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Abstract 

Literaire journalistiek is een vlechtwerk van literatuur en journalistiek, van romanschrijvers op 

verkenning en experimenterende journalisten, van deontologische knelpunten en persoonlijke 

maatstaven. Door met narratieve technieken meer dan louter feiten te beschrijven, omvat het genre een 

kern die de journalist meer vrijheid toekent en de schrijver meer plichten. De contouren van dat 

wazige terrein proberen we in een literatuurstudie te schetsen door de kenmerken van literaire 

journalistiek te bestuderen, de ontwikkeling doorheen de geschiedenis te belichten en de zwaktes van 

het genre aan te kaarten. Aan die zwaktes gaf onder meer de Poolse reporter Ryszard Kapuscinski zich 

over, zo is recent gebleken. Als belichaming van de hedendaagse problematische vervaging tussen feit 

en fictie diepen we zijn literair- journalistieke werkwijze in een casestudy uit. Op die algemene, 

theoretische basis bouwen we een empirisch onderzoek dat een licht werpt op literaire journalistiek 

dichter bij huis, waar het alsmaar meer kleur geeft aan de grijze zone tussen feit en fictie. Door de 

schaarsheid aan academische bronnen over Nederlandstalige literaire journalistiek, zijn het diepte-

interviews met Vlaamse literaire non-fictieauteurs die de wetenschappelijke overstap tussen theorie en 

empirie staven. David Van Reybrouck, Geert Van Istendael, Rudi Rotthier, Bernard Dewulf en Chris 

De Stoop lichten hun onderzoek en gebruik van narratie toe. De blikken die zij tevens laten glijden 

over de knelpunten van het genre, komen samen in een visie over de casestudy rond Kapuscinski. Met 

Ides De Bruyne, directeur van het Fonds Pascal Decroos, belichten we de structurele en financiële 

problemen van een genre in ontwikkeling.  
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Woord vooraf 

Na een tijd van intensief lezen en schrijven, wordt een hoofd al eens zwaar. Voor zij die mij dat hoofd 

hielpen dragen, is een woordje van dank op zijn plaats. 

 
Eerst en vooral gaat mijn dank uit naar Rudi Rotthier, David Van Reybrouck, Chris De Stoop, Geert 

Van Istendael en Bernard Dewulf voor het vrijmaken van hun tijd in functie van deze masterproef. Ik 

mocht zowel uit hun gesproken als geschreven woorden leren en dat moet zijn waar dit alles echt om 

gaat. Ook Ides De Bruyne ben ik dankbaar, eveneens voor de tijd die hij vrijmaakte en het 

enthousiasme waarmee hij dit onderwerp omarmde. Dat ik mij op dit thema mocht toeleggen, daarvoor 

dank ik prof. dr. Karin Raeymaeckers en Tim Hoebeke. Zij hielden mij – nogmaals – op de 

academische rails, wanneer het afdwalen in literaire zijstraatjes lonkte.  

 

Enig inzicht in dit domein vormde zich beetje bij beetje, met de nodige groeipijnen van dienst. 

Groeipijnen die zo nu en dan gesust werden, onder meer door Luc Coorevits en Katrien Jacobs. 

Gesprekken met hen deden het duister omheen deze masterproef telkens iets meer oplichten. Meer dan 

nieuwe invalshoeken stopte Luc Coorevits mij ook de nodige contacten toe om het bijhorende 

onderzoek te kunnen realiseren. Katrien Jacobs, alsook Karen Van Schuerbeeck spaarden mij niet van 

hun kritische blik, evenmin van hun tijd en steun. Ik kan hun slechts mijn dankbaarheid betuigen. 
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Inleiding 

„Ik pikte de degen van Boudewijn,‟ kopte Knack (2010, 7 mei) naast de foto van een man die, 

inderdaad, Boudewijn in een vlucht van zijn dynastiek symbool ontvreemdt. Op 29 juni 1960 in 

Leopoldstad om precies te zijn, één dag voor Congo onafhankelijk werd. Een opmerkelijk incident, die 

diefstal, dat niettemin door de gebeurtenissen die er daags op volgden ondergesneeuwd is geraakt door 

wat men noemt „de grote geschiedenis‟. Als een soort zijstraatje van de brede laan der feiten wordt het 

in de meeste geschiedenisboeken al helemaal niet in kaart gebracht. Maar laat zijstraatjes nu net het 

favoriete domein zijn van zij die met de nodige tijd, ruimte en journalistieke kwaliteiten de gehele 

geschiedenis proberen te schetsen, de kleine en de grote.  

 

Het verhaal achter de diefstal onthult een stukje literaire journalistiek dat als voorpublicatie geldt van 

David Van Reybroucks jongste boek, Congo. Een geschiedenis. In een literaire beschrijving van 

Longin Ngwadi‟s leven – voor, tijdens en na de roof – laat Van Reybrouck de klassieke journalistieke 

jachtigheid achterwege om dieper te graven dan de gekende feiten aan het oppervlak. Als met dit stuk 

in de Knack-bijlage even het hart van de literaire journalistiek gestreeld werd, dan raakte het al snel 

ook de pijnpunten van het genre aan. „Wij hebben de echte sabeldief,‟ waren de woorden van 

documentairemaker Bart Van Peel die in De Standaard (2010, 7 mei, pp. 26-27) volgden. Boimbo 

heet zijn dief, die tevens het onderwerp is van de documentaire Boyamba Belgique.  

Wie van beide vermeende dieven de eer mag opstrijken, zal niet deze masterproef, maar vast wel 

de toekomst uitwijzen. In functie van dit onderzoek toont het alvast aan dat tussen de getuigenissen 

van Longin en Boimbo, tussen waarheid en fantasie, de achillespees van de literaire journalistiek 

verscholen zit. Anders dan „de grote geschiedenis‟ die reeds uitgebreid neergeschreven staat, kan de 

„kleine geschiedenis‟ soms slechts in beperkte mate met archiefmateriaal en bronnen gestaafd worden. 

Gesprekken met informanten, gecheckt en gedubbelcheckt door andere informanten funderen zo het 

literair-journalistieke stuk. Een fundament dat, niettemin gestut met journalistieke beginselen, risico‟s 

inhoudt. Precies die risico‟s bij de voetnoten van de geschiedenis vragen om een blik van naderbij.  

 

Deze blik dient weliswaar eerst afgebakend te worden. Niet alle non-fictie is journalistiek, niet alle 

non-fictie is literair. Een verduidelijking omtrent de terminologie die met dit onderwerp gepaard gaat, 

is een eerste vereiste. Ook gaat het in deze masterproef niet om literaire journalistiek die in kranten 

schuilgaat, maar wel in boeken. Meer dan een krant beschikt een boek namelijk over de ruimte om 

narratieve technieken volledig te laten ontplooien. Teruggrijpen naar de parameters van de literaire 

journalistiek uit de jaren zestig is teruggrijpen naar boeken. Werken van Amerikaanse pioniers als 

John Hersey, Norman Mailer of Tom Wolfe verschenen weliswaar eerst in de gedrukte pers alvorens 

ze in boekvorm gebundeld werden, maar de lengte van hun reportages is in het huidige perslandschap 

geen gangbare maatstaf meer. De neerwaartse spiraal die de voorbije jaren doorheen dag- en 

weekbladen raasde, zoog zulke diepgravende kwaliteitsreportages mee de dieperik in. Dat soort 
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stukken vragen tijd en dus geld. En geld, dat is een vreselijk knellend schoentje. Speuren naar literaire 

journalistiek in de gedrukte pers zou niet meer dan een eindeloos zoeken omvatten, vooral in 

Vlaanderen. In de letterlijke zin betreft het dan ook – meer dan literaire journalistiek – journalistieke 

literatuur waarin de kern van dit onderzoek ligt.  

Niettemin, met David Van Reybrouck, Geert Van Istendael, Rudi Rotthier, Bernard Dewulf en 

Chris De Stoop als het hart van dit onderzoek, wordt meteen ook een brug geslagen tussen het boeken- 

en het perslandschap. Elk van hen heeft het strakke feitenpad van de journalist reeds bewandeld en 

tevens is de stap die zij in de literatuur zetten geen eenmalig ommetje. Allen hebben ze met een roman 

of een poëziebundel op hun naam al van narratieve middelen en stijlelementen kunnen proeven. Thuis 

in de wereld van zowel feit als fictie zijn zij het die het schemergebied tussen beide kunnen schetsen. 

Met betrekking tot het financiële plaatje en de ontplooiing van het genre in werkelijkheid licht Ides De 

Bruyne, directeur van het Fonds Pascal Decroos, de praktische kant van de zaak toe.  

 

Aan de hand van een literatuurstudie van literaire journalistiek wordt een algemeen kader opgehangen 

dat focust op de kenmerkende literaire en journalistieke ingrediënten van het genre. De erkende 

parameters die – losgekoppeld van geografische en tijdsgebonden elementen – daaruit voortkomen, 

gelden als brug om het nog onverkende Vlaanderen van de literaire journalistiek te benaderen. De 

doelstelling betreft een ontdekkingsreis die een beeld schept van narratieve non-fictie in Vlaanderen en 

tevens een vergelijkende blik over de Nederlandse grens werpt.  

Om dat grotere geheel te kunnen schetsen, stellen we eerst scherp op elkeen van de literaire non-

fictieauteurs afzonderlijk. Hoe verloopt hun parcours langsheen beide grensgebieden van de literaire 

journalistiek? Welke stijlfiguren zitten in hun werk verweven? Welke journalistieke criteria blijven 

heilig, welke zijn gedoemd? Waar ligt de grens van het fictionaliseren van de feiten? Na de individuele 

analyses kunnen we rond een meer algemene probleemstelling werken. Hoe verhouden de werkwijzen 

van de verscheidene auteurs zich ten opzichte van elkaar? Welke literaire technieken of journalistieke 

beginselen worden door elk van hen gekoesterd of net door allen verworpen? Hoe omvatten ze een 

genre als literaire journalistiek en hoe passen ze daar zelf in? Aangezien literaire journalistiek 

doorgaans of onder de vlag van literatuur of van journalistiek zeilt, is het niet onbelangrijk om ook 

financiële aspecten te belichten, vooral met het oog op de toekomst. Hoe oordelen ze over de huidige 

toestand van literaire journalistiek? Welke eventuele herstructureringen dienen in acht genomen te 

worden? Kortom, hoe ontplooit het hedendaagse landschap van de literaire journalistiek zich tussen 

literatuur en journalistiek en tussen het verleden en de toekomst? 
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1. Literaire journalistiek: een theoretische omkadering 

Met literaire technieken, ontleend aan de fictie, de feiten beschrijven, dat is de essentie waarrond 

literaire journalistiek zich ontplooit. Een duidelijke kern, weliswaar omgeven door vage grenzen. 

Alleen al de verscheidenheid aan benamingen voor die journalistieke flirt met literatuur doet ons in het 

duister tasten. Van „nonfiction reportage‟ over „narrative journalism‟ tot „creative nonfiction‟, het 

genre luistert naar een horde aan roepnamen die evenmin voor zich spreken (Aucoin, 2001, p. 6). Om 

deze terminologische verwarring niet doorheen de hele masterproef te laten voortleven, zal in wat 

volgt vooral „literaire journalistiek‟ als benaming gehanteerd worden. Niet enkel omdat Engelse 

termen vaak met een lokale aftakking van het genre verbonden zijn, maar tevens omdat de term op 

zich in alle eenvoud refereert naar de onderbouw van het genre, naar de twee oevers waarop de 

benaming steunt: literatuur en journalistiek.  

 

Als een „modern-journalistieke stijl‟ omschrijft Wijfjes (2004, p. 62) de narratieve vorm waarin de 

journalist zijn feiten hult. Hij gaat daarop voort en spreekt binnen die stijl van een goede journalist als 

„in ieder geval een realist, maar bij voorkeur een naturalist‟ (Wijfjes, 2004, p. 63). Dat naturalisme 

staat voor het causale verband tussen wat men ziet en wat men voelt. De zintuiglijke waarnemingen 

worden op die manier door de journalist met het feitenmateriaal verweven tot een „sociale reportage‟. 

Aan de hand van scherpe contrasten en kleurrijke details, schilderen zij het leven bij voorkeur in hun 

alledaagsheid neer. Of zoals Wijfjes (2004, p. 63) het stelt, wil de literaire journalist „het leven bij de 

lurven pakken zodanig dat lelijkheid in lelijke woorden werd vervat, pret in prettige woorden en stank 

in stinkende woorden. En als die woorden niet bestonden, dan dienen ze te worden uitgevonden.‟ 

(Wijfjes, 2004, p. 63). 

 

Precies omdat literaire journalistiek uit twee erg verschillende disciplines voortkomt, blijkt de drang 

om het genre binnen één van beide terreinen te categoriseren groot. Dat levert een waaier aan visies en 

tegenstrijdigheden op die verderop in deze masterproef aan bod komen. Ook wanneer we de brug 

tussen literatuur en journalistiek willen stutten met gefundeerde definities, blijkt hoezeer 

eenduidigheid omtrent het genre binnen de academische literatuur eerder gebrekkig is. „It has been a 

you-know-it-when-you-see-it form,‟ noemt Kramer (1995, p. 1) het. Omdat de Angelsaksische traditie 

binnen literaire journalistiek het meest verrijkend is, grijpt men doorgaans naar de karakteristieken van 

New Journalism als vaste waarden om een theoretisch kader van literaire journalistiek op te bouwen. 

Echter, hoezeer New Journalism uitgebreid werd beschreven en ontleed, met de stroming hangt tevens 

een tijdsgeest en haar symbolisch verzet tegen die traditie samen. Op basis van de kern die teruggaat 

op de Amerikaanse actualiteit van de jaren zestig kunnen we bijgevolg ook geen empirisch onderzoek 

staven dat zich op Vlaanderen richt. Niettemin is het interessant om de gebruikte technieken van New 

Journalism, los van tijd- en plaatsgebonden onderwerpen, te schetsen om onze blik op de algemene 

aspecten van storytelling scherp te stellen.  
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Applegate‟s (1996, p. xi) definitie van New Journalism schept een – alweer ruim maar – gangbaar 

beeld van het grotere geheel van literaire journalistiek. Zo meent hij dat het hart van het New 

Journalism rust in „a form of writing that combines the literary devices of fiction with the journalistic 

techniques of nonfiction.‟ Binnen de literaire journalistiek lijkt New Journalism een duidelijker 

afgebakend gebied, met dank aan Tom Wolfe die de motivaties, kenmerken en de algemene literaire 

stappen in de journalistiek neerpende in zijn boek New Journalism. Met die impressies kijken we 

echter vooral door de ogen van iemand die zich als vaderfiguur ontfermt over New Journalism. 

Schrijvers die Wolfe opsomt als zijn gelijke binnen de stroming delen niet altijd dezelfde visie. 

Auteurs als Hunter S. Thompson, Gay Talese, Truman Capote en Norman Mailer staan doorgaans 

synoniem voor New Journalism, maar herkennen zich niet in de term. Veeleer houden ze er allen een 

eigen definitie van hun stijl op na.  

 

„Wolfe‟s effort to define an identifiable school of writing have only partially succeeded. He has 

acknowledged that few of the writers he lauded in his manifesto wanted to be part of his „raggedy 

band‟: Hunter Thompson insisted he was not a New Journalist but a „gonzo journalist,‟ a tongue-

in-check term for his own patented mix of paranoia, black humor, and hyperbole; Talese said he 

was simply writing „stories with real names‟; Capote walled his In Cold Blood a „nonfiction 

novel‟; and Mailer used the term „true life novel‟ for his 1979 Pulitzer Prize-winning The 

Executioner‟s Song.‟ (Lounsberry in Chavalier, 1997, p. 596) 

 

Ondanks de verscheidenheid aan labels die ze zichzelf toekennen, wordt het werk van Capote, 

Thompson, Talese en Wolfe wel gekenmerkt door eenzelfde reeks gelijkaardige karakteristieken. 

Zoals Applegate (1996, p. xi) het stelt, kunnen we New Journalism aanschouwen als „an umbrella term 

that encompasses several forms of journalism‟. Kortom, verschillende soorten journalistiek die zich 

gezamenlijk verzetten tegen de Angelsaksische traditie van nieuwsgaring, weliswaar elk op hun eigen 

manier. Die Angelsaksische perstraditie duidt Weaver (1976) met de term „liberal journalism‟ aan, de 

journalistieke tegenpool van het „partisan journalism‟. Deze laatste soort journalistiek typeert 

persstromen die vertrekken van een expliciet politiek standpunt en die zich niet enkel richten op een 

algemeen publiek, maar eerder pogen diegenen te verzamelen met een gemeenschappelijke visie. Deze 

soort ideologische journalistiek, gebouwd op „met literaire pretentie geschreven politieke 

stellingname,‟ vindt men vooral in Europese en Latijns-Amerikaanse persgeschiedenissen (Wijfjes, 

2004, p. 63). Het Angelsaksische „liberal journalism‟ omvatte daarentegen een realistische stijl met 

gestandaardiseerd en feitelijk taalgebruik zonder opsmuk. Tegen het decor van deze traditie zou de 

latere impact van de clash met literaire journalistiek dan ook een groter gevolg kennen.  
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 De vooropgestelde non-politieke en „objectieve‟ berichtgeving voor het universele publiek uitte zich 

binnen het „liberal journalism‟ eerder als een pers die afhankelijk was van, zelfs gehecht aan officiële 

bronnen. Geleidelijk aan begon een klein maar significant en gestaag groeiend segment van die 

journalistieke gemeenschap zijn visie ten opzichte van de relatie met de overheid te herzien met het 

oog op een meer onafhankelijke houding. Een houding die op lange termijn de pers „vrijer‟ zou 

maken, maar tevens meer bewust partijdig. In de jaren zestig, die bekend staan als vruchtbare bodem 

voor heel wat nieuwe stijlen en genres, ontpopte New Journalism zich dan ook als een soort 

journalistiek die meer wou meegeven dan louter feiten. Vooral een jongere generatie journalisten werd 

bezield door de sfeer van die tijd en bracht in toenemende mate ideeën en symbolen van 

contrabewegingen naar buiten. Meer dan in het verleden werden publieke gebeurtenissen als 

verwarrend en chaotisch ervaren. Met fenomenen als de drugcultuur en de seksuele revolutie kunnen 

we stellen dat ook veranderingen in de Amerikaanse levensstijl, waarden en attitudes fundamenteel 

waren. Het comfortabele onderscheid tussen feit en fictie werd troebeler bij haast elk dagelijks 

gebeuren.  

 

In zo‟n soort werkelijkheid oriënteerden zowel schrijvers als journalisten zich met hun nieuwe 

geschriften specifiek in één bepaalde richting, met name die van ooggetuigenverslagen, documentaires 

en persoonlijke verhalen (Hollowell, 1977). De groeiende populariteit van het aandeel non-fictie in 

tijdschriften ging van tweederde fictie in de jaren veertig naar tweederde non-fictie halfweg de jaren 

zestig. Deze toename in non-fictie kwam niet enkel via dagbladen en tijdschriften tot uiting, ook de 

bestsellerlijsten werden alsmaar meer ingepalmd door memoires, bekentenissen, autobiografieën en 

inleidingen tot vakgebieden. Steeds meer fictieschrijvers keerden zich af van het verzonnen plot en de 

fictieve personages om sociale kwesties en morele dilemma‟s te verkennen. Ook werd gepoogd om het 

prestige van de fictie over te zetten op de non-fictie. Zo onderschreef Truman Capote In Cold Blood, 

zijn meesterwerk in de non-fictie, met meer dan dat: „nonfiction novel‟ noemde hij het. Met woorden 

als „history as a novel, the novel as history‟ wist ook Norman Mailer bij The Armies of the Night de 

capaciteit van de morele ernst binnen de non-fictie te prijzen (Hollowell, 1977, p. 10). Naast Capote en 

Mailer werd de literaire journalistiek van de jaren zestig zoals reeds eerder vermeld ook bezield door 

befaamde reporters als Tom Wolfe, Jimmy Breslin, Gay Talese, Joan Didion en Hunter S. Thompson. 

Met hun fictionele technieken rebelleerden zij allen tegen de conventionele standaarden van objectieve 

verslaggeving.  

 

Beelden werden tot in het detail gevat, gesprekken levendig neergepend en de nieuwe journalistiek 

werd gehuld in een subjectieve weelde van woorden. Het klassieke streven naar objectiviteit werd 

merkelijk bijgeschaafd. Onder die vleugel van subjectiviteit verstaat Hollowell (1977, p. 23) ook de 

„off the record‟-verslaggeving waarmee gevestigde autoriteiten ondermijnd werden. Het verhalende, 

technische kantje werd aan de fictie ontleend en vervolgens gecombineerd met de gedetailleerde 



14  

observaties van de journalistiek. De technieken die aan literaire journalisten worden toegeschreven, 

verschillen naargelang de literatuur. De voornaamste worden echter gevat door Wolfe (1975), 

Hollowell (1977) en Kramer (1995). De vier sterkste narratieve wapens die Tom Wolfe in zijn strijd 

tegen de traditionele journalistiek hanteerde, staan daarbij steeds voorop (Hollowell, 1977; Taylor, 

2002). De opbouw in dramatische scènes is daarbij het eerste kenmerk dat tot de kern van literaire 

journalistiek in het algemeen en New Journalism in het bijzonder gerekend wordt. De historische 

synopsis ruilen zij in voor een opbouwende structuur die het geheel, gestuwd door een climax, 

levendiger maakt. In plaats van een beknopte samenvatting voor de lezer neer te planten pogen 

literaire journalisten de lezer te laten deelnemen aan het hele gebeuren.Of zoals Tom Wolfe (1975, p. 

66) het zegt:  

 

„The basic reporting unit is no longer the datum, the piece of information, but the scene, since 

most of the sophisticated strategies of prose depend upon scenes. Therefore, your main problem 

as a reporter is, simply, managing to stay with whomever you are writing about long enough for 

the scenes to take place before your own eyes.‟  

 

Het tweede kenmerk sluit daar bij aan: korte citaten volstaan niet langer om een verhaallijn te 

onderbouwen, veeleer maken literaire journalisten dan ook gebruik van dialogen om de sfeer van 

gesprekken weer te geven. Non-fictie zonder menselijke interactie neigt naar verveling en dat is 

precies waar de kracht van een dialoogvorm kan tegen ingezet worden (Caulley, 2008). Het 

traditionele nieuws wordt voornamelijk onderbouwd door een omgekeerde piramidestructuur met de 

voornaamste feiten en quotaties voorop. Deels omwille van de plaatsbeperking zijn dialogen oneigen 

aan de journalistiek. De lengte van de stukken is dan ook één van de punten waarop literaire 

journalistiek zich van de traditionele journalistiek onderscheidt.  

 

„They gather all the material the conventional journalist was after – and then keep going. It 

seemed all-important to be there when dramatic scenes took place, to get the dialogue, the 

gestures, the facial expressions, the details of the environment. The idea was to give the full 

objective description, plus something that readers had always had to go to novels and short 

stories for: namely, the subjective or emotional life of the characters‟ (Wolfe, 1975, p. 35). 

 

De scènematige opbouwende structuur en de dialoogvorm worden hier door Wolfe aangehaald, met 

aansluitend daarop de overvloed aan details. Het hanteren van deze derde techniek duidt op het 

scherpstellen van de zintuigen. Binnen de fictie werd deze techniek van het verwerken van „status 

details‟ aanschouwd als het nodige bouwmateriaal om een niveau van precisie te bereiken bij het 

karakteriseren. Net als de romanschrijver wil ook de literaire journalist meer dan een ruwe schets van 

zijn bronnenmateriaal meegeven om het beeld op de werkelijkheid scherp te stellen. De 
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verpersoonlijking en het opwekken van emoties, dat is waar het uiteindelijk om draait. Details zijn 

daartoe de sleutel. Waar audiovisuele media rechtstreeks tot de zintuigen spreken, moet de geschreven 

pers inspelen op het geheugen om de lezer emoties aan te reiken. Aan de hand van een precieze schets 

van gebaren, gewoontes, uitdrukkingen en dergelijke poogt de literaire journalist psychologische 

diepgang te creëren in de non-fictie (Weaver, 2008, p. 431).  

 

Ook de vierde kenmerkende techniek bouwt op die psychologische diepgang voort. In de fictie belicht 

men een verhaal vanuit verscheidene invalshoeken en perspectieven om er diepgang en dynamiek in te 

brengen, ook dat gaan journalisten lenen uit de literatuur. Net zoals details de harde feiten iets 

menselijker kunnen maken, wordt ook een vertelperspectief in die zin gehanteerd om het verhaal voor 

de lezer als een persoonlijker gebeuren te laten afspelen. Men beoogt het verhaal vanuit een specifieke 

hoek te belichten opdat de lezer zich kan verplaatsen in het personage en zo diens gedachten en de 

mentale processen begrijpend kan doorlopen. Een mooi voorbeeld hiervan is hoe Truman Capote in In 

Cold Blood bij de lezer sympathie kan opwekken voor de moordenaars door hun verhaal te vertellen 

vanuit het standpunt van bemoedigende vrouwen die dichtbij hen staan (Hollowell, 1977). Ook Tom 

Wolfe (1975, p. 33) toont zich een meester in het spelen met perspectieven, zelf zegt hij er dit over:  

 

„I switched back and forth between points-of-view continually, and often abruptly, […]. 

Eventually a reviewer called me a “chameleon” who instantly took on the coloration of 

whomever he was writing about. He meant it negatively. I took it as a compliment.‟ 

 

Aan Wolfe‟s rijtje van vier kenmerkende technieken ontleend aan de fictie, voegt Hollowell (1977, p. 

25) er nog twee aan toe waar de schrijvende handen van het New Journalism vaak naar grijpen. Meer 

bepaald gaat het om „interior monologue‟ en „composite characterization‟. Met „interior monologue‟ 

duidt Hollowell op datgene wat een persoon denkt of voelt. Het opzet van het weergeven van 

gedachtestromen als monologen leent er zich toe om de zienswijze van het personage bloot te leggen 

zonder daarvoor dialogen zo nodig te onderbreken. Het feit dat deze technische gedachtespeling buiten 

de klassieke vier pijlers valt, maakt het wel ietwat omstreden. Enige kritiek bleef ook niet uit. Deze 

techniek mag dan wel ontleend zijn aan de fictie, maar kan deze ook toepasbaar zijn op het non-

fictieve terrein zonder grijze zones te betreden? Het schetsen van iemands gedachten kan als een 

interpretatieve taak van de schrijver worden beschouwd, maar niet indien de reporter die gedachten 

wel degelijk kent, simpelweg door specifiek naar deze gedachten te vragen. Niettemin wordt de kritiek 

omtrent dit soort koorddansen tussenin feit en fictie verderop in deze masterproef uitgediept.  

 

Hollowells tweede pijler, „composite characterization‟, heeft eveneens betrekking op een omstreden 

techniek, namelijk het samenvoegen van de getuigenissen, kenmerken, karakteristieken en anekdotes 

van verscheidene personen tot één personage. Naast privacy of voorzichtigheid als geldige redenen 
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wordt zo‟n samengesteld personage doorgaans simpelweg gebruikt omdat het de reporter de 

mogelijkheid geeft om gedocumenteerd bewijs afkomstig van een hele hoop bronnen compact weer te 

geven in één levendige figuur die de realiteit schetst. „A composite character is an indication of a lazy 

writer‟, aldus Gutkind (1996, p. 27), maar het merendeel van de critici berispten de techniek en de 

gebruiker ervan. Dit vooral omwille van het misleidende beeld dat men de lezer voorhield die er bij 

non-fictie kan van uitgaan dat het om een bestaand persoon gaat.  

 

Literaire journalistiek is als vanzelfsprekend niet enkel op bijzondere narratieve kenmerken gebouwd. 

Ook aan de journalistieke basis van waaruit het genre groeide werd gesleuteld. Zo werden enkele 

eigenschappen die kenmerkend zijn voor het journalistieke vak erg afgezwakt of net aangescherpt. De 

grote mate van inleving die gepaard gaat met het onderzoek van de literaire journalist kan als eerste 

voorbeeld gelden. Daarbij gaat het niet enkel om dieper gravende research, in vele gevallen zit de 

literaire journalist zijn subject gedurende lange tijd haast op de huid. Truman Capote spendeerde zes 

jaar aan zijn onderzoek voor In Cold Blood en hield er enkele nauwe vriendschappen aan over, 

waardoor het hem zelfs moeite kostte zijn boek af te werken. Ook Tom Wolfe raakte tot op een 

ongewone graad betrokken bij de drugcultuur in California, zijnde zijn onderzoekssubject voor The 

Electric Kool-Aid Acid Test (Hollowell, 1977). Vooral de intensiteit waarin zijn reportages en boeken 

tot stand kwamen verschilt merkelijk van de traditionele journalistiek, meent hijzelf (Wolfe, 1975, p. 

35). Ook Mark Kramer, journalist en oprichter van de Nieman Conference on Narrative Journalism, 

put met volgende woorden uit eigen ervaring:  

 

„Literary journalists hang out with their sources for months and even years. […] The 

reporting part of the work is engrossing and tedious. It is not social time. One stays alert for 

meaningful twists of narrative and character, all the while thinking about how to portray 

them […]. The point of literary journalists‟ long immersions is to comprehend subjects at a 

level Henry James termed “felt live” – the frank, unidealized level that includes individual 

difference, frailty, tenderness, nastyness, vanity, generosity, pomposity, humility, all in 

proper proportion. […] This is the level at which we think about our own everyday lives, 

when we‟re not fooling ourselves. It‟s surely a hard level to achieve with other people. It 

takes trust, tact, firmness, and endurance on the parts of both writer and subject.‟ (Kramer, 

1995, p. 2). 

 

In navolging van de narratieve technieken „interior monologue‟ en „composite characterization‟ zijn 

ook enkele van de opmerkelijke journalistieke eigenschappen van het genre omstreden. Zo wordt ook 

in vraag gesteld hoezeer het beeld dat de literaire journalist schets nog waarheidsgetrouw kan zijn als 

de afstandelijkheid tussen hem en het bestudeerde subject dermate overschaduwd wordt door een 

intense relatie. Op het kluwen van visies omtrent subjectiviteit en objectiviteit dat ook bij dit kenmerk 
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hoort, gaan we in dit deel niet dieper in, aangezien het verderop in de mate van het mogelijke ontward 

wordt. Een ander kenmerk dat Kramer aanhaalt, hangt eveneens samen met de verregaande inleving in 

het onderzoek: mede door de intensiteit van dat onderzoek schetst de literaire journalist doorgaans 

gebeurtenissen die zich op routineuze basis afspelen. Routine hoeft echter niet gelijk te staan aan een 

minimale nieuwswaarde, meent Kramer (1995, p. 5): 

 

„The goal during “reporting” or “fieldwork” is not to become socialized as an insider, as an 

intern at a firm might en route to a job. It is to know what insiders think about, to 

comprehend subjects‟ experience and perspectives and understand what is routine to them. 

[…] Routine doesn‟t mean humdrum. Most anyone‟s life, discovered in depth and from a 

compassionate perspective, is interesting.‟  

 

Ook aan het gebruik van vertelperspectieven kent Kramer (1995) bijkomende kenmerken toe die het 

genre stuwen. De mogelijkheid van de literaire journalist om zich tussen het verhalen door expliciet tot 

de lezers te keren – wat Kramer het mobiele standpunt of „the moving now‟ noemt –, behoort daartoe: 

„while telling tales, [the literary journalist] repeatedly looks directly at the reader, comments, 

digresses, brings in associative material, background, previous events – not necessarily personal ones 

– then reengages the story‟ (Kramer, 1995, p. 8). Precies op dat punt, wanneer de auteur de lezer terug 

middenin het verhaal dropt, voelt de beschreven omgeving voor de lezer vertrouwelijk aan. Vooral 

wanneer de actie zich ontwikkelt, is het interessant om als auteur van zo‟n mobiel standpunt gebruik te 

maken en zich ter uitweiding tot de lezer te richten. Tijdens de afwikkeling van zo‟n actief moment is 

het dan weer eerder niet aan te raden. In het verlengde van dat mobiele standpunt is de literaire 

journalist volgens Kramer (1995, p. 6) op zijn best wanneer hij gebruik maakt van een „intimate 

voice‟.  

 

„The narrator of literary journalism has a personality, is a whole person, intimate, frank, 

ironic, wry, puzzled, judgmental, even self-mocking – qualities academics and daily news 

reporters dutifully avoid as unprofessional and unobjective. […] The effect of both academic 

and news styles is to present readers with what appear to be the facts, delivered in 

unemotional, nonindividuated, conventionalized, and therefore presumably fair and neutral 

voice. Obviously, they leave lots out.‟ (Kramer, 1995, p. 6).  

 

Met het neerhalen van de strikte objectiviteit, komt als het ware een emotionele en psychologische 

wereld achter de feiten aan het licht voor de literaire journalist. Net de persoonlijke vertelstem met een 

variatie aan toonaarden om zo‟n wereld te verhalen, ziet Kramer (1995) daarbij als de ultieme kracht 

van het genre. Dit is het vlak waarop de literaire journalist zich het meest kan onderscheiden van zijn 

collega‟s bij de traditionele redactie. Wat onder meer Kramer, Hollowell en Wolfe in dit theoretische 
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kader als kenmerkend bestempelden voor die onderscheiding, kan als ruwe schets gelden voor literaire 

journalistiek. Tot een detailplan van de literair-journalistieke structuur brengt ons dat niet – daarvoor 

ontbreekt het aan eenduidigheid – maar we kennen de contouren. Enkele journalistieke beginselen 

worden opgegeven ten gunste van een bredere, intensere kijk op de actualiteit. De objectiviteit van de 

klassieke journalist wordt zo geruild voor een persoonlijke vertelstem, zijn droge formulering voor de 

kunst van de narratie. De essentie van het genre laat zich in theorie makkelijk samenvatten, maar hoe 

dit zich voltrekt in de praktijk is precies wat we in het empirische onderzoek van naderbij bekijken. 
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2. Algemeen overzicht van de literair-journalistieke stamboom  

Een blik op de geschiedenisboeken die aan literaire journalistiek besteed zijn, vertelt ons al snel hoe de 

algemene historiek van het genre vaak gelijkgesteld wordt aan de geschiedenis van New Journalism. 

