien 
de ambitie om een publiek te bereiken dat zowel sociaal (niet alleen de burgerij, maar ook 
de arbeiders) als geografisch (niet alleen de New Yorker, maar ook de plattelandsbewoner) 
divers is. De typisch burgerlijke normen en waarden die ze uitdragen, getuigen niet zozeer 
van hun poging om tot gelijken te spreken als wel van hun ambitie om dat waardepatroon 
te democratiseren (en op die manier de bedreigende en hyperdiverse massa cultureel en 
moreel te homogeniseren). Humble (2004) nuanceert haar initieel monolithische beeld 
van de middlebrow- schrijvers door elders in haar boek te noteren dat de auteurs veelal 
‘upper- middle- class’ waren maar wel lezers uit de klassen daaronder wilden aantrekken 
(89). Erica van Boven schrijft dan ook dat ‘[i]n de huidige, neutrale toepassing […] de 
relatie middlebrow- middenklasse niet meer tot vanzelfsprekend uitgangspunt [wordt] 
genomen’ maar dat ‘de verbinding van culturele met sociale praktijken – specifieker: 
de verbinding van culturele hiërarchieën met sociale gelaagdheid – een kernpunt in 
het onderzoek [is] gebleven’ (Van Boven 2012, 353-4). Middlebrow- literatuur kan niet 
worden losgekoppeld van sociale categorisering, maar vormt evenmin het alleenrecht 
van de tussenoorlogse middenklasse. Zulke studies plaatsen dus kanttekeningen bij het 
nogal beperkte beeld van de middlebrow- literatuur als een ‘body of work that inhabits, 
epitomizes, and anatomizes middle- class English social mores’, ‘for the most part written 

16 Even problematisch is het feit dat Humble haar beeld van ‘a distinctively feminine middlebrow’ 
baseert op getuigenissen van (mannelijke!) literatoren uit de eerste helft van de twintigste eeuw (14).
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by women and aimed at a female readership’ (Hinds 2009, 294). Ze laten zien dat epi-
theta als ‘vrouwelijk’ en ‘bourgeois’ aanvankelijk eerder dienstdoen als scheldwoorden dan 
als objectieve afbakeningscriteria (zelfs al worden ze op strategische wijze als natuurlijk 
voorgesteld). ‘Vrouwelijkheid’ en ‘burgerlijkheid’ zijn in het interbellum als het ware 
synoniem voor het geheel aan culturele producten dat niet voldoet aan de smaak van de 
(grotendeels mannelijke) literaire elite. 

Alleen al die belangrijke kritische opmerkingen bij het gangbare beeld van de 
middlebrow- cultuur uit de eerste helft van de twintigste eeuw vragen om een bredere 
blik op dat fenomeen. Daarbij komt dat in het middlebrow- onderzoek niet alleen literaire 
teksten centraal hebben gestaan, maar ook diverse praktijken en instituties (zoals tijd-
schriften, uitgeverijen, literaire reeksen, critici…) die de invulling van ‘middlebrow’ als 
een genreterm ruimschoots overstijgen. Als discursief fenomeen behelst de middlebrow- 
literatuur bovendien een grote variëteit aan genres en vormen, van diverse soorten proza 
over poëzie tot dagboeken.17 Het werk van bijvoorbeeld Sally Faulkner over Spaanse 
middlebrow- films (2006, 2016) toont dan weer aan dat de middlebrow- cultuur meer 
dan alleen literaire teksten omvat. Het middlebrow- onderzoek heeft zich daarenboven 
niet beperkt tot de historische context waarin het begrip is ontstaan. Studies als die van 
Timothy Aubry (2008 en 2009), Beth Driscoll (2014), Clive Hill (2011, 39), Nicola 
Humble (2011a, 90), Jennifer Shepherd (2005) en Ton van Kalmthout (2012, 309-10) 
laten zien dat het begrip ‘middlebrow’ even vruchtbaar is voor periodes voor 1900 en 
na 1950. Het geniet bovendien een groeiende toepassing in het onderzoek naar niet- 
Amerikaanse en niet- Britse literatuur.18 Zo’n temporele en geografische verruiming van de 
invulling van het middlebrow- concept zet de restrictieve, intrinsieke definitie ervan nog 
meer op de helling. Het is immers methodologisch niet zomaar mogelijk om een concept 
dat uit een specifieke nationale, culturele en historische context komt te implementeren 
in de bestudering van een andere nationale, culturele en historische context. 

Om die verschillende redenen opteer ik in dit boek voor een ruime definitie van de 
middlebrow- cultuur, opgevat als een verzamelterm voor het geheel aan actoren, teksten, 
instituties en praktijken die de cultuur ontsluiten voor het grote publiek en zich in de 
culturele hiërarchie van het interbellum op dubbelzinnige wijze positioneren tegenover 
de lowbrow en de highbrow. Het begrip ‘publieksliteratuur’ beschouw ik als een vertaling 
van ‘middlebrow- literatuur’ en het fungeert in dit boek dus als een inheems synoniem 
voor dat Engelse concept (zoals gebruikelijk is in de studie van de Nederlandse literatuur; 
vgl. Van Boven 2009, 2012 en 2014a). Niet alleen bepaalde auteurs, teksten, genres 

17 Vgl. Bracco 1993; Hill 2011, 38; Humble 2004, 4, 12; Humble 2011a, 90-1; Macdonald 2011, 
3; Rifkind 2005; Shepherd 2005.