Binnen deze beschrijvende geschiedenis kaderen we New Journalism echter in het groter geheel dat 

ook aandacht heeft voor de gelijktijdige ontwikkeling dichter bij huis. Meer zelfs, in het bijzonder 

aandacht heeft voor de ontwikkeling van het genre dichter bij huis, want het uiteindelijk doel van deze 

masterproef rust nog steeds in het schetsen van de hedendaagse ontplooiing van literaire journalistiek 

in Vlaanderen. Niettemin, omdat het genre doorheen de tijd het grootste succes kende in 

Angelsaksische landen, strekt die dominantie zich ook over de eeuwen heen over het genre uit. De 

oorzaak van die dominantie en de afwezigheid van auteurs uit het Europese binnenland gaat terug op 

journalistieke tradities. Journalistiek „verliteraturen‟ en voorzien van een subjectieve inslag als verzet 

tegen het strikt „objectieve‟ kende - zoals we eerder reeds zagen – een groter gevolg in de 

Angelsaksische landen. Opmerkelijk is dat bij de mijlpalen in de geschiedenis van dit genre noch het 

journalistieke noch het literaire de bovenhand neemt. Waar de ene begon als journalist, maar zich later 

volledig aan de literatuur wijdde, ging het bij de andere omgekeerd. In het ene oeuvre domineert non-

fictie, in andere is het eerder schaars. Het journalistieke en het literaire wisselen elkaar af, maar 

steevast zijn ze beiden in een vervlochten gedaante aanwezig.  

 

Het eerste literair-journalistieke spoor in de geschiedenis gaat met Daniel Defoe terug naar eind 

zeventiende – begin achttiende eeuw. Dat net de grondlegger van de Engelse roman vooraan deze 

geschiedenis opduikt, zit hem in de geloofwaardige personages en realistische situaties die Defoe kon 

schetsen. Ook als journalist kenmerkte hij zich op die manier. Vooral aan de hand van details liet hij 

zijn journalistieke werken leven, al was het dan veeleer om de fictie te maskeren en de illusie van een 

ooggetuigenverslag te wekken dan de feiten realistisch weer te geven. Aangezien het streven naar 

objectieve journalistiek pas tot ontwikkeling kwam met telex en radio was de subjectiviteit die Defoe 

en de latere kern van literaire journalistiek doen overlappen niet geheel wonderbaarlijk (Hollowell, 

1977). De manier waarop Defoe Londens bekendste crimineel Jonathan Wild portretteerde, bestempelt 

Kerrane (1998, 23) als een modern verschijnsel, „not only in the thoroughness of his reporting but in 

the scenic organization of his story. One long conversation… provides a dramatic reconstruction of 

Wild‟s chicanery‟. In één adem met Defoe wordt ook zijn tijdgenoot Jonathan Swift tot de voorvaders 

van literaire journalistiek gerekend: „Two hundred and forty years prior to Hunter S. Thompson‟s 

gonzo journalism, Swift was practicing a particularly virulent kind of savagery in print‟ (Weingarten, 

2006, p. 11).  

 

Binnen de negentiende eeuw kan William Hazlitts naam daaraan toegevoegd worden. In zijn essay The 

Fight uit 1822 schetste hij een bokswedstrijd met de nodige subjectiviteit en details om het gevoel van 

directe aanwezigheid aan de lezer door te geven. Ook in het werk van Charles Dickens schuilen 
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kenmerken van literaire journalistiek. Gebukt gaande onder een tijdsgeest waarin journalistiek en 

censuur hand in hand gingen, zette hij onder het pseudoniem Boz moderne portretten neer van de 

werkende klasse, dit onder andere voor de Morning Chronicle. Zijn Street Sketches die eruit volgden, 

omvatten het leven van alledag, met het verhaal de „gewone‟ arbeider voorop. „Dickens‟s writings 

existed in a shadow region between speculative fiction and reportage, which gave Dickens the license 

to speculate on the inner lives of his characters with great specifity.‟ (Weingarten, 2006, p. 11). Naast 

Charles Dickens onderwierpen ook andere grote schrijvers met een journalistieke achtergrond zich 

gelijktijdig aan de sociale reportage, onder meer Hendrik Ibsen in Noorwegen en Emile Zola in 

Frankrijk (Hagen, 2002). Wat betreft deze laatste, „de naturalistische werken die [hij] sinds Thérèse 

Raquin (1868) en de enorme romanserie Les Rougon-Macquart (1870-1886) de wereld in zond, 

veroorzaakten […] een storm aan kritiek om de weinig fijnzinnige, schrille, platte en vuile 

werkelijkheid die ze beschreven. […] Maar voor een nieuwe generatie journalisten was Zola juist het 

grote voorbeeld, omdat hij het leven kon beschrijven zoals het volgens velen „echt‟ was.‟ (Wijfjes, 

2004, p. 63-64). 

 

„In een combinatie van een actieve houding en een naturalistische stijl‟ werd rond 1890 dan ook „de 

nieuwe journalist geboren,‟ meent Wijfjes (2004, p. 66). Grote woorden die eens geplaatst binnen een 

duidend tijdskader echter al snel minder groot lijken:  

 

„Als gevolg van de economische en technologische moderniseringen ondergingen steden en 

dorpen een fundamentele transformatie. Dat had fascinerende kanten van rijkdom, succes en 

groei, maar het bracht ook schaduwzijden zoals armoede, criminaliteit en sociale ellende. In 

die schaduwzijden lag een geheel nieuwe werkelijkheid die door een hele reeks nieuwe 

beroepen werd ontdekt. Sociologen en statistici begonnen systematisch gegevens te 

verzamelen, politici bespraken en bestudeerden de sociale kwestie, […] artsen bestudeerden 

de gevolgen voor de gezondheid en politieambtenaren speurden naar de wortels van het 

kwaad. En journalisten gingen op ontdekkingstocht met pen en papier‟ (Wijfjes, 2004, p. 

66). 

 

Daarbij waren het zowel journalisten als schrijvers die door stad en land zwierven „om de 

werkelijkheid te betrappen‟ (Hagen, 2002, p. 20). Het betrappen van die werkelijkheid geschiedde al 

eens via de undercovermethode. William Thomas Stead bijvoorbeeld, „doste zich in 1885 uit als een 

heer van stand om in de sloppenwijken van Londen informatie te verzamelen over kinderprostitutie‟ 

(Hagen, 2002, p. 20). Zijn reportages die daaruit volgden en verschenen in The Pall Mall Gazette, 

wogen als een zwaarwichtig stuk onderzoeksjournalistiek door op parlementair vlak: de beschermde 

leeftijd voor meisjes – tot dan toe 13 jaar – werd opgetrokken.  
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Tegelijkertijd vinden we in Justus Van Maurik de eerste Nederlandse pionier van de literaire 

journalistiek. Zowel in kranten als boeken leverde hij als „semi-professionele stadswandelaar‟ 

gedetailleerde verslagen van het alledaagse (Hagen, 2002, P. 86). Vanaf 1885 was hij tevens mede-

eigenaar van het liberale dagblad De Amsterdammer. Als volksschrijver was hij immens populair, 

maar in de literatuurkritiek had men het niet hoog met hem op. Daarbij werd hij vooral van effectbejag 

beschuldigd. Aansluitend op de naturalistische impressies die Van Maurik leverde, kunnen we ook een 

volgende Nederlandse pionier aanhalen: Salomon Frederik Van Oss. Vooral als oprichter van de 

Haagsche Post zou Van Oss zijn invloed binnen de journalistiek laten gelden, maar ook als jonge 

reporter bracht hij vanuit de VS en Engeland voor verscheidene kranten verslag uit. Zo kamde hij, 

verkleed als zwerver, de sloppenwijken van het Londense East End uit, op zoek naar van het mysterie 

Jack the Ripper. Ook later als hoofdredacteur van HP zou hij „mooi geschreven reisreportages‟ enkel 

stimuleren (Hagen, 2002, p. 254). Dit ondanks het kostplaatje dat bijvoorbeeld aan Louis Couperus‟ 

impressies vanuit Noord-Afrika, Nederlands-Indië of Japan hing.  

 

Ondertussen ontplooide naast de reisreportage ook het undercovergenre zich alsmaar meer. Bij de 

negentiende-eeuwse „journalistenmaskerade‟ sloten in eerste instantie Bernard Canter en M.J. Brusse 

aan (Hagen, 2002, p. 20). De eerste doorkruiste, vermomd als bedelaar, voor de Telegraaf onder meer 

de achterbuurten van Den Haag, terwijl de laatste meevoer met zeelui om zijn reportages van de 

havenwereld te stutten. Vooral door Brusse werd het genre rond de eeuwwisseling in Nederland erg 

populair. „Rond 1900 was zijn positie al zo omstreden dat hij de beschikking kreeg over een eigen 

rubriek‟ (Wijfjes, 2004, p. 67). Met levende dialogen in dialecten en gedetailleerde 

persoonsbeschrijvingen vulde hij die rubriek in NRC, Onder de Menschen, met reportages, verhaaltjes 

en interviews. Zijn journalistieke zwerftochten goot hij in „een zeer persoonlijke stijl die meer literair 

dan journalistiek was,‟ meent Hagen (2002, p. 289). Brusse zelf hield het bij pogingen om „zoveel 

mogelijk de journalistiek, die mijn vak is, de eisen van een kunstvak te geven‟ (Hagen, 2002, p. 294).  

 

Het – al dan niet vermomd – beschrijven van de schrale achterzijde van de samenleving was een trend 

die zich ook in de twintigste eeuw voortzette. Tegen Angelsaksische landschap baande zo ook de 

Amerikaanse auteur Jack London zich undercover een weg door de duistere wijken van Oost-Londen 

om zijn non-fictiewerk The people of the Abyss van onderzoeksmateriaal te voorzien (Weingarten, 

2006). London‟s werk gold op zijn beurt dan weer als inspiratiebron voor Eric Blair, die onder de 

naam George Orwell deze literair-journalistieke stamboom aanvult. Vooral Orwells Down and Out in 

London and Paris uit 1933 leunt sterk aan tegen het fenomeen van de „close-to-the-skin‟-reportages 

(Weingarten, 2006). Bevangen door dezelfde tijdsgeest, leverde de Duits-Tsjechische schrijver en 

journalist Egon Erwin Kisch een decennium eerder een bundel reportages af, Der rasende Reporter, 

waarmee hij „de reportage tot volwaardige kunstvorm‟ verhief (Van Istendael & Schaevers, 1999, p. 

318). Van het gebruik van close-ups naar een snelle wisseling van perspectief, Kisch wist hoe 
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technieken uit de filmmontage te hanteren. (Van Istendael & Schaevers, 1999). Met zijn blik op de rol 

van de reporter tussenin „Künstler und Bürger,‟ zou dit alles hem later tot „vader van de reportage‟ 

kronen (Williams, 1990, p. 94-96). Ook schrijver Ernest Hemingway hoort in dit historische rijtje thuis 

sinds hij zich in de jaren ‟30 na een resem romans aan literair non-fictiewerk waagde. Met Death in 

the Afternoon portretteerde hij stierenvechten als meer dan een sport (Sims, 1990). Daarop volgden 

meer uitstappen naar het verhalend non-fictielandschap, vooral in de vorm van reisreportages. In het 

voorwoord van Green Hills of Africa haalt de auteur ook zelf de link tussen zijn fictie en non-fictie 

aan: „The writer has attempted to write an absolutely true book to see whether the shape of a country 

and a pattern of a month‟s action can, if truly presented, compete with a work of the imagination.‟ 

(Hollowell, 1977, p. 35).  

 

Aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog bleek vooral The New Yorker rond Joseph Mitchell 

en A.J. Liebling het kloppend hart te zijn van de literaire journalistiek. Zij tastten daarbij verder in de 

mist tussenin literatuur en journalistiek dan de New Journalists later zouden doen, meent Sims (1990). 

In de verdere ontplooiing van literaire journalistiek zou de Tweede Wereldoorlog op zich ook een rol 

spelen, vooral in de Verenigde Staten. Aan de hand van narratieve middelen kon men ginds een 

gedetailleerd en levendig beeld schetsen van de gruwel aan het front. Onder meer John Hersey schetste 

met zijn impressionistische journalistiek het verwoeste Europa en Japan voor zijn landgenoten. Aan de 

hand van tweeënveertig interviews met soldaten die van het front terugkeerden, stelde hij één 

personage samen: Joe Souczak, de centrale figuur in Joe is home now. Ook met de reportage 

Hiroshima maakte hij naam. Door de ogen van zes overlevenden beschrijft hij de gebombardeerde stad 

op zo‟n manier dat het leest als proza. Het geprezen artikel verscheen in 1946 in The New Yorker, dat 

daarmee aan het experimenteren ging, want de gehele ruimte van die editie werd er aan gewijd. 

 

„At, exactly fifteen minutes past eight in the morning on August 6, 1945, Japanese time, at 

the moment when the atomic bomb flashed above Hiroshima, Miss Toshiko Sasaki, a clerk 

in the personnel department of the East Asia Tin Works, had just sat down at her place in the 

plant office and was turning her head to speak to the girl at the next desk.‟ (Hersey, 1986, p. 

6). 

 

„A work of fiction derived from fact,‟ noemt Weingarten (2006, p. 20) het. Met de openingszin uit het 

bovenstaande fragment en wat daarop volgde, oefende Hersey een grote invloed uit op de schrijvende 

pers in het algemeen, maar op de andere The New Yorker-auteurs in het bijzonder. Tot die laatsten 

behoorden ook Truman Capote en Lillian Ross en met hen belandt de geschiedenis aan bij het 

eigenlijke New Journalism. 
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Elke studie die wortels van New Journalism blootlegt, vangt aan met het neerhalen van de 

nieuwsgezinde aard die achter de benaming schuilgaat. Dat aan New Journalism een hele lijst 

voorvaders van de literaire journalistiek voorafging, duidt daar ook op. Of zoals Weingartens (2006, p. 

9) het stelt: „No literary movement emerges from a vacuum.‟ Geen van de karakteristieken die aan 

New Journalism toegekend werden, zagen het levenslicht samen met de stroming zelf. De uit de 

literatuur afkomstige technieken die hun voorgangers in reportages gebruikten, verdwenen echter in de 

jaren vijftig uit het zicht van de journalisten, zodat zij die deze technieken in de jaren zestig opnieuw 

hanteerden, als vernieuwers overkwamen. Onder die New Journalists verstaat men doorgaans Tom 

Wolfe, Hunter S. Thompson, Jimmy Breslin, Gay Talese, Truman Capote, Joan Didion en Norman 

Mailer. We haalden eerder reeds aan dat het merendeel van deze auteurs er voor zichzelf een andere 

definitie op nahielden. Niettemin duidt New Journalism ook op een tijdsgeest die evenzeer in het werk 

van Hunter S. Thompson vervat zit als in dat van Tom Wolfe, het verschil in werkwijze bleef: 

 

„In short, Wolfe was a very artful stenographer, alway keeping a discreet distance and never 

sullying his suit. Thompson, on the other hand, was a man willing to throw himself into the 

breach and risk his wellbeing, if necessary, to get the story. […] No story was worthy for 

Thomspon unless he could immerse himself, body and soul, and come out on the other side 

with a piece of writing tinctured with his own blood and sweat.‟ (Weingarten, 2006, p. 124)  

 

Als jongste New Journalist wordt Hunter S. Thompson ook gekoppeld aan „Gonzo-journalistiek,‟ 

waarbij veeleer de verslaggever in plaats van de te beschrijven gebeurtenis centraal staat. Vooral met 

Hells Angels: A Strange and Terrible Saga, het relaas van achttien maanden optrekken met de 

gewelddadige motorclub die toeristenoorden terroriseerden, maakte hij in 1966 naam. Ook het werk 

van Truman Capote is zoals eerder reeds aangehaald gebouwd op inlevingsvermogen. Om tot zijn 

meesterwerk In Cold Blood te komen, interviewde Capote honderden mensen, van lokale bewoners en 

politie naar verwanten van de moordenaars en de Clutter-familie tot de twee daders zelf. In 1965 

verscheen het resultaat als een vierdelig verhaal in The New Yorker voordat het als gelijknamig boek 

gebundeld werd. Later bleken later echter niet alle beschrijvingen en citaten overeen te komen met de 

werkelijkheid (Weingarten, 2006, p. 34).  

 

Net als Capote stelden Gay Talese en Jimmy Breslin zich, in tegenstelling tot Thompson, in hun 

verhaal eerder onzichtbaar op. Breslin wordt als New Journalist bovendien ook geprezen voor zijn 

streven naar exclusiviteit. „Pack journalism was anathema to Breslin; if a clutch of reporters was 

feverishly heading in one direction, Breslin would hightail it the other way, in search of the real story‟ 

(Weingarten, 2006, p. 124). Met Digging JFK’s Grave Was An Honor berichtte Breslin in 1963 

Kennedy‟s begrafenis en de eigenlijke ceremonie vanuit het – allesbehalve klassiek - standpunt van de 

grafdelver. Het zou Gay Talese zijn die in Wolfes ogen een jaar eerder de lont van het eigenlijke New 
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Journalism aanstak met een intiem portret over bokser Joe Louis. Het waren zulke persoonlijke 

schetsen van beroemdheden, met voorop Frank Sinatra has a cold, die Talese faam bezorgden. Vooral 

de visuele kracht van zijn beschrijvingen zijn opmerkelijk, hij berust op wat hij noemt „the fine art of 

hanging out‟ (Boyton, 2005, p. 371). Zo interviewde hij Sinatra niet, hij observeerde slechts.  

 

Tom Wolfe zelf zou met zijn eerste verhaal, The Kandy Kolored Tangerine-Flake Streamline Baby, in 

de voetsporen van Talese zijn intrede maaken in het literair-journalistieke genre. In deze stamboom 

ontbrak het tot nog toe aan vrouwelijke literaire journalisten, tot de komst van Lillian Ross en Joan 

Didion. Ross wordt door Weingarten (2006, p. 25) in de eerste plaats getypeerd als „a reporter by 

proxy and letting her subjects tell the story for her.‟ Hij voegt eraan toe dat haar werk Production 

Number 1512 doorgaat als „the most novelistic book-length piece of journalism since Down and Out 

in Paris and London‟ (Weingarten, 2006, p. 30).  

 

Gelijktijdig met de opleving van New Journalism kreeg literaire journalistiek ook dichter bij huis 

alsmaar meer vorm. Hagen (2002, p. 90) voegt daaraan toe dat de invloed van New Journalism in 

Nederland echter snel opnieuw wegebde, al was er sindsdien wel „meer aandacht voor de vertelkunst 

van het journalistieke verhaal‟. Om zeker te zijn dat die aandacht voor vertelkunst wel voldoende 

weerklank vond, krikten kranten en weekbladen hun literair gehalte op door middel van het inhuren 

van schrijvers. Op die manier wijdden meer dan een halve eeuw na Couperus ook Cees Nooteboom en 

Harry Mulisch zich tussen de fictie door aan de reisreportage. Vooral de laatste beschouwt zichzelf 

daarbij „als de uitvinder van de Nieuwe Journalistiek‟ (Buurlage, 1999, p. 214).  

 

Mulisch betrad het domein van de journalistiek toen hij in 1961 voor Elseviers Weekblad verslag 

uitbracht van het proces tegen Adolf Eichman, later gebundeld in De zaak 40/61. Hij treedt daarin 

tegelijk als rechtbankverslaggever en reisjournalist naar voor, want ook zijn reizen naar Israël, 

Auschwitz en Berlijn tussen de zittingen door verwerkte hij in zijn verslagen. „De schrijver was niet 

alleen toeschouwer, hij was ook deel van de gebeurtenissen,‟ voegt Hagen (2002, p. 91) aan Mulisch‟ 

reportages toe. Objectiviteit was geen karakteristiek dat aan Mulisch kon toegeschreven worden. Om 

zijn steun aan Fidel Castro te betuigen reisde hij bijvoorbeeld voor Avenue naar Cuba. Waar hij in 

Auschwitz „het filiaal van de hel‟ had gezien, wou hij ook „het filiaal van de hemel‟ bezeoek (Hagen, 

2002, p. 91). Het relaas van zijn reis aan het beloofde land der revolutie kreeg in 1968 ook vorm in het 

boek Het woord bij de daad.  

 

Gelijktijdig met Mulisch‟ journalistieke debuut, begeeft ook schrijver en dichter Cees Nooteboom zich 

in het non-fictielandschap met een reportage voor Het Parool over met de Hongaarse opstand tegen de 

Russische overheersing in 1956. In 1968 schreef hij voor de Volkskrant zijn waarnemingen en 

impressies omtrent protestacties van studenten en arbeiders in Parijs neer als De Parijse beroerte. Ook 
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De laatste resten tropisch Nederland van Willem Frederik Hermans uit 1969 is binnen deze literair-

journalistieke geschiedenis een vermelding waardig. Buurlage (1999) voegt daaraan toe dat deze heren 

verder gaan dan hun Amerikaanse collega‟s. Vooral Mulisch maakt daarbij intenser gebruik van de 

aan de literatuur ontleende technieken. Een essentiëler verschil schuilt in het feit de Amerikanen zich 

verdiepen in actuele gebeurtenissen, maar „geen stap terug zetten om deze in een breder historisch 

perspectief te kunnen plaatsen‟ (Buurlage, 1999, p. 214). In tegenstelling tot de Nederlandse 

schrijvers-journalisten zien zij meer af van het meta-verhaal. 

 

Te midden van het rijtje Nederlandse pioniers vermeldt Buurlage (1999) in één adem ook Louis Paul 

Boon als Vlaamse tegenhanger. Een reeks reportages uit de jaren vijftig voor het socialistische  

Vooruit stuwen Boon zo als eerste Vlaming deze literair-journalistieke geschiedenis in. Boontjes 

Bittere Bedenkingen vormden zijn eerste bijdragen aan het blad. Met „Vergeef het ons, als we u een 

beetje van hier naar daar slingeren, zodat ge hierdoor uw richting kwijtraakt,‟ neemt Boon ons later 

onder meer in De Kastelen van Frankrijk mee op een doortocht langsheen zijn reisimpressies (Boon, 

1961, p. 14). Al zou het nog even duren voor de volgende Vlaming in dit literair-journalistiek kader 

naar voren trad, Boons bekendste fictiewerk, De Kapellekensbaan, overbrugt die tijd op een 

merkwaardige manier. Vanaf de jaren zeventig leverde Johan Anthierens journalistiek werk voor 

onder meer Knack, Humo en De Standaard, „niet als objectief en dienstbaar verslaggever, maar als een 

bloemrijk kroniekschrijver‟ (Van Gelder, NRC, 21 maart 2000). Met een reeks over Vlaamse 

bedevaartsoorden in „91 voor De Morgen, getiteld De Kapellekensbaan, knoopt Anthierens deze 

geschiedenis aan elkaar en hult hij naast zijn schrijfstijl meteen ook de titel van die reeks in een 

literaire vacht. De geduldige die wacht op zijn mirakel, wordt ons in zijn reportagereek in nogal wat 

gedaantes voorgedragen, van aan de Oostakkerse grot tot in de kapel van Kerselare. En die laatste ziet 

er van tussen Anthierens‟ wimpers als volgt uit: 

 

„Denk maar aan een gigantisch Zwitsers chalet, opgetrokken uit glas en beton, bodem van 

beton, kerkdak van beton en daartussen koud glas en veel gapende leegte. Toen in 1961 de 

door vierhonderd jaar devotie uitgesleten kapel tot as verging, deed het duo architecten een 

gooi om Beaubourg in Parijs voor te zijn, maar het resultaat ervan bezorgt de omgeving 

vandaag nog buikpijn en bedevaarders genezen er slecht van. […] Waarmee wij de 

teruglopende belangstelling voor deze Maria niet aan de betonhomp wijten. Ook 

bedevaartsoorden kennen golfbewegingen, nu eens in trek, dan aan de sukkel.‟ (Anthierens 

& Raskin, 2005, p. 466). 

 

Na het effenen van het Nederlandse pad der literaire journalistiek in de jaren vijftig en zestig, belandde 

het genre ook daar opnieuw even in een dipje. Dit tot er halfweg de jaren tachtig een nieuwe groep 

reizende schrijvers-journalisten zich meldden als voorbode voor een heropleving. Lieve Joris, Jan 
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Brokken, Gerard Van Westerloo en Adriaan van Dis bewandelden in de voetsporen van Mulisch en 

Nooteboom het pad van de literaire journalistiek, weliswaar in de omgekeerde richting. Waar Mulisch 

en Nooteboom vanuit het schrijverschap de journalistieke sprong waagden, was de nieuwe generatie er 

één met oorspronkelijk journalistieke roots die uitlopers kenden richting het literaire veld. Maar of het 

nu de schrijver was die zich met journalistiek inliet of omgekeerd, het balanceren tussenin beide 

werelden werd geregeld ter discussie gesteld. Omheen het non-fictiewerk van Nooteboom en Van Dis 

rees de vraag in hoeverre de literaire aspiraties de werkelijkheid „verwrongen‟. Waar Nooteboom zijn 

verslagen verweefde „met autobiografische en filosofische bespiegelingen,‟ veroorloofde Van Dis zich 

„vrijheden die in de pure journalistiek niet toegestaan waren‟ (Hagen, 2002, p. 89). Het was een andere 

schrijver-journalist, Gerrit Jan Zwier, die omtrent hun mengvorm van reportage en roman 

waarschuwde tegen „travel liars‟. 

 

Een opmerkelijk stimulans voor het genre dichter bij huis, was de oprichting van het Nederlandse 

Fonds voor Bijzondere Journalistieke Projecten in 1990 als een initiatief van journalisten Geert Mak, 

Hans Maarten van den Brink en Emile Fallaux. Zij stelden vast dat bepaalde vormen van journalistiek 

„zoals het diepgravende verhaal, de breed opgezette reportage of tijdrovende onderzoeksjournalistiek 

[…], nauwelijks werden bedreven. Het talent was er, de belangstelling ook, de financiering echter 

bleek het struikelblok te zijn‟ (http://www.fondsbjp.nl/). Voor tijdrovende, kwalitatieve stukken en 

boeken konden individuele journalisten en auteurs voortaan op externe financiële steun rekenen in de 

vorm van subsidies. Acht jaar na de oprichting van het Fonds BJP verscheen haar Vlaamse 

tegenhanger op het toneel: het Fonds Pascal Decroos voor Bijzondere Onderzoeksjournalistiek. Ter 

nagedachtenis aan onderzoeksjournalist Pascal Decroos stelden zij binnen het journalistieke landschap 

doelstellingen voorop gelijkaardig aan die van het Fonds BJP. Sinds het ontstaan van het Fonds Pascal 

Decroos begint het genre in Vlaanderen vandaag stilaan de vruchten te plukken van de financiële 

ondersteuning die het fonds biedt. Al is de aandacht die het genre in Vlaanderen krijgt niet te 

vergelijken met de bloei die het in Nederland kent.  

 

Tussen de oprichting van de twee bovengenoemde fondsen door verscheen Hoe God verdween uit 

Jorwerd van Geert Mak als een keerpunt richting een nieuwe gunstige periode. In Maks voetsporen 

ontsproot een succesvolle generatie literaire non-fictieauteurs met onder meer Frank Westerman, Tijs 

Goldschmidt, Stella Braam en Judith Koelemijer. Het opkomende genre doet literatuurprijzen in het 

duister tasten, de grens tussen feit en fictie blijkt niet meer te handhaven. Zo voerde de Gouden Uil bij 

het binnenwandelen van de eenentwintigste eeuw een belangrijke verandering door in de basis van 

haar categorisering. Van haar drie pijlers – fictie, non-fictie en kinder- en jeugdliteratuur – bleef enkel 

de laatste intact. De eerste twee categorieën werden samengevoegd om sindsdien als een bekroning 

voor algemene literatuur te gelden. Precies vijf jaar later tooit de jury ook echt voor het eerst een 

journalistiek boek met het literaire ereteken. Frank Westerman wint de Gouden Uil voor El Negro en 

http://www.fondspascaldecroos.org/fonds/pascal_decroos


27  

ik en feliciteert de jury in zijn dankwoord met „U draagt bij aan de emancipatie van een genre‟ (Ceelen 

& Van Bergeijk, 2007, p. 25).  

 

Gelijktijdig met de Nederlandse bloei, leefde ook de literaire journalistiek in de Verenigde Staten 

opnieuw op nadat New Journalism in de jaren tachtig een stille dood stierf. Robert S. Boynton (2005) 

bundelde een reeks interviews met de nieuwe, of beter nieuwste generatie literaire non-fictieauteurs in 

zijn boek The New New Journalists. Daartoe rekent hij onder meer Jon Krakauer, Ron Rosenbaum, 

Jonathan Harr, Michael Lewis, Ted Conover, Susan Orlean en Gay Talese. De brug die deze laatste 

vormt tussen twee generaties, is bijzonder symbolisch. Net hij die door Tom Wolfe als doopvader van 

New Journalism werd beschouwd, houdt vandaag nog steeds stand in een genre dat de jaren tachtig 

niet leek te overleven. Met dezelfde technieken nog steeds het buitengewone in het dagdagelijkse 

schetsend, trotseerde zijn schrijfstijl en werkwijze de tijdsgeest en haar modes. Bovenal toont hij op 

die manier dat literaire journalistiek opgroeit, stilaan loskomend van haar plaats- en tijdsgebonden 

turbulentie. 
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3. Op een zijspoor van de werkelijkheid: Ryszard Kapuscinski 

„Het ooggetuigenverslag is de ziel van de journalistiek,‟ schreef Hagen (2002, p. 13). Meer dan voor 

welke tak binnen de journalistiek ook gaat dit op voor de naturalistische strekking die we binnen deze 

masterproef proberen vorm te geven. Vertrekkend vanuit dat kader, neigt de reportage het meest naar 

voor te treden als lichaam voor die ziel. Daarin zit een „journalistiek verslag van een oor-, oog- en 

reukgetuige‟ vervat over „een duidelijk omschreven en afgebakend onderwerp‟ dat tot stand komt met 

„verschillende journalistieke technieken (interview, nieuwsgaring, waarneming, research)‟. 

(Kussendrager, 2005, p. 262). Of door Frans Coenen in De Groene Amsterdammer krachtiger gesteld: 

een reportage is „het rauwe, onbehouwen, ongecomponeerde overbrengen van de werkelijkheid, 

zonder verdieping of veralgemening‟ (Vreekamp, 1994, p. 13). Een actuele aanleiding hoeft daarbij 

niet tot de basisingrediënten van de reportage te behoren, verklaart Kussendrager (2005) terwijl hij een 

onderscheid maakt tussen een actuele en een tijdloze reportage. Met de reportage als zondagskind van 

de literaire journalistiek, moeten we vaststellen dat één van de hedendaagse doopvaders van dat kind 

ontbreekt in de bovenstaande historiek: Ryszard Kapuscinski (1932-2007). Dat hij niet hogerop in de 

algemene geschiedenis voorkwam, berust op de fictieve inslag die in sommige van zijn werken 

recentelijk aan het licht kwam, waardoor zijn reputatie als „reporter van de eeuw‟ deontologische 

deuken opliep.  

 

Ook Truman Capote fictionaliseerde in In Cold Blood een sleutelscène „that cut to the heart of the 

book‟s depiction of one of the killers‟ motivation; this from a writer who insisted that his goal was to 

be “immaculately factual”‟ (Aucoin, 2001, p. 8). Net als Capote haalde George Orwell voor The Road 

to Wigan Pier eveneens niet alle scènematig geschetste gebeurtenissen uit de werkelijkheid (Aucoin, 

2001). Dat we in deze masterproef niet hun fictieve sporen in het journalistieke veld uitgebreid 

traceren, maar wel op de stappen van Kapuscinski terugkomen, berust op het actuele debat die 

Kapuscinski‟s uitschuivers teweeg brachten. De Poolse schrijver en journalist Kapuscinski staat onder 

meer bekend om zijn kleurrijke formuleringen en reportages die ons van Iran, over de Russische 

deelstaten, tot Afrika meevoeren (Sels, 2010, 3 maart, p. 44). Met literair non-fictiewerk als De keizer, 

De voetbaloorlog en De Sjah aller Sjahs werd zijn naam geregeld als kandidaat voor de Nobelprijs 

voor de literatuur genoemd. In Lapidarium. Observaties van een wereldreiziger bundelde hij zijn visie 

over het reizen, het schrijven en de reportage binnen het journalistieke vak: 

 

„De paradoxen van de reportage: hoewel je de reportage met de pers associeert, wordt ze 

zelden door journalisten beoefend. Het is een heel tijdrovend genre, en journalisten die voor 

een redactie werken hebben weinig tijd. […] Als genre maakt de reportage een evolutie van 

journalistiek naar literatuur door. Een van de oorzaken is hier de steeds kleinere rol van de 

pers op het gebied van de opinievorming. […] In deze situatie verliest de reportage, van 

nature een strijdend genre, haar bestaansreden, ze wordt uit de krantenkolommen gebannen 
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[…] en vindt een nieuwe plaats in de literaire pers en bij uitgevers van boeken.‟ 

(Kapuscinski, 2003, p. 110-113). 

 

Met die literaire reportage kon hij voorbijgaan aan de beperkingen van „de journalistiek [dat] een van 

alle emotie en alle mystiek verstoken beroep‟ werd (Kapuscinski, 2003, p. 119). Journalistiek is meer 

dan louter feiten overbrengen, meent hij en daarbij stelde hij zich luidop de vraag of „het klimaat, de 

gevoelens, spontane emoties of de gemoederen onder de bevolking niet evenzeer feiten‟ zijn 

(Kapuscinski, 2003, p. 57). Vooral het inlevingsvermogen van de journalist zette Kapuscinski als een 

bijzonder werktuig voorop, wat hogerop reeds als één van de algemene kenmerken van literaire 

journalistiek centraal gesteld werd. „De persoonlijke aanwezigheid is erg belangrijk,‟ schrijft 

Kapuscinski, „nu en dan vraagt iemand mij wie de held van mijn boeken is. Dan antwoord ik: “Dat ben 

ik zelf, aangezien die boeken een persoon beschrijven die reist, toekijkt, leest, nadenkt en daarover 

schrijft.”‟ (Kapuscinski, 2003, p. 52). Als gehanteerde literaire technieken binnen Kapuscinski‟s 

journalistieke oeuvre somt Aucoin (2001, p. 6) de volgende op: „a strong personal voice, subjective 

evaluations of events and persons, composite characters, fabricated scenes, direct quotes, dialogue, 

internal thoughts and feelings; and reporting of undocumented facts.‟ 

 

Een evenwichtig gebruik van narratieve middelen in de journalistiek was het ideaal waar Kapuscinski 

naar streefde. Dat evenwicht vond hij, echter niet altijd binnen de lijnen van de non-fictie. In de 

biografie Kapuscinski Non Fiction die begin dit jaar verscheen, licht Arthur Domoslawski, die zelf 

journalist is, toe hoe de sterreporter af en toe een loopje nam met de realiteit. Als pupil en vriend van 

Kapuscinski, kon Domoslawski zijn privéarchief uitdiepen en herinterviewde hij figuren die in zijn 

reportages werden opgevoerd (Sels, 2010, 3 maart, p. 44). Reeds tijdens het schrijven leidde de 

biografie echter tot heftige polemiek. Kapuscinski‟s weduwe, die Domoslawski eerst toegang tot het 

privéarchief verleende, probeerde de publicatie van het boek met juridische stappen te verhinderen. 

Als een „schreeuw van een bezorgde en zelfs teleurgestelde leerling‟ probeert Domoslawski aan te 

tonen hoe zijn meester „de grenzen van de reportage tot op het terrein van de literatuur‟ rekte (Ash, 

2010, 13 maart, p. 46). Maar daar stond Kapuscinski niet alleen in. Elke journalist die in het 

historische onderdeel van deze masterproef aan bod kwam, betrad het terrein van de literatuur, daarin 

ligt nu eenmaal de basis van literaire journalistiek. Literatuur is meer dan alleen fictie, dat lijkt ook 

Domoslawski soms te vergeten. Het „verliteraturen‟ van journalistiek werk hoeft dan ook niet als 

verarming van het vak te gelden. Waar Domoslawski wel op aanstuurt, is niet zozeer dat Kapuscinski 

het literaire terrein betrad, wel dat hij daarbij ook de non-fictie verliet. Want tussen het „verliteraturen‟ 

van zinnen en het verzinnen in de literatuur gaapt een kloof waarin journalistieke deontologie zich te 

pletter stort, zo ook in Kapuscinski‟s werk. 
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Met het „heiligenstatuut‟ waarover de overleden Kapuscinski in Polen beschikt, brengt de biografie 

tegengestelde reacties teweeg. Desondanks zijn Domoslawski‟s aantijgingen met degelijke research 

gestaafd en tonen ze concreet aan hoe Kapuscinski‟s eigen getuigen klagen over onnauwkeurig en 

verzonnen materiaal (Ash, 2010, 13 maart, p. 46). Onder meer zijn aanwezigheid bij de activiteiten 

van Lumumba in Congo kan niet plaatsgevonden hebben, meent Domoslawski. Lumumba was reeds 

overleden toen Kapuscinski voor het eerst naar Afrika reisde. Ook de ontmoeting met Che Guevara 

was al lange tijd omstreden en blijkt nu onbestaande te zijn. Jon Lee Anderson, de biograaf van Che 

Guevara, informeerde ooit per briefwisseling bij Kapuscinski onder welke omstandigheden hij Che 

precies had ontmoet. Kapuscinski antwoordde dat hij hem nooit had ontmoet. Toch zou er nooit een 

rechtzetting komen en bleef hij nadien in interviews over Che praten alsof hij hem persoonlijk had 

gekend. (Sels, 2010). Voorts slopen ook in het sterke verhaal van zijn vader als officier bij het Poolse 

leger grove journalistieke fouten. De voorbeelden zijn talrijk. 

 

In het verleden werd het werk van de Poolse reporter wel al doorploegd om de narratieve stijlmiddelen 

waarmee hij journalistiek werk verrichtte te analyseren, maar ontdekkingen van de aard waar 

Domoslawski op botste, hield men niet voor ogen. Dat hij dialogen tot op een ongewone graad 

fictionaliseerde bleek wel al uit De Shaj aller Shajs. Zo liet hij de lezer de arrestatie van Shah Nasr-ed-

Dins moordenaar beleven aan de hand van dialogen. Dialogen die niet terug te voeren zijn tot 

feitenmateriaal, noch aan de werkelijkheid kunnen worden afgetoetst, aangezien Shah-ed-Din eind 

negentiende eeuw vermoord werd (Aucoin, 2001). Ook de „interior monologue‟ die hij keizer Haile 

Selassie toeschrijft in De Keizer, berust niet op navraag, Kapuscinski interviewde de man niet. 

Accuraatheid was niet wat Kapuscinski nastreefde tijdens het schrijven van dialogen. „I don‟t make 

interviews‟, deelde hij mee, „and I don‟t really take very many notes. I don‟t write down 

conversations.‟ (Aucoin, 2001, p. 9). Uiteraard was Kapuscinski zich er van bewust dat er vragen 

rezen omtrent de fundamenten waarop hij zijn boeiende niet-fictieve wereld bouwde. Over 

aanhoudende kritiek aangaande het gebrek aan verifieerbaarheid van de details in sommige van zijn 

werken, zei hij laconiek:   

 

„Kapuscinski never mentions dates, Kapuscinski never gives us the name of the minister, he 

has forgotten the order of events. […] All that, of course, is exactly what I avoid. If those are 

the questions you want answered, you can visit your local library‟ where newspapers and 

reference books can be consulted‟ (Aucoin, 2001, p. 13). 

 

Zonder verifieerbare data als ruggengraat, kan de lezer enkel vertrouwen op de geloofwaardigheid van 

de auteur. Met het gebruik van de persoonlijke stem, speelt de literaire journalist daarop in, zo ook 

Kapuscinski. Het is een techniek die op de journalistieke traditie voortbouwt: het gevoel informatie 

van een ooggetuige, van een primaire bron toegestopt te krijgen, lijkt van grotere waarde te zijn dan 
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gegevens die verworven worden uit officiële documenten (Aucoin, 2001). Literaire journalisten gaan 

daar doorgaans soms nog een stap verder in en verwerken hun eigen persoon in het geheel om het als 

een intenser relaas over te brengen. Door de lezer doorheen het hele onderzoeksproces mee te nemen, 

zet de literaire journalist zijn geloofwaardigheid kracht bij. Dat is precies ook wat Kapuscinski deed. 

Als lezer de moeilijke omstandigheden kennen die de reporter onderweg doormaakt om informatie te 

bemachtigen, sterkt het vertrouwen in de waarachtigheid van het verhaal. Of zoals we dit deel 

aanvingen: „het ooggetuigenverslag is de ziel van de journalistiek‟ (Hagen, 2002, p. 13). En met die 

ziel wordt niet geknoeid, „eye-witness evidence […] makes for authenticity‟ (Aucoin, 2001, p; 13).  

 

Met het narratieve kader waarin ze hun research gieten, bieden literaire journalisten ons een breder, 

intenser en persoonlijker beeld van de werkelijkheid. Een „werkelijkheid‟ die echter, net zoals de 

„klassieke journalistiek,‟ eveneens aan beperkingen gekluisterd is die het genre typeren. De ruimte tot 

interpretatie is groot, heel groot, zo is ook uit Kapuscinski‟s werk gebleken. Geen massa aan 

verifieerbare bronnen, maar enkel het onderzoeksvermogen van de schrijver-journalist is waar de lezer 

op kan terugvallen. Dat vertrouwen geldt als tweesnijdend zwaard: het biedt de lezer geen zekerheid 

omtrent de waarachtigheid van de gebeurtenissen, maar tevens is het de enige bouwsteen waaruit de 

journalist is opgetrokken. Zijn geloofwaardigheid is zijn alles. Dat is het standpunt van waaruit Aucoin 

(2001) Kapuscinski verdedigt, ondanks dat hij de deontologische zwaktes in zijn journalistieke oeuvre 

kent. Echter, Aucoins gestaafde uiteenzetting dateert van voor Domoslawski‟s verontrustende 

bevindingen. Waar Kapuscinski‟s oeuvre zich voorheen in een wazig gebied bevond, is de 

deontologische grens die daarin overschreden werd nu zichtbaar. Historische gebeurtenissen zijn te 

belangrijk om ze zonder respect voor hun waarachtigheid te behandelen, schrijft Timothy Garton Ash 

(2010, 13 maart, p. 46), Professor in Europese studies aan de Universiteit van Oxford. „Over wat 

Kapuscinski deed, bestaat echt geen twijfel meer,‟ gaat hij verder. „De vraag is hoe we er tegenaan 

kijken‟ (Ash, 2010, 13 maart, p. 46).  

 

Het antwoord op die vraag belicht Ash vanuit verschillende standpunten. Tot Kapuscinski‟s vurige 

verdedigers rekent hij onder meer de Amerikaanse auteur Lawrence Weschler – „Wat maakt het uit op 

welke plank we The Emperor en Shah of Shahs plaatsen: fictie of non-fictie? Het blijven altijd 

schitterende boeken.' – en journalist Neal Ascherson – „Bijna alle journalisten, op een handvol heiligen 

na, dikken zo nu en dan citaten aan of schuiven een beetje met tijdstippen en plaatsen om het effect te 

versterken. Misschien zouden ze dat niet moeten doen, maar ze - wij - doen het toch.' (Ash, 2010, 13 

maart, p. 46). Ash zelf zet zich daar tegenover door een grenszone voor ogen te houden die in geen 

geval onder de non-fictievlag mag over overschreden worden. Eerlijkheid tegenover de lezers zou 

daarbij reeds als argumentatie moeten volstaan. „Op zijn minst een deel van de spanning die het lezen 

van een schrijver als Kapuscinski oproept, komt tenslotte doordat we geloven dat die dingen echt zijn 

gebeurd.‟ (Ash, 2010, 13 maart, p. 46). Met de woorden van Horace Engdahl, dat „waarheid 



32  

aanvankelijk niets anders is dan wat een geloofwaardige getuige verklaart,‟ graaft Ash (2010, 13 

maart, p. 13) nog dieper in het journalistieke vak: 

 

„Er zijn, lijkt mij, weinig roepingen met meer verantwoordelijkheid voor een mens 

gewapend met een pen dan een oprechte getuige te zijn van grote en ernstige gebeurtenissen. 

[…] Uit respect voor die historische verantwoordelijkheid, en de „non-fictiebelofte' die we 

aan onze lezers doen, moeten we ons zo goed mogelijk aan de feiten houden. […] We maken 

allemaal fouten. Niemand ziet het totale plaatje of kan echt objectief zijn. Iedereen heeft een 

opvatting. Maar als ik zeg dat ik dat gezien heb, dan heb ik dat gezien. Het was niet in een 

andere straat, op een ander tijdstip of door iemand anders aan me verteld bij een borrel in een 

hotelbar.‟ (Ash, 2010, 13 maart, p. 46) 

 

Zowel van de schrijver als de journalist in Kapuscinski kunnen we enkel leren, in het bijzonder van het 

talent van de eerste en de fouten van de tweede. Dat was ook het stuwende opzet dat schuilging achter 

Domoslawski‟s omstreden biografie. Zijn meester in een slecht daglicht stellen, was niet wat hij 

beoogde. Ook na zijn onthullingen bejubelt hij Kapuscinski‟s schrijftalent in interviews met de meest 

lovende woorden: „Ik vind zijn boeken nog steeds prachtig en precieus. Maar ik denk niet dat De 

keizer als een waar relaas moet gelezen worden. Kapuscinski maakte intellectuele constructies en 

universaliseerde menselijke gedragingen. Ik denk dat men het boek beter kan lezen als een traktaat 

over de macht dan als de geschiedenis van een Ethiopische feodale heerser.' (Sels, 2010, 3 maart, p. 

43). Een foutief gelabeld eindproduct klinkt als een overdreven marktgerichte vaststelling, maar daarin 

schuilt wel de basis van de deontologische verwarring. Aan de kwaliteit en de kracht van 

Kapuscinski‟s werk valt niet te twijfelen, aan de labels die het draagt wel. Als schrijver en journalist 

ga je nu eenmaal nooit alleen op stap, maar steeds met een lezer aan de hand. In ruil voor zijn blinde 

vertrouwen heeft hij het recht te weten of hij zich in de werkelijkheid bevindt of in een sprookjesbos 

vertoeft. 
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4. Literatuur, journalistiek of literaire journalistiek? 

Literaire journalistiek is een kruispunt waarop nogal wat statische begrippen tegenover elkaar komen 

te staan, op papier althans. Het onderscheid tussen fictie en non-fictie bijvoorbeeld, oogt als een 

strakke grens tussen zwart en wit. Kapuscinski‟s case-study leerde ons echt dat die theoretische 

rechtlijnigheid in de praktijk bedolven wordt onder de gelaagdheid van stijl en narratie. Ook met de 

indelingen objectiviteit-subjectiviteit en literatuur-journalistiek is het heldere beeld dat theoretici 

voorhouden zelden ontleend aan de praktijk. Zo lijkt de literair-journalistieke brug die we doorheen 

deze literatuurstudie voor ogen hielden volgens menige academici niet te bestaan. De drang om het 

genre geheel binnen het journalistieke en buiten het literaire domein – of omgekeerd – te categoriseren 

is groot.  

 

Academici die de literaire journalistiek als genre tot de literatuur rekenen, gaan daarbij enig 

onderscheid tussen feit en fictie uit de weg. Beoordelingen gebeuren op basis van narratieve cohesie, 

waarschijnlijkheid en andere literaire criteria. Aucoin (2001, p. 6) plaatst onder meer Hellman, Heyne 

en Zavarzadeh binnen deze denkrichting, waarbij de laatste alle vormen van journalistiek als fictie 

bestempeld. Heyne maakt iets minder drastisch het onderscheid tussen accuraatheid en betekenis als 

„two different kinds of truth,‟ met daaraan toegevoegd: „inaccuracy is not necessarily fatal to a 

nonfiction text‟ (Aucoin, 2001, p. 6-7). Waar Heyne inaccuraatheid niet als doodzonde van de non-

fictie bestempelt, doen anderen dat wel. Zij legitimeren literaire journalistiek als een genre behorend 

tot de journalistiek dat verifieerbaarheid en accuraatheid als vereisten voorop stelt. Van daaruit 

vertrekkende, geeft Connery literaire journalistiek gestalte als „nonfiction printed prose whose 

verifiable content is shaped and transformed into a story or sketch by use of narrative and rhetorical 

techniques generally associated with fiction‟ (Aucoin, 2001, p. 7). De kwaliteit ervan huist in de 

echtheid van mensen, plaatsen en gebeurtenissen met verifieerbare details als essentie, voegt hij er aan 

toe. Ook Sims, Wilkins en Kramer, die binnen deze literatuurstudie reeds journalistieke kenmerken 

aan de literaire technieken toevoegde, delen een visie op literaire journalistiek als behorende tot de 

journalistiek. Kramer en Sims schreven daarbij hun accuraatheidsstandaarden neer als een reeks 

geboden voor de literaire journalist: 

 

„The literary journalist must use no composite scenes, no misstated chronology, no 

falsification of the discernible drift or proportion of events, no invention of quotes, no 

attribution of thoughts to sources unless the sources have said they‟d had those thoughts [...]. 

Characters also, should not be wholly invented by the author nor composed from two or 

more real people.‟ (Aucoin, 2001, p. 7).  

 

Opmerkelijk is hoe Kramer en Sims samengestelde personages uit literaire journalistiek verbannen, 

terwijl Hollowell het gebruik van composite characterization net als een kenmerk van het genre 
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aanhaalt (zie supra). Bovenal typerend voor het genre blijkt alweer de gebrekkige eenduidigheid te 

zijn. Ook voortbouwen op verifieerbaarheid als basisvereiste om literaire journalistiek binnen het 

journalistieke domein te huisvesten, is om verscheidene problematisch, meent Aucoin (2001, p. 7-8). 

Vier beweegredenen leiden hem daartoe: Vooreerst gaat het voorbij aan een wetenschappelijke en 

filosofische consensus - die alsmaar luider klinkt - die het bestaan van een verifieerbare realiteit die 

aan de hand van logisch-positivistisch empirisme kan beschreven worden, ontkent. Realiteit is sociaal 

en cultureel geconstrueerd. Daarenboven houdt het gebruik van verifieerbaarheid als maatstaf een 

ontkenning in van de hedendaagse journalistiek die een waarheid creëert, gebouwd op culturele 

conventies, om het status quo te handhaven. Als derde beweegreden haalt Aucoin (2001) de dominante 

narratieve theorie aan die niet met zo‟n maatstaf te verzoenen is, aangezien deze theorie de overdracht 

van feiten steeds in een narratieve kader plaatst. In zekere zin brengt dit ook fictionalisering met zich 

mee, waardoor een onderscheid tussen „verifieerbare literaire journalistiek‟ en „fictionele literaire 

jouralistiek‟ niet stand houdt. Ten slotte worden met verifieerbaarheid als maatstaf de grenzen van 

literaire journalistiek omheen een te nauw gebied getrokken. De grote lijnen van de „kleine 

geschiedenis‟ zijn veelal moeilijker te achterhalen dan details uit overbelichtte historische 

gebeurtenissen. Bijgevolg zouden zowel schrijvers als journalisten die uit het minder gerapporteerde 

verleden putten, uitgesloten worden terwijl ze tot het hart van het genre behoren.  

 

Verdergaand op de twee besproken denkrichtingen, kunnen we stellen dat elke minste categorisering 

afbreuk doet aan het literair-journalistieke genre. Door literaire journalistiek bij literatuur te scharen, 

kent men het een te ruim gebied toe, afgebakend door te lakse vereisten omtrent het waarheidsgehalte. 

Literaire journalistiek tot de journalistiek rekenen, is focussen op een terrein dat, ingeperkt door te 

strenge criteria omtrent verifieerbaarheid, tekort doet aan de literaire charme en de narratieve kracht. 

In het bijzonder die narratieve kracht wordt onderschat, meent Aucoin (2001, p. 12): „Through the 

telling of stories and the writing of literature, writers and readers join in the constitution of reality and 

meaning. […] It is understanding, in particular, that has a vital source in good literature.‟ Aan de hand 

van het inzicht in personen, gebeurtenissen en levensstijlen dat een narratief kader biedt, leren we ook 

meer over de feiten die er achter schuilgaan. Aucoin (2001, p. 12) citeert Code wanneer hij een 

onderscheid maakt in „knowledge by acquitance‟ en „knowlegd by description‟. De eerste soort kennis 

vergaard men op basis van eigen ervaringen, de tweede soort is omvat kennis die we opnemen uit 

geschreven en gesproken verklaringen. „Knowledge from literature, then, stands between these two. It 

includes descriptive knowledge, but also, because literature shows rather than tells, it provides 

vicarious experience, taking one into it so that one experiences it almost directly,‟ besluit Aucoin 

(2001, p. 12).  
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DEEL 2: 

EMPIRISCH ONDERZOEK 



36  

1. Methodologie  

1.1. Opzet 

De vooropgestelde doelstelling van deze masterproef omvat het verkennen de Vlaamse literaire 

journalistiek. Dat dit een nauwelijks ontgonnen terrein is, toont de enorme schaarste aan academische 

literatuur over Nederlandstalige literaire journalistiek aan. Bijgevolg berust het opzet van deze 

masterproef in de eerste plaats op een descriptief onderzoek. In de literatuurstudie voorafgaand aan dit 

onderzoek hebben we gepoogd een algemeen kader op te hangen dat tegelijk het hart en de knelpunten 

van het genre omvat. Door de kenmerken en bevindingen in de mate van het mogelijke te ontdoen van 

geografische en tijdsgebonden elementen, kwamen we tot erkende parameters om literaire 

journalistiek dichter bij huis tegen af te toetsen. Het gebrek aan eenduidigheid omtrent de 

deontologische knelpunten tussenin journalistiek en literatuur blijft echter problematisch. Aangezien 

dat aan de essentie van deze masterproef raakt, onderbouwen we dit onderzoek in eerste instantie met 

diepte-interviews.  

 

1.2. Onderzoeksmethode: de kwalitatief-interpreteerbare inhoudsanalyse en het diepte-interview  

Het kwalitatief onderzoek van deze masterproef steunt op de inhoudsanalyse van het werk van de 

onderzoekseenheden, gevolg door diepte-interviews met hen. Die inhoudsanalyse heeft betrekking op 

een kwalitatief-interpreterende werkwijze. Aan de hand van deze werkwijze bestuderen we het 

onderzoeksmateriaal, met name het literair non-fictiewerk van de onderzoekseenheden. „In het 

kwalitatief-interpreterende onderzoek met name komt naar voren dat betekenissen niet rechtstreeks 

door het materiaal zelf worden aangegeven, waardoor de competentie van de waarnemer als 

interpretator/betekenisgever van belang is‟ (Wester et al., 2006, p. 576). Aan de hand van de 

parameters kunnen we in het werk van de auteurs op zoek gaan naar kenmerken die literaire 

journalistiek typeren of net niet. Het bestuderen van hun werk voorziet onze vragenlijst ook meteen 

van meer diepgang (den Boer et al., 1994). 

 

Voor die vragenlijst konden we onder meer beroep doen op het werk van Boynton (2005) en Ceelen 

en Van Bergeijk (2007). Zij bestudeerden de voorbije jaren de nieuwe generatie literaire journalisten 

in hun thuisland, respectievelijk de VS en Nederland, eveneens aan de hand van diepte-interviews. 

Centraal stond onder meer het aftasten van de journalistieke beginselen en de vergelijking tussen de 

gehanteerde technieken van vroeger en nu. Hun vragenlijsten dienen dan ook als basis voor dit 

onderzoek, weliswaar aangevuld met vragen over de ontwikkeling van literaire non-fictie in 

Vlaanderen en het bijhorende financiële plaatje. Voor het interview met Ides De Bruyne werd de 

vragenlijst bijgestuurd in de richting de economische knelpunten van het genre. 

 

Dat de keuze viel op diepte-interviews om de literatuurstudie en kwalitatief-interpreteerbare 

inhoudsanalyse te onderbouwen, ligt enigszins voor de hand. Met betrekking tot een onderwerp dat 
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gekenmerkt wordt door een vage afbakening, is de vrijheid om accenten en invalshoeken bij te sturen 

cruciaal. Aangezien het gaat om het aftasten van een jong genre in Vlaanderen, zijn diepte-interviews 

het perfecte werktuig om op de juiste momenten te graven en om vanuit een breder spectrum alsmaar 

concreter te specialiseren. Begrippen als „literair‟ en „journalistiek‟ zijn voor interpretatie vatbaar. We 

komen ze dan ook langs diezelfde interpretatieve weg tegemoet. Mogelijks komen er tegengestelde 

meningen voort uit de interviews, op zo‟n moment is het cruciaal de achterliggende motivatie te 

kunnen uitdiepen. Hier zou een algemene, vastgelegde vragenlijst tekortschieten. Voor de uitwerking 

van de diepte-interviews opteerden we voor een onderlinge vergelijking van de auteur die berust op de 

profilering van de literaire journalist, de journalistieke beginselen, de narratieve technieken en de 

huidige stand van zake. De eerste drie pijlers werden ook voor elke auteur afzonderlijk uitgebreid 

geanalyseerd aan de hand van fragmenten. Deze individuele analyses werden als bijlage aan de 

masterproef toegevoegd. 

 

1.3. Selectie van de onderzoekseenheden 

In het nauwelijks ontgonnen terrein van een genre dat moeite heeft met zich te profileren, is de keuze 

van de onderzoekseenheden allerminst vanzelfsprekend. Sommige auteurs worden al snel aan het 

genre toegeschreven, anderen scharen zich zelf onder het label en een laatste groep verwerpt alle 

categorisering. Rudi Rotthier behoort via Meer dan feiten van Ceelen & Van Bergeijk tot de eerste 

groep, terwijl David Van Reybrouck en Chris De Stoop door de verwijzing naar literaire non-fictie op 

de ruggen van hun boeken in de tweede categorie belanden. Aangezien het werk van Bernard Dewulf 

en Geert Van Istendael aan de genrekenmerken literaire journalistiek voldoet en toch niet bij de andere 

categorieën thuishoort,  leunen zij aan bij de derde groep. 

 

Een minimum van twee gepubliceerde werken die aan de kenmerken van literaire journalistiek 

voldoen, is een vereiste. De keerzijde van die regel is echter dat debutanten als Eric Rinckhout, Lode 

Delputte en Pascal Verbeken op die manier uitgesloten worden. De keuze viel op de minimumgrens 

van twee literaire non-fictiewerken om eenmalige „uitstapjes‟ naar het genre niet in het onderzoek te 

laten binnensijpelen, maar tevens een drempel van slechts twee publicaties om ook het gewicht van het 

fictiewerk te kunnen laten doorwegen. Auteurs die zich zowel aan fictie als aan non-fictie wagen zijn 

zich misschien meer bewust van de grenzen omheen elk vakgebied. Ook hun aandacht voor de 

technieken ontleend aan de fictie en toegepast op non-fictie is mogelijks groter. Niet onbelangrijk is 

ook de link de „gewone‟ journalistiek om de verschillen tussen beiden „soorten‟ journalistiek te 

kunnen uitdiepen. Op die manier kunnen we tevens een brug slaan tussen het boeken- en 

perslandschap.  

 

Om een zo groot mogelijke onderlinge variatie te bekomen, hielden we ook de aangekaarte 

onderwerpen, invalshoeken en ervaringen van de mogelijke onderzoekseenheden in het achterhoofd. 
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Uiteindelijk viel onze keuze voor vijf auteurs die samen een waaier aan onderwerpen en 

problematieken aankaarten. Rudi Rotthier wijdt zich volledig aan de reisreportage, Geert Van 

Istendael neemt het politieke aandeel voor zijn rekening neemt, David Van Reybrouck en Bernard 

Dewulf graven in de culturele geschiedenissen en Chris De Stoop grijpt naar de kern van de 

onderzoeksjournalistiek door onder meer drugs- en prostitutiemilieus uit te kammen. Dat het enkel 

mannen zijn die in dit rijtje voorkomen, had op toeval kunnen berusten, maar dat doet het niet. Lieve 

Joris voldoet zeer zeker aan alle gestelde eisen en hoorde eveneens aan het woord gelaten te worden, 

maar zij was niet beschikbaar gedurende deze onderzoeksstudie. 
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2. Voorstelling van de onderzoekseenheden: werk en thematiek 

2.1. David Van Reybrouck 

David Van Reybrouck (1971) is cultuurhistoricus, archeoloog en schrijver. Journalistieke bijdragen 

leverde hij als freelancer en columnist voor De Morgen, al vonden zijn stukken ook al hun weg naar 

De Standaard. Met De plaag. Het stille knagen van schrijvers, termieten en Zuid-Afrika. zette hij in 

2001 zijn eerste stap in het boekenlandschap. Een stap die onder meer met de Debuutprijs (2002) en 

een nominatie voor De Gouden Uil beloond werd. Het boek, dat al snel de term „literaire non-fictie‟ 

opgeplakt kreeg, werd later bewerkt tot een toneelstuk Die Siel van die Mier (2004) en binnen dat 

genre volgden ook N (2006) en de theatermonoloog Missie (2007). Voor het laatste werd hem de 

Arkprijs van het Vrije Woord 2008 toegekend, een morele prijs die zich over het hele oeuvre spreidt 

als „een erkenning van een zoeker naar waarheid, vrijheid, eerlijkheid‟ (Leyman, 2008).  

„De mooiste erkenning uit mijn carrière,‟ voegt Van Reybrouck er zelf aan toe. In vrijwel alle genres 

lijkt hij thuis te zijn, want met de roman Slagschaduw (2007) en het essay Pleidooi voor populisme 

(2008) ontbreekt het niet aan variatie binnen zijn oeuvre. Als we binnen de literatuur even in hokjes 

denken, heeft David Van Reybrouck ze haast allemaal al van binnenuit gezien. Vooral in het 

ogenschijnlijk kleinste hokje lijkt hij het naar zijn zin te hebben, daar zijn jongste werk Congo. Een 

geschiedenis., dat in mei 2010 verscheen, opnieuw een vrucht van de literaire non-fictietak is. In het 

kader van ons onderzoeksdomein staan dus zowel zijn debuut, De Plaag, als het pas verschenen 

Congo centraal, met daartussen bijna decennium aan verandering in het genre. 

 

2.2. Rudi Rotthier  

Rudi Rotthier (1957) werkte tot ‟89 in vaste dienst bij De Morgen. Nadien maakte hij al reizend 

reportages, onder meer voor De Morgen, De Standaard Magazine en De Volkskrant. Bij het verlaten 

van de redactie van De Morgen had hij zijn eerste boek af, een roman. Sindsdien is het echter het non-

fictiepad, dat hem door alle werelddelen leidt, waar hij niet meer van afwijkt. Het recht op dwaling 

(1994) was zijn eerste boek binnen die non-fictietak, gevolgd door Kinderen van de krokodil (1995), 

een reisreportage die kinderarbeid tegen de Indiase achtergrond schetst. Voor Het gulle continent 

(1997) en Het beste land ter wereld (2000) trok hij door Oost-Afrika en Canada. In dat laatste land 

verdiepte hij zich in archieven om de oorspronkelijke geschriften van de eerste Canadese 

ontdekkingsreizigers uit te diepen, wat Caesars van de wildernis (2000) opleverde.  

 

Naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen in 2000 portretteerde hij Borgerhout voor De 

Morgen en de mate waarin extreem-rechts er voet aan wal had. Uit die columns groeide later Hotel 

Fabiola (2001). In de nasleep van 9/11 vatte hij een reis aan doorheen moslimlanden voor De 

koranroute (2003). „Dé islam‟ versplinterde hij in impressies die samen een gebied in al zijn 

verscheidenheid schetsen. Hiervoor sleepte Rotthier in 2004 de Bob den Uyl Prijs in de wacht. Na het 

Midden-Oosten volgde een aansluitende reis door de Verenigde Staten tegen de achtergrond van de 
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presidentsverkiezingen. Het land dat zichzelf bemint (2004) volgde daaruit. Het relaas van een tocht 

langs 31 Zuidzee-eilanden leverde ten slotte De andere kant van de wereld (2008) op. Recentelijk 

verscheen van zijn hand ook de zesdelige reportagereeks De Overkant in De Morgen, waarvoor hij het 

leven in de twee armste gemeenten van België in kaart bracht: Sint-Jans-Molenbeek en Sint-Joost-ten-

Node. Daarvoor ging Rotthier telkens een maand in beide gemeenten wonen, wat op zich al duidt op 

de grote mate van inleving die met zijn onderzoeksjournalistiek gepaard gaat. Rotthiers oeuvre omvat 

een waaier aan bestemmingen, waar hij al dan niet in opdracht aanmeerde. Van thema's over arbeid en 

uitbuiting tot religie, een maatschappelijke problematiek belicht hij in een groter kader van impressies.  

 

2.3. Geert Van Istendael 

„Geert Van Istendael (1947) is schrijver, essayist en dichter,‟ staat op de rug van enkele van zijn 

boeken te lezen. Tot 1993 was hij ook journalist en nieuwslezer bij de openbare omroep, sindsdien 

wijdt hij zich geheel aan het schrijverschap. Debuteren deed hij met de dichtbundel De iguanodons 

van Bernissart (1982), maar al snel volgden ook essays, waaronder Het Belgisch labyrint (1989) en 

Arm Brussel (1992). Het oeuvre van Van Istendael omvat een behoorlijke opsomming van zowel 

fictie- als non-fictiewerk. Naast Het Belgisch labyrint en Arm Brussel wordt binnen dit studiegebied 

ook de focus gelegd op enkele van zijn meer recente essays, in het bijzonder Mijn Nederland (2005) 

en Mijn Duitsland (2007). De genoemde werken geven het relaas weer van een tocht door een land en 

diens geschiedenis. Vooral het Belgische politieke bestel en zijn geboortestad Brussel staan in een 

groot deel van het non-fictiewerk van Van Istendael centraal. Dit geldt ook voor zijn jongste boek dat 

weldra verschijnt: Manneke Pis. Een biografietje 

 

2.4 Bernard Dewulf 

„Bernard [Dewulf] is altijd meer dichter en essayist geweest dan journalist,‟ lezen we in De Standaard 

daags nadat hij de Libris Literatuurprijs 2010 won voor zijn jongste poëtisch non-fictiewerk Kleine 

Dagen (Hemmerechts, 2010, 12-13 mei, p. 21). Nochtans duiken in het verlengde van dat 

journalistieke kranten op als De Morgen en NRC Handelsblad op. Lange tijd coördineerde Dewulf 

(1960) de cultuur- en boekenbijlage „Café des Arts‟ van De Morgen. Ook de voorpaginacolumn van 

die krant verzorgde hij tot mei 2009, toen besparingen zich bij De Morgen opdrongen en hij aan de 

deur werd gezet. Van 1998 tot 2001 was hij samen met Frank Albers tevens hoofdredacteur van het 

Nieuw Wereldtijdschrift. In eerste instantie schreef Dewulf over literatuur en beeldende kunst, 

onderwerpen die ook in zijn boeken terugkeren. Zijn intrede in de literatuur voltrok zich toen hij in 

1995 debuteerde met de dichtbundel Waar de egel gaat. Sindsdien ging hij niet enkel de dichtkunst 

verder verkennen met een tweede bundel (Blauwziek, 2006), ook een roman (Kleine dagen, 2009) en 

twee non-fictieboeken (Bijlichtingen, 2001; Naderingen, 2007) volgden. Het zijn die laatste twee 

werken, waarvan het grootste deel eerder al verscheen in kranten en tijdschriften, die in deze analyse 

centraal staan.  
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De thematiek en de persoonlijke relaties die achter bepaalde kunstwerken schuilgaan, worden naast 

elkaar ontplooid en vervolgens verbonden. Aan de zee die als onderwerp al met duizenden gezichten 

geschilderd werd, hangt Dewulf bijvoorbeeld een apart hoofdstuk op waarin de onderlinge 

vergelijking tussen een aantal schilders en hun portretten van de zee centraal staat. Om daartoe te 

komen, diepte Dewulf de kunstgeschiedenis uit in een zoektocht naar woonplaatsen, ateliers, 

landschappen en decors die, elk met hun eigen lichtinval, een werk bepalen.  