18 Enkele bijdragen in Macdonald 2011 bijvoorbeeld illustreren de bruikbaarheid van de term voor 
de Australische, Canadese en Nieuw- Zeelandse literatuur. Behalve in de neerlandistiek is het begrip daar-
naast ook gangbaar in het onderzoek naar Franse (Holmes 2014), Joods- Duitse (Hess 2009) en Canadese 
literatuur (Rifkind 2005). 
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en oeuvres kunnen dus als middlebrow (of deels als middlebrow) getypeerd worden, 
maar ook bijvoorbeeld de oprichting van reeksen als de ‘Duimpjesuitgaven’ en ‘Flandria’s 
Novellen- Bibliotheek’, de populariserende aandacht voor literatuur en cultuur op de 
Belgische radio in de jaren dertig (zie bijvoorbeeld Rymenants e.a. 2009), de goedkope 
uitgave van klassieke werken of de vulgarisering van de wetenschap. Vanuit die optiek 
vormen de burgerlijke damesromans – het favoriete genre van de internationale mid-
dlebrow studies – niet de enige maar wel slechts een van de vele manifestaties van de 
middlebrow- cultuur. Mijn keuze voor een brede invulling van het middlebrow- concept 
impliceert evenwel geenszins dat ik de restrictieve invulling ervan helemaal waardeloos 
acht: diverse als ‘typisch middlebrow’ beschouwde kenmerken (zoals een dubbelzinnige 
verhouding tot de moderniteit, een preoccupatie met sociale categorieën, een koeste-
ren van democratische ambities en een uitgesproken pedagogische functie) zullen in de 
hierop volgende hoofdstukken terugkeren. 

Om die ruime invulling van het middlebrow- concept kracht bij te zetten en de diver-
siteit ervan te illustreren is hier bewust gekozen voor een heterogeen corpus: het proza van 
Warden Oom en Ernest Claes, de poëzie van Alice Nahon en ‘De Boek- uil’ van Raymond 
Herreman tussen 1929 en 1936. Vermeulen, Claes, Nahon en Herreman hebben elk op 
hun eigen manier (en in diverse gradaties) succes gekend bij een groot publiek, ambieer-
den ook (deels) een publieksvriendelijk auteurschap en vormden tijdens het interbellum 
meermaals een spilfiguur in een laaglandse battle of the brows. Met een focus op deze vier 
casestudy’s hoop ik een zo groot mogelijke diversiteit te bereiken en op die manier de 
enigszins starre definitie van de middlebrow- cultuur open te breken: poëzie staat naast 
proza en kritiek, een vrouw naast drie mannen en katholieke flamingantische schrijvers 
naast een socialistische en antinationalistische criticus. Genre, gender en levensbeschou-
wing zullen het fenomeen van de publieksliteratuur en haar pedagogische project telkens 
op een geheel eigen wijze kleuren.19 

De keuze voor uitsluitend Vlaamse auteurs maakt het mogelijk om een corpus onder 
de aandacht te brengen dat in het neerlandistische (en vooral Nederlandse) middlebrow- 
onderzoek onderbelicht is gebleven.20 Toch blijft Nederland in dit boek niet onder de 
radar. Zeker in het geval van de publieksliteratuur – die per definitie een groot en breed 
publiek aanspreekt – is een nationale of regionale inperking van het onderzoeksperspec-
tief artificieel. Dat geldt eveneens voor de auteurs die hierna aan bod zullen komen: 
Warden Oom werd een lieveling in de Nederlandse katholieke kritiek van zijn tijd, Ernest 
Claes heeft De Witte (1920) bij de Amsterdamse Wereldbibliotheek gepubliceerd en werd 

19 Voor een onderzoek naar institutionele middlebrow- fenomenen (zoals de rol van uitgeverijen of 
tijdschriften) vestig ik mijn hoop op toekomstig onderzoek of verwijs ik naar Nederlandse bijdragen (zie 
bijvoorbeeld Benjamins e.a. 2015).

20 Het NWO- project ‘Dutch Middlebrow Literature 1930-1940: Production, Distribution, 
Reception’ heeft het middlebrow- onderzoek geïntroduceerd in de moderne letterkundige neerlandistiek. 
Een overzicht van de deelprojecten en publicaties is te vinden op de website http://middlebrow.nl/. 
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ook bij de noorderburen een populaire figuur, Alice Nahon was in Nederland minstens 
even succesvol als in Vlaanderen en Raymond Herreman was als Vlaams redactielid 
verbonden met het prestigieuze tijdschrift Forum. 

Een pedagogisch project

De inzet van dit boek is niet om eventuele typische eigenschappen van Vlaamse 
middlebrow- auteurs en -teksten te bestuderen, zoals aanhangers van de intrinsieke defi-
nitie in het Engelse taalgebied wel hebben gepoogd. De notie ‘middlebrow- literatuur’ 
fungeert hier in de eerste plaats als een perspectief, als een conceptuele afbakening van 
het bestudeerde corpus, niet als een eindpunt of doelstelling van het onderzoek. De 
bedoeling is wel om de publieksliteratuur uit Vlaanderen tijdens het interbellum te 
bestuderen als een pedagogisch project, met een nadruk op enerzijds de (inhoudelijke 
constanten en retorische mechanismen achter) de didactische functie van literaire tek-
sten en anderzijds de constructie van een auteursautoriteit, die tegelijk gebaseerd is op 
de functies van de literaire tekst én de garantie vormt van hun effectiviteit. 