 

2.5. Chris De Stoop 

Chris De Stoop (1959) is schrijver en journalist bij Knack. „Dit is het waargebeurde verhaal van‟ prijkt 

als aanloop naar de inhoud op de rug van het merendeel van zijn boeken. En dat zijn er nogal wat. Met 

Ze zijn zo lief, meneer zorgde hij in 1992 voor opschudding met een undercoverreportage die een 

netwerk van vrouwenhandel van binnenuit belichtte. Internationaal succes en parlementaire 

onderzoekscommissies volgden eruit. De reeks in Knack die aan het boek vooraf ging, was eveneens 

al befaamd. Hierbij ging het niet om voorpublicaties, die series ziet De Stoop enkel als ruwe grondstof 

voor het eigenlijke boek.  

 

In het verlengde van zijn debuut had ook Haal de was maar binnen (1996), dat de deportatie van 

illegalen in de Europese Unie aankaart, impact op het politieke beleid. Vertrekkend vanuit een 

maatschappelijke problematiek volgden nadien Ik ben makelaar in hasj (1998), De Bres (2000), Zij 

kwamen uit het Oosten (2003), De vuurwerkmeester (2005), Het complot van België (2007) en Vrede 

zij met u, zuster (2010). Met betrekking tot het deze scriptie vallen slechts twee boeken buiten het 

onderzoeksdomein: de roman De vuurwerkmeester en Zij kwamen uit het Oosten, een vertelling die 

gedeeltelijk op fictie berust. Voor dat laatste boek mocht hij in 2004 de Gouden Uil Publieksprijs in 

ontvangst nemen. 

 

In de thematieken die De Stoop aankaart, gaande van politiek tot religie, liggen actuele en 

maatschappelijke relevantie steevast binnen handbereik. De verregaande research en grote mate van 

inleving in het onderzoek die daaruit volgen, stellen De Stoop in staat om een bepaalde problematiek 

van binnenuit een specifiek milieu te belichten. Voor zijn jongste werk Vrede zij met u, zuster, dat het 

verhaal vertelt van de Belgische terroriste Muriel Degauque, dompelde hij zich onder in 

politiedossiers, interviews en een decor als Bagdad. Meer dan de gekende feiten op zich, schetst het 

verhaal de persoonlijke motivaties, problemen en omstandigheden die haar tot de zelfmoordaanslag 

dreven. Of zoals hij het zelf noemt: „De banaliteit van terrorisme.‟  

 



42  

3. Profilering: de journalist als literator, de literator als journalist?  

Hoezeer we hogerop de categoriseringsdrang der academici aan de kaak stelden, gaan we toch graag 

even op hun elan verder. Door vanuit de abstractie van of de journalistiek of de literatuur te 

vertrekken, naderen we gestaag maar zeker de grijze zone tussenin beide disciplines die zich zo 

moeilijk laat beschrijven. Door de literair-journalistieke kenmerken uit hun werk te zeven, kunnen we 

– naargelang de formuleringen, het aandeel details, de aanwezigheid van de auteur in het verhaal, 

enzovoort – de voorgestelde auteurs al enigszins plaatsen op de brug die literatuur met journalistiek 

verbindt. Echter, vanuit welke hoek benaderen zij zelf hun werkwijze en wat er uit volgt? In alle 

abstractie gesteld: zijn zij literatoren die zich aan journalistiek wagen of eerder journalisten proevend 

van de literaire stijlmiddelen? 

 

David Van Reybrouck vangt aan door zichzelf voor te stellen als schrijver,  niet als journalist. In eerste 

instantie gaat het hem daarbij om het verschil in betekenis met betrekking tot de relatie die je opbouwt 

met mensen. „Zeker in Vlaanderen is er een soort van haat-liefdeverhouding met de pers. Journalisten 

noemt men pottenkijkers, terwijl schrijvers een ander aura hebben,‟ zegt hij. Daarnaast doet ook zijn 

manier van werken hem eerder naar de term schrijverschap dan naar de journalistiek grijpen, vooral 

het jachtige van die laatste discipline laat hij daarbij achterwege: „Ik werk trager, rustiger en ook ben 

ik iets minder opdringerig, denk ik. Ik probeer meer de gehele persoon te portretteren en niet enkel één 

getuigenis.‟ Ook Rudi Rotthier, Bernard Dewulf en Chris De Stoop scharen zich eerder achter de term 

„schrijver,‟ aangevuld met journalistieke trekjes. „Je kunt wat ik gedaan heb in zekere zin wel 

onderzoeksjournalistiek noemen,‟ zegt Dewulf, „in die zin dat het op lange termijn is dat je investeert 

in iemand die op pad gaat om een verhaal te brengen.‟ Maar gedurende de twintig jaar dat hij voor de 

krant werkte, heeft hij zich nooit echt als journalist beschouwd. De ambitie borrelde steeds om binnen 

die krant andere dingen te doen dan het louter journalistieke: „Ik heb altijd mijn best gedaan om het 

essayistische meer in de krant te krijgen,‟ voegt hij daar aan toe. Bij het aanhalen van de journalist in 

de literator, spreekt Van Istendael dan weer over een ex-journalist, met de klemtoon op het 

tweeletterwoord. De invulling die hij geeft aan de term „journalist‟ komt overeen met wat als een 

definitie van „beroepsjournalist‟ aanschouwd kan worden, wat onder meer de gebondenheid aan een 

medium inhoudt en het bezit van een perskaart.  

 

„Sinds ik weg ben bij de omroep heb ik er niet echt meer op gelet of het journalistiek was of iets 

anders,‟ zegt Van Istendael over zijn werk. Begrippen als objectiviteit, actualiteit en maatschappelijke 

relevantie die als journalistieke kapstokken erkend worden, stelt hij daarbij in vraag: „Als ik het 

radionieuws hoor, is de brand in een asbak in een bejaardentehuis belangrijker dan heel China of Zuid-

Amerika. Relevantie is een buitengewoon link criterium.‟ Zelf hanteert hij veeleer eerlijkheid als 

basiscriterium en helderheid en beknoptheid als stilistische maatstaven. Rotthier schuift eveneens niet 

zozeer objectiviteit, maar wel billijkheid naar voor als maatstaf om de waarheidsgetrouwheid van zijn 
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werk af te toetsen. „Billijk in de zin van als iemand anders naar de feiten die ik beschrijf gaat kijken, 

dat die kan zien wat ik bedoelde en waarom ik het zo beschreven heb. En dat wat ik beschrijf er 

tenminste is. Objectief kan je dat nooit noemen. Stuur een Nederlandse en een Belgische journalist in 

dezelfde auto naar de Gaza-strook, ze zien andere dingen en je krijgt een heel andere neerslag,‟ 

verklaart Rotthier. In het verlengde daarvan stelt hij ook begrijpbaarheid – „een journalistiek criterium‟ 

– centraal. Iemand zonder voorkennis moet alles kunnen begrijpen, maar ook iemand met kennis van 

zake moet iets hebben aan het verslag, meent Rotthier. Door die twee extremen te verzoenen legt hij 

zo in zekere zin een verband tussen de journalistieke ambitie en het hart van de literatuur: „literatuur 

kan ook de essentie raken en tegelijkertijd begrijpelijk zijn.‟ Met nieuwsgierigheid als basishouding 

voorop, lijkt het alsof Rotthier een zeker evenwicht tussen literair en journalistiek heeft gevonden, 

maar een term als „literaire journalist‟ hult hem in dubbelzinnigheid. Tot 1989 werkte hij in vaste 

dienst bij De Morgen, nadien ging hij reizen en columns schrijven. Het leverde hem een 

maandinkomen op waarvan hij in België niet kon leven, maar in het buitenland wel, waarop de 

persbond hem schorste. „Als een soort geuzendaad weiger ik nu de rest van mijn dagen om „journalist‟ 

te zijn,‟ zegt Rotthier.  

 

In tegenstelling tot Rotthier, Van Istendael en Dewulf, profileren Van Reybrouck en De Stoop hun 

werk wel bewust als „verhalende non-fictie‟ of „literaire journalistiek‟. De Stoop zegt van bij het begin 

naar het genre verwezen te hebben als zijnde datgene waartoe hij behoort: „Het was zeker mijn streven 

om de liefde voor literatuur en de interesse in sociale problemen te combineren,‟ klinkt het. In één 

adem noemt hij Hunter S. Thompson, Truman Capote en E.L. Doctorow als voorbeelden die hem in 

het genre ingeleid hebben. De Stoop is daarmee de enige van de bestudeerde auteurs die naar de 

Angelsaksische non-fictievleugel in het algemeen en het New Journalism in het bijzonder als 

voorloper teruggrijpt. Door de term „literaire non-fictie‟ nadrukkelijk te gebruiken, maakten De Stoop 

en Van Reybrouck het genre tevens homogener. Zo was De Plaag van Van Reybrouck onder meer een 

inspiratiebron voor Erick Rinckhout, die nu op zijn beurt zijn werk onder de vlag van het literaire non-

fictiegenre laat varen. Met slechts enkelen die er invulling aan geven gaat het in Vlaanderen evenwel 

niet om een volwaardig genre, nuanceert Van Reybrouck. Lieve Joris en Chris De Stoop noemt hij als 

auteurs die het Vlaamse pad der literaire journalistiek voor hem al enigszins plattraden. Rest Chris De 

Stoop enkel Lieve Joris om als voorganger in Vlaanderen te erkennen. 

 

Wat het genre in Van Reybrouck aantrekt, is „de traagheid, de concentratie en de diepgang die je in de 

dagbladjournalistiek mist.‟ Ook De Stoop lijkt zich daar in te vinden wanneer hij de journalistieke 

manier van schrijven en kijken beperkend noemt. „Wat kranten vragen is een op feiten gerichte visie, 

maar in de loop der jaren leer je dat dat nauwelijks een deel van de werkelijkheid dekt. Een feit is het 

resultaat van een voorgeschiedenis en het begin van een nieuwe ontwikkeling. In de journalistiek 

wordt dat volledig aan de kant geschoven.‟ Vooral met betrekking tot zijn jongste boek Vrede zij met u 
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zuster licht De Stoop toe hoe een wezenlijke context noodzakelijk is om de feiten begrijpbaar te 

maken. „In het verhaal van een koppel dat van Brussel naar Bagdad trekt om zich op te blazen, is het 

amoureuze iets heel belangrijk,‟ zegt hij. Waar analyses over terrorisme zich in de pers beperken tot 

het rekruteren, het trainen en het brainwashen van mensen, ging De Stoop op zoek naar de sociale en 

psychologische problemen die er achter schuilgaan, dimensies die doorgaans buiten de dagdagelijkse 

journalistiek vallen. Echter, „uiteindelijk zal het wel de leugen zijn die de geschiedenisboeken zal 

halen en niet het meer genuanceerde verhaal,‟ vreest De Stoop. De journalistieke blik die hij tijdens 

het schrijven van zijn boeken hanteert, verschilt dan ook merkelijk van die waarmee hij voor Knack de 

actualiteit belicht. Hij spreekt erover alsof hij in twee verschillende journalistieke werelden kan 

vertoeven, één „gewone‟ en één die onder het oppervlak van die „gewone‟ journalistiek doorgraaft.   

 

Binnen die laatste wereld berust De Stoop zich voor de inhoud op feiten en een onderzoek naar die 

feiten. Om daaraan vorm te geven wendt hij zich tot de literatuur. Daarmee geeft hij op zich een 

duidelijke invulling aan de manier waarop het verhalende zich voor hem met de journalistiek 

vervlecht, maar al snel blijkt ook dat zelfs zij die de label „literaire non-fictie‟ hanteren, soms in het 

duister tasten omtrent de grenzen van die vervlechting. Onder meer uit een stukje terminologie dat 

Van Reybrouk aan de verantwoording van De Plaag toevoegde, illustreert dat: 

   

„Literaire non-fictie is een vaag genre waarvan niemand precies weet waar het geplaatst moet 

worden. Ik allerminst. Wat met „literair‟ bedoeld wordt, is me in ieder geval niet geheel 

duidelijk. Maar ik weet wel dat het om non-fictie gaat: niets van wat hier als reportage 

verteld wordt, is niet voorgevallen. Elke gelijkenis met werkelijk bestaande namen, personen 

of plaatsen, berust op moedwil.‟ (Van Reybrouck, 2001, p. 301) 

 

„De roman is duidelijker afgebakend,‟ gaat Van Reybrouck verder, „net zoals het sonnet of de 

theatermonoloog, maar literaire non-fictie is een parapluterm.‟ Maar de vaagheid die het genre 

kenmerkt, stoort Van Reybrouck niet. „Ik voel me vrij in dingen die niet al te sterk zijn afgebakend. 

Het is een beetje zoals Brussel, dat is geen Vlaamse stad, dat is geen Waalse stad, maar een stad die 

van niemand is en waar iedereen zijn ding mag komen doen. Ik heb als auteur weinig 

genrebekommernissen en ik vind het wel leuk om net met genres te experimenteren.‟  

 

Die genrebekommernissen vinden we trouwens bij geen van bestudeerde auteurs terug. „Er zit 

journalistiek in,‟ zegt Van Istendael wanneer hij werken als Mijn Nederland of Mijn Duitsland aan 

genres probeert toe te schrijven, maar essayistiek is de term die hij er eerder zou opkleven. Daarbij 

stelt hij zich luidop de vraag „Maar wat is de scheidingslijn met journalistiek?‟ Die lijn poogde hij 

eerder al te trekken, „maar ik heb ze niet gevonden,‟ zegt hij, „ik geloof niet in de opdeling van 

genres.‟ Besluiten doet Van Istendael in climax: „Grenzen zijn censuur.‟ 
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4. Journalistieke beginselen 

De objectieve houding gaat voor de journalist doorgaans gepaard met het behouden van de nodige 

afstandelijkheid ten opzichte van het subject. Zoals de literatuurstudie aantoonde, is dit het element dat 

binnen het onderzoek van de literaire journalist afgezwakt wordt ten gunste van de inleving in dat 

onderzoek. Daarenboven focust deze masterproef op het genre in boekvorm, die zich op hun beurt niet 

lenen tot het snel inspelen op gebeurtenissen. Na de objectieve houding komt zo ook het streven naar 

actualiteit als journalistiek beginsel op de helling te staan. Het graven naar dimensies die in de pers 

niet uitgebreid aan bod komen, neemt als vanzelfsprekend tijd in beslag. Tijd die maakt dat je het 

actuele aspect dient te ruilen voor het tijdloze. Met dat laatste aan de slag gaan, ervaart de ene als een 

voordeel, de actualiteit laten ontglippen van de actualiteit noemt de andere frustrerend. De ene is in dit 

geval Chris De Stoop, de andere Rudi Rotthier.  

 

„Ik wil een maatschappelijk fenomeen in kaart brengen waarvan ik overtuigd ben dat het op zijn minst 

een generatie meegaat,‟ klinkt het bij De Stoop. „Het is de structurele problematiek die telt voor mij en 

niet de waan van de dag.‟ Actualiteit is hierbij wel van wezenlijk belang, maar dat hoeft niet de directe 

actualiteit te zijn. Actualiteit laten rijpen, noemt hij het. Maar ook een gerijpte actualiteit zal op termijn 

gedateerd raken. „Je zit hoe dan ook in die dynamiek van tijd en mode, van toevallige belangstelling of 

net geen belangstelling,‟ meent Rotthier. Al heeft ook dat zijn voordelen, gaat hij verder: „je behoudt 

een gedetailleerde momentopname die meer zegt over de continuïteit dan een algemene beschouwing.‟ 

Bovendien neemt het risico op fouten of misinterpretaties af naargelang je je langer binnen een 

onderzoeksdomein begeeft. „Dat is mijn veiligheid,‟ beaamt Rotthier. 

 

Waar Dewulf, met schilderkunst als onderwerp van Bijlichtingen en Naderingen, meer dan de andere 

auteurs vanuit het tijdloze aspect vertrekt, schuilt er in de werken van Van Istendael en Van 

Reybrouck toch nog een opmerkelijk streven naar actualiteit. In een boek als Het Belgisch labyrint van 

Van Istendael worden hedendaagse knelpunten van het land geschetst aan de hand van de 

geschiedenis. Ondanks dat de eerste druk van het boek in 1989 plaatsvond, kan men nog steeds van 

een actueel portret spreken, aangezien Van Istendael het om de zoveel herdrukken actualiseert. De 

laatste, zestiende druk dateert van 2005. Bij Van Reybrouck gaat het nog net iets anders. Zowel voor 

De Plaag als Congo ging hij door met schrijven tot net voor de eigenlijke druk. In Congo 

bijvoorbeeld, stopt de politieke geschiedenis bij wat er in maart 2010 is gebeurd. Daarmee belicht Van 

Reybrouck tevens de meest actuele aspecten van het onderwerp, wat eerder uitzonderlijk is voor 

boeken, al ziet hij ook de keerzijde van die medaille: „Wat aan dit boek het snelst zal dateren, zullen de 

laatste hoofdstukken zijn,‟ zegt hij over Congo. „Zo ging het ook voor De Plaag. Hetgeen het meest 

gedateerd is, is niet wat ik schreef over Marais, niet wat ik schreef over het tijdloze Afrikaanse 

landschap, maar wat ik schreef over Zuid-Afrika zeven jaar na de afschaffing van de Apartheid.‟ 

Niettemin levert het wel een stuk geschiedenis en actualiteit tegelijkertijd op, in een boek nog wel. Of 
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zoals Van Reybrouck het zelf zegt: „Het boek over Congo wil én journalistiek én literair én historisch 

zijn.‟  

 

De twintig pagina‟s bronverwijzing achterin dat Congo-boek brengen ons ook meteen bij de stuwende 

krachten achter het literair-journalistieke genre: de diepgang van het onderzoek. Diepgang die nodig is 

om de grootste zwakte van het genre, de gebrekkige verifieerbaarheid, buitenspel te zetten. „Ik ben 

iemand die ongelooflijk zijn bronnenmateriaal checkt,‟ vertelt Van Reybrouck, „“The story was too 

good to check,” daar ga je me niet vaak op betrappen.‟ Alleen al uit de inleiding van Congo leren we 

dat bronnen checken algauw meer omvat dan achter de eigenlijke feiten aanzitten. Wanneer Van 

Reybrouck ons laat kennismaken met een man die meent geboren te zijn 1882, volgt dit: 

 

„1882? Data zijn een relatief begrip in Congo. Soms heb ik meegemaakt dat ik aan een informant 

vroeg wanneer een voorval plaatsvond en als antwoord kreeg: „Lang geleden, ja, echt lang 

geleden, zeker zes jaar, of nee, wacht even, laat ons zeggen anderhalf jaar.‟ Mijn verlangen om 

een Congolees perspectief te belichten zou nooit helemaal lukken: ik hecht te veel belang aan 

data. En sommige informanten hechtten meer belang aan een antwoord dan een juist antwoord. 

[…] 

1882? […] Iemand met hetzelfde geboortejaar als James Joyce, Igor Stravinsky en Virginia 

Woolf? Het viel haast niet te geloven. Dan moest die man 126 jaar oud zijn! Dan moest dit niet 

alleen de oudste mens ter wereld zijn, maar tevens een van de langst levende mensen ooit. In 

Congo nog wel. Drie keer de gemiddelde levensverwachting van het land. 

En dus deed ik wat ik anders ook doe, checken en dubbelchecken. En in zijn geval betekende 

dat: met oneindig veel geduld, beetje bij beetje, het verleden opgraven.‟ (Van Reybrouck, 2010a, 

pp. 17-18)  

 

De intensiteit van de onderzoekende fase, blijkt ook uit Dewulfs graven doorheen het verleden van 

schilder Nicolas Destael. Met de biografieën achter de kiezen, ontleedde Dewulf foto‟s van de 

kunstenaar met een loep, al was het maar om te weten welke sigaretten de kunstenaar rookte. Het was 

Gauloise, meent hij. „Uiteraard is dat feit op zich totaal onbelangrijk, maar het houdt mij gefocust,‟ 

verklaart Dewulf, „ik wil alles weten.‟ Naast verrijkende research wordt de diepgang van het literair-

journalistieke onderzoek bovenal gekenmerkt door een verregaande inleving in het onderzoeksdomein.  

Zo ging De Stoop een jaar in de polderstreek wonen om de teloorgang van Doel van naderbij te 

beleven voor De Bres. Ook voor Zij kwamen uit het Oosten ging hij ver, te ver zegt hij zelf: „Door een 

gebrek aan voorbereiding en contacten heeft me dat bijna het leven gekost.‟ Sindsdien zoekt hij het 

gevaar minder op, „behalve als het echt moet voor het onderwerp.‟  

Ook Bernard Dewulf kamde voor zijn beide bloemlezingen der feiten de eigenlijke bodem uit waarin 

de artistieke wortels van de besproken schilders rusten. Dit terwijl er over grootmeesters als Léon 
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Spilliaert of Rik Wouters meer dan voldoende literatuur voor handen is om je voor je onderzoek 

slechts op boekenwijsheid te beroepen. Voor Edward Hopper bijvoorbeeld, speurde Dewulf in de 

Verenigde Staten het landschap nabij Cape Cod af, op zoek naar Hoppers buitenhuis. Voor de 

zoektocht baseerde hij zich slechts op een foto uit de jaren vijftig, een recenter exemplaar was nergens 

te vinden. Ook bij zijn aankomst bleken verdere aanwijzingen zoek. „Niemand die daar ook maar van 

iets wist. Uren heb ik langs dat strand gewandeld om uiteindelijk dat huis te vinden. Hoogst 

merkwaardig toch. Ik moet één van de eersten geweest zijn die dat huis gewoon gaan fotograferen is. 

Voor mij zijn dat magische momenten.‟ Meer nog dan een mooi staaltje onderzoeksjournalistiek, was 

het dat onderzoek op verplaatsing dat hem letterlijk bijlichtte. „Hoezeer Hopper ook maanden en jaren 

heeft doorgebracht in dat schitterende licht aan de Atlantische Oceaan, zijn beste werk heeft hij ‟s 

avonds in New York bij kunstlicht gemaakt. Zijn slechtste werk maakte hij in dat prachtige licht. Het 

is mooi als je dat inzicht kunt krijgen, gewoon door je verplaatst te hebben. Anders zou ik dat 

misschien nooit gehad hebben.‟ Dewulf laat ons daarbij het onderzoeksproces meemaken zoals hij het 

zelf ter plekke onderging.  

 

„Op enkele details na is het nog altijd zoals toen, op de oude foto‟s. Dat stel ik vast 

wanneer ik er, na klim- en klauterwerk, vlakbij ben. Ik heb erop gegokt dat er nu, half 

september en off-season, niemand is. Ik loop er een paar keer omheen, neem kiekjes en 

probeer me niet ridicuul te voelen. Schroom weerhoudt mij ervan om binnen te kijken. 

Maar misschien wil ik dat ook helemaal niet – hij zal daar heus niet zitten, de schilder, bij 

de kachel die allang verdwenen is.‟ (Dewulf, 2007, p. 59) 

 

Rotthier houdt er een iets andere aanpak op na. „Toeval en weinig voorbereiding,‟ zijn de ongestuurde 

leidraden die hem doorheen elk land gidsen. Zijn eigenlijke research vangt aan in de lokale 

boekhandels van zijn bestemming zelf, gevolgd door het lezen van kranten ter plaatse, naar de radio 

luisteren, tv kijken en zich van ‟s morgens tot ‟s avonds op straat begeven om zoveel mogelijk mee te 

maken. De honderden gesprekken die hij aanknoopt, berusten alweer op toeval. Zoeken naar één 

bepaalde figuur of persoon die als schakel in het verhaal geldt, is Rotthier vreemd. In tegenstelling tot 

andere literaire non-fictieauteurs, legt hij zich op dat soort klopjachten slechts uitzonderlijk toe. 

Reisboeken onderscheiden zich dan ook enigszins van andere genres die onderdak vinden bij literaire 

journalistiek. Doorgaans vertrekt men van een thema, een problematiek en belicht men deze tegen de 

achtergrond van één of meerdere landen bieden. Voor reisboeken geldt net het omgekeerde, wat elders 

als noodzakelijk decor dient, diept Rotthier op de voorgrond uit. Een variatie aan thema‟s en 

problematieken biedt zich daarbij aan rond het doorkruiste land als centraal onderwerp.  

 

Wat aan die sterke inleving van de auteurs in hun onderzoek vast hangt, haalden we al aan: de 

objectieve houding brokkelt af ten gunste van een persoonlijker en diepgaander relaas. Althans, daar 
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lijkt het op. „Je selecteert, je reconstrueert, je interpreteert een bepaald verhaal en dat is altijd 

persoonlijk,‟ zegt De Stoop, maar dat engagement synoniem staat voor een bevooroordeelde en 

bijgevolg niet objectieve houding duidt De Stoop aan als een misverstand. Een vertrouwensband doet 

geen afbreuk aan het feit dat alles moet kloppen, meent hij, veeleer is het een manier om dieper te 

graven en „de werkelijkheid achter de werkelijkheid‟ boven te halen. „Dat impliceert dat je die 

afstandelijkheid opgeeft, maar niet dat je de feiten verdraait. Die dingen gaan perfect samen en kunnen 

mekaar zelfs versterken. Mijn boeken gaan over niets dan de werkelijkheid, juist dankzij die 

vertrouwensrelaties.‟  

 

Ook Rotthier lijkt een onderscheid te maken tussen het inleven in het onderzoek en het behouden van 

enige afstandelijkheid tegenover subjecten. Een opmerkelijk onderscheid, want zich in een onderzoek 

inleven is niet wat Rotthier doet, zijn onderzoek leven des te meer. Een jaar in Canada, dertien 

maanden in het Midden-Oosten, vijftien maanden in de Verenigde Staten, „ik ben lang onderweg,‟ 

rondt hij het lijstje af, „meestal voor maanden, hopelijk voor jaren.‟ Ondanks die intense inleving, wil 

Rotthier zijn blik op de feiten scherpstellen door afstand te bewaren. Bevooroordeelde gedachten 

probeert hij resoluut te bannen. Zijn oerervaring hierin noemt hij zijn reis naar India: „Ik had voor ik 

naar India trok V.S. Naipauls boeken over dat land gelezen en achteraf beklaagde ik me dat, want ik 

keek door zijn bril.‟ Ook toen hij voor De Overkant bij een gezin in Molenbeek verbleef, probeerde hij 

zette hij de vereiste afstandelijkheid voorop. „Het was vrij snel de afspraak dat ik niets over hen zou 

schrijven en dat ik niets zou gebruiken enkel op basis van wat ik van hen hoorde. Dat zou onze 

verhouding onleefbaar gemaakt hebben.‟  

 

Van Istendael geeft gestalte aan het andere uiterste. Het bewaren van enige objectiviteit of  neutraliteit, 

daarover meent hij niet meer te beschikken. „Ik mag alleen niet liegen,‟ voegt hij er aan toe. Tussenin 

deze uithoeken op de as die objectiviteit met subjectiviteit verbindt, zoekt Van Reybrouck zijn 

evenwicht. Daarbij lijkt hij de inleving in het onderzoek wel te verbinden aan een tanende 

afstandelijkheid tegenover het subject. „Ik denk dat je op dat vlak als beoefenaar van literaire 

journalistiek verder mag gaan,‟ stelt Van Reybrouck. „Hoe het leven van sommige mensen beïnvloed 

is door die grote geschiedenis, dat vertellen mensen niet na een halfuurtje. Met sommigen heb ik drie, 

vier dagen opgetrokken en dan pas komen de verhalen.‟ Chris De Stoops ervaringen over het 

benaderen van onder meer prostitutie- en drugsmilieus liggen in dezelfde lijn. Een goede ingang 

vinden, stelt De Stoop daarbij voorop en dat is vaak een tussenpersoon. „Op een heel bescheiden, 

voorzichtige manier moet je die contacten proberen te exploreren, maar niet met de druk en de drang 

dat het onmiddellijk moet renderen zoals in de journalistiek. Tijd, aandacht en zorg moet je aan 

mensen kunnen geven om een vertrouwensrelatie op te opbouwen.‟ Precies omwille van zo‟n delicate 

vertrouwensband stelt De Stoop zich als schrijver voor en niet als journalist. „Als men met een 
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schrijver praat, weet men dat het over iets op langere termijn gaat, dat dieper en verder kijkt dan het 

dagdagelijkse,‟ meent hij.  

 

Met betrekking tot Van Reybroucks onafhankelijkheid ten opzichte van een informant schuilt er een 

opmerkelijke passage in De Plaag waarin hij zich blootgeeft op een kruispunt van ethische grenzen. 

 

„De prijs voor het vertrouwen dat geschonken wordt, is gewetenswroeging achteraf. […] Maar 

vandaag word ik geplaagd door een nog dieper knagen. Het gaat om meer dan een paar 

informanten bij wie ik mijn gebruikelijke wanverhouding tussen zwijgen en schrijven ervaar. In 

hoeverre is een jongen met wie ik meer dan twaalf uur optrek, vaak moet lachen en het uitstekend 

kan vinden, nog een informant? In hoeverre maakt hij nog aanspraak op zo‟n neutrale titel? Mijn 

probleem met Willy gaat om meer dan de journalistieke beroepscode, het gaat om mijn 

persoonlijke ethiek. Ik moet iets tegen mijn zin toegeven: eigenlijk vond ik Willy heel sympathiek. 

Ondanks zijn verachtelijke denkbeelden, ondanks zijn schoolagenda.‟ (Van Reybrouck, 2001a, pp. 

247-248) 

 

Zelf noemt hij het de belangrijkste passage van De Plaag. „Het woord “informant” begon ik soms een 

vreselijk woord te vinden, omdat ik die mensen zo aardig vond. Dan heeft het bijna iets goedkoops, in 

de zin van “ik kwam, ik zag en ik nam zijn informatie mee”.‟ De tweestrijd zoals Van Reybrouck hem 

beleeft, reikt een bijzonder heikel punt binnen de journalistieke ethiek aan: het al dan niet betalen van 

informanten. „Een verstoring van de verhoudingen,‟ noemt Rotthier het. Van Reybrouck maakte er in 

zijn onderzoek voor Congo wel gebruik van. „Dat is het vervelende aan een land als Congo dat al 

veertig jaar geen mensen meer betaalt,‟ zegt hij, maar daarbij heeft hij niet het gevoel dat hij met 

betrekking tot de journalistieke beginselen ergens over de schreef ging. Meer dan anderen niet betalen 

voor informatie hecht hij een groter belang aan zelf niet laten betaald worden door anderen. „Zoals ook 

Amnesty International principieel geen geld aanvaardt van regeringen om hun neutraliteit te bewaren, 

zo doe ik dat ook. Dat vind ik een belangrijkere grens om te trekken, namelijk die tussen financierder 

en mijn onafhankelijkheid dan tussen mijn onafhankelijkheid en een informant.‟ De grens tussen 

financierder en onafhankelijkheid ervaart Dewulf dan weer op een andere manier. Nadat het Fonds 

Pascal Decroos besloot zijn onderzoek op verplaatsing voor Bijlichtingen en Naderingen niet te 

financieren, ging hij zelf op zoek naar een sponsor voor zijn reizen. En die vond hij, onder meer bij 

vervoersmaatschappijen als Brussels Airlines en Thalys. Alleen al het kluwen aan visies omtrent de 

verhoudingen tussen betalen en betaald worden, tussen de journalistieke onafhankelijkheid, de 

informant en een financierder toont zich als mooi voorbeeld om journalistieke deontologie als een 

zwevend object aan te duiden. Maatstaven waar ethische knelpunten tegen afgetoetst worden, blijken 

meer dan wat dan ook subjectief.  
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5. Narratieve technieken  

5.1. Scènematige opbouwende structuur 

Bij het hanteren van narratieve technieken om de feiten als een verhalende geschiedenis samen te 

smelten, zegt Van Reybrouck niet bewust stil te staan. „Ik beschouw dat als eenzelfde 

gereedschapskoffer waaruit je werktuigen haalt, ongeacht het genre waarmee je bezig bent.‟ De manier 

waarop een verhaal zich opbouwt met de nodige dramatische spanning, haalt hij als eerste werktuig uit 

die koffer. Daarbij verwijst hij naar een hoofdstuk uit Congo dat de periode 1960-1965 omkadert met 

zijn vier politieke hoofdspelers. Een hoofdstuk dat hij pas meende te kunnen doorgronden door het 

echt als een theaterstuk te beschouwen en dramaturgisch de geschiedenis te gaan bekijken. „Kijken hoe 

die vier hoofdrolspelers zich vervolgens ten opzichte van elkaar verhouden, levert een Griekse 

tragedie op,‟ meent hij, „pure Shakespeare.‟  

 

In het verlengde van die dramatische spanning komt ook het spelen met het tempo kijken. „Als je alles 

aan hetzelfde tempo vertelt, wordt het saai,‟ zegt Van Reybrouck. De indeling van zijn Congo-boek 

legt op zich al een belangrijke tempowisseling bloot. Alle hoofdstukken beslaan een periode van 

vijftien jaar, op één hoofdstuk na dat slechts één dag omvat, de dag van de onafhankelijkheid. Het 

hoofdstuk „Een donderdag in juni‟, dat het verhaal vertelt van de man die als omroeper van de 

onafhankelijkheidsceremonie mag aantreden, begint als volgt: 

 

„Jamis Kolonga stond die donderdag al om vier uur ‟s ochtends op. Hij was speciaal bij zijn 

kleermaker blijven slapen om niets aan het toeval over te laten. De ceremonie was pas om elf uur, 

maar dit was niet zomaar een dag. De stad van bijna een half miljoen inwoners was nog donker 

en stil. Een lome hitte hing tussen de huizen en de hutten. Niets bewoog. De was: roerloos aan de 

lijn. Het vuur: broze sintels as. Onzichtbaar sliepen de kinderen in hoekige houdingen. 

Onzichtbaar lagen mannen en vrouwen tegen elkaar aan – troost voor één nacht, of een heel 

leven. Op de lege boulevard sprongen de verkeerslichten lusteloos van groen op oranje op rood. 

In de Europese wijken was het water van de zwembaden rimpelloos. […] 

Jamais Kolonga stak het licht aan. Hij bad en waste zich. Aan een kleerhanger hing zijn 

fonkelnieuwe pak. […] De gladde stof van de broek voelde koel aan, het hemd was heerlijk stijf 

en stug, het jasje zat als gegoten om zijn kleine gestalte. Hij bekeek zichzelf in de spiegel. Wie 

had ooit gedacht dat hij, Jean Lema voor de burgerlijke stand, Jamais Kolonga voor de rest, 

vandaag zo‟n gewichtige rol zou spelen?‟ (Van Reybrouck, 2010a, p. 285) 

 

Met een tempovertraging, uitgebreide omschrijvingen van de omgeving en een massa aan details, 

draagt dit fragment al het hart van de literaire technieken in zich om de lezer dieper in de Congolose 

leefwereld mee te voeren. „Ik schrijf films,‟ verklaart Van Reybrouck het fragment nader, „en dat 

hoofdstuk begint met een langzaam shot over de stad.‟ Waar de klassieke journalist de man slechts zou 
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uithoren over de precieze functies die hij die dag vervulde, vroeg Van Reybrouck daarbovenop „Hoe 

laat stond u op die dag?‟ „In dat interview vroeg ik even door,‟ verklaart hij, „de schrijver in mij had 

informatie nodig. De grote geschiedenis, de onafhankelijkheid van die dag, wordt plotseling duidelijk 

aan de hand van een kleine man die om vier uur ‟s ochtends opstond.‟ Ook De Stoop en Van Istendael 

haalden kort aan de filmische opbouw in scènes te gebruiken. Of wat Van Istendael „vertrekken van de 

rand van het plaatje naar het centrum,‟ noemt. 

 

5.2. Dialoogvorm, details en een ironische ondertoon 

De eerste twee literaire kenmerken van Wolfe‟s vier pijlers, het gebruik van dialoogvorm en een 

overvloed aan details, zijn de minst omstreden kenmerken van het genre, vandaar dat we ze eerder kort 

belichten. Vaak gaan ze hand in hand om het beeld dat de auteur schetst zo levendig mogelijk over te 

brengen. Net zoals je feiten reconstrueert, kan je dat evenzeer voor dialogen doen, meent De Stoop. 

„Een gesprek is iets wezenlijks in de genese van een bepaalde problematiek, al kan je dat natuurlijk 

niet terugbrengen op bronnen of documenten,‟ zegt hij. Voor zijn jongste boek Vrede zij met u zuster 

kon dat echter wel, daar de politie nogal wat gesprekken afluisterde en beslag legde op chatsessies van 

de betrokkenen. 

 

„In Sint-Joost-ten-Node wist bijna de hele wijk dat Momo aan het Iraakse front gewond was 

geraakt. […] Aisha snapte dat haar man door zijn verwondingen de mail niet zelf had kunnen 

tikken, maar ze maakte zich ongerust over de broeder die hem hielp. Kon dat geen spion zijn of 

verrader zijn? Moest ze hem niet blokkeren in de lijst van contactpersonen op haar account? 

Langdurig chatte zij erover met Tarik. 

-  Aisha: Ik ben trots op mijn man en wilde in zijn plaats zijn.  

-  Aisha: Hij heeft wat hij wilde. 

-  Aisha: :) 

-  Tarik: Nee, hij wilde ginder de wetten van Allah opleggen en de kafirs uitschakelen. 

-  Aisha: Hij heeft altijd een dood als shahid gewild. 

-  Aisha: En de muskus en al wat erbij hoort. 

-  Aisha: Oei, de kleine heeft een volle pamper! (De Stoop, 2010, pp. 127-128) 

 

De laatste zin van dit fragment belichaamt tegelijk ook het alledaagse karakter van de ontwikkelingen. 

„Vele journalisten zouden dat eruit laten,‟ zegt De Stoop over die ene zin. Dit soort chatsessies die zich 

over verscheidene dagen ontpooiden, balde De Stoop samen tot kerngesprekken. Elkeen van de 

bestudeerde auteurs maakt gretig gebruik van de dialoogvorm. Alleen Dewulf grijpt eerder naar quotes 

dan naar expliciete dialogen, zelfs als hij zelf deel uitmaakt van het gesprek. Ook het gebruik van 

details om beelden visueel kracht bij te zetten, kenmerkt alle vijf de auteurs.  
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„Ik neem zelf plaats op een bank, waarop al een meisje zit wier liefje nog niet is gearriveerd. 

Ze heet Nadia, ze studeert Engels, en ze hangt op de bank, haar linkerarm over de leuning, 

haar rug schuin, het ene been opgetrokken, het andere bungelend, met de vrije hand haar fel 

opgemaakte gezicht ondersteunend.‟ (Rotthier, 2003, p. 215) 

 

„Het is eerder een teken dat het indruk op mij gemaakt heeft,‟ zegt Rotthier over de gedetailleerde 

beschrijving uit bovenstaand fragment. „Het zelfvertrouwen dat je nodig hebt als schrijver, is dat wat 

jou beroert ook de lezer zal beroeren. De techniek bestaat er dan in om het zo te verwoorden dat 

ontroering inderdaad mogelijk is bij de lezer. Dat is waarschijnlijk bijna de definitie van schrijven,‟ 

meent Rotthier. Om het geheel levendiger en luchtiger te maken, vervlecht Rotthier zijn gesprekken en 

beschrijvingen vaak met een ironische ondertoon. Ook Dewulf en Van Istendael kennen zich dit 

stijlmiddel toe. „Didactiek,‟ vult Van Istendael aan: „Als je een dorre geschiedenisles geeft in de klas, 

moet je ook grapjes maken. Eén van mijn diepe overtuigingen is: in literatuur mag alles, op één ding 

na: je mag de mensen nooit vervelen. Daar is geen vergiffenis voor mogelijk. Daarin loopt 

journalistiek gelijk, je moet de aandacht van de mensen vasthouden.‟ 

 

5.3. Vertelperspectieven 

De persoonlijke vertelstem weerklinkt in ongeveer alle boeken die in aanmerking kwamen voor dit 

onderzoek. Dan al eens gaat het om een participerende observator, een andere keer houdt de auteur 

zich veeleer op de achtergrond. Doorheen Van Istendaels maatschappelijke analyses over een land, een 

streek, een stad zit ook een persoonlijk relaas verweven. Zo kadert hij zijn liefde voor het werk van 

Bertolt Brecht in een grotere geheel in Mijn Duitsland of  put hij voor de sfeer van een vredesbetoging 

in Het Belgisch Labyrint uit eigen ervaringen:  

 

„Wij begeven ons naar het station van de Brusselse voorstad Schaarbeek. Het is zondag 23 

oktober 1983, een stralende herfstdag, goud en blauw. Iedereen denkt dat het Ijzeren Gordijn wel 

nooit zal wegroesten. Bij dat voorstation vertrekt een deel van een reusachtige vredesbetoging 

tegen kruisraketten, onze kruisraketten, die van de NAVO, die van het Westen. […] Brussel had 

sinds de Tweede Oorlog nooit zo‟n grote mensenmassa door zijn straten zien trekken. […] Ik wil 

de vredesgezindheid van mijn Franstalige landgenoten zeker niet in twijfel trekken, maar die dag 

was de overdonderende meerderheid in Brussel Vlaams.‟ (Van Istendael, 2001, pp. 34-35) 

 

Van Istendael treedt op die manier niet als een verteller naar voor die zich op de achtergrond houdt. In 

sommige delen zitten als het ware twee hoofdpersonages vervat: het onderzoeksveld en schrijver zelf. 

Laat dat misschien ook de reden waarom hij titels als Mijn Duitsland of Mijn Nederland van een 

bezittelijk persoonlijk voorziet. Rotthier, Dewulf en Van Reybrouck houden zich als vertellers net iets 

meer op de achtergrond. Om zijn eigen aanwezigheid in een reisverhaal precies te schetsen, grijpt 
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Rotthier bijvoorbeeld naar Norman Lewis als zijn grote voorbeeld. „Het is iemand die bijna verdwijnt 

in zijn boeken,‟ zegt Rotthier. „Idealiter zou ik ook verdwijnen in mijn boeken, zou ik ophouden te 

bestaan en gewoon registreren. Dat is natuurlijk een illusie. Ik registreer niet alleen, ik rangschik ook, 

ik bepaal prioriteiten en volgorde.‟ Het aandeel van de persoonlijke vertelstem laat Van Reybrouck 

onder meer variëren naar gelang de soort literaire journalistiek. „De Plaag is een soort reisverhaal en 

daar mag ik als personage meer in aanwezig zijn,‟ zegt hij. Voor de standaardgeschiedenis van Congo 

neemt hij als verteller een eerder bescheiden positie in.  

 

De afweging van de persoonlijke aanwezigheid van de verteller laat ook Dewulf niet onbewogen. Eén 

van de moeilijkste dingen, bij het schrijven in het algemeen maar in de essayistiek in het bijzonder, 

vindt hij het omgaan met dat „ik‟. „De “ik” in zo‟n essay is niet mijn hoogstpersoonlijke “ik”, want die 

is helemaal niet zo interessant,‟ meent hij. Veeleer dan een persoonlijk verhaal noemt hij het iets dat 

zich ontplooit tussen hem en een soort objectieve waarheid in: „Iets daartussen dat voortdurend glijdt. 

Ik vind dat heel prettig om dat af te tasten omdat het je bij de les houdt. Het verhindert je om puur 

impressionistisch te gaan schrijven.‟ Bij nogal wat essays is Dewulf van mening dat er een te groot 

aandeel van die persoonlijke „ik‟ in vervat zit, iets waarmee de lezer ook te zeer uitgesloten wordt. 

Precies om die reden probeert hij de rol van zijn persoonlijke „ik‟ te beperken. Tegenover de overdaad 

aan het „ik‟ uit de essayistiek zet Dewulf het academisch objectiverende „wij‟. Vanuit geen van beide 

uithoeken wou hij de kunstenaars en hun werk benaderen, wel wil hij er ergens tussenin te zitten. De 

grens op die glijdende schaal aftasten, belichaamt bij hem een „eindeloos schrappen om altijd weer die 

toon te houden.‟  

 

Over een grote variatie aan vertelperspectieven kan bij de vier genoemde auteurs echter niet gesproken 

worden, enkel in het oeuvre van De Stoop gaat dit schuil. De mate van afstandelijkheid waarmee hij 

zijn onderzoek voert, wordt in de keuze van het perspectief belichaamd. Voor De Bres bijvoorbeeld, 

neemt hij de lezer vanuit een ik-perspectief mee doorheen de polderstreek waar ook zijn jeugd mee 

vervlochten is. Het woord zonder wederwoord is hier aan zet. „Had ik dan de tegenpartij, bijvoorbeeld 

de haven, ook aan het woord gelaten, dan zou dat onwaarschijnlijk afbreuk doen aan de sterkte van het 

boek. Het feit dat je voor honderd procent in de huid van één partij kruipt, kan een extra dimensie 

geven die je anders juist neutraliseert door die journalistieke principes,‟ zegt De Stoop.  

 

Lijnrecht tegenover dat ik-perspectief waaraan De Bres wordt opgehangen, staat de alwetende verteller 

uit Vrede zij met u, zuster die zichzelf niet de minste rol toekent. Ook in Zij kwamen uit het Oosten 

schuilt de afstandelijkheid ook in het perspectief. De schrijver is hier wel aanwezig, maar in de derde 

persoon enkelvoud. Zelf zegt hij expliciet dat hij nood had aan afstand, want in de nasleep van Ze zijn 

zo lief, meneer werd De Stoop door de buitenwereld en de pers te zeer geïdentificeerd met die 

prostitutie- en mensenhandelproblematiek. Toen hij tien jaar later opnieuw over het prostitutiemilieu 
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schreef in Zij kwamen uit het Oosten, deed hij dit met de expliciete bedoeling om een streep te trekken 

onder dat hoofdstuk: „Ik was het moe om altijd met dat onderwerp geassocieerd te worden. Ik wou er 

een punt achter zetten en dus ook afstand nemen van mezelf om kritiek te kunnen geven op mezelf en 

die hele ontwikkeling. Dat zou onmogelijk geweest zijn vanuit een “ik”-positie.‟ De Stoop is er zich 

van bewust dat zijn collega‟s in het gebruik van vertelperspectieven niet zo ver gaan als hijzelf: „Ze 

gaan het niet vertellen als een roman, wel vanuit het standpunt van de reporter die zichzelf centraal 

stelt. Heel genuanceerd, met veel achtergrond en bespiegeling, maar het gaat altijd over de „ik‟ die het 

onderzoek voert.‟ 

 

5.4. ‘Interior monologue’, ‘composite charaterization’ en literaire manipulatie  

Het merendeel van de technieken ontleend aan de fictie wordt door alle bestudeerde auteurs 

gehanteerd, maar aangezien de bestudeerde werken veelal gedragen worden door de persoonlijke 

vertelstem van de auteur, laat men „interior monologoue‟ als techniek eerder links liggen. „Composite 

characterization‟ komt bij enkele auteurs wel aan bod, al zijn de meningen over het gebruik ervan 

onderling erg verdeeld. Zowel De Stoop als Van Reybrouck menen dat zo‟n samengesteld personage 

net iets te zeer tegen de fictie aanleunt. „Als mensen niet veel te zeggen hebben, neem ik ze niet op in 

mijn boek. Ik zou dan eerder een opsomming van citaten geven, dan ze samenpersen tot één lang 

citaat,‟ zegt Van Reybrouck. „Maar iedereen hanteert daar zijn eigen grenzen in en ik denk dat de 

mijne redelijk ver liggen,‟ voegt hij er aan toe. De Stoop maakte wel al gebruik van zo‟n samengesteld 

personage, maar dan onder de fictievlag. In Zij kwamen uit het Oosten is het hoofdpersonage Xhina 

een fictief karakter, samengesteld op basis van autobiografische ervaringen. „Zij bestaat niet, maar ze 

is een typevoorbeeld dat uit duizenden dossiers gegroeid is,‟ licht De Stoop toe. Vooral hoe de lezer 

dat verschil in feit of fictie ervaart, stelt hij daarbij centraal: „Als je weet dat iets waar gebeurd is, lees 

je dat op een heel andere manier. Het geeft je een veel sterkere beleving.‟ Een verzinsel categoriseert 

De Stoop kordaat onder fictie. „Het presenteren als non-fictie terwijl er fictie in vervat zit, dat is een 

grens overschrijden,‟ vervolgt hij. „Non-fictie móet waar zijn.‟ Ook Van Reybrouck noemt verzinsels 

in een non-fictiewerk laten sijpelen uit den boze: „Ik ben doodeerlijk in mijn teksten.‟ 

 

Rotthier hanteert het samengestelde personage wel als één van de narratieve technieken, „maar ik 

schaam me telkens diep,‟ voegt hij er aan toe. Vooral een technisch onvermogen drijft hem tot het 

samenvoegen van verschillende stemmen en dan gaat het over de beperking van de ruimte zoals die in 

kranten heerst. „Voor de dagstukjes heb je van die dagen waarop je tien mensen gesproken hebt die 

allemaal een halve interessante zin gezegd hebben. Dan heb je noch de tijd noch de plaats om te 

nuanceren.‟ In zijn boeken hanteert hij de techniek van het samenvoegen zo goed als niet. Wanneer hij 

de krantenstukjes in het groter geheel van het boek giet, sneuvelen de versmolten personages 

doorgaans. „Maar in het boek heb ik dan weer het probleem van de chronologie die ik door elkaar 
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gooi, wat in een krantenstuk niet gebeurt.‟ De weegschaal waarin de feiten rusten, schommelt al eens 

tussen de verschillende media in.  

 

Van Istendael stelde zelf slechts eenmalig een personage samen, maar hij aanschouwt het wel als een 

goede methode. „Als je weet dat een cluster van opinies niet door honderd maar door honderdduizend 

mensen verkondigd wordt, kan je zo te werk gaan.‟ Wat niet kan bij non-fictie slaat niet op de 

technieken, wel op de inhoud, namelijk een fictieve inhoud, meent Van Istendael. „Maar dat die door 

elkaar lopen, daar heb ik geen problemen mee.‟ Het verst in het „verliteraturen‟ van feiten gaat Dewulf 

wanneer hij gefabriceerde scènes neerplant. Hij vond dingen uit, al drukt hij erop dat het slechts om 

een paar kleine inslagen gaat. „Als ik aan een graf stond en ik wou dat er iets gebeurde, maar er 

gebeurde helemaal niets, dan vond ik het uit. Op zich is dat ook niet zo erg, als het maar 

geloofwaardig is en effectief had kunnen gebeuren.‟ Het heeft dan niet zozeer betrekking op de kern 

van zijn research, veeleer gaat het om de persoonlijke omkadering waarin hij de ervaring zelf beleefde. 

Hij benadrukt dat het op zich geen schade toebrengt aan het werk of de kunstenaar in kwestie. „Al 

moet je daar ook niet te ver in gaan,‟ nuanceert hij, „romantische onzin wil je vermijden.‟ Literaire 

technieken manipuleren hoe dan ook, meent hij. „Permanente manipulatie‟ noemt hij het zelfs. „Elke 

zin die je opschrijft, zelfs voor de krant, is fictie. Elk artikel is fictie. Het manipuleren en het 

fictionaliseren zijn gewoon onvermijdelijk.‟ 

 

De verschillende visies op het al dan niet manipulerend karakter van literaire technieken geven op zich 

al een voorsmaakje over elkeen van de auteurs op de zaak Kapuscinski aankijkt. Waar Van Istendael 

zich eerder in dit onderzoek al afzette tegen het begrenzen van genres, trekt hij dit in het algemeen ook 

door naar de opdeling fictie – non-fictie. Over Kapuscinski als belichaming van die vervaging tussen 

feit en fictie is hij dan ook duidelijk: „Dat stoort me niet‟. Ondanks het gebruik van een techniek als 

„composite characterization‟ wil Rotthier zich wel van een puur fictieve inslag in non-fictie 

onderscheiden. Verwijzend naar Kapuscinski vindt hij dat de opdeling duidelijk gemaakt moet 

worden: „Ik voel mij als lezer bedrogen door zijn aanpak.‟ Al ziet Rotthier wel waar Kapuscinski zich 

liet verleiden. „In de normale gang van zaken word je gecontroleerd door je lezerspubliek, maar voor 

buitenlandse onderwerpen valt die controle weg. Je bent je remmingen kwijt bij wijze van spreken, 

wat een gevaarlijke situatie is.‟ Het wilde westen van de journalistiek noemt Rotthier het. „Er is 

behoorlijk wat zelfdiscipline nodig om niets uit je duim te gaan zuigen.‟ Van Reybrouck en De Stoop 

vinden elkaar terug met onbegrip voor reporters met grote verhalen die achteraf slechts half zo groot 

blijken te zijn. „Je kan met stoere verhalen beter zorgen dat je ze meemaakt om ze dan af te zwakken 

om de kwetsbaarheid ervan te tonen,‟ zegt Van Reybrouck, „maar waarom zou je het uit je duim gaan 

zuigen als het voor het oprapen ligt? Schrijvers met een writersblock? Zet gewoon uw raam open.‟ 
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6. Hedendaagse struikelblokken 

„Literaire non-fictie  is een tussengebied dat ongelooflijk veel te bieden heeft. Het is één van de meest 

relevante “genres” van onze tijd, maar het wordt stiefmoederlijk behandeld,‟ zegt De Stoop. Die 

stiefmoederlijke behandeling slaat op verschillende aspecten, waar haast alle auteurs het over eens 

zijn, te beginnen met een algemeen gebrek aan geld en aandacht. Nochtans, bij het openslaan van 

literaire non-fictieboeken valt al snel een verscheidenheid aan fondsenlogo‟s op die financiële steun 

symboliseren: van het Fonds Pascal Decroos en het Fonds voor Bijzondere Journalistieke Projecten 

over het Vlaams en het Nederlands Fonds voor de Letteren tot academische fondsen. Dat het ene fonds 

het andere niet uitsluit, daar is Congo van David Van Reybrouck de belichaming van. Hij kon 

terugvallen op alle vijf de aangehaalde fondsen, waarbij de steun vanuit academische hoek van het 

Netherlands Institue for Advanced Study kwam. Zelf zegt hij de indruk te hebben dat de aandacht voor 

non-fictie binnen literatuurfondsen groeit, al heeft hij bij het opstellen van zijn dossier het literaire 

aspect bewust voldoende beklemtoond. „Je zal snel het antwoord krijgen: “ga maar bij het 

journalistieke fonds”,‟ voegt hij eraan toe. „Je kan tussen twee stoelen vallen, maar in het beste val kan 

je ook op twee stoelen zitten. Ik mocht zelfs op vijf stoelen zitten,‟ voegt hij er aan toe. Het feit dat hij 

bij een zeer literaire uitgeverij – De Bezige Bij – zit, helpt ook ter overtuiging: „Het geeft een literair 

allure aan het boek, of tenminste literaire pretentie‟. Ook Chris De Stoop kon in het verleden al 

rekenen op steun van literaire én journalistieke fondsen, in beide gevallen zowel binnen Nederland als 

Vlaanderen. Echter, „als je in Vlaanderen de beste beurs krijgt bij het Vlaams Fonds voor de Letteren 

of bij het Fonds Pascal Decroos spreken we nog maar over 10 000 euro, daar kan je geen jaar mee 

werken,‟ gaat De Stoop verder. „De oplages zijn voor de gemiddelde auteur meestal ook zo 

ontmoedigend dat je daar geen inkomen uithaalt.‟ 

 

Tegenover David Van Reybrouck en Chris De Stoop kenmerken Geert Van Istendael en Rudi Rotthier 

zich door een meer eenzijdige fondsenwerving. Van Istendael beroept zich louter op literaire fondsen. 

Rotthier daarentegen ging alleen nog maar aankloppen bij journalistieke fondsen. Drie keer ontving hij 

een werkbeurs voor onderzoeksjournalistiek, één maal van het Fonds voor Bijzondere Journalistieke 

Projecten, twee keer van het Fonds Pascal Decroos. Literaire beurzen wekken de indruk log te zijn, 

meent Rotthier, „logger dan de journalistieke althans.‟ Bij voorkeur poogt Rotthier echter beurzen te 

vermijden. „Ik zou graag zelfvoorzienend zijn,‟ zegt hij. „Je hebt in dit vak heel weinig criteria die je 

duidelijk maken of je goed bezig bent of niet. Eén van de criteria voor mij is dan ook de vrije markt. 

Als die vrije markt mij niet in staat stelt om behoorlijk te leven, vind ik dat er al iets fout is, zelfs 

binnen dit beperkte taalgebied. Als ik aan een boek anderhalve maand geld verdien, is het veel. Dat is 

ongeveer de norm,‟ vult Rotthier aan. „Voor ik de opdracht over Molenbeek en Sint-Joost kreeg, heb 

ik er aan gedacht om ermee te stoppen. Er was de crisis die bij De Morgen heerste en de beurzen die ik 

aanvroeg, werden afgewezen. Als je twee jaar zonder inkomen zit, begint het lastig te worden,‟ zegt 

Rotthier. 
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Afgaande op de fondsenwerving van De Stoop en Van Reybrouck lijkt er eerder sprake te zijn van een 

overlapping dan een kloof tussen literaire en journalistieke fondsen, daar het beroepen op beiden 

mogelijk is. Bernard Dewulf wist de kloof echter te vinden. Voor krantenstukken naar aanloop van 

Bijlichtingen, diende hij een aanvraag in bij het Fonds Pascal Decroos, zonder succes. „Zij hebben mij 

doorverwezen naar het Fonds voor de Letteren,‟ voegt hij eraan toen, „omdat ze het te literair vonden. 

Als je alleen maar investeert in de harde feitenjournalistiek, ben je volgens mij fout bezig,‟ klinkt het. 

Om de reizen in functie van die krantenstukken te kunnen financieren, ging hij vervolgens aankloppen 

bij vervoersmaatschappijen als Brussels Airlines en Thalys, wat de neutraliteit van de literaire 

journalist op de helling zet. 

 

Ides De Bruyne, directeur van het Fonds Pascal Decroos, geeft toe dat het literaire aspect geen 

prioriteit is voor het bestuur van het Fonds, „maar een goed journalistiek boek dat bovendien ook 

literair is, is zeker een extraatje‟. De term journalistiek wordt binnen het Fonds enkel in functie van 

onderzoeksjournalistiek gezien, „maar iedereen is een journalist in onze ogen,‟ voegt hij eraan toe. 

Tenminste, iedereen die respect heeft voor het principe van hoor en wederhoor en zijn onderzoek in 

volle onafhankelijkheid voert. „In de eerste plaats kijken wij naar het topic,‟ geeft De Bruyne mee, „wij 

subsidiëren geen journalisten, wij subsidiëren journalistieke projecten. Dat is een andere approach dan 

te onderzoeken of het eerder om een literair of journalistiek iemand gaat.‟ 

 

Dat de persoonlijke inbreng van auteurs van journalistiek werk in boekvorm groter is, staat daarom 

niet haaks op de aangehaalde journalistieke principes meent De Bruyne: „als het goede journalistiek 

betreft mag zo‟n persoonlijke inbreng geen belemmering zijn.‟ Hij geeft daarbij wel toe al enkele 

malen slechte ervaringen gehad te hebben met het afwegen van die inbreng. „Vooraf weten we niet wat 

het uiteindelijke resultaat zal zijn, wij geven een soort van blind risicokapitaal. Soms blijkt dan 

inderdaad dat het resultaat een zeer persoonlijk exposé is dat niet strookt met de aanvraag.‟ Een 

controle op het onderzoek dat de journalist voert, behoort niet tot de werking van het Fonds. „Wij gaan 

ervan uit dat de journalist extreem uitkijkt voor fouten. Geloofwaardigheid is het enige wat een 

journalist heeft. Als hij dat kwijtspeelt, is hij alles kwijt, zowel bij het publiek als bij ons. Er bestaan 

inderdaad fantasten en ze zijn nog steeds onder ons, maar we kennen ze inmiddels. Journalistieke 

fouten wegen door bij het behandelen van de aanvraag.‟ De journalist in kwestie draagt dus de 

gevolgen, maar daar blijft het wel bij. 

 

Enkele criteria die het Fonds Pascal Decroos bij de beoordeling van een voorstel voorop zet zijn onder 

meer maatschappelijke relevantie, nieuwswaarde, gedurfdheid en verkoopbaarheid of 

marktgerichtheid Met betrekking tot literaire journalistiek in boekvorm is vooral „nieuwswaarde‟ 

moeilijker haalbaar, omdat boeken zich minder lenen tot het inspelen op de actualiteit. Opmerkelijk is 
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dat het Fonds onder maatschappelijke relevantie in eerste instantie relevantie met Vlaanderen verstaan. 

Voor een boek als De Koranroute of Het land dat zichzelf bemint van Rudi Rotthier lijkt deze echter 

niet expliciet aanwezig te zijn, terwijl beide werken steun kregen van het Fonds. „Hij exploreert zijn 

doortocht vanuit een Vlaams kader, wat meer is dan gewoon correspondentschap of verslaggeving,‟ 

verklaart De Bruyne, al nuanceert hij dat het om „een rekbaar begrip‟ gaat. „Dat thema Vlaanderen 

mag dan ook iets breder genomen worden, alleen al om de commerciële redenen.‟  

 

Het totale budget waarover het Fonds beschikt, bedraagt 500.000 euro of één zestiende van het budget 

van het Vlaams Fonds voor de Letteren. Daarvan wordt 350.000 euro verdeeld over vier werkbeurzen, 

met name voor onderzoeksjournalistiek, bijzondere journalistiek, vooronderzoek en startsubsidie. Of 

er volgens De Bruyne tussen het literaire en het journalistieke fonds een kloof bestaat waar literaire 

journalistiek als een buitenbeentje tussenin valt? „De ruimte tussen de twee fondsen wordt groter of 

kleiner naar gelang de budgetten die voorhanden zijn. Hadden we een structurele subsidie gehad, 

konden we die dimensie verbreed hebben,‟ zegt De Bruyne. „Maar misschien moeten we tot een 

afspraak komen dat of het Vlaams Fonds voor de Letteren of het Fonds Pascal Decroos ten volle voor 

literaire non-fictie gaat,‟ vervolgt De Bruyne. „Het Fonds voor de Letteren heeft wel het probleem dat 

je al twee boeken moet hebben gepubliceerd voor je een beurs kan aanvragen. Debutanten kunnen daar 

niet gaan aankloppen, misschien moeten wij dan de starters een kans geven met risicokapitaal. Het 

Fonds Pascal Decroos heeft als missie jonge mensen kansen geven, dus voor ons is dat van groot 

belang,‟ besluit De Bruyne. Aan een mooi opzet ontbreekt het niet bij het Fonds Pascal Decroos, aan 

financiering des te meer. Maar bovenal is het het onderzoek naar financiering dat al te lang op zich 

wachten. De nood naar een grondige doorlichting van de subsidies is hoog, meent hij: „We hebben 

geen watchdog voor de cultuursector, terwijl daar toch heel wat belastingsgeld mee gemoeid is.‟  

 

Ook het gebrek aan aandacht voor het genre, zeker in verhouding met de roman, is haast schrijnend. 

„De waarde van een schrijver wordt vrijwel uitsluitend gemeten aan de romans, tenzij je Leonard 

Nolens heet,‟ zegt Van Istendael. „Niets tegen de roman, maar er is veel meer ander werk dat op zijn 

minst even goed is en daar niet naast mag staan.‟ Meer specifiek overschaduwt de roman ook het 

literair non-fictiewerk binnen het prijzencircuit. Dat circuit is niet mild voor non-fictie, meent Van 

Reybrouck: „Literatuurprijzen gaan maar zeer zelden naar non-fictieboeken. Als er al eens iemand één 

krijgt, is het iemand die al jaren bezig is, zoals Frank Westerman. Die man konden ze gewoon niet 

langer negeren.‟ Al is er wel een evolutie op te merken. Waar vroeger ook een Gouden Uil bestond 

voor non-fictiewerk apart, hebben ze die in 2000 geschrapt. Een mooi voorbeeld is dit van hoe de 

grenzen tussen fictie en non-fictie alsmaar meer vervagen. „Er is nu wel een grote non-fictieprijs,‟ vult 

Van Reybrouck aan, „de ABN AMRO prijs, maar die kent niemand. Luc Huysse, Joris Van Parys en 

Geert Buelens hebben die prijs al gewonnen. Het gaat om drie zeer belangrijke boeken die lang niet de 

aandacht krijgen die bijvoorbeeld een Gouden Uil-winnaar krijgt.‟ 
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Daarnaast is literaire non-fictie ook een genre dat ondergesneeuwd is op binnen de literaire 

evenementen. „Bij lezingen en literaire festivals weet men niet zo goed weg met literaire non-

fictieauteurs op een podium. Het zou kunnen dat het een genre is dat zich minder goed leent tot 

performance,‟ zegt Van Reybrouck. „Je kan non-fictie nochtans een hele sterke dimensie meegeven 

omdat het publiek met een bepaald verwachtingspatroon zit, want het gaat om echte mensen,‟ voegt 

De Stoop daaraan toe. Ook de mate waarop op het genre neergekeken wordt door academici, wordt 

door enkele auteurs aangehaald. „Ik heb me daar altijd hevig tegen verzet, omdat ik dat zo onzinnig 

vind als polarisatie,‟ zegt Dewulf erover.  

 

Bovenop het gebrek aan financiering en aandacht, lijkt hét knelpunt in het heden de oververzadiging 

van de markt te zijn. „Het is nog nooit zo moeilijk geweest om boven te drijven, ook non-fictie heeft 

nog nooit zo geboomd,‟ zegt De Bruyne. Die oververzadiging maakt dat de kwaliteit daalt en „dat 

marktmechanisme hoort opnieuw te keren,‟ vult Rotthier aan. „Nu is het moeilijker om je boeken 

uitgegeven te krijgen, dus daalt het aantal publicaties weldra en komt er opnieuw een betere selectie.‟ 

Oplossingen om het tij snel te keren zijn er niet, maar enkele tactieken helpen wel, meent De Bruyne. 

Meer in een internationaal kader denken bijvoorbeeld: „Wij zijn de eersten om naar een Engelse 

vertaling van de achterflaptekst van een boek te vragen om journalisten te internationaliseren, maar 

veelal moet die op dat moment nog aangemaakt worden. Het is eigen aan de Vlaming om zeer lokaal 

te denken. In Nederland is die reflex tot internationalisering groter. Men wil er heel snel met vertaalde 

versies op de markt komen,‟ zegt De Bruyne. 