De pedagogische functie van de publieksliteratuur tijdens het interbellum staat buiten 
kijf, zowel in het onderzoek naar moderne Nederlandse letterkunde als daarbuiten. In 
een tijdperk waarin innovatieve artistieke stromingen opgang maken die de heteronome 
functies van literatuur en cultuur problematiseren en soms zelfs ondermijnen, bestaat 
de ambitie van tal van tussenoorlogse middlebrow- auteurs erin om een democratisering 
van de cultuur vast te klinken aan een (veelzijdige) opvoeding van het grote publiek. Zij 
hopen op die manier de functies te bestendigen die de literatuur tot dan toe altijd heeft 
willen (en kunnen) vervullen. Vele middlebrow scholars thematiseren en bestuderen dat 
pedagogische project van de publieksliteratuur in de late negentiende en vroege twintigste 
eeuw, maar dat gebeurt amper stelstelmatig en vormt zelden het centrale onderzoeksper-
spectief. Nicola Humble bijvoorbeeld typeert de middlebrow- roman terloops als ‘a form 
of conduct literature, educating lower- middle- class readers in the rules of haute- bourgeois 
discourse and behavior’ (Humble 2004, 88). Volgens Jennifer Shepherd kenmerkt de 
‘developing middlebrow cultural formation at the end of the nineteenth century’ zich door 
‘its commitment to popularizing fiction as an instrument of social pedagogy’ (Shepherd 
2005, 111). Janice Radway op haar beurt noemt de combinatie van moderne ‘marketing 
strategies’ met ‘an older, Arnoldian understanding of culture as a spiritual guide and 
source of moral instruction’ als een van de paradoxale eigenschappen van de middlebrow- 
cultuur (Radway 2004, 226). Radway bouwt op die manier voort op de bevindingen van 
Joan Shelley Rubin, een middlebrow- onderzoekster van het eerste uur. In haar pioniers-
studie uit 1992 brengt zij de Amerikaanse middlebrow- cultuur van de vroege twintigste 
eeuw in verband met de burgerlijke, christelijk geïnspireerde cultuuropvattingen van de 
negentiende- eeuwse Britse dichter, criticus en schoolinspecteur Matthew Arnold (Rubin 

Publieksliteratuur in Vlaanderen – Drukklaar.indd   20 6/5/2018   9:49:51 AM



Publieksliteratuur, een pedagogisch project 21

1992, 1-33). Daniel Tracy beschouwt – in navolging van onder anderen Rubin en Radway 
– de poging ‘to teaching its readers the contents of high culture’ als een van de kenmerken 
van de middlebrow- cultuur (Tracy 2010, 116).21 

Behalve diverse Angelsaksische middlebrow scholars hebben ook enkele neerlandici 
– vaak geïnspireerd door hun buitenlandse collega’s – de pedagogische functie van de 
middlebrow- of publieksliteratuur van de vroege twintigste eeuw aangestipt. Dirk de 
Geest bijvoorbeeld definieert ‘een meer toegankelijke, nadrukkelijk publieksgerichte 
literatuur’ onder meer als een vorm van literatuur ‘die zowel ontspannend als leerrijk en 
waardevol beoogt te zijn’ (De Geest 2014, 128). Erica van Boven (2012) bestudeert de 
journalist Doe Hans als een voorbeeld van een middlebrow- figuur. Hans verzet zich tegen 
massaschuwe literatoren als Vestdijk en Ter Braak, koestert een uitgesproken ethische 
poëtica en verlangt ‘boeken die het publiek kunnen aanspreken en verheffen’ (360). In 
een aantal andere artikelen bestudeert Van Boven (2008, 2013, 2014a, 2014b) enkele 
Nederlandse middlebrow- romans als dragers van lessen in politiek, moraal en zelfs lite-
ratuurgeschiedenis. Ook Mathijs Sanders (2008 en 2012) en Ton van Kalmthout (2012) 
zien een sociale, didactische ambitie als kenmerkend voor de middlebrow- cultuur in het 
algemeen en voor middlebrow- critici, zogeheten ‘bemiddelaars’, in het bijzonder.

Uit de bovenstaande reeks referenties en citaten kan men twee vaststellingen filteren. 
De eerste vaststelling luidt dat de courante middlebrow studies naast pedagogische ook 
andere functies aan de middlebrow- literatuur toekennen. De opvoeding van het publiek 
gaat volgens velen bijvoorbeeld gepaard met een poging tot democratisering van de (hoge) 
cultuur of tot het bieden van kwaliteitsvolle vormen van ontspanning en escapisme. 
Middlebrow- auteurs voeren in dat opzicht de aloude eis van miscere utile dulci hoog 
in het vaandel. De tweede vaststelling is dat de precieze invulling van de pedagogische 
ambitie van middlebrow- auteurs en hun teksten grondig kan variëren (of preciezer: dat de 
terminologie die onderzoekers aanwenden om het pedagogische project van de publieks-
literatuur te benoemen, grondig divergeert). Middlebrow- literatuur dient zich aan als een 
bron van kennis over de wereld, moraal, politiek, cultuur en sociale omgangsvormen of 
als een combinatie van al deze domeinen. Die diversiteit aan vormen van kennis die de 
middlebrow- cultuur wil aanreiken, lijkt wel een inherent kenmerk van dat segment uit 
het literaire spectrum. 

Mijn focus op de specifieke didactische functies van publieksauteurs en hun tek-
sten impliceert niet dat ze in hun tijd geen andere functies vervullen. Zoals gezegd 
kenmerkt de publieksliteratuur zich eveneens door een verlangen om een grote groep 
(oningewijde) lezers vertrouwd te maken met de (hoge) cultuur en om via die cultuur 
ook een zinvolle en kwaliteitsvolle vorm van ontspanning en esthetisch genoegen te 

21 Dit zijn slechts enkele voorbeelden van de vele. Zie ook bijvoorbeeld Hess 2009, 323; Hill 2011, 
39-40; Jaillant 2014, 9, 13; Macdonald 2011, 2; Rifkind 2005, 93-4, 99; Tector 2011, 105; Verstraeten 
e.a. 2015, 105. 
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bieden. Hoewel die andere functies – die ongetwijfeld kunnen worden aangevuld – niet 
binnen het perspectief van deze studie vallen, zullen ze terloops toch aan bod komen. 
De (subversieve) humor die tijdens het interbellum typisch wordt geacht voor het proza 
van Claes bijvoorbeeld illustreert al de poging van de auteur om via de literatuur ook 
entertainment te verschaffen, en wordt in het eerste hoofdstuk in verband gebracht 
met de morele functionaliteit van zijn oeuvre. Herreman thematiseert in zijn ‘Boek- uil’ 
veelvuldig de (politieke, morele, emotionele, fysieke…) functies die de literatuur en de 
activiteit van het lezen in samenhang kunnen vervullen en illustreert dat aan de hand van 
zijn eigen leeservaringen. Tot slot betekent de focus van dit boek op het pedagogische 
project van de publieksliteratuur niet dat een didactische ambitie het alleenrecht van de 
publieksliteratuur vormt. Het lijkt me immers even interessant om literaire teksten die in 
de Lage Landen van het interbellum als highbrow functioneren – denk maar aan Elias of 
het gevecht met de nachtegalen (1936) van Gilliams of Het land van herkomst (1935) van 
Du Perron –, te lezen als de (weliswaar modernistische) representatie van een leerproces 
met morele, identitaire, politieke en epistemologische betekenissen. Ik geloof evenwel 
dat de publieksliteratuur veel radicaler inzet op publieksopvoeding en dat de highbrow- 
literatuur van die tijd de pedagogische mogelijkheden van de cultuur in veel grotere mate 
problematiseert. 