 

Ook de Vlaamse overheid kan meer doen om die internationalisering te stuwen, meent hij: „We 

hebben in België de hoogste concentratie journalisten in de wereld. Wat doet de Vlaamse Overheid 

dan, ze geeft een blad uit Flanders Today, gericht op journalisten van over de hele wereld die in 

Brussel gestationeerd zijn. Dat kost gigantisch veel geld en alle journalisten zien het als een 

propagandablad. Dat budget zou je beter kunnen besteden, bijvoorbeeld aan internationalisering van 

mediamarkten en journalisten.‟ Ondanks nogal wat struikelblokken in hedendaagse literaire 

journalistiek ziet De Bruyne de toekomst voor het genre rooskleurig is. „Mensen zijn meer dan ooit 

geïnteresseerd in wat er gebeurt in de wereld en ze lezen het graag in een mooie vorm. Meer en meer 

ben ik ook overtuigd van de emancipatie van de journalist die zich volledig onttrekt van om het even 

welk medium en zich specialiseert in een thema - zoals Lieve Joris heeft gedaan of ook David Van 

Reybrouck aan het doen is. De emancipatie van de journalisten is iets nieuws en de literaire 

journalisten zijn daar een pad aan het effenen, precies omdat ze iets mercantieler zijn dan de klassieke 

redactiejournalist. Zij doen aan slow journalism, stoppen een stuk van hun persoonlijkheid in hun werk 

en bouwen zo een merk op.  

Ze zijn de eersten van een nieuw soort journalist: de geëmancipeerde journalist.‟  
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Besluit 

Met narratieve technieken een wereld achter de feiten beschrijven; zo beknopt als haar essentie lijkt te 

zijn, zo immens is het begrip literaire journalistiek in werkelijkheid. Gestuwd door romanschrijvers op 

verkenning, experimenterende journalisten en „semi-professionele stadswandelaars‟ keerden we voor 

het eerste literair-journalistieke spoor terug naar de zeventiende eeuw. Echter, literaire journalistiek in 

de vorm van het genre zoals we dat vandaag kennen, krijgt pas vorm in de twintigste eeuw. 

Opmerkelijk sinds dan, is hoezeer de groeibewegingen die het genre kenmerken, gelijktijdig in Europa 

en de Verenigde Staten plaatsvinden. Uit het verleden in het heden in tredend, treffen we in 

Vlaanderen een ondervertegenwoordigd genre aan, in Nederland een sterk groeiend genre en in de 

Verenigde Staten een genre dat stilaan neigt naar volwassenheid nu de puberende jaren zestig al even 

achter de rug zijn.  

 

Sinds die puberende jaren zestig, werden alsmaar vaker specifieke kenmerken aan het genre 

toegeschreven. Het hanteren van dialogen, vertelperspectieven, een scènematige opbouwende 

structuur en een overvloed aan details werd vooral door Tom Wolfe als typerend voor het genre in een 

lijstje gegoten. Academici als Hollowell en Kramer vulden deze basiskenmerken door de jaren heen 

aan. Ondanks het in kaart brengen van de theoretische parameters, loopt de profilering van literaire 

journalistiek als een volwaardig genre moeizaam. Het gebrek aan eenduidigheid dat er als een 

schaduw aan vastzit, groeide mee uit de twee disciplines waarvan literaire journalistiek een 

samensmelting is. Academici lijken de versmolten toestand van literaire journalistiek nog steeds voor 

ogen te houden als twee van elkaar te onderscheiden disciplines. In de praktijk is dat reeds als een 

onmogelijkheid gebleken. Elke minste categorisering doet afbreuk aan het literair-journalistieke genre. 

 

Het hart van de kruisbestuiving tussen literatuur en journalistiek omvat een dieper graven achter feiten 

gehuld in literaire charme. Dat ontplooit voor de lezer een intenser beeld dat het beste uit twee 

werelden inhoudt. Alleen ontbreekt het dat beeld aan verifieerbaarheid opdat de lezer zich zou kunnen 

oriënteren tussen feit en fictie. Vertrouwend op de auteur als kompas, is een label als „non-fictie‟ 

bijzonder breekbaar geworden. De barsten die Ryszard Kapuscinski recent nog op dat vertrouwen 

achterliet, legden de zwaktes van literaire journalistiek opnieuw bloot. Met de casestudy Kapuscinski  

poogden we binnen de literatuurstudie de onrealistische abstractie van de theoretische parameters al 

enigszins te ontmantelen. Als een grip uit de praktijk binnen de theorie toonde het ons onder meer hoe 

Kapuscinski‟s journalistieke misstappen door sommigen al snel weggewuifd werden voor zijn literaire 

charme. Balanceren tussen fictie en non-fictie blijkt vooral te gaan om het vinden van een persoonlijk 

evenwicht.  

 

Het meeste respect voor journalistieke beginselen vinden we terug in het werk van Chris De Stoop, 

David Van Reybrouck en Rudi Rotthier. Kapuscinski‟s fictieve stap, was een stap te veel voor hen. Zij 
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trekken hun grenzen omheen het non-fictiegebied merkelijk strakker dan Geert Van Istendael en 

Bernard Dewulf. Uiteraard is de werkelijkheid die elkeen van hen schetst gemanipuleerd door de 

persoonlijke selectie en interpretatie en door het gebruik van literaire stijlmiddelen. Maar de gapende 

kloof tussen „verliteraturen‟ en verzinnen wordt door de ene gemeden en door de andere overbrugd. 

Niettemin, hoezeer hun ethische drempels niet gelijkaardig zijn, ze vertoeven wel in hetzelfde literair-

journalistieke landschap waar struikelblokken voor iedereen gelden van het genre. Het geld en de 

aandacht ontbreekt hen, maar te midden van de hedendaagse journalistieke crisis is het aan de 

creatieve geesten om een origineel antwoord te bieden. Met de persoonlijke stem in de aanslag en de 

persoonlijke ethiek omlijnd, legt Ides De Bruyne nu ook de toekomst van de literaire journalistiek te 

rusten in een persoonlijk vakgebied: internationalisering aan de hand van specialisering.  
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Bijlage 1: Praktische gegevens omtrent diepte-interviews 

De diepte-interviews met de literaire auteurs en Ides De Bruyne vonden plaats op volgende data: 

 David Van Reybrouck: maandag 19 april 2010 

Geert Van Istendael: donderdag 22 april 2010 

Rudi Rotthier: maandag 26 april 2010 

Bernard Dewulf: donderdag 29 april 2010 

Ides De Bruyne: vrijdag 30 april 2010 

Chris De Stoop: maandag 3 mei 2010 
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Bijlage 2: Individuele analyse – David Van Reybrouck 

Werk en thematiek 

David Van Reybrouck (°1971) is cultuurhistoricus, archeoloog en schrijver. Journalistieke bijdragen 

leverde hij als freelancer en columnist voor De Morgen, al vonden zijn stukken ook al hun weg naar 

De Standaard. Met De plaag. Het stille knagen van schrijvers, termieten en Zuid-Afrika. zette hij in 

2001 zijn eerste stap in het boekenlandschap. Een stap die ondermeer met de Debuutprijs (2002) en 

een nominatie voor De Gouden Uil beloond werd. Het boek, dat al snel de term „literaire non-fictie‟ 

opgeplakt kreeg, werd later bewerkt tot een toneelstuk Die Siel van die Mier (2004) en binnen dat 

genre volgden ook N (2006) en de theatermonoloog Missie (2007). Voor het laatste werd hem de 

Arkprijs van het Vrije Woord 2008 toegekend, een morele prijs die zich over het hele oeuvre spreidt 

als „een erkenning van een zoeker naar waarheid, vrijheid, eerlijkheid‟ (Leyman, 2008).  

„De mooiste erkenning uit mijn carrière,‟ voegt Van Reybrouck er zelf aan toe. In vrijwel alle 

genres lijkt hij thuis te zijn, want met de roman Slagschaduw (2007) en het essay Pleidooi voor 

populisme (2008) ontbreekt het niet aan variatie binnen zijn oeuvre. Voor zijn jongste werk Congo. 

Een geschiedenis. dat in mei 2010 verscheen, greep hij terug naar de werktuigen van de literaire 

journalistiek. In het kader van ons onderzoeksdomein staan dus zowel zijn debuut, De Plaag, als het 

pas verschenen boek over Congo centraal, met daartussen bijna decennium aan verandering in het 

genre. 

 

Beide boeken spelen zich ver voorbij onze landsgrenzen af, maar niettemin is de link met België 

prominent aanwezig. Als verhalende duiding rond een halve eeuw Congolese onafhankelijkheid, 

spreekt de relevantie en actualiteit die vervat zit in zijn jongste werk daartoe voor zich. De Plaag 

omvat het diepere graven in het werk van de Zuid-Afrikaanse schrijver Eugène Marais en Maurice 

Maeterlinck, Belgiës enige Nobelprijswinnaar voor literatuur. Centraal daarbij staat het kruisen van 

hun beider geschiedenissen en de letterdieverij van de laatste naar de eerste toe. Met het Zuid-

Afrikaanse landschap als decor voor de ontrafeling van dat stukje Belgisch mysterie, ontbreekt ook het 

maatschappelijke leven in het post-apartheidstijdperk niet in Van Reybroucks kritische schets. Uit die 

grote lijnen van beide boeken, blijkt al dat de onderwerpen die hij aankaart op zijn minst enige actuele 

relevantie met het eigen land omvat, een niet onbelangrijk criteria binnen het journalistieke 

werkterrein. 

 

De journalist als literator, de literator als journalist? 

Als we binnen de literatuur even in hokjes denken, heeft David Van Reybrouck ze haast allemaal al 

van binnenuit gezien. Vooral in het ogenschijnlijk kleinste hokje lijkt hij het naar zijn zin te hebben, 

daar zijn jongste werk opnieuw een vrucht van de literaire non-fictietak is. Het literaire aspect van die 

non-fictie omschrijft hij als „een aantrekkelijke dimensie omwille van de traagheid, de concentratie en 
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de diepgang die je in de dagbladjournalistiek mist.‟ Hij is één van de auteurs die zijn werk bewust 

eigenhandig onder de term „literaire non-fictie‟ heeft geplaatst. 

Zelf nam hij het begrip over uit een stuk dat in Ons Erfdeel verscheen „over literaire boeken 

verschillend van romans, met een uitgangspunt dat erg op research gebaseerd is.‟ Zijn eigen werk in 

die beschrijving herkennend, voegde hij aan de verantwoording van De Plaag een stukje terminologie 

toe waaruit blijkt dat de eigenlijke afbakening van de term ook hem in het duister doet tasten. „De 

roman is duidelijker afgebakend, net zoals het sonnet of de theatermonoloog, maar literaire non-fictie 

is een parapluterm.‟  

„Doordat ik de term zo nadrukkelijk heb gebruikt, lijkt het alsof ik het genre ook homogener heb 

gemaakt.‟ Hiermee duidt hij op de inspiratiebron die De Plaag ondermeer voor Eric Rinckhout was. In 

de lijn daarvan bestempelde ook hij zijn werk bewust als literaire non-fictie. Al voegt Van Reybrouck 

er wel aan toe dat het niet om een volwaardig genre gaat in Vlaanderen met slechts enkelen die er 

invulling aan geven. Lieve Joris en Chris De Stoop noemt hij in één adem als auteurs die het Vlaamse 

pad der literaire journalistiek voor hem al enigszins plattraden. Zo diende De Bres van Chris De Stoop, 

evenals De Graanrepubliek van Frank Westerman, als voorbeeld tijdens het schrijven van De Plaag. 

 

Zelf stelt hij zich voor als schrijver en niet als journalist. In eerste instantie gaat het hem daarbij om 

het verschil in betekenis met betrekking tot de relatie die je opbouwt met mensen. „Zeker in 

Vlaanderen is er een soort van haat-liefdeverhouding met de pers. Journalisten noemt men 

pottenkijkers, terwijl schrijvers een ander aura hebben.‟ Ook het onderscheid tussen beiden in de 

manier van werken doet hem eerder naar de term schrijverschap grijpen. Vooral het jachtige van de 

journalistiek laat hij daarbij achterwege. „Ik werk trager, rustiger en ook ben ik iets minder 

opdringerig, denk ik. Ik probeer meer de gehele persoon te portretteren en niet enkel één getuigenis.‟ 

 

Dat er in de Vlaamse pers nog plaats is voor literaire journalistiek bewijst een voorpublicatie van het 

Congo-boek in Knack (2010, 7 mei), al betrof het weliswaar een bijlageneditie. Als ware het een 

afzonderlijke reportage gaat Van Reybrouck op zoek naar de man die het zwaard van Boudewijn stal. 

Zelfs ziet hij zo‟n stukken ook liever in tijdschriften dan in kranten staan, vooral het formaat bepaald 

die voorkeur: „een groot vel papier met kolommen werkt voor artikels, maar niet voor een boek,‟ zegt 

Van Reybrouck. 

Bij het vergelijken van literaire journalistiek met de columnistiek waar hij vroeger voor De 

Morgen invulling aan gaf, is hij duidelijk over het verschil tussen beiden: „In een literair non-

fictiewerk probeer je iets te verduidelijken. In een column zeg je niet alleen waarom iets gebeurd is in 

het verleden, maar ook wat er zou moeten gebeuren in de toekomst.‟ Zijn essay Pleidooi voor het 

populisme noemt hij zelf „een uit de hand gelopen column,‟ al ziet hij er eveneens kenmerken van de 

literaire journalistiek in schuilgaan: „In Pleidooi voor Populisme is de blik vooruit korter dan de blik 

achteruit, terwijl in een column de blik vooruit de belangrijkste is.‟  
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Onderzoek 

De twintig pagina‟s bronverwijzing achterin zijn jongste boek zeggen op zich al iets over de diepgang 

van Van Reybroucks onderzoek. „Ik ben iemand die ongelooflijk zijn bronnenmateriaal checkt. “The 

story was too good to check,” daar ga je me niet vaak op betrappen.‟ Alleen al uit de inleiding van 

Congo leren we dat bronnen checken algauw meer omvat dan achter de eigenlijke feiten aanzitten. 

Wanneer Van Reybrouck ons laat kennismaken met een man die meent geboren te zijn 1882 volgt dit: 

 

„1882? Data zijn een relatief begrip in Congo. Soms heb ik meegemaakt dat ik aan een informant 

vroeg wanneer een voorval plaatsvond en als antwoord kreeg: „Lang geleden, ja, echt lang 

geleden, zeker zes jaar, of nee, wacht even, laat ons zeggen anderhalf jaar.‟ Mijn verlangen om 

een Congolees perspectief te belichten zou nooit helemaal lukken: ik hecht te veel belang aan 

data. En sommige informanten hechtten meer belang aan een antwoord dan een juist antwoord. 

[…] 

1882? […] Iemand met hetzelfde geboortejaar als James Joyce, Igor Stravinsky en Virginia 

Woolf? Het viel haast niet te geloven. Dan moest die man 126 jaar oud zijn! Dan moest dit niet 

alleen de oudste mens ter wereld zijn, maar tevens een van de langst levende mensen ooit. In 

Congo nog wel. Drie keer de gemiddelde levensverwachting van het land. 

En dus deed ik wat ik anders ook doe, checken en dubbelchecken. En in zijn geval betekende 

dat: met oneindig veel geduld, beetje bij beetje, het verleden opgraven.‟ (Van Reybrouck, 2010a, 

pp. 17-18)  

 

Een feitenrelaas ophangen aan persoonlijke verhalen staat synoniem voor een zoektocht naar 

levens die op een bepaalde manier evenwijdig lopen met dat relaas. Voor een geschiedenis die 

haast anderhalve eeuw omvat, wordt dat al snel een intense speurtocht. Zeker in een land als 

Congo waar burgeroorlogen zo complex zijn „dat je niet de hele oorlog kan ophangen aan één 

levensverhaal, niemand heeft al die zijdes meegemaakt.‟ Hoe hij zocht toen hij niet vond? „In 

Congo is het heel gemakkelijk om rond te vragen. Toen ik een kindsoldaat zocht, vroeg ik het aan 

een vriend en de volgende dag had ik er één. Andere waren moeilijker.‟  

 

Kenmerkend voor het onderzoek dat literaire journalisten voeren is de grote mate van inleving die de 

grens tussen objectiviteit en subjectiviteit doet vervagen. „Ik denk dat je op dat vlak als beoefenaar van 

literaire journalistiek verder mag gaan,‟ meent Van Reybrouck, „maar ik heb nooit iemand zijn geweer 

gedragen. Hoe het leven van sommige mensen beïnvloed is door die grote geschiedenis, dat vertellen 

mensen niet na een halfuurtje. Met sommigen heb ik drie, vier dagen opgetrokken en dan komen de 

verhalen.‟ Ook het betalen van mensen hoorde daar soms bij. „Dat is het vervelende aan een land als 

Congo dat al veertig jaar geen mensen meer betaalt. Carl De Keyzer, de fotograaf van het Congo-
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fotoboek, heeft heel de wereld afgereisd en heeft voor het eerst in zijn carrière moeten betalen in 

Congo.‟ 

Daarbij heeft Van Reybrouck niet het gevoel dat hij met betrekking tot de journalistieke 

beginselen ergens een grens overschreed. Meer dan anderen niet betalen voor informatie hechtte hij 

een groter belang aan zelf niet laten betaald worden door anderen. „Zoals ook Amnesty International 

principieel geen geld aanvaardt van regeringen om hun neutraliteit te bewaren, zo doe ik dat ook. Dat 

vind ik een belangrijkere grens om te trekken, namelijk die tussen financierder en mijn 

onafhankelijkheid dan tussen mijn onafhankelijkheid en een informant.‟ 

 

Met betrekking tot zijn onafhankelijkheid ten opzichte van een informant schuilt er in De Plaag een 

opmerkelijke passage waarin Van Reybrouck zich blootgeeft op een kruispunt van ethische grenzen. 

 

„De prijs voor het vertrouwen dat geschonken wordt, is gewetenswroeging achteraf. […] Maar 

vandaag word ik geplaagd door een nog dieper knagen. Het gaat om meer dan een paar 

informanten bij wie ik mijn gebruikelijke wanverhouding tussen zwijgen en schrijven ervaar. In 

hoeverre is een jongen met wie ik meer dan twaalf uur optrek, vaak moet lachen en het uitstekend 

kan vinden, nog een informant? In hoeverre maakt hij nog aanspraak op zo‟n neutrale titel? Mijn 

probleem met Willy gaat om meer dan de journalistieke beroepscode, het gaat om mijn 

persoonlijke ethiek. Ik moet iets tegen mijn zin toegeven: eigenlijk vond ik Willy heel sympathiek. 

Ondanks zijn verachtelijke denkbeelden, ondanks zijn schoolagenda.‟ (Van Reybrouck, 2001a, pp. 

247-248) 

 

Zelf noemt hij het de belangrijkste passage van De Plaag. „Het woord “informant” begon ik soms een 

vreselijk woord te vinden, omdat ik die mensen zo aardig vond. Dan heeft het bijna iets goedkoops, in 

de zin van “ik kwam, ik zag en ik nam zijn informatie mee”.‟  Hij portretteerde die informanten voor 

beide boeken met slechts pen en papier als registratie-instrumenten. Opnameapparatuur schrikt af, 

„mensen vertellen meer zonder.‟ Het verzamelen van die interviews en de research ter plaatse nam 

voor zijn jongste boek een aantal maanden in beslag, waarna een jaar volgde om alles neer te schrijven 

in het verhalend geheel. Het onderzoek tegenover het schrijven neemt ook voor De Plaag eenzelfde 

proporties aan, alleen korter in tijdspanne. Anderhalve maand was hij daarvoor in Zuid-Afrika, met 

vervolgens een schrijfperiode die een viertal maanden omvatte.  

Dat schrijven liep voor beide boeken door tot net voor de eigenlijke druk. Zo omvatten ze bij het 

moment van publicatie nog de recentste actualiteit. De politieke geschiedenis in het Congo-boek 

bijvoorbeeld, stopt bij wat er in maart 2010 is gebeurd. Daarmee belicht Van Reybrouck tevens de 

meest actuele aspecten van het onderwerp, wat eerder uitzonderlijk is voor boeken, al ziet hij ook de 

keerzijde van die medaille: „Wat aan dit boek het snelst zal dateren, zullen de laatste hoofdstukken 

zijn. Zo ging het ook voor De Plaag. Hetgeen het meest gedateerd is, is niet wat ik schreef over 
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Marais, niet wat ik schreef over het tijdloze Afrikaanse landschap, maar wat ik schreef over Zuid-

Afrika zeven jaar na de afschaffing van de Apartheid.‟ Niettemin levert dit alles bij elkaar wel een 

boek op dat zowel de geschiedenis als de actualiteit aankaart, in een boek nog wel. Of zoals hij het zelf 

zegt: „Het boek over Congo wil én journalistiek én literair én historisch zijn.‟  

 

Narratieve technieken 

Zowel in De Plaag als Congo verkent de lezer het land en zijn geschiedenis niet enkel in de 

voetsporen van Van Reybrouck, maar eveneens vanuit zijn perspectief. Beide verhalen worden van 

begin tot einde door een perspectief in de eerste persoon enkelvoud gedragen. Al moet daarbij vermeld 

worden dat, zeker in Congo, evenzeer grote delen vervat zitten waarin het woord „ik‟ niet weerklinkt. 

Wanneer Van Reybrouck explicieter zijn persoonlijke stem laat klinken, legt hij vaak subtiel de gang 

van zijn onderzoek bloot of hoe anderen dat beleefden. Vooral in het boek Congo schuilt zijn 

aanwezigheid in de beschrijvingen om, meer dan een vaststelling, ook een bepaalde sfeer aan de lezer 

mee te geven.  

 

„Ik zag haar zitten op donderdag 6 november 2008. Ze heette Keitsha. Het was voor haar een 

traumatische middag. Niet alleen werd haar het genot van de spontane ontlasting ontzegd, ze 

moest ook nog eens het engste aanschouwen wat ze ooit in haar korte leven had gezien: een 

blanke, iets wat ze enkel kende van haar versleten, invalide barbiepop, maar dan groot en levend, 

en met twee benen.‟ (Van Reybrouck, 2010a, p. 16) 

 

Zelf is hij van mening dat hij zich in zijn jongste boek meer naar de achtergrond getrokken heeft dan 

in De Plaag. „De Plaag is een soort reisverhaal en daar mag ik als personage meer in aanwezig zijn. 

Dit is de standaardgeschiedenis van Congo, dat over tien jaar nog gelezen moet worden, dus dan is het 

toch een kwestie van bescheidener aanwezig te zijn.‟ Zijn persoonlijke betrokkenheid bij het laatste 

boek was nochtans groter - hij werkte er langer aan en zijn vader heeft in Congo gewoond -, maar net 

daarom stelde hij zichzelf als schrijver meer in de schaduw ten gunste van het onderwerp.  

 

Bij het hanteren van narratieve technieken om de feiten als een verhalende geschiedenis samen te 

smelten, zegt van Reybrouck niet bewust stil te staan. „Ik beschouw dat als eenzelfde 

gereedschapskoffer waaruit je werktuigen haalt, ongeacht het genre waarmee je bezig bent.‟ De manier 

waarop een verhaal zich opbouwt met de nodige dramatische spanning, haalt hij als eerste werktuig uit 

die koffer. Daarbij verwijst hij naar een hoofdstuk uit Congo dat de periode 1960-1965 omkadert met 

zijn vier politieke hoofdspelers. Een hoofdstuk dat hij pas meende te kunnen doorgronden door het 

echt als een theaterstuk te beschouwen en dramaturgisch de geschiedenis te gaan bekijken. „Kijken hoe 

die vier hoofdrolspelers zich vervolgens ten opzichte van elkaar verhouden, levert een Griekse 
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tragedie op,‟ meent hij, „pure Shakespeare.‟ Dat hij die dramaturgie heel filmisch weet neer te 

schrijven, maakt de abstracte geschiedenis concreet en tastbaar. 

Aansluitend bij die dramatische spanning komt ook het spelen met het tempo kijken. „Als je alles 

aan hetzelfde tempo vertelt, wordt het saai.‟ De indeling van het boek Congo legt op zich al een 

belangrijke tempowisseling bloot. Alle hoofdstukken beslaan een periode van vijftien jaar, op één 

hoofdstuk na dat slechts één dag omvat, de dag van de onafhankelijkheid. Het hoofdstuk „Een 

donderdag in juni‟, dat het verhaal vertelt van de man die als omroeper van de 

onafhankelijkheidsceremonie mag aantreden, begint als volgt: 

 

„Jamis Kolonga stond die donderdag al om vier uur ‟s ochtends op. Hij was speciaal bij zijn 

kleermaker blijven slapen om niets aan het toeval over te laten. De ceremonie was pas om elf uur, 

maar dit was niet zomaar een dag. De stad van bijna een half miljoen inwoners was nog donker 

en stil. Een lome hitte hing tussen de huizen en de hutten. Niets bewoog. De was: roerloos aan de 

lijn. Het vuur: broze sintels as. Onzichtbaar sliepen de kinderen in hoekige houdingen. 

Onzichtbaar lagen mannen en vrouwen tegen elkaar aan – troost voor één nacht, of een heel 

leven. Op de lege boulevard sprongen de verkeerslichten lusteloos van groen op oranje op rood. 

In de Europese wijken was het water van de zwembaden rimpelloos. […] 

Jamais Kolonga stak het licht aan. Hij bad en waste zich. Aan een kleerhanger hing zijn 

fonkelnieuwe pak. […] De gladde stof van de broek voelde koel aan, het hemd was heerlijk stijf 

en stug, het jasje zat als gegoten om zijn kleine gestalte. Hij bekeek zichzelf in de spiegel. Wie 

had ooit gedacht dat hij, Jean Lema voor de burgerlijke stand, Jamais Kolonga voor de rest, 

vandaag zo‟n gewichtige rol zou spelen?‟ (Van Reybrouck, 2010a, p. 285) 

 

Met een tempovertraging, uitgebreide omschrijvingen van de omgeving en een massa aan details, 

draagt dit fragment al het hart van de literaire technieken in zich om de lezer dieper in de Congolose 

leefwereld mee te voeren. „Ik schrijf films,‟ verklaart Van Reybrouck het fragment nader, „en dat 

hoofdstuk begint met een langzaam shot over de stad.‟ Waar de klassieke journalist de man slechts zou 

uithoren over de precieze functies die hij die dag vervulde, vroeg Van Reybrouck daarbovenop „Hoe 

laat stond u op die dag?‟ 

„In dat interview vroeg ik even door, de schrijver in mij had informatie nodig,‟ zegt hij. 

Persoonlijke anekdotes zijn de lijm om de feiten als een verhalend geheel te bundelen, dat leerden 

ondermeer de New Journalists ons. Van Reybrouck bouwt daarop voort: „De grote geschiedenis, de 

onafhankelijkheid van die dag, wordt plotseling duidelijk aan de hand van een kleine man die om vier 

uur ‟s ochtends opstond.‟ Van Reybrouck laat de lezer de feiten beleven vanuit het standpunt van 

schaduwelementen, mensen die de gebeurtenis van dichtbij meemaakten maar uit de spotlights bleven. 

Een werkwijze die ondermeer doet denken aan de manier waarop Jimmy Breslin Kennedy‟s dood 
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schetste. Digging JFK’s Grave Was An Honor belichtte de aanloop naar JFK‟s begrafenis en de 

eigenlijke ceremonie vanuit het standpunt van de grafdelver. 

 

„Washington - Clifton Pollard was pretty sure he was going to be working on Sunday, so when he 

woke up at 9 a.m., in his three-room apartment on Corcoran Street, he put on khaki overalls 

before going into the kitchen for breakfast. His wife, Hettie, made bacon and eggs for him. 

Pollard was in the middle of eating them when he received the phone call he had been expecting. 

It was from Mazo Kawalchik, who is the foreman of the gravediggers at Arlington National 

Cemetery, which is where Pollard works for a living. "Polly, could you please be here by eleven 

o'clock this morning?" Kawalchik asked. "I guess you know what it's for." Pollard did.‟ (Breslin, 

1963)  

 

De feiten ophangen aan een persoonlijk verhaal is wat Van Reybrouck perspectivisch schrijven noemt. 

In combinatie met het episodisch schrijven – „je beschrijft een scene en alles wat er voor of na is 

gebeurd neem je mee in de vertelling‟ – vormde het de fundamentele spelregel voor Congo, meent 

Van Reybrouck. Tijdens het schrijven van De Plaag hanteerde hij eerder twee spanningsbogen: eerst 

je zoektocht als vraag formuleren en van zodra je de lezer nieuwsgierig gemaakt hebt, voorzie je hem 

van antwoorden. Naast dat soort regels met betrekking tot de opbouw van het verhaal, maakt Van 

Reybrouck in zijn beide werken ook gebruik van directe quotes, dialogen en beeldspraak om de lezer 

aan de feiten te boeien. Met betrekking tot de maatschappelijke problemen binnen het post-

apartheidstijdperk die in De Plaag geschetst worden, hanteert hij over enkele delen heen de 

beeldspraak van het moeizame genezen van een wonde. 

 

„Wat me hier intrigeert, is de volstrekt andere omgang met het verleden. In het nieuwe Zuid-

Afrika is geschiedenis niet zozeer boeiend en zinvol, maar pijnlijk en noodzakelijk. […] Want 

hoe leert een land leven met de gruwelen van zijn recente verleden? Door ze onder ogen te zien. 

Misschien is dát wel de grootste verdienste van het postapartheidsbewind: dat het de korsten van 

het verleden heeft opengekrabd in een poging de diepe wonde daadwerkelijk te genezen.‟ (Van 

Reybrouck, 2001a, p. 260) 

 

Acht bladzijden later haalt hij die beeldspraak opnieuw aan en bouwt erop verder: 

 

„Wat het land had moeten verzoenen, bevestigde eerder de raciale scheidslijnen. Ik vraag Rudolf 

wat hij ervan denkt. „Ach ja, in Zuid-Afrika is men omtrent eender welk onderwerp raciaal 

verdeeld. Zo simpel is dat. Verzoening is erg moeilijk. Ook al bleken sommige slachtoffers 

ongelooflijk vergevingsgezind, voor de meeste direct betrokkenen kwam er geen daadwerkelijke 

verzoening. […] Op korte termijn was de Commissie dus niet succesvol, maar op langere termijn 



75  

wellicht wel. Volgende generaties weten nu wat er gebeurd is. Naarmate we afstand nemen van 

die periode, wordt het belang ervan steeds duidelijker.‟  

De korst is weggehaald, de wonde ontsmet, maar het weefsel moet nog helen.‟ (Van 

Reybrouck, 2001a, p. 268) 

 

Van het merendeel van de technieken ontleend aan de fictie maakt Van Reybrouck gretig gebruik, 

maar het samenvoegen van personages vindt hij een stap te ver. „Als mensen niet veel te zeggen 

hebben, neem ik ze niet op in mijn boek. Ik zou dan eerder een opsomming van citaten geven, dan ze 

samenpersen tot één lang citaat. Maar iedereen hanteert daar zijn eigen grenzen in en ik denk dat de 

mijne redelijk ver liggen.‟ Wat hij zichzelf wel toestaat is de montagevrijheid om binnen één interview 

met quotes van dezelfde persoon te schuiven.  

Verzinsels in een non-fictiewerk laten sijpelen vindt hij bijgevolg zeker niet kunnen. „Ik ben 

doodeerlijk in mijn teksten. Het lijkt alsof ik een heel vrije vorm heb gevonden en het is fijn als de 

lezer ook die indruk heeft, maar het is trekken en sleuren om het in die vorm geperst te krijgen.‟ 

Reporters met grote verhalen die achteraf slechts half zo groot blijken te zijn, begrijpt Van Reybrouck 

niet. „Je kan met stoere verhalen beter zorgen dat je ze meemaakt om ze dan af te zwakken om de 

kwetsbaarheid ervan te tonen. Maar waarom zou je het uit je duim gaan zuigen als het voor het 

oprapen ligt? Schrijvers met een writersblock? Zet gewoon uw raam open.‟ 
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Bijlage 3: Individuele analyse – Rudi Rotthier 

Werk en thematiek 

Rudi Rotthier (1957) werkte tot ‟89 in vaste dienst bij De Morgen. Nadien maakte hij al reizend 

reportages, ondermeer voor De Morgen, De Standaard Magazine en De Volkskrant. Bij het verlaten 

van de redactie van De Morgen had hij zijn eerste boek af, een roman. Sindsdien is het echter het non-

fictiepad, dat hem door alle werelddelen leidt, waar hij niet meer van afwijkt. Het recht op dwaling 

(1994) was zijn eerste boek binnen die non-fictietak, gevolgd door Kinderen van de krokodil (1995), 

een reisreportage die kinderarbeid tegen de Indiase achtergrond schetst. Voor Het gulle continent 

(1997) en Het beste land ter wereld (2000) trok hij door Oost-Afrika en Canada. In dat laatste land 

verdiepte hij zich in archieven om de oorspronkelijke geschriften van de eerste Canadese 

ontdekkingsreizigers uit te diepen, wat Caesars van de wildernis (2000) opleverde.  

 

Naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen in 2000 portretteerde hij Borgerhout voor De 

Morgen en de mate waarin extreem-rechts er voet aan wal had. Uit die columns groeide later Hotel 

Fabiola (2001). In de nasleep van 9/11 vatte hij een reis aan doorheen moslimlanden voor De 

koranroute (2003). „Dé islam‟ versplinterde hij in impressies die samen een gebied in al zijn 

verscheidenheid schetsen. Hiervoor sleepte Rotthier in 2004 de Bob den Uyl Prijs in de wacht. Na het 

Midden-Oosten volgde een aansluitende reis door de Verenigde Staten tegen de achtergrond van de 

presidentsverkiezingen. Het land dat zichzelf bemint (2004) volgde daaruit. Het relaas van een tocht 

langs 31 Zuidzee-eilanden leverde ten slotte De andere kant van de wereld (2008) op. Recentelijk 

verscheen van zijn hand ook de zesdelige reportagereeks De Overkant in De Morgen, waarvoor hij het 

leven in de twee armste gemeenten van België in kaart bracht: Sint-Jans-Molenbeek en Sint-Joost-ten-

Node. Daarvoor ging Rotthier telkens een maand in beide gemeenten wonen, wat op zich al duidt op 

de grote mate van inleving die met zijn onderzoeksjournalistiek gepaard gaat. 