Het pedagogische project van elk van de vier casestudy’s bestudeer ik als een samenspel 
van grosso modo twee factoren: de autoriteit van de auteur buiten de literaire tekst en de 
pedagogische functie van de literaire tekst zelf. Mijn stelling luidt dat de beoogde func-
ties van een literaire tekst pas gegarandeerd en gelegitimeerd worden door de autoriteit 
die de auteur buiten het oeuvre belichaamt, en vice versa, dat de specifieke vormen van 
autoriteit van de auteur afhangen van en toenemen door de functies die aan zijn/haar 
literaire oeuvre door de lezersgemeenschap worden toegekend. Het eerste en het tweede 
hoofdstuk vertonen om die reden eenzelfde structuur: een analyse van literaire teksten 
gaat gepaard met een onderzoek naar het (zelf )beeld van Warden Oom, Ernest Claes 
en Alice Nahon tijdens het interbellum. In het hoofdstuk over de Boekuiltjes blijft de 
contextuele beeldvorming van de dichter- criticus Herreman grotendeels achterwege en 
verschuift de focus naar de constructie van autoriteit en de pedagogische retoriek binnen 
de grenzen van Herremans boekenrubriek zelf. 

De functies van de tekst

Een onderzoek naar de (zelf )constructie van een auteursautoriteit wordt in dit boek dus 
aangevuld met analyses van literaire teksten. Zoals deze studie aan de ene kant op zoek gaat 
naar de vormen van autoriteit die publieksauteurs tijdens het interbellum belichamen, zo 
wil ze aan de andere kant exploreren hoe ze in enkele van hun literaire teksten die autori-
teit benutten en een pedagogische functie vervullen (of omgekeerd: hoe de pedagogische 
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functie van hun literaire teksten bijdraagt aan de constructie van het – al dan niet tekstin-
terne – auteursethos). Om de analyses voldoende gedetailleerd en genuanceerd te houden 
kies ik niet alleen voor een afgebakend corpus van teksten (dat in de betreffende hoofd-
stukken telkens wordt geëxpliciteerd) maar ook voor een heel concrete focus, die varieert 
per hoofdstuk. De bedoeling van dit boek bestaat er concreet in om het pedagogische 
project van vier publieksgerichte auteurs en (enkele van) hun teksten gedetailleerd onder 
de loep te nemen en daarbij telkens te focussen op een specifieke vorm van pedagogie, 
gerelateerd aan een specifiek genre of een bepaalde literaire praktijk. Het proza van Warden 
Oom en Ernest Claes bestudeer ik in het eerste hoofdstuk als een actualisering van een 
oraal en volks vertellerschap dat bedreigd wordt gewaand. Vermeulens en Claes’ verteller-
schap in proza assumeert volgens mij twee belangrijke functies die ook de vertellingen bij 
de haard vervulden: enerzijds de ambitie om de wereld (niet alleen de eigen regio, maar 
ook de wereld daarbuiten) te documenteren en op een bijna encyclopedische wijze te 
duiden en zich daarbij te beroepen op (persoonlijke en overgeleverde) ervaring; anderzijds 
de rol van het bieden van morele raad, eveneens gestoeld op ervaring en traditie (maar 
aangepast aan de eigen tijd). In het hoofdstuk over Alice Nahon analyseer ik het poëti-
sche oeuvre van deze succesvolle Antwerpse dichteres dan weer als een bron van lessen in 
emotie. Die functie past niet alleen bij het beeld van Nahon als een ‘typisch vrouwelijk’ 
wezen met uitzonderlijke emotionele vermogens, maar ook bij de praktische en dagelijkse 
gebruikswaarde die Nahons lyriek, net als veel poëzie in die tijd, bezit. ‘De Boek- uil’ van 
Raymond Herreman in de krant Vooruit wordt in het derde hoofdstuk geïnterpreteerd als 
een voortgezette reeks lessen in het lezen. De ambitie van de criticus bestaat erin om zijn 
beoogde publiek (arbeiders en bedienden) niet alleen in te wijden in de mechanismen van 
persoonlijke bildung, de literaire hiërarchieën en de ontwikkeling van een persoonlijke 
smaak, maar ook in de kunst van het goede lezen. Het eigen lezerschap van de criticus 
fungeert daarbij als voorbeeld. 

Een model dat in de analyses van Vermeulens en Claes’ proza, Nahons poëzie en 
Herremans literaire kritiek en van hun autobiografische teksten herhaaldelijk als een 
denkkader zal opduiken, is de discoursanalyse van de Franse taalkundige Dominique 
Maingueneau zoals hij die in Le discours littéraire. Paratopie et scène d’énonciation (2004) 
heeft uiteengezet. Maingueneau beschouwt literaire teksten om te beginnen als een van 
de omvattende discours constituants van de mensheid – zoals religieuze, filosofische of 
politieke discoursen – en meent dat het literaire discours, net als de andere discours con-
stituants, zich kenmerkt door een intrinsiek gebrek aan een afgebakende plek en concrete 
functie in de omringende maatschappij. Het verschilt op die manier van teksttypes als 
gebruiksaanwijzingen of administratieve formulieren, waarvan de concrete functie evi-
dent is. Eenzelfde gebrek aan functionele waarde geldt volgens hem voor de auteurs van 
zulke discours constituants. Die enigszins moeilijk te vatten positie noemt hij ‘paratopique’:
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Celui qui énonce à l’intérieur d’un discours constituant ne peut se placer 
ni à l’extérieur ni à l’intérieur de la société: il est voué à nourrir son œuvre 
du caractère radicalement problématique de sa propre appartenance à cette 
société. Son énonciation se constitue à travers cette impossibilité même de 
s’assigner une véritable « place ». Localité paradoxale, paratopie, qui n’est 
pas l’absence de tout lieu, mais une difficile négociation entre le lieu et le 
non- lieu, une localisation parasitaire, qui vit de l’impossibilité même de se 
stabiliser. (Maingueneau 2004, 52-3)

Op grond van die paratopische positie,22 zo meent Maingueneau, dienen teksten die tot 
de discours constituants behoren hun eigen functie te garanderen door ze te ensceneren 
in de spreeksituatie waardoor ze worden geschraagd: ‘la scène d’énonciation qui porte 
le texte légitime de manière en quelque sorte performative le droit à la parole qu’elle 
prétend tenir de quelque Source (la Muse, Dieu, …). Il y a ainsi circularité constitutive 
entre la représentation que le dispositif énonciatif donne à voir de sa propre instaura-
tion et la validation rétrospective qu’il opère de ses modalités sociales d’existence’ (54). 
Die zelflegitimering en die representatie van de eigen functie(s) van de (literaire) tekst 
gebeuren volgens Maingueneau op drie manieren: via de specifieke configuratie van 
de discursieve scenografie (‘scénographie discursive’, die op haar beurt afhangt van het 
specifieke tekstgenre (‘scène générique’)), via de talige code (‘code langagier’) en via het 
ethos van de stem of stemmen die in de tekst aan het woord komt of komen (55). De 
discursieve scenografie bestaat uit al dan niet antropomorfe rollen (een ‘énonciateur’ en 
een ‘co- énonciateur’), een temporele setting (‘temps’, ‘chronographie’) en een ruimte 
(‘espace’, ‘topographie’) (191-4). De enscenering van de eigen functie kent verschillende 
gradaties: ze kan immers variëren op een continuüm dat zich uitstrekt van een ostenta-
tieve tot een minimale scenografie. Maingueneaus theatermetaforen suggereren boven-
dien op een elegante manier dat de representatie van de eigen functies van de literaire 
tekst niet zozeer mimetisch als wel performatief is. 

Maingueneaus these dat literaire discoursen een paratopische positie in de maatschap-
pij bekleden en hun nut of functie binnen die samenleving dienen te legitimeren via hun 
discursieve scenografie, vind ik intrigerend, maar zou ik met het oog op de analyses van 
mijn casestudy’s willen omkeren. Volgens mij is (in de meeste gevallen) het tegenoverge-
stelde van Maingueneaus stelling waar: literaire teksten – althans middlebrow- teksten uit 
Vlaanderen tijdens het interbellum – vervullen talrijke belangrijke functies in de maat-
schappij van hun tijd, en die functies trachten ze te bereiken door ze in hun teksten als het 
ware voor te programmeren en te ensceneren. Het verschil in visie tussen Maingueneau 

22 Maingueneau maakt een onderscheid tussen een ruimtelijke paratopie (bijvoorbeeld literaire 
salons of de cafés van de bohemiens), een identiteitsparatopie (bijvoorbeeld weeskinderen of transseksuelen) 
en een temporele paratopie (bijvoorbeeld traditionalisten of visionairen) (86-7). 
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en mezelf vloeit allicht voort uit de uiteenlopende corpora die we bestuderen. De Franse 
taalkundige laat een heel gevarieerde maar steevast gecanoniseerde groep van auteurs en 
teksten de revue passeren (van Shakespeare over Hugo tot Camus), auteurs die eerder 
als uitzonderlijk dan als prototypisch gelden voor de literatuur van hun tijd (en dus bij 
voorbaat al de hypothese van hun paratopische positie bevestigen). Het corpus dat in 
dit boek aan de orde komt, laat daarentegen zien dat literaire producten zelfs in (het 
Nederland en Vlaanderen van) de vroege twintigste eeuw nog altijd concrete en hetero-
nome functies kunnen vervullen (en dat die functies zelfs pas mogelijk worden door hun 
paratopie) – al zijn er in die tijd enkele auteurs (zoals de late Van Ostaijen) die, althans 
programmatisch, naar een vorm van esthetische autonomie en dus een autoreferentiële 
en weinig pragmatische functie streven. De gebruiksfunctie van de publieksliteratuur 
mag men zelfs letterlijk nemen, zo zal nog blijken. De poëzie van Nahon bijvoorbeeld is 
volop ingebed in (en gesneden op maat van) heel concrete gebruikscontexten (van poë-
ziedeclamatie tot gedichten als geschenken), die met een abstract (moreel, emotioneel, 
religieus, politiek…) nut gepaard gaan. Mutatis mutandis geldt hetzelfde voor het proza 
van Vermeulen en Claes en de literaire kritiek van Herreman: de oeuvres van Claes en 
Vermeulen ontlenen hun bestaansreden aan een concreet volks gebruik (dat van de mon-
delinge overlevering van verhalen) en combineren dat met een kennisverstrekkende en 
morele ambitie; de literaire rubriek van Herreman vormt vaak de neerslag van zijn eigen 
dagelijkse leeservaringen, dient zich veelal nadrukkelijk aan als schrijf- en leeslessen én 
brengt ook een effectieve interactie met de lezers teweeg. De functies die de teksten van 
deze vier auteurs beogen, maken integraal deel uit van de spreeksituatie die ze ensceneren. 