 

Rotthiers oeuvre omvat een waaier aan bestemmingen, waar hij al dan niet in opdracht aanmeerde. 

Van thema's over arbeid en uitbuiting tot religie, een maatschappelijke problematiek belicht hij in een 

groter kader van impressies. Sommige boeken leunen sterk aan tegen de actualiteit, andere staan er 

haast los van. Rotthier ervaart zelf „een grotere bevrediging als er wel een connectie is met de 

actualiteit.‟ Ook voor Pakistan, zijn volgende bestemming, liet hij zich door de actualiteit stuwen, 

meer bepaald gaat het dan onder meer over de aanval op het cricketteam van Sri Lanka in Pakistan. „In 

Pakistan heb je religie en cricket,‟ verklaart Rotthier nader, „ en als de religie er in slaagt om aanslagen 

op het cricket te organiseren, is er echt iets aan het kantelen in dat land. Op zo‟n moment moet je daar 

gewoon proberen te zijn.‟ 

 

 

 



77  

De Journalist als literator, de literator als journalist? 

Een term als „literaire journalist‟ hult zich in dubbelzinnigheid voor Rudi Rotthier. Tot 1989 werkte hij 

in vaste dienst bij De Morgen, nadien ging hij reizen en columns schrijven. Het leverde hem een 

maandinkomen op waarvan hij in België niet kon leven, maar in het buitenland wel. Hierop schorste 

de persbond hem. „Als een soort geuzendaad weiger ik nu de rest van mijn dagen om „journalist‟ te 

zijn.‟ 

Buiten het hokjesdenken om lijkt er tijdens het schrijven wel een journalistieke ingesteldheid in 

hem schuil te gaan. „Ik ben nieuwsgierig als basishouding en nieuwsgierig naar de actualiteit, wat 

misschien een basishouding is van een journalist.‟ Niet zozeer objectiviteit, maar wel billijkheid 

hanteert hij als maatstaf om de waarheidsgetrouwheid van zijn werk af te toetsen. „Billijk in de zin van 

als iemand anders naar de feiten die ik beschrijf gaat kijken, dat die kan zien wat ik bedoelde en 

waarom ik het zo beschreven heb. En dat wat ik beschrijf er tenminste is. Objectief kan je dat nooit 

noemen. Stuur een Nederlandse en een Belgische journalist in dezelfde auto naar de Gaza-strook, ze 

zien andere dingen en je krijgt een heel andere neerslag.‟  

„Ook begrijpbaarheid – een journalistiek criterium – vind ik belangrijk,‟ voegt hij er aan toe. Iemand 

zonder voorkennis moet alles kunnen begrijpen, maar ook iemand met kennis van zake moet iets 

hebben aan het verslag, meent Rotthier. „Die twee extremen verzoenen vind ik belangrijk.‟ In zekere 

zin legt hij op die manier een verband tussen de journalistieke ambitie en het hart van de literatuur: 

„literatuur kan ook de essentie raken en tegelijkertijd begrijpelijk zijn.‟ 

 

Met betrekking tot de vrijheid van schrijven, plaatst hij zijn onderwerpen in een maatschappelijk 

spectrum dat reikt van religie tot wetenschap. Waar het laatste grotendeels op feiten berust, domineren 

in religie interpretatie en mysterie. Naarmate je meer naar de feiten nadert, ben je strikter in codes en 

schrijfstijl waar religie je eerder ongebonden laat. Journalistiek in het algemeen laat Rotthier op die 

schaal dichter tegen de wetenschappelijke onderbouwing aanleunen. Aangaande zijn eigen 

reisreportages keert hij zich meer naar het midden toe: „Interpretatie en schrijfstijl zijn belangrijk in 

mijn overkoepelende blik. Je beschrijft meer dan je kan weten.‟ 

 

Binnen de waaier aan wazige benamingen die aan het relaas van een reis kunnen gekoppeld worden, 

kiest Rotthier voor „reisverhaal‟. Met de nodige nuancering weliswaar, want „de term „verhaal‟ duidt 

op fictie, wat niet klopt in mijn geval,‟ voegt hij eraan toe. Dus ook hier plaatst hij zichzelf tussen twee 

begrippen in, tussen het reisverhaal en de reisreportage. Reisboeken onderscheiden zich van andere 

genres die onderdak vinden bij literaire journalistiek in die zin dat de verhouding van het beschreven 

landschap tegenover het centrale onderwerp verschilt. Vaak belicht men een landschap in het kader 

van een onderwerp. Voor reisboeken lijkt het omgekeerde te gelden. Meerdere thema‟s vervlechten 

zich met het doorkruiste landschap, maar het land biedt zich het eerste aan. Het land neemt de 

bovenhand. Niettemin aanschouwt Rotthier reisboeken over het algemeen wel als journalistiek 
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relevant. Dan heeft hij het uiteraard over reisboeken die de praktische organisatie van een reis 

overstijgen.  

 

Dat boeken in het algemeen zich niet lenen tot het snel inspelen op gebeurtenissen, noemt Rotthier 

frustrerend. Ook in de tijdloze glans die daar doorgaans tegenover staat, kan hij zich niet vinden. „Je 

zit hoe dan ook in die dynamiek van tijd en mode, van toevallige belangstelling of net geen 

belangstelling.‟ Maar het feit dat onderwerpen en de beschrijvingen ervan gedateerd raken, ziet 

Rotthier niet als iets negatiefs: „je krijgt een gedetailleerde momentopname die meer zegt over de 

continuïteit dan een algemene beschouwing.‟ Ook het risico op fouten of misinterpretaties neemt af 

eens je lang onderweg bent. „Dat is mijn veiligheid,‟ beaamt Rotthier.   

 

Uit een boek als De koranroute verschenen heel wat fragmenten op dagelijkse basis in De Morgen. 

Fragmenten die enigszins bijgeschaafd werden alvorens hij ze in boekvorm goot, „maar ik hou ook wel 

van die eerste impressies,‟ zegt Rotthier. „Daar zit een levendigheid in die op zich ook iets zegt.‟ 

Precies daarin schuilt voor hem ook het verschil tussen schrijven voor de krant of schrijven met het 

oog op een boek. Opmerkelijk is dat het daarbij vooral de snelheid van de krant is die hem stuwt. „Gek 

genoeg is het levendiger in de krant. Ik heb een zeker niveau als ik snel werk. Ik ben niet zeker of ik 

een gelijkaardig niveau heb als ik traag werk. Als ik aan een boek werk, werk ik daar soms eindeloos 

aan en dan is het resultaat niet altijd navenant.‟ Dat Rotthier toch naar boeken grijpt als zijnde zijn 

medium schuilt zowel in het gebruik van de literaire technieken als in de overvloed aan beelden en 

informatie die hij wil overbrengen: „ik heb een mozaïek aan indrukken die ik nooit verwerkt krijg in 

een droog journalistiek stuk.‟ 

 

Onderzoek 

„Toeval en weinig voorbereiding,‟ zijn de ongestuurde leidraden die Rotthier doorheen elk land 

gidsen. Zijn eigenlijke research vangt aan in de lokale boekhandels van zijn bestemming zelf, gevolgd 

door het lezen van kranten ter plaatse, naar de radio luisteren, tv kijken en zich van ‟s morgens tot ‟s 

avonds op straat begeven om zoveel mogelijk mee te maken. De honderden gesprekken die hij 

aanknoopt, berusten alweer op toeval. Zoeken naar één bepaalde figuur of persoon die als schakel in 

het verhaal geldt, is Rotthier vreemd. In tegenstelling tot andere literaire non-fictieauteurs, legt hij zich 

op dat soort klopjachten slechts uitzonderlijk toe.  

 

De afstandelijkheid die Rotthier hanteert bij het benaderen van subjecten is groot. Bevooroordeelde 

gedachten probeert hij resoluut te bannen. Zijn oerervaring hierin noemt hij zijn reis naar India: „Ik 

had voor ik naar India trok V.S. Naipauls boeken over dat land gelezen en achteraf beklaagde ik me 

dat, want ik keek door zijn bril.‟ Ook toen hij voor De Overkant bij een gezin in Molenbeek verbleef, 

probeerde hij die afstandelijkheid te behouden. „Het was vrij snel de afspraak dat ik niets over hen zou 
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schrijven en dat ik niets zou gebruiken enkel op basis van wat ik van hen hoorde. Dat zou onze 

verhouding onleefbaar gemaakt hebben.‟  

Dat Rotthier zijn blik op de feiten wil scherpstellen door afstand te bewaren, wil echter niet 

zeggen dat er geen inleving met zijn onderzoek gepaard gaat. Net integendeel. „Ik heb het voor- en het 

nadeel dat ik ruim twintig jaar geleden alle materiële vastigheid uit mijn leven gegooid heb. Mijn bed 

verkocht, mijn boeken weggegeven.‟ Een jaar in Canada, dertien maanden in het Midden-Oosten, 

vijftien maanden in de Verenigde Staten, „ik ben lang onderweg,‟ rondt hij het lijstje af, „meestal voor 

maanden, hopelijk voor jaren.‟ Waar de Engelse regel vier maanden reizen en drie jaar schrijven 

omvat, houdt Rotthier het op ongeveer twaalf maanden reizen en vier maanden schrijven. „Het 

schrijven is bij mij onderschikt aan het reizen. De drang om te reizen is heel groot, groter dan de drang 

om te schijven, denk ik.‟ Zich in een onderzoek inleven is niet wat hij doet, zijn onderzoek leven des 

te meer. 

 

Bij het schetsen van een binnenlandse problematiek probeert Rotthier evenzeer de blik van 

buitenlander te handhaven. „Of dat dan lukt is een andere kwestie,‟ voegt hij er aan toe. Met 

betrekking tot Hotel Fabiola verschilden de argumenten die hij in Borgerhout aanhoorde niet zozeer 

van wat in zijn geboorteplaats Sint-Niklaas leefde. „Ik had relatief te veel voorkennis om daar echt een 

buitenlander te kunnen zijn,‟ besluit hij.  

Op Hotel Fabiola na zocht Rotthier steevast landschappen buiten Europa op, wat de controle 

bemoeilijkt. „In de normale gang van zaken word je gecontroleerd door je lezerspubliek, maar voor 

buitenlandse onderwerpen valt die controle weg. Je bent je remmingen kwijt bij wijze van spreken, 

wat een gevaarlijke situatie is.‟ Het wilde westen van de journalistiek noemt Rotthier het. „Er is 

behoorlijk wat zelfdiscipline nodig om niets uit je duim te gaan zuigen.‟ 

 

Voor de reizen door het Midden-Oosten of India kwamen er bovendien ook tolken bij kijken. Rotthier 

haalt daarbij vooral negatieve ervaringen met gekleurde vertalingen boven. Zo interviewde hij een 

islamoloog met een Koptische Christen als tolk. „Bij alle vertalingen kreeg ik commentaar en dat is in 

mijn ervaring wel vaker het geval. Tolken hanteren niet overal de afstandelijkheid die we in het 

Westen verwachten.‟ Voor tolken betaalt hij, maar een andere inbreng financieren noemt hij „een 

verstoring van de verhoudingen.‟ 

 

Narratieve technieken 

Elkeen van Rotthiers boeken is niet zomaar een schets van een land of een gebied, het is een schets 

van het reizen door dat land, door dat gebied. Het eigenlijke onderweg zijn moet zondermeer de rode 

draad vormen doorheen zijn oeuvre. Zo vangt zijn reis doorheen de Verenigde Staten als volgt aan: 

 

„Eens begaan is de beginnersfout quasi-onherstelbaar. 
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De douanebeambte bekijkt mijn inreisformulier onaangedaan. 

„Waarom heb je je adres niet ingevuld?‟ 

Omdat ik nog geen hotel heb geboekt. Het is een vroege namiddag in Philadelphia. De stad telt 

ongetwijfeld duizenden kamers. Ik vind wel wat.‟ (Rotthier, 2005, p. 7) 

 

Van problemen met het visum of andere reisongemakken tot de goedgestemde sfeer van het reizen, de 

lezer is niet plots in Philadelphia of St. Johns, hij komt er samen met de schrijver aan en vertrekt er 

weer met hem.  

 

Elk boek vertrekt dan ook vanuit het standpunt van Rotthier als participerende observator. Spelen met 

vertelperspectieven behoort niet tot één van zijn kenmerkende technieken. „Ik zou me arrogant 

vinden,‟ vertelt hij. Om zijn eigen aanwezigheid in een reisverhaal precies te schetsen, grijpt hij naar 

Norman Lewis als zijn grote voorbeeld. „Het is iemand die bijna verdwijnt in zijn boeken. Idealiter 

zou ik ook verdwijnen in mijn boeken, zou ik ophouden te bestaan en gewoon registreren. Dat is 

natuurlijk een illusie. Ik registreer niet alleen, ik rangschik ook, ik bepaal prioriteiten en volgorde.‟ De 

strikt objectieve bel wordt daarbij doorprikt. „Idealiter is mijn rol minimaal,‟ voegt hij eraan toe. Ook 

het spelen met de volgorde van gebeurtenissen probeert Rotthier minimaal te houden. Voor Een 

kneedbaar land, het boek over Nieuw-Zeeland dat dit jaar verschijnt, zag hij dat als één van de 

knelpunten. „Vier keer ben ik er geweest, in drie seizoenen. Ik moet daar één lijn in trekken, dus ik 

moet rangschikken. Dat gaat tegen mijn natuur in, de chronologie probeer ik graag zo veel mogelijk te 

volgen.‟ 

 

Opmerkelijk binnen Rotthiers oeuvre is de ironische ondertoon die hij vervlecht met gesprekken en 

beschrijvingen om het geheel luchtiger en levendiger te maken. Een gesprek met Eddy, de receptionist 

van Hotel Fabiola kan als voorbeeld gelden: 

 

„Ja, collega. Ik weet het nu al, meneer Rotthier: wij gaan elkaar nog dikwijls ontmoeten. Ik 

schrijf ook. Beter geformuleerd: ik ben ook schrijver.‟ 

Meer in het bijzonder heeft hij net zijn meerdelige autobiografie afgewerkt. 

„Bij uitgeverij Kritak heeft men de term „meesterwerk‟ in de mond genomen. De eerste twee 

delen komen volgend jaar uit – tijdig voor de boekenbeurs.‟ 

Waar gaan ze over? vraag ik, even uit het oog verliezend dat Kritak heeft opgehouden te 

bestaan. 

„Meneer Rotthier, het is niet om iets te zeggen, maar ik heb véél meegemaakt. Ik ben 

taxichauffeur geweest. Ik ben twee keer getrouwd geweest.‟ 

Wauw.‟ (Rotthier, 2001, pp. 15-16) 
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Tevens kan dit als voorbeeld gelden om het gebruik van directe citaten aan te duiden. Zichzelf in een 

expliciete dialoogvorm betrekken doet Rotthier minder, ook dat blijkt al enigszins uit bovenstaand 

fragment. Naast de ironische ondertoon en directe citaten zijn ook details een belangrijk element van 

Rotthiers beschrijvingen.  

 

„Ik neem zelf plaats op een bank, waarop al een meisje zit wier liefje nog niet is gearriveerd. Ze 

heet Nadia, ze studeert Engels, en ze hangt op de bank, haar linkerarm over de leuning, haar rug 

schuin, het ene been opgetrokken, het andere bungelend, met de vrije hand haar fel opgemaakte 

gezicht ondersteunend.‟ (Rotthier, 2003, p. 215) 

 

In de gedetailleerde beschrijvingen in Rotthiers werk schuilt als het ware het visuele karakter van een 

foto dat hij wil meegeven. „Het is eerder een teken dat het indruk op mij gemaakt heeft,‟ zegt hij. „Het 

zelfvertrouwen dat je nodig hebt als schrijver, is dat wat jou beroert ook de lezer zal beroeren. De 

techniek bestaat er dan in om het zo te verwoorden dat ontroering inderdaad mogelijk is bij de lezer. 

Dat is waarschijnlijk bijna de definitie van schrijven.‟ 

 

Het gebruik van interior monologue zit niet in Rotthiers werk verscholen, composite characterization 

hanteert hij wel als één van de narratieve techniek. „Maar ik schaam me telkens diep,‟ voegt hij eraan 

toe. Vooral een technisch onvermogen drijft hem tot het samenvoegen van verschillende stemmen en 

dan gaat het over de beperking van de ruimte zoals die in kranten heerst. „Voor de dagstukjes heb je 

van die dagen waarop je tien mensen gesproken hebt die allemaal een halve interessante zin gezegd 

hebben. Dan heb je noch de tijd noch de plaats om te nuanceren.‟ In zijn boeken hanteert hij de 

techniek van het samenvoegen zo goed als niet. Wanneer hij de krantenstukjes in het groter geheel van 

het boek giet, sneuvelen de versmolten personages doorgaans. „Maar in het boek heb ik dan weer het 

probleem van de chronologie die ik door elkaar gooi, wat in een krantenstuk niet gebeurt.‟ De 

weegschaal waarin de feiten rusten, schommelt al eens tussen de verschillende media in. 

 

Van een puur fictieve inslag in non-fictie, wil Rotthier zich echter onderscheiden. Verwijzend naar 

Kapuscinski vindt hij dat de opdeling duidelijk gemaakt moet worden: „Ik voel mij als lezer bedrogen 

door zijn aanpak.‟ Dat het literaire gehalte van zijn werken een manipulatie van de werkelijkheid 

teweegbrengt, vindt Rotthier te sterk gesteld. „Ik ben mij wel bewust van de willekeur van sommige 

beschrijvingen. Een beschrijving van Molenbeek hangt af van het moment van je bezoek. Het moet 

niet noodzakelijk representatief zijn, maar wel weerbaar. Als ik zeg dat Molenbeek somberte uitstraalt, 

wil ik dat in een debat met een opgeheven hoofd kunnen handhaven ten opzichte van de mensen die er 

wonen.‟ Zelf meent Rotthier dat hij binnen het spectrum van dit studiedomein tot één van de schrijvers 

behoort die het minst dergelijke narratieve technieken gebruikt, of althans het meest met tegenzin. 
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Bijlage 4: Individuele analyse – Geert Van Istendael 

Werk en thematiek 

„Geert Van Istendael (1947) is schrijver, essayist en dichter,‟ staat op de rug van enkele van zijn 

boeken te lezen. Tot 1993 was hij ook journalist en nieuwslezer bij de openbare omroep, sindsdien 

wijdt hij zich geheel aan het schrijverschap. Debuteren deed hij met de dichtbundel De iguanodons 

van Bernissart (1982), maar al snel volgden ook essays, waaronder Het Belgisch labyrint (1989) en 

Arm Brussel (1992). Het oeuvre van Van Istendael omvat een behoorlijke opsomming van zowel 

fictie- als non-fictiewerk. Naast Het Belgisch labyrint en Arm Brussel wordt binnen dit studiegebied 

ook de focus gelegd op enkele van zijn meer recente essays, in het bijzonder Mijn Nederland (2005) 

en Mijn Duitsland (2007). De genoemde werken geven het relaas weer van een tocht door een land en 

diens geschiedenis. Vooral het Belgische politieke bestel en zijn geboortestad Brussel staan in een 

groot deel van het non-fictiewerk van Van Istendael centraal. Dit geldt ook voor zijn jongste boek dat 

weldra verschijnt: Manneke Pis. Een biografietje 

 

De journalist als literator, de literator als journalist? 

Wanneer we het over de journalist in de literator hebben, spreken we in het geval van Van Istendael 

over een ex-journalist, waarbij hij de klemtoon op het tweeletterwoord legt. De invulling die hij geeft 

aan de term „journalist‟ komt overeen met wat als een definitie van „beroepsjournalist‟ aanschouwd 

kan worden, wat onder meer de gebondenheid aan een medium inhoudt en het bezit van een perskaart. 

„Er zit journalistiek in,‟ zegt hij over werken als Mijn Nederland of Mijn Duitsland, maar over de hele 

lijn plaats hij die niet onder het afdak van de journalistiek. „Essayistiek,‟ kleeft hij er eerder op als 

term, „maar wat is de scheidingslijn met journalistiek?‟ Die lijn poogde hij eerder al te trekken, „maar 

ik heb ze niet gevonden, ik geloof niet in de opdeling van genres.‟ Dat ongeloof in genreopdelingen 

staaft hij met enkele voorbeelden, waaronder de roman Kaputt van Curzio Malaparte. Dat boek is 

„volgens de vatbare opvattingen helemaal geen roman,‟ stelt Van Istendael: „Er zit geen verhaallijn in, 

geen plot en één hoofdfiguur: hijzelf als waarnemer. Dat is geen roman, dat zijn rechtse reportages. 

Alleen weet ik niet wat hij uit zijn duim zuigt en wat waar is.‟ Ook het werk van Herta Muller haalt hij 

aan: „Wanneer je haar romans naast haar essays legt, merk je dat er dingen uit haar romans in haar 

essays voorkomen en omgekeerd.‟  

 

Wanneer Van Istendael zich afzet tegen het begrenzen van genres, trekt hij dit in het algemeen ook 

door naar de opdeling fictie – non-fictie. Zijn eerste poëziebundel De iguanodons van Bernissart werd 

door enkelen bekritiseerd als niet tot de poëzie behorend. „Daar had je het weer: het was te veel non-

fictie, terwijl er evenzeer fictie inzat. Ik ben tegen alle begrenzingen daarin, grenzen zijn censuur.‟ 

Ook met betrekking tot een duidelijk fictieve inslag in werk dat als non-fictie bestempeld wordt, wijst 

Van Istendael enige afbakening af. Over Kapuscinski als belichaming van die vervaging tussen feit en 

fictie is hij duidelijk: „Dat stoort me niet‟. 
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„Sinds ik weg ben bij de omroep heb ik er niet echt meer op gelet of het journalistiek was of iets 

anders.‟ Begrippen als objectiviteit, actualiteit en maatschappelijke relevantie die als journalistieke 

kapstokken erkend worden, stelt Van Istendael in vraag: „Relevant, voor wie relevant? Als ik het 

radionieuws hoor, is de brand in een asbak in een bejaardentehuis belangrijker dan heel China of Zuid-

Amerika. Dat is een buitengewoon link criterium.‟ Hij hanteert eerder eerlijkheid als basiscriterium en 

helderheid en beknoptheid als stilistische maatstaven. „Kortom mensen geen blazen wijsmaken en 

zeggen waar het op staat op een overzichtelijke manier.‟ 

 

Waar het inspelen op de feiten voor boeken moeilijker ligt, lijkt Van Istendael er in te slagen het 

actuele aspect in zijn werk levend te houden. In een boek als Het Belgisch labyrint worden 

hedendaagse knelpunten van het land geschetst aan de hand van de geschiedenis. Ondanks dat de 

eerste druk van het boek in 1989 plaatsvond, kan men nog steeds van een actueel portret spreken, 

aangezien Van Istendael het om de zoveel herdrukken actualiseert. De laatste, zestiende druk dateert 

van 2005. Dat opmerkelijk actuele aspect dat in zijn werk schuilt, kadert Van Istendael in een groter 

geheel. Hij noemt het „achter de actualiteit kijken‟. Verwijzend naar een actueel thema als de 

regeringscrisis of Brussel-Halle-Vilvoorde, toont hij aan hoe je ten minste tot 1962 in de geschiedenis 

moet teruggaan om het heden te kunnen duiden. Precies het dieper graven dan de eigenlijke feiten staat 

net als een kenmerk van de literaire journalisten opgeschreven. Wanneer Van Istendael zijn werk met 

dat van collega‟s moet vergelijken, haalt hij naast Guido Fonteyn ook Geert Mak aan, geestelijke 

vader van de hedendaagse literaire non-fictie in Nederland.  

 

Onderzoek 

Eén van de journalistieke beginselen die tijdens het voeren van een onderzoek centraal staan, is het 

bewaren van objectiviteit of  neutraliteit. „Dat heb ik niet meer,‟ zegt Van Istendael erover, „ik mag 

alleen niet liegen.‟ Literaire journalisten hanteren doorgaans al een enigszins afgezwakte maatstaf van 

objectiviteit, maar Van Istendael lijkt daar nog iets verder in te gaan. Ook het onderzoek dat 

voorafgaat aan zijn non-fictiewerk kent hij geen journalistieke kenmerken toe. Dat is ook de reden 

waarom hij in het verleden steevast steun zocht bij letterenfondsen en bijvoorbeeld niet aanklopte bij 

het Fonds Pascal Decroos: „ik vind het geen journalistiek‟.  

  

Voor enkele van zijn boeken zou Brussel als zijn onderzoeksdomein kunnen gelden. Zelf legt Van 

Istendael vervolgens de vergelijking met Rotthiers reportage De Overkant: „Wat Rudi Rotthier gedaan 

heeft over Molenbeek en Sint-Joost, is dat onderzoeksjournalistiek?‟ Voor de research die voorafging 

aan boeken als Mijn Nederland of Mijn Duitsland ging hij weliswaar over de landsgrenzen heen kijken 

- „je kan niet alles uit boeken overnemen‟ – maar onder onderzoeksjournalistiek verstaat Van Istendael 

eerder spraakmakende onderzoeken zoals die van Günther Walraff of John Howard Griffin. Beiden 
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staan bekend om bijzondere onderzoeksmethoden zoals vermomming en het aannemen van een 

fictieve identiteit. In eigen land wijst Van Istendael naar Chris De Stoop als iemand die „veel meer dan 

mij aan onderzoekjournalistiek doet.‟  

 

Narratieve technieken 

Door Van Istendaels maatschappelijke analyses over een land, een streek, een stad zit ook een 

persoonlijk relaas verweven. Zo kadert hij zijn liefde voor het werk van Bertolt Brecht in een grotere 

geheel in Mijn Duitsland of  put hij voor de sfeer van een vredesbetoging in Het Belgisch Labyrint uit 

eigen ervaringen:  

 

„Wij begeven ons naar het station van de Brusselse voorstad Schaarbeek. Het is zondag 23 

oktober 1983, een stralende herfstdag, goud en blauw. Iedereen denkt dat het Ijzeren Gordijn wel 

nooit zal wegroesten. Bij dat voorstation vertrekt een deel van een reusachtige vredesbetoging 

tegen kruisraketten, onze kruisraketten, die van de NAVO, die van het Westen. […] Brussel had 

sinds de Tweede Oorlog nooit zo‟n grote mensenmassa door zijn straten zien trekken. […] Ik wil 

de vredesgezindheid van mijn Franstalige landgenoten zeker niet in twijfel trekken, maar die dag 

was de overdonderende meerderheid in Brussel Vlaams.‟ (Van Istendael, 2001, pp. 34-35) 

 

Van Istendael treedt op die manier niet als een verteller naar voor die zich op de achtergrond houdt. In 

sommige delen zitten als het ware twee hoofdpersonages vervat: het onderzoeksveld en schrijver zelf. 

Laat dat misschien ook de reden waarom hij titels Mijn Duitsland of Mijn Nederland van een 

bezittelijk persoonlijk voorziet. Aangezien het bovenstaande fragment kadert in een hoofdstuk over de 

IJzerbedevaart, haalt hij naast de persoonlijke stem nog een narratieve techniek boven: het hanteren 

van flashbacks of een omgekeerde chronologie. „Wat ik graag doe is vertrekken van de rand van het 

plaatje naar het centrum,‟ verklaart Van Istendael, „van het orkestje van het kuuroord dat er speelt, 

langzamerhand verplaatsen naar waar de keizer gewandeld heeft toen de Franse gezant hem lastig 

viel.‟ Meer in het bijzonder heeft Van Istendael het dan over een fragment uit Mijn Duitsland dat met 

een uitgebreide beschrijving van de omgeving als volgt aanvangt: 

 

„Het is het soort kuuroord dat je kunt aantreffen van de Eifel tot in Zevenburgen. Een snelle, 

heldere vliet, de bedding bezaaid met gladde keien, deelt de bebouwde kom in twee helften. 

Rondom rijzen haast loodrecht de beboste rotsen op van het middengebergte. Gebergte, dat 

woord is te hoog gegrepen, boven 460 meter zweef je al de lucht in. Een toren genaamd naar 

Bismarck probeert er nog een paar meter aan toe te voegen en dat is dan dat. (Van Istendael, 

2007, p. 117) 
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Eens die sfeerbeelden geschept zijn, duikt hij de geschiedenis is. Een geschiedenis waarin hij dialogen 

verwerkt om het levendig te houden en die hij zo nu en dan met een ironische ondertoon vervlecht. 

„Didactiek,‟ vult Van Istendael aan: „Als je een dorre geschiedenisles geeft in de klas, moet je ook 

grapjes maken. Bertolt Brecht schreef dat je je politieke boodschap het beste brengt door de mensen 

aan het lachen te brengen. Dat is het eigenlijk. Eén van mijn diepe overtuigingen is: in literatuur mag 

alles, op één ding na: je mag de mensen nooit vervelen. Daar is geen vergiffenis voor mogelijk. Daarin 

loopt journalistiek gelijk, je moet de aandacht van de mensen vasthouden.‟ 

  

Op de grens tussen feit en fictie plaats hij het samenvoegen van verschillende personen tot één 

personage onder de non-fictievlag. „Ik vind dat een goede methode,‟ klinkt het. „Als je weet dat een 

cluster van opinies niet door honderd maar door honderdduizend mensen verkondigd wordt, kan je dat 

doen. Stel: je gaat onderzoek doen in Afrika over vrouwenbesnijdenissen en je slaagt erin te praten 

met drie of vier oude vrouwtjes die ondanks alles die praktijk toch blijven voortzetten, dan kan je daar 

één personage van maken omdat je weet dat het over miljoenen verminkte meisjes gaat.‟ Alleen het 

maken van geografische sprongen en die gesprekken naar een ander land verplaatsen, vindt Van 

Istendael niet kunnen. De techniek van composite characterization heeft hij zelf slechts één keer 

toegepast.„In het stadje Nordbrandenburg sprak ik met jongeren die zich bezighielden met 

extreemrechts geweld in die streek, wat vrij algemeen verspreid is daar. Omdat ze spraken voor een 

organisatie, heb ik hen weergegeven als één persoon. Wat niet kan bij non-fictie slaat niet op de 

technieken, wel op de inhoud, namelijk een fictieve inhoud. Maar dat die door elkaar lopen, daar heb 

ik geen problemen mee.‟ Al voegt hij er weliswaar aan toe dat hij in een boek als Arm Brussel niets 

verzonnen heeft. Jacques De Decker sprak over Het Belgisch labyrint als een geschiedenis verteld 

door een Vlaming, „maar hij spreekt niet over fouten, het klopt allemaal,‟ zegt Van Istendael. „In non-

fictie is het de bedoeling dat het klopt, in fictie is het de bedoeling dat het klopt binnen de logica van 

een verhaal. Dat is iets anders.‟  
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Bijlage 5: Individuele analyse – Bernard Dewulf 

Werk en thematiek 

„Bernard [Dewulf] is altijd meer dichter en essayist geweest dan journalist,‟ lezen we in De Standaard 

daags nadat hij de Libris Literatuurprijs 2010 won voor zijn jongste poëtisch non-fictiewerk Kleine 

Dagen (Hemmerechts, 2010, 12-13 mei, p. 21). Nochtans duiken in het verlengde van dat 

journalistieke kranten op als De Morgen en NRC Handelsblad op. Lange tijd coördineerde Dewulf 

(°1960) de cultuur- en boekenbijlage „Café des Arts‟ van De Morgen. Ook de voorpaginacolumn van 

die krant verzorgde hij tot mei 2009, toen besparingen zich bij De Morgen opdrongen en hij aan de 

deur werd gezet. Van 1998 tot 2001 was hij samen met Frank Albers tevens hoofdredacteur van het 

Nieuw Wereldtijdschrift. In eerste instantie schreef Dewulf over literatuur en beeldende kunst, 

onderwerpen die ook in zijn boeken terugkeren. Zijn intrede in de literatuur voltrok zich toen hij in 

1995 debuteerde met de dichtbundel Waar de egel gaat. Sindsdien ging hij niet enkel de dichtkunst 

verder verkennen met een tweede bundel (Blauwziek, 2006), ook een roman (Kleine dagen, 2009) en 

twee non-fictieboeken (Bijlichtingen, 2001; Naderingen, 2007) volgden. Het zijn die laatste twee 

werken, waarvan het grootste deel eerder al verscheen in kranten en tijdschriften, die in deze analyse 

centraal staan.  

 

De thematiek en de persoonlijke relaties die achter bepaalde kunstwerken schuilgaan, worden naast 

elkaar ontplooid en vervolgens verbonden. Aan de zee die als onderwerp al met duizenden gezichten 

geschilderd werd, hangt Dewulf bijvoorbeeld een apart hoofdstuk op waarin de onderlinge 

vergelijking tussen een aantal schilders en hun portretten van de zee centraal staat. Om daartoe te 

komen, diepte Dewulf de kunstgeschiedenis uit in een zoektocht naar woonplaatsen, ateliers, 

landschappen en decors die, elk met hun eigen lichtinval, een werk bepalen. Dewulf beperkte zijn 

research dus niet tot boekenwijsheid, het eigenlijke onderzoek speelde zich op verplaatsing af: van 

Antibes over Cape Cod naar Watermaal-Bosvoorde. Zowel Bijlichtingen als Naderingen zijn een 

vlechtwerk van essays en reisverhalen. 

 

De journalist als literator, de literator als journalist? 