De autoriteit van de auteur

Om het pedagogische project van de publieksliteratuur te bestuderen is niet alleen een 
analyse van de functies en de retoriek van literaire teksten noodzakelijk maar ook een 
onderzoek naar de autoriteit die publieksauteurs tijdens het interbellum belichamen, en 
die in mijn ogen het resultaat vormt van een beeldvorming door lezers en een zelfprofi-
lering van de auteur. Die auctoriale autoriteit vormt zowel de garantie als het resultaat 
van de functies die de literaire tekst vervult. ‘Autoriteit’ is een veelbesproken en veelbete-
kenend concept. Naast de betekenis van autoriteit als (politieke, juridische…) macht is 
er de culturele betekenis van autoriteit als gezag en een recht van spreken op een bepaald 
gebied, als deskundigheid en kennis (Ham 2015, 22-6). Het is die tweede betekenis die 
in dit boek wordt verondersteld, al zal de grens tussen het politieke en non- politieke bij-
wijlen vlottend blijken. De autoriteit die aan mijn vier casestudy’s wordt toegekend en 
het beeld dat van hen wordt gecreëerd – zowel door henzelf als door anderen – bestudeer 
ik in de eerste plaats als een discursieve constructie, zonder uitspraken te willen doen 
over de historische en biografische ‘realiteit’ van die representatie. Dit boek analyseert 
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dus bovenal de Dichtung, niet de Wahrheit, al kunnen constructie of verbeelding ener-
zijds en realiteit anderzijds samenvallen of juist betekenisvol van elkaar afwijken. Ten 
tweede zal ik de constructie van die auteursautoriteit analyseren als het resultaat van het 
samenspel van diverse factoren: (1) het discursieve en retorische zelfbeeld of ‘ethos’ (de 
‘autorepresentatie’ (Ham 2015, 31)) van een auteur zoals dat naar voren komt in auto-
biografische teksten en interviews; (2) het beeld dat en de autoriteit die door anderen 
(journalisten, critici, collega- auteurs…) aan de auteur in kwestie worden toegeschre-
ven (het ‘imago’ (Dera 2012, 465) of de ‘heterorepresentatie’ (Ham 2015, 31) van de 
auteur); en (3) de functies die de literaire teksten van de auteur in kwestie vervullen, 
en die op hun beurt – althans voor de tussenoorlogse lezers – weer bijdragen aan de 
autoriteit van de auteur. De analyse van literaire teksten (en vooral hun didactische 
dimensie, hun representaties van leerprocessen, het ethos van vertellers, personages en 
lyrische subjecten en het daaruit voorvloeiende ethos van de auteur) gaan in wat volgt 
dus gepaard met een blik op autobiografisch materiaal, interviews, literair- kritische tek-
sten, krantenbijdragen, toespraken, enzovoort. 

Behalve over de pedagogische functie van de publieksliteratuur gaat dit boek dus 
tevens over de retorische functie van (zelf )beeldvorming van publieksauteurs. Vooral 
met betrekking tot het interbellum blijkt dat een bijzonder vruchtbaar perspectief. De 
tussenoorlogse jaren bouwen immers een auteurscultuur verder uit die wortelt in het fin 
de siècle. Literaire auteurs worden in toenemende mate publieke figuren, die genres en 
media als de journalistiek, de radio, de krant of het interview niet schuwen (Dera 2013; 
Masschelein e.a. 2014; Verbruggen 2009; Verstraeten 2013a). De veelheid en heteroge-
niteit aan (auto)biografisch materiaal die in de gevalsstudies de revue zal passeren en de 
fascinatie voor het private die daaruit blijkt, laten bovendien zien dat de auteurscultuur 
van het interbellum in het geval van publieksauteurs zelfs de proporties van een auteurs-
cultus aanneemt. Middlebrow- teksten zijn voor het gros van de tussenoorlogse lezers niet 
belangrijker dan de middlebrow- auteurs, die niet functioneren als loutere producenten 
van autonome taalbouwsels (zoals een symbolisch gezaghebbende minderheid van hun 
tijdgenoten beoogt) maar wel als garanten voor de functies van hun uiterst populaire 
literaire werk. 

Voor de analyse van de zelftoekenning van autoriteit door een auteur wordt in dit 
boek het concept ‘ethos’ aangewend. Ik ontleen dat begrip hoofdzakelijk aan het werk van 
Ruth Amossy (1999; 2009; 2010), Dominique Maingueneau (2004, 203-21) en Liesbeth 
Korthals Altes (2014). In de ruimste zin definieert Amossy ‘ethos’ als een ‘image verbale 
que le locuteur construit de lui- même dans tout discours en général, et dans le discours 
littéraire en particulier’ en kiest ze dus resoluut voor een tekstgerichte, discoursanalytische 
benadering van het fenomeen (Amossy 2009, 6-7). Amossy’s discursieve definitie wortelt 
in de etymologische betekenis van het concept ‘ethos’, dat stamt uit de retorische theorie 
van Aristoteles en wijst op ‘la construction d’une image de soi destinée à garantir le succès 
de l’entreprise oratoire’ (Amossy 1999, 10) of – volgens een bijna identieke definitie van 
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ruim tien jaar later – ‘l’image que l’orateur construit de lui- même dans son discours afin 
de se rendre crédible’ (Amossy 2010, 25). De klassieke redenaar moet zich in en door zijn 
discours vereenzelvigen met morele waarden als oprechtheid en wijsheid om het publiek 
met zijn redevoering te overtuigen. Die persuasieve functie van een tekstintern en -extern 
ethos past mooi binnen de visie die Maingueneau naar voren schuift: ‘des discours tels 
que la publicité, la philosophie, la littérature, la politique, etc. […] doivent conquérir 
un public qui est en droit de les ignorer ou de les récuser’ (Maingueneau 2004, 207).23 
Ethos vormt het belangrijkste van de drie basisprincipes van de aristotelische retorica: 
behalve een zelfbeeld van morele integriteit dient de klassieke redenaar ook logos (ratio-
nele argumenten) en pathos (een emotioneel appel) aan te wenden om zijn redevoering 
effectief te maken.24 Volgens taalkundige Ekkehard Eggs bestaat er in Aristoteles’ Retorica 
niet zozeer een relatie van complementariteit als wel van hyperonymie tussen de drie ter-
men: ‘ethos’ is in dat opzicht een parapluterm waaronder ook ‘pathos’ en ‘logos’ worden 
ondergebracht (Eggs 1999, 44-9). 

De initiële betekenis van het ethosbegrip heeft in Amossy’s, Maingueneaus en Korthals 
Altes’ opvatting in diverse opzichten een semantische verruiming ondergaan: de morele 
integriteit van de klassieke redenaar wordt verbreed tot het (gediversifieerde) autoritaire 
zelfbeeld van een individu. Het behoudt niettemin zijn retorisch- persuasieve en discur-
sieve functie. De voornoemde wetenschappers gaan namelijk op zoek naar de strategieën 
die een auteur inzet om zichzelf een bepaalde autoriteit toe te kennen en om de inhoud 
van zijn of haar literaire werk geloofwaardig te maken. Jonathan Littell bijvoorbeeld, 
die met Les Bienveillantes (2006) een roman over de Holocaust heeft geschreven, pro-
fileert zich volgens Amossy ook in de media als een goed gedocumenteerde historicus 
(Amossy 2009, 9). In het hedendaagse (discoursanalytische, taalkundige, sociologische 
en literatuurwetenschappelijke) onderzoek wordt het ethosbegrip bovendien gebruikt 
bij de studie naar tal van discoursen: redevoeringen van politici, dagelijkse gesprekken, 
autobiografieën, geschreven en visuele interviews… Amossy (2009) en Korthals Altes 
(2014) zetten het concept in kwestie ook in bij de analyse van literaire teksten. Behalve 
auteurs in metadiscoursen kunnen dus ook vertelinstanties, lyrische subjecten, personages 
en impliciete auteurs (een term die Amossy vervangt door het minder geladen en meer 
neutrale ‘auctoriaal ethos’) over een bepaald ethos beschikken. Dat narratologische (of 
poëtologische) gebruik van de term geldt eveneens voor dit boek. Amossy en Korthals 
Altes maken de sprong van de etymologische, aristotelische invulling van het concept 
naar de hedendaagse ruime definitie ervan misschien nogal snel, maar net zoals dit geldt 

23 Zoals gezegd ben ik het niet helemaal eens met Maingueneaus (overigens nogal universalistische) 
visie dat het literaire discours geen utilitaire functie bekleedt. 

24 Aangezien er al veel informatie bestaat over de etymologie van het ethosbegrip (zie bijvoorbeeld 
Amossy 2001, 1-2; Amossy 2010, 15-25; Eggs 1999; Korthals Altes 2014, 2-6), thematiseer ik het hier 
bewust beknopt (en dus misschien wat onvolledig). 

Publieksliteratuur in Vlaanderen – Drukklaar.indd   27 6/5/2018   9:49:52 AM



28 Publieksliteratuur uit Vlaanderen tijdens het interbellum

voor het concept ‘middlebrow’ heeft het mijns inziens weinig zin om halsstarrig te wil-
len vasthouden aan de initiële betekenis van een concept. De specifieke historische en 
culturele context en het antieke waardepatroon waarin Aristoteles de term ‘ethos’ heeft 
geïntroduceerd en geijkt, liggen ver af van de tussenoorlogse jaren die in dit boek centraal 
staan. Een concept verandert van betekenis, wordt geactualiseerd, en daar is niets mis 
mee (zolang de wetenschapper haar of zijn eigen visie maar expliciteert). 

De notie ‘ethos’ in de retorische en discoursanalytische betekenis onderscheidt zich 
van Jérôme Meizoz’ omvattender begrip ‘posture’, dat hij in de literatuurwetenschap-
pelijke zin definieert als ‘la manière singulière d’occuper une “position” dans le champ 
littéraire. […] La posture constitue l’“identité littéraire” construite par l’auteur lui- même, 
et souvent relayée par les médias qui la donnent à lire au public’ (Meizoz 2007, 18).25 
In tegenstelling tot een auctoriaal ethos26 dient een auctoriaal posture dus niet in eerste 
instantie om een vorm van autoriteit en overtuigingskracht te bereiken, om specifieke 
functies van een auteurschap en oeuvre te legitimeren en garanderen, maar wel om zich 
een eigen (of niet zo eigen) identiteit aan te meten binnen een historisch literair veld 
in de bourdieuaanse betekenis van het woord. Volgens die definitie is een posture dus 
(ook) extradiscursief en vloeit het (ook) voort uit een institutionele positionering en ‘une 
conduite sociale’ van de auteur (Meizoz 2011, 86). Het bevat dus een dubbele dimensie 
– ‘rhétorique (textuelle) et actionnelle (contextuelle)’ (Meizoz 2007, 17) – en bezit in 
dat opzicht een ruimere betekenis dan het puur discursieve ethosbegrip. De prijzen die 
een auteur heeft gewonnen, de uitgeverijen met wie hij of zij samenwerkt, het netwerk 
waarin hij of zij zich begeeft, maar ook zijn of haar taalgebruik en kledingwijze wor-
den in een (ideale) postureanalyse dus in rekening genomen. Hoewel in het verleden al 
pogingen zijn ondernomen om de retorisch- discursieve betekenis van het ethosbegrip 
aan te vullen met een institutioneel- sociologische invulling (denk maar aan Amossy’s 
invloedrijke Ethos at the Crossroads of Disciplines (2001)), waagt dit boek zich niet aan 
een dergelijke onderneming en blijft het bij de meest courante, retorische invulling van 
het begrip. Een onderzoek naar auteursbeelden – en dus een systematische verkenning 
van de mogelijkheden van concepten als ‘ethos’ of ‘posture’ – is immers niet de enige 
doelstelling van deze studie. Bovendien is het hier bestudeerde materiaal uitsluitend 
tekstueel, deels ten gevolge van de historische focus: terwijl heel wat postureonderzoek 
zich toespitst op auteurs uit het tijdperk van de nieuwe media, moet dit boek over het 
interbellum zich noodgedwongen beperken tot geschreven bronnen. De analyse van de 

25 In de letterkundige neerlandistiek is de term ‘posture’ meer in zwang dan ‘ethos’ – misschien door 
de verwantschap van Meizoz met de ideeën van Bourdieu, die in de neerlandistiek eveneens populairder zijn 
dan de discoursanalyse. Denk maar aan Dera 2012, Dorleijn 2007b, Ham 2015, Kemperink 2014, Rovers 
2012 en het themanummer van Nederlandse Letterkunde met de titel ‘Het dichterschap in scène gezet’ (De 
Strycker e.a. 2015).