 „Ik heb mezelf nooit als journalist gezien‟; over het zoeken naar een evenwicht tussen de schrijver en 

de journalist in zichzelf, is Dewulf alvast duidelijk. Twintig jaar werkte hij voor de krant, maar de 

ambitie borrelde altijd om binnen die krant andere dingen te doen dan het louter journalistieke: „Ik heb 

altijd mijn best gedaan om het essayistische meer in de krant te krijgen.‟ Een ambitie die alsmaar meer 

botst met de richting die de kranten sinds enkele jaren uitgaan. „Die tijd heeft wel bestaan,‟ meent 

Dewulf, „maar die is voorbij.‟ De publicatie van stukken uit zijn beide essaybundels in de krant 

illustreert dat het vroeger anders was. Dewulf heeft het in eerste instantie over de cultuurkaternen 

waarin de teloorgang van de essayistiek heerst. Binnen de maatschappelijke onderwerpen sloeg de 

schifting der essayistiek minder hard toe, meent hij. 
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Aan de reisverhalen die Dewulf voor zowel NRC Handelsblad als De Morgen schreef, werkte hij 

steevast na zijn thuiskomst nog een tweetal weken door, wat geen kleine investering is voor kranten. 

„Dat soort stukken kost geld,‟ zegt hij. Toch schuilt de oorzaak van de wegkwijnende essayistiek niet 

alleen in het financiële plaatje. Dewulf spreekt over de fatale vergissing dat daar geen lezers voor 

zouden zijn: „Voor goedgeschreven, journalistieke essays en reisverhalen is wel degelijk een publiek, 

zeker ook met betrekking tot beeldende kunst. Alleen is het de politiek van de laatste tien jaar om zo 

snel mogelijk op de bal te spelen en geld te verdienen en dus geen investeringen meer te doen op lange 

termijn.‟ De woorden waarmee hij aanduidde zichzelf niet als journalist te zien, nuanceert hij daarbij 

enigszins: „Je kunt wat ik gedaan heb in zekere zin ook onderzoeksjournalistiek noemen, in die zin dat 

het op lange termijn is dat je investeert in iemand die op pad gaat om een verhaal te brengen. Maar dat 

is doodgebloed in onze kranten.‟ 

 

Hoezeer Dewulf het verdwijnen van de essayistiek uit de gedrukte pers ook betreurt, binnen de 

nieuwsberichten dient men het gebruik van literaire technieken niet op te drijven, meent hij. De 

opdeling tussen nieuwsberichten enerzijds en essays en opiniestukken anderzijds hoort voorop te 

staan. „Laat de zogenaamde feiten maar zo objectief mogelijk gegeven worden.‟ Objectiviteit hoeft 

daarbij niet synoniem te staan voor de droge formulering, want met betrekking tot de huidige staat van 

taal in de kranten heerst er enige onvrede in Dewulf: „Als je medium dag in dag uit taal is, dan moet je 

daar toch aandacht voor hebben. Ik hou ontzettend van kranten en bladen waarin ook plaats is voor de 

betere formulering. Ik geloof dat het helder formuleren, zelfs het elegant formuleren, het denken helpt. 

Maar ook daar zijn risico‟s aan verbonden. Een schrijver die technisch heel goed is, kan zo om het 

even wat beweren en het nog waar laten lijken ook. Het is een schemergebied.‟ 

 

Onderzoek 

Over grootmeesters in de schilderkunst als Léon Spilliaert of Rik Wouters is er voldoende literatuur 

voor handen om je voor research slechts op boekenwijsheid te beroepen, maar we haalden het reeds 

aan: Dewulf kamde ook de eigenlijke bodem uit waarin de artistieke wortels van een schilder rusten. 

In het geval van Edward Hopper bijvoorbeeld, speurde hij in de Verenigde Staten het landschap nabij 

Cape Cod af, op zoek naar Hoppers buitenhuis. Voor de zoektocht baseerde hij zich op een foto uit de 

jaren vijftig, een recenter exemplaar was nergens te vinden. Ook bij zijn aankomst bleken verdere 

aanwijzingen zoek. „Niemand die daar ook maar van iets wist. Uren heb ik langs dat strand gewandeld 

om uiteindelijk dat huis te vinden. Hoogst merkwaardig toch. Ik moet één van de eersten geweest zijn 

die dat huis gewoon gaan fotograferen is. Voor mij zijn dat magische momenten.‟ Meer nog dan een 

mooi staaltje onderzoeksjournalistiek, was het dat onderzoek op verplaatsing dat hem letterlijk 

bijlichtte. „Hoezeer Hopper ook maanden en jaren heeft doorgebracht in dat schitterende licht aan de 

Atlantische Oceaan, zijn beste werk heeft hij ‟s avonds in New York bij kunstlicht gemaakt. Zijn 
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slechtste werk maakte hij in dat prachtige licht. Het is mooi als je dat inzicht kunt krijgen, gewoon 

door je verplaatst te hebben. Anders zou ik dat misschien nooit gehad hebben.‟  

Aan de hand van opgenomen gesprekken en notities die hij nam, schetst Dewulf niet enkel de 

verrijking die het onderzoek op zich oplevert, maar evenzeer de weg er naartoe. Net als bijvoorbeeld 

Joan Didion beschrijft hij de persoonlijke beleving van de eigenlijke zoektocht uitgebreid.  

 

„Op enkele details na is het nog altijd zoals toen, op de oude foto‟s. Dat stel ik vast wanneer ik 

er, na klim- en klauterwerk, vlakbij ben. Ik heb erop gegokt dat er nu, half september en off-

season, niemand is. Ik loop er een paar keer omheen, neem kiekjes en probeer me niet ridicuul 

te voelen. Schroom weerhoudt mij ervan om binnen te kijken. Maar misschien wil ik dat ook 

helemaal niet – hij zal daar heus niet zitten, de schilder, bij de kachel die allang verdwenen is. 

Ook neem ik niet plaats in de strandstoelen voor het huis.‟ (Dewulf, 2007, p. 59) 

 

De inleving in het onderzoek als eigenschap van literaire journalisten, is bij Dewulf aanwezig, maar in 

vergelijking met de andere auteurs die we bestuderen weliswaar in mindere mate. Ook berust zijn 

zoektocht minder dan bij andere literaire non-fictieauteurs op toevallige ontmoetingen. Kunst is, meer 

dan om het even welk ander onderwerp, veeleer tijdloos dan actueel. Niettemin toont Dewulf voor de 

publicatie van zijn essays in de gedrukte pers dat ook het actuele aspect bij het tijdloze kan betrokken 

worden. Het merendeel van de stukken schreef hij naar aanleiding van tentoonstellingen of de 

geboorte- of sterfdag van een kunstenaar.  

 

Wat betreft de indeling van zijn tijd, besteedde Dewulf ongeveer vier vijfde aan research. Het 

eigenlijke schrijven nam per afzonderlijk essay slechts een viertal dagen in beslag. „Essays zijn voor 

mij geen prutswerk, dat gaat vanzelf,‟ klinkt het, ‘maar ik wil wel benadrukken dat daar dan ook een 

zeer intense fase aan vooraf gaat waarin ik alles in me opneem. Ik kocht alles, ik zocht alles.‟ De 

intensiteit van die fase uit zich bijvoorbeeld in zijn research voor schilder Nicolas De Staël. Met de 

biografieën achter de kiezen, meende hij nog steeds niet genoeg te weten over de man. Bij het ontleden 

van foto‟s van de kunstenaar, greep hij dan ook naar een loep, al was het maar om te weten welke 

sigaretten de kunstenaar rookte. „Volgens mij was het Gauloise. Uiteraard is dat feit op zich totaal 

onbelangrijk, maar het houdt mij gefocust. Ik wil alles weten.‟ Ook voor een verhaal over Hopper 

waar hij momenteel aan werkt, gaat hij op zoek naar wat hij noemt „de gekste details.‟ De kunstenaar 

ten gronde kennen, dat wil hij doen. Althans voor zover dat mogelijk is, want „dichter dan in de buurt 

komen woorden nooit‟ (Dewulf, 2007, p. 94).  

 

Narratieve technieken 

De bloemlezing van feiten in Bijlichtingen en Naderingen bouwt op volgende narratieve technieken: 

een persoonlijke stem, directe quotes, gedetailleerde weergaven, een ironische ondertoon en 
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subjectieve evaluaties. Beide boeken vertrekken vanuit het „ik‟-perspectief, al moet worden gezegd dat 

de onderzoekende schrijver die achter het „ik‟ schuilgaat niet constant aanwezig is. Precies de 

afweging van die aanwezigheid laat Dewulf niet onbewogen. Eén van de moeilijkste dingen, bij het 

schrijven in het algemeen maar in de essayistiek in het bijzonder, vindt hij het omgaan met dat „ik‟. 

„De “ik” in zo‟n essay is niet mijn hoogstpersoonlijke “ik”, want die is helemaal niet zo interessant,‟ 

meent hij. Veeleer dan een persoonlijk verhaal noemt hij het iets dat zich ontplooit tussen hem en een 

soort objectieve waarheid in: „Iets daartussen dat voortdurend glijdt. Ik vind dat heel prettig om dat af 

te tasten omdat het je bij de les houdt. Het verhindert je om puur impressionistisch te gaan schrijven.‟ 

Bij nogal wat essays is Dewulf van mening dat er een te groot aandeel van die persoonlijke „ik‟ in 

vervat zit, iets waarmee de lezer ook te zeer uitgesloten wordt. Precies om die reden probeert hij de rol 

van zijn persoonlijke „ik‟ te beperken.  

Tegenover de overdaad aan het „ik‟ uit de essayistiek zet Dewulf het academisch objectiverende 

„wij‟. Vanuit geen van beide uithoeken wou hij de kunstenaars en hun werk benaderen, wel wil hij er 

ergens tussenin te zitten. De grens op die glijdende schaal aftasten, belichaamt bij hem een „eindeloos 

schrappen om altijd weer die toon te houden.‟ Een toon die, anders dan in klassieke essays of 

journalistieke stukken, de feiten laat ademen door middel van verhalende technieken. Ondermeer een 

ironische ondertoon is Dewulf niet vreemd. 

 

Rik Wouters was, zoals dat heet, een natuurtalent. Maar dat kun je evengoed beweren van een 

appelboom – en die hangt ook niet meteen vol fonkelend fruit. (Dewulf, 2001, p. 58) 

 

Dewulf ziet zichzelf niet als een verteller die langs het leven en werk van grootmeesters wandelt, 

veeleer als een gids onder het motto „volg mij, ik ga je er zo goed mogelijk doorheen leiden, met 

zoveel mogelijk informatie en op een aangename manier.‟ Het subjectieve van die gidsende „ik‟ 

schuilt dan ook in eerste instantie in het selectieproces waarmee hij zijn rondleiding samenstelt. De 

keuze van de kunstenaars waaraan Dewulf in beide bundels aandacht besteedt, berust op persoonlijke 

voorkeuren. Ondermeer in het voorwoord van Bijlichtingen wil hij de lezer daar ook op wijzen: „Het 

zijn meestal liefdesverklaringen. Dat wil vooral zeggen: verklaringen, uitleggingen van een liefde 

[…].‟ (2001, p. 9).  

Hij bezingt zijn liefdes niet, hij ontleedt ze. Het subjectieve is aanwezig, maar eerder subtiel. Het 

schuilt in de lengte van de beschrijvingen of in de hoeveelheid details. Wanneer hij zijn oordeel wel 

expliciet meedeelt, doet hij dit doorgaans in functie van wat volgt. Het dient dan als een brug om de 

focus op iets anders dan de eigenlijke mening te leggen.  

 

Een andere literaire techniek die Dewulf hanteert, is het gebruik van directe quotes. Op constante basis 

citeert hij – zowel uit literatuur als uit persoonlijke gesprekken – kunstenaars en muzen, tijdgenoten en 

toevallige passanten. Dewulf houdt het wel bij citaten; dialogen komen in geen van beide boeken voor, 
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zelfs niet als hij merkelijk deelneemt aan een gesprek. Belangrijker vindt hij zelf een stijltechniek als 

het isoleren van zinnen. Het geheim van het ritme van Jeroen Brouwers, meent hij. „Om de zoveel tijd 

haal je er een zin uit en je zorgt dat die goed is, dat die af is. Zo neem je de lezer mee, omdat je telkens 

weer de aandacht vestigt op een aparte zin.‟ Hij acht deze stijltechniek niet alleen voor de lezer van 

belang, maar evenzeer voor zichzelf als schrijver: „het ordent je gedachten.‟ Meer bepaald ziet hij die 

geïsoleerde zinnen als een soort van besluit van het voorgaande stukje tekst: ‘De ene gedachte kronkelt 

naar de volgende met telkens een korte synthese in een mooie zin. Voor de lezer is dit ook een 

rustpunt. Je kan dat een detail noemen, ik vind het belangrijk. Een essay krijgt er ruimte door.’  

 

Het inlassen van witregels is een vergelijkbare techniek die ruimte schept: „Je leest als lezer zo‟n 

witregel mee volgens mij. Dat is een moment in je hoofd waarop je even rust en dan weer voort gaat.‟ 

Het gebruik van die geïsoleerde, besluitende zin omgeven door een witregel zit als een constante door 

het hele werk van Dewulf verweven.  

 
„Hoewel zij niet eenkennig is, is Dumas merkbaar het meest gefascineerd door haar eigen sekse, 

tenminste toch in haar werk. Het is een allesbehalve eenduidige fascinatie. Misschien zijn zoveel 

schilders (m/v, maar de facto meer m) gebiologeerd door het vrouwelijk lichaam omdat er 

eenvoudig meer te zien valt, omdat er meer „bruikbare vorm‟ is. Ook Dumas beschouwt vrouwen 

als een vorm, als een mal haast voor haar inkt en haar verf. Haar werk is op zijn minst een 

oefening in vormbeheersing, een experiment waartoe het vrouwelijk lichaam zich blijkbaar het 

beste leent. En vrouwen nemen bij haar de vreemdste vormen aan, in een vaak naargeestig – 

hoewel soms ook gewoon geestig – spel van verschijnen en verdwijnen. 

 

Vrouwen zijn kwikzilverige wezens en Dumas tracht ze te vatten.‟ (Dewulf, 2001, pp. 110-111) 

 

Het verst in het „verliteraturen‟ van feiten gaat Dewulf wanneer hij gefabriceerde scènes neerplant. Hij 

vond dingen uit, al drukt hij erop dat het slechts om een paar kleine inslagen gaat. „Als ik aan een graf 

stond en ik wou dat er iets gebeurde, maar er gebeurde helemaal niets, dan vond ik het uit. Op zich is 

dat ook niet zo erg, als het maar geloofwaardig is en effectief had kunnen gebeuren.‟ De gefabriceerde 

scène heeft dan niet zozeer betrekking op de kern van zijn research, maar zorgt veeleer voor de 

persoonlijke omkadering van de ervaring zelf. Hij benadrukt dat het verzinsel op zich geen schade 

toebrengt aan het werk of de kunstenaar in kwestie. „Al moet je daar ook niet te ver in gaan,‟ nuanceert 

hij, „romantische onzin wil je vermijden.‟  

Volgens Dewulf manipuleren literaire technieken wel degelijk de werkelijkheid. Hij spreekt zelfs 

van „permanente manipulatie‟. „Elke zin die je opschrijft, zelfs voor de krant, is fictie. Elk artikel is 

fictie. Ook de krant heeft behoefte aan verhaaltjes. Het manipuleren en het fictionaliseren zijn gewoon 

onvermijdelijk.‟  
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Met een hele reeks kunstenaars en geportretteerden als personages had Dewulf ook het gidsend „ik‟-

perspectief kunnen verlaten. Spelen met perspectieven doet Dewulf echter niet. Of toch, in zijn 

dichtbundel Blauwziek spreekt hij in litanievorm vanuit het standpunt van Marthe Bonnard, vrouw en 

model van schilder Pierre Bonnard. De mogelijkheden waarmee non-fictie zich ook in poëzie kan 

ontplooien, willen we hier niet uit de doeken doen, alleen is het opmerkelijk dat voor hetzelfde 

onderwerp de scheiding tussen perspectieven en genres samenvalt. Het ene perspectief bewandelt het 

terrein van de essayistiek, het reisverhaal en de literaire journalistiek. Het andere perspectief ligt 

dieper in het lyrische landschap verscholen waar het meer ruimte voor interpretatie en een fictieve 

inslag voor handen heeft. 

Dit is hoe grenzen afgetast worden, tussen genres, tussen perspectieven, tussen feit en fictie. De 

dialogen in Blauwziek die Martha Bonnards gedachten laten weerklinken, had Dewulf in zijn 

kunstboeken kunnen neerplanten. Bonnard komt in beide boeken aan bod en als muze en onderwerp 

van zijn schilderijen behoort ook Martha‟s blik op de kunstenaar tot die thematiek. Dewulf had de 

dialogen in beide kunstboeken kunnen neerplanten, maar dat deed hij niet. In het gebruik van – al dan 

niet verzonnen – interior monologues gingen enkele New Journalists hem nochtans voor, maar Dewulf 

gaf er de voorkeur aan deze uit zijn essays te bannen. Klaarblijkelijk was het voor hem een brug te ver. 

Toch moet het spreken over die bewuste „grenzen‟ tussen genres hier genuanceerd worden, want 

Dewulf hoopt te evolueren naar een mengvorm. „Het is mijn droom om ooit iets te maken waarin al 

die dingen door elkaar lopen. Reisverhalen, essays, gedichten en zelfs theatermonologen in één adem 

door. Dat is geen makkelijk boek om te maken, geen makkelijk boek om te lezen, maar ik heb het 

gevoel dat ik er heel langzaamaan aan het werken ben.‟  
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Bijlage 6: Individuele analyse – Chris De Stoop 

Werk en thematiek 

Chris De Stoop (°1959) is schrijver en journalist bij Knack. „Dit is het waargebeurde verhaal van‟ 

prijkt als aanloop naar de inhoud op de rug van het merendeel van zijn boeken. En dat zijn er nogal 

wat. Met Ze zijn zo lief, meneer zorgde hij in 1992 voor opschudding met een undercoverreportage die 

een netwerk van vrouwenhandel van binnenuit belichtte. Internationaal succes en parlementaire 

onderzoekscommissies volgden eruit. De reeks in Knack die aan het boek vooraf ging, was eveneens 

al befaamd. Hierbij ging het niet om voorpublicaties, die series ziet De Stoop enkel als ruwe grondstof 

voor het eigenlijke boek.  

 

In het verlengde van zijn debuut had ook Haal de was maar binnen (1996), dat de deportatie van 

illegalen in de Europese Unie aankaart, impact op het politieke beleid. Vertrekkend vanuit een 

maatschappelijke problematiek volgden nadien Ik ben makelaar in hasj (1998), De Bres (2000), Zij 

kwamen uit het Oosten (2003), De vuurwerkmeester (2005), Het complot van België (2007) en Vrede 

zij met u, zuster (2010). Met betrekking tot het deze scriptie vallen slechts twee boeken buiten het 

onderzoeksdomein: de roman De vuurwerkmeester en Zij kwamen uit het Oosten, een vertelling die 

gedeeltelijk op fictie berust. Voor dat laatste boek mocht hij in 2004 de Gouden Uil Publieksprijs in 

ontvangst nemen. 

 

In de thematieken die De Stoop aankaart, gaande van politiek tot religie, liggen actuele en 

maatschappelijke relevantie steevast binnen handbereik. De verregaande research en grote mate van 

inleving in het onderzoek die daaruit volgen, stellen De Stoop in staat om een bepaalde problematiek 

van binnenuit een specifiek milieu te belichten. Voor zijn jongste werk Vrede zij met u, zuster, dat het 

verhaal vertelt van de Belgische terroriste Muriel Degauque, dompelde hij zich onder in 

politiedossiers, interviews en een decor als Bagdad. Meer dan de gekende feiten op zich, schetst het 

verhaal de persoonlijke motivaties, problemen en omstandigheden die haar tot de zelfmoordaanslag 

dreven. „De banaliteit van terrorisme,‟ noemt De Stoop het zelf. Precies aan de hand van de banaliteit 

van het alledaagse werpt hij zo een blik in het diepe dat achter de feiten schuilt.  

 

De journalist als literator, de literator als journalist? 

„Verhalende non-fictie‟ is de term die op de rug van zijn jongste boek in één adem met de synthese 

van de inhoud meegelezen wordt. De Stoop zegt van bij het begin naar het genre verwezen te hebben 

als zijnde datgene waartoe hij behoort. „Het was zeker mijn streven om de liefde voor literatuur en de 

interesse in sociale problemen te combineren,‟ klinkt het. Als enige van de bestudeerde auteurs binnen 

dit onderzoek haalt hij daarbij onmiddellijk meesters uit de Angelsaksische non-fictievleugel aan die 

als zijn voorbeelden gelden. Hunter S. Thompson, Truman Capote en E.L. Doctorow zijn de 

voornaamste. 
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Aan de manier waarop dat verhalende zich met die non-fictie verstrengelt, kan hij een duidelijke 

invulling geven. Met betrekking tot de inhoud berust hij op journalistieke beginselen, om daaraan 

vorm te geven wendt hij zich tot de literatuur. „Het journalistieke houdt voor mij in dat het volledig op 

feiten en een onderzoek naar die feiten gebaseerd is. Dat is de basis die je dan op een literaire manier 

wil verwerken, wat op zich even belangrijk is voor mij.‟  

 

De journalistieke blik die De Stoop tijdens het schrijven van zijn boeken hanteert, verschilt behoorlijk 

van die waarmee hij voor Knack de actualiteit belicht. Hij spreekt daarover alsof hij in twee 

verschillende journalistieke werelden kan vertoeven, één „gewone‟ en één die onder het oppervlak van 

die „gewone‟ journalistiek doorgraaft. „Afkicken van het journalistieke‟ is wat hij doet bij het begin 

van een nieuw boek. „De journalistieke manier van schrijven en kijken vind ik een serieuze beperking. 

Wat kranten vragen is een op feiten gerichte visie, maar in de loop der jaren leer je dat dat nauwelijks 

een deel van de werkelijkheid dekt. Naast de feiten heb je een psychologische wereld, een emotionele 

wereld, een ontwikkelingsverhaal.‟ Dimensies die buiten de dagdagelijkse journalistiek vallen, meent 

hij. 

 „Een feit op zich is het resultaat van een voorgeschiedenis en het begin van een hele 

ontwikkeling daarna. In de journalistiek wordt dat volledig aan de kant geschoven.‟ Vooral met 

betrekking tot zijn jongste boek licht hij toe hoezeer je een stuk van de werkelijkheid achterhoudt 

wanneer je de bijhorende sentimentele aspecten niet aan bod laat komen. „In het verhaal van een 

koppel dat van Brussel naar Bagdad trekt om zich op te blazen, is het amoureuze toch iets heel 

belangrijk.‟ Als een wezenlijke context om de feiten begrijpbaar te maken, zo ziet hij het. In de pers 

beperken analyses van het terrorisme zich tot het rekruteren, het trainen en het brainwashen van 

mensen. Precies waar die analyses tekort schieten, ging De Stoop op zoek naar de sociale en 

psychologische problemen die er achter schuilgaan. Niettemin, „uiteindelijk zal het wel de leugen zijn 

die de geschiedenisboeken zal halen en niet het meer genuanceerde verhaal,‟ voegt hij eraan toe. 

 

Het graven naar die dimensies die in de pers niet aan bod komen, neemt als vanzelfsprekend tijd in 

beslag. Tijd die maakt dat je niet op de recentste actualiteit kan inspelen en dat probeert De Stoop 

eerder als een voordeel te zien: „Ik wil een maatschappelijk fenomeen in kaart brengen waarvan ik 

overtuigd ben dat het op zijn minst een generatie meegaat.‟  

„Binnen een problematiek die mij fascineert, wil ik een visie overbrengen die moet matchen met 

een verhaal waaraan ik dat kan ophangen. Het verhaal én het fenomeen daarachter moeten 

samenkomen.‟ Actualiteit is hierbij wel van wezenlijk belang, maar dat hoeft niet de directe actualiteit 

te zijn. Actualiteit laten rijpen noemt hij het. „Het is de structurele problematiek die telt voor mij en 

niet de waan van de dag.‟ Eenmalig voegde hij jaren na de publicatie van het boek ook een actualisatie 

van die structurele problematiek toe, met name voor Ze zijn zo lief, meneer. Op vraag van de uitgever, 

verklaart De Stoop, zelf voelde hij de nood minder tot follow-up.  
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Ook objectiviteit neemt van de „gewone‟ naar de literaire journalistiek enigszins een ander gedaante 

aan. Al voegt De Stoop daaraan toe dat hij een lichte aversie heeft tegen grote meningen en het grote 

gelijk, „maar sommige boeken vragen erom‟. Er een mening opsmeren doet hij liever niet, maar hij 

zegt evenzeer te beseffen dat je die er nooit helemaal kan uitlaten. „Je selecteert, je reconstrueert, je 

interpreteert een bepaald verhaal en dat is altijd persoonlijk.‟  

 

Onderzoek 

De objectieve houding gaat voor de journalist doorgaans gepaard met het behouden van de nodige 

afstandelijkheid ten opzichte van het subject. Zoals we reeds eerder aanhaalden is dit het element dat 

binnen het onderzoek van de literaire journalist afgezwakt wordt ten gunste van de inleving in dat 

onderzoek. Ook Chris De Stoop herkent zich daarin, maar hij beklemtoont dat dat op zich niets afdoet 

aan de objectiviteit van het onderzoek. Dat partijdigheid of engagement synoniem staan voor een 

bevooroordeelde en bijgevolg niet objectieve houding duidt hij aan als een misverstand. Een 

vertrouwensband doet geen afbreuk aan het feit dat alles moet kloppen, meent hij, veeleer is het een 

manier om dieper te graven en „de werkelijkheid achter de werkelijkheid‟ boven te halen. „Dat 

impliceert dat je die afstandelijkheid opgeeft, maar niet dat je de feiten verdraait. Die dingen gaan 

perfect samen en kunnen mekaar zelfs versterken. Mijn boeken gaan over niets dan de werkelijkheid, 

juist dankzij die vertrouwensrelaties.‟ 

 

Dat inlevende karakter van het onderzoek dreef hem het verst voor De Bres. Hij verhuisde er een jaar 

voor naar de polderstreek om de teloorgang van Doel van naderbij te beleven. Ook voor Zij kwamen 

uit het Oosten ging hij ver, te ver zegt hij zelf. „Door een gebrek aan voorbereiding en contacten heeft 

me dat bijna het leven gekost.‟ Enigszins opmerkelijk voor een boek dat als fictie verscheen. 

Sindsdien zoekt hij het gevaar minder op, „behalve als het echt moet voor het onderwerp.‟ Wanneer je 

prostitutie- of drugsmilieus van binnenuit voor de buitenwereld belicht, houdt het gevaar weliswaar 

niet op bij het onderzoek. Na elk boek volgden er reeds bedreigingen, „maar het is belachelijk om 

daarover te gaan zagen als je ervoor kiest om je in het milieu te begeven.‟  

 

Eveneens is het benaderen van die milieus een delicate zaak. Een goede ingang vinden, stelt De Stoop 

daarbij voorop en dat is vaak een tussenpersoon. „Op een heel bescheiden, voorzichtige manier moet je 

die contacten proberen te exploreren, maar niet met de druk en de drang dat het onmiddellijk moet 

renderen zoals in de journalistiek. Tijd, aandacht en zorg moet je aan mensen kunnen geven om een 

vertrouwensrelatie op te opbouwen.‟ Voor Vrede zij met u, zuster beleefde hij die vertrouwensrelatie 

met de veroordeelde jongens toch op een ander niveau in vergelijking met andere boeken. Dit in de 

eerste plaats omwille van zijn eigen veiligheid. Zijn woonplaats deelde hij niet mee, zijn privéleven 

schermde hij voor hen af. Maar ook van hun kant uit lag het moeilijker, zegt De Stoop, „die jongens 
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zijn heel wantrouwig en staan in hun manier van denken en leven zo ver van ons af dat dat bijna 

onmogelijk was.‟  

 

Ondermeer door hen een exemplaar van één van zijn vorige boeken te geven, bouwde De Stoop aan 

die vertrouwensrelatie door hen een beeld te schetsen van hoe hij hun verhaal wil belichten. De man 

die als Momo door Vrede zij met u, zuster gaat, hield voor het gerecht altijd staande dat hij zijn been in 

een auto-ongeluk verloor. Aan De Stoop vertelde hij hoe het echt ging tijdens een aanval in Irak. Bij 

het verhaal van elk van hen hoort bijgevolg ook een valse identiteit. 

Precies omwille van zulke delicate kwesties stelt De Stoop zich als schrijver voor en niet als 

journalist. „Als men met een schrijver praat, weet men dat het over iets op langere termijn gaat, dat 

dieper en verder kijkt dan het dagdagelijkse. Het idee dat wat je zegt de volgende dag al in de krant 

kan staan, daar kan je geen vertrouwensrelatie mee opbouwen.‟ 

 

Narratieve technieken 

Zes maanden trekt De Stoop doorgaans voor de research uit, „maar dan denk ik niet aan het schrijven, 

ik stapel enkel dossiers met notities op.‟ Nadien volgen nog eens zes maanden waarin hij zich fulltime 

aan het schrijven wijdt. Hier treedt het literair raamwerk dat zijn vaststellingen omgeeft op de 

voorgrond. 

 

Vooreerst dienen we op te merken dat er in het oeuvre van De Stoop een grote variatie aan 

vertelperspectieven schuilgaat. De mate van afstandelijkheid waarmee De Stoop zijn onderzoek voert, 

wordt in de keuze van het perspectief belichaamd. Voor De Bres bijvoorbeeld, neemt hij de lezer 

vanuit een ik-perspectief mee doorheen de polderstreek waar ook zijn jeugd mee vervlochten is. „Zijn 

meest intense boek‟ noemt hij het. De kracht van het boek zit hem net in het feit dat het vanuit één 

partij verteld wordt, meent hij. Het woord zonder wederwoord is hier aan zet. „Had ik dan de 

tegenpartij, bijvoorbeeld de haven, ook aan het woord gelaten, dan zou dat onwaarschijnlijk afbreuk 

doen aan de sterkte van het boek. Het feit dat je voor honderd procent in de huid van één partij kruipt, 

kan een extra dimensie geven die je anders juist neutraliseert door die journalistieke principes.‟ 

 

„Het speet mij erg toen onze laatste knecht van het erf verdween omdat hij op gezegende leeftijd 

nog een lief had gevonden. Zij heette Hilda, werkte voor een bakker en bracht ons elke zaterdag 

een krentenbrood dat bijna zo groot was als een fietswiel. Zachtmoedig, aardig, goedertieren, 

maar dikker dan de dikste dikbil uit de polderweiden. 

Ik stelde mij voor dat Lowieke, voor zijn huwelijksaanzoek, met een touwtje rond het 

onmetelijke bekken en de ontzaglijke borsten van Hilda was gegaan.  

Mijn vader maakte gemelijke, gemene grappen over de trouwpartij. 
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De boerenknecht reageerde stoïcijns met een uitspraak die mij erg trof, toen ik hem eenmaal 

snapte. 

„Lelijke lieven bestaan er niet,‟ zei Lowieke.‟ (De Stoop, 2000, pp. 56-57) 

 

Lijnrecht tegenover dat ik-perspectief waaraan De Bres wordt opgehangen, staat de alwetende verteller 

uit Vrede zij met u, zuster die zichzelf niet de minste rol toekent. Ook in Zij kwamen uit het Oosten 

schuilt de afstandelijkheid ook in het perspectief. De schrijver is hier wel aanwezig, maar in de derde 

persoon enkelvoud. Zelf zegt hij expliciet dat hij nood had aan afstand, want in de nasleep van Ze zijn 

zo lief, meneer werd De Stoop door de buitenwereld en de pers te zeer geïdentificeerd met die 

prostitutie- en mensenhandelproblematiek. Toen hij tien jaar later opnieuw over het prostitutiemilieu 

schreef in Zij kwamen uit het Oosten, deed hij dit met de expliciete bedoeling om een streep te trekken 

onder dat hoofdstuk: „Ik was het moe om altijd met dat onderwerp geassocieerd te worden. Ik wou er 

een punt achter zetten en dus ook afstand nemen van mezelf om kritiek te kunnen geven op mezelf en 

die hele ontwikkeling. Dat zou onmogelijk geweest zijn vanuit een “ik”-positie.‟ 

 

„En telkens weer tikten de hoertjes tegen het vensterglas, klakten met hun tong, gebaarden naar 

hem van híer moet je zijn, híer mag je alles, híer kost het bijna niets.  

Hij probeerde hen niet te horen, niet te zien, niet te voelen. Hij, de schrijver, richtte nu al zijn 

aandacht op het groepje mensen bij het bordeel van de Gouden Hoek.‟ (De Stoop, 2003, p. 7) 

 

Naast het switchen in perspectieven naar gelang het onderwerp, doet hij dit ook met stijlen. Waar hij 

een boek als Vrede zij met u, zuster met een nuchtere stijl omlijnt, grijpt hij naar het tegenovergestelde 

voor De Bres. „Dat is een boek met het meest barokke idioom,‟ zegt hij erover, „met overdadige 

beschrijvingen van dat platteland en de polderboeren.‟  

Die waaier aan perspectieven en stijlen om een onderwerp mee aan te kleden laat hij voor de 

„gewone‟ journalistiek achterwege. Evenals de stereotiepe taal van de journalistiek die het van clichés 

moet hebben. De enige sterkte van een cliché zit hem net in de duidelijke boodschap die je er op een 

snelle en korte manier mee kan overbrengen, verklaart De Stoop. „Iets waar je in de journalistiek 

automatisch op terugvalt, want dan weet het publiek direct wat je bedoelt. In de literatuur wil je juist 

breken met clichés.‟ 

 

Met betrekking tot dat verhalende aspect in het algemeen meent De Stoop wel dat de Frank 

Westermans en Geert Maks niet zo ver gaan als hijzelf. „Ze gaan het niet vertellen als een roman, wel 

vanuit het standpunt van de reporter die zichzelf centraal stelt. Heel genuanceerd, met