26 Meizoz reflecteert zelf tot tweemaal toe over de verschil- en gelijkenispunten tussen ‘posture’ en 
‘ethos’ (Meizoz 2007, 22-5 en Meizoz 2011, 86-8). 
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constructie van een auteursautoriteit komt hier dus steevast neer op een discursieve ana-
lyse van die autoriteit. Beeldmateriaal komt overigens slechts zijdelings aan bod en wordt 
hier beschouwd als een deel van het discours (zoals in de discoursanalyse gebruikelijk is: 
net als woorden zijn ook beelden semiotische fenomenen). 

Doordat analyses van auto- en heterorepresentatie in dit onderzoek gecombineerd 
worden, ontstaat de mogelijkheid om een auctoriaal ethos te contextualiseren en in 
verband te brengen met vele andere contemporaine stemmen. Op die manier wordt 
een analyse van een auteursethos zoals het naar voren komt uit een literaire tekst bij-
voorbeeld minder vrijblijvend, subjectief en louter afhankelijk van de hermeneut dan 
doorgaans het geval is. Door de combinatie van een onderzoek naar beeld en zelfbeeld 
ontstaat evenwel het risico van een teveel aan materiaal (en dus aan variabelen die in 
de interpretatie moeten worden verdisconteerd). In de hoofdstukken over Vermeulen, 
Claes en Nahon komt inderdaad een diversiteit aan bronnen ter sprake.27 Die diversiteit 
probeer ik evenwel voor een deel in te tomen door het bestudeerde corpus op verschil-
lende manieren af te bakenen; de criteria voor die afbakening worden in de betreffende 
hoofdstukken gethematiseerd. Daarenboven probeer ik oog te hebben voor de specifieke 
(temporele, institutionele, geografische, ideologische) context waarin uitspraken ver-
schijnen. Het beeld van Claes als de kenner van zijn geboorteplaats heeft bijvoorbeeld 
een andere waarde in een Nederlands dan in een Vlaams tijdschrift en de framing van 
Nahon als een dichteres voor dames gebeurt niet toevallig vaak in bladen voor hetzelfde 
publiek. Tegelijk lijkt de aanname dat auteursbeelden grote temporele, geografische of 
andere verschillen kennen me een even bevooroordeeld methodologisch a priori als de 
veronderstelling dat ze volledig homogeen zijn en blijven. Specifieke discoursen – dus 
ook het beeld van een bepaald auteur – kennen immers bepaalde vormen van regulering 
(om niet in complete chaos en contradictie te vervallen). Zeker tijdens een periode als 
het interbellum (waarin een klassieke poëtica domineert en het literaire discours nog veel 
meer gestoeld is op harmonie en gedeelde opvattingen28) kent het spreken over literatuur 
een enigszins voorspelbaar ‘register’, ‘een voorraad van betekenissen, betekenisverban-
den en motieven die met enige flexibiliteit gehanteerd kan worden zonder daarom per 
se de herkenbaarheid en de verstaanbaarheid van teksten en vertogen in het gedrang te 
brengen’ (De Geest 1997, 23). Die registraliteit van het tussenoorlogse discours zal in 
de volgende hoofdstukken niet alleen blijken uit de soms eensluidende beelden die over 
individuele auteurs de ronde doen, maar ook uit het arsenaal aan typische metaforen en 
stereotypen in de beeldvorming. Beelden van een persoon ontstaan niet in een vacuüm 

27 Een chronologisch geordende lijst van deze bronnen is te vinden in de literatuurlijst van dit boek 
onder de noemer ‘Receptiemateriaal’.

28 Dat grotendeels stabiele discours over de literatuur tijdens het interbellum past binnen ‘een 
humanistisch mens- en wereldbeeld, dat zich beroept op een coherent persoonlijkheidsideaal en op een 
harmonieuze verhouding tussen het individu, de wereld en een bovenwereldlijk principe dat zin en richting 
geeft aan het bestaan’ (Dorleijn e.a. 2009, 28).
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maar ‘elles passent nécessairement par la médiation d’un imaginaire d’époque’ (Amossy 
2009), ‘répondent à des modèles culturels prégnants […] et se réfèrent aux représentati-
ons collectives du groupe’ (Amossy 2010, 38). Het beeld van Vermeulen als een priester, 
dat van Claes als een rebel of dat van Nahon als een moeder bijvoorbeeld putten uit dat 
register van culturele modellen, maar krijgen toch telkens een specifieke invulling. 

Deze studie wil niet alleen de aandacht vestigen op vier auteurs en oeuvres die het pu-
blieke gezicht van de literatuur in Vlaanderen en daarbuiten hebben bepaald maar nooit 
systematische academische aandacht hebben genoten. Ze wil ook de autoriteit van deze 
auteurs en de pedagogische functie van hun literaire teksten illustreren en analyseren op 
een historiserende wijze, in de hoop zo een methodologisch kader te bieden om de func-
ties van de tussenoorlogse literatuur nog preciezer in kaart te brengen. Daartoe worden 
behalve het proza, de poëzie en het literair- kritische werk van de betreffende auteurs 
ook autobiografisch materiaal en tal van receptiedocumenten bij de analyse betrokken. 
Op die manier worden literaire fenomenen in dit boek geïnterpreteerd als producten 
die functioneren binnen een context en aan die context hun (voorlopige, veranderlijke) 
betekenis en essentie ontlenen. Het uitgangspunt van die hele onderneming luidt dat 
‘literature does not exist; it becomes’ (MDRN 2013, 10-1).
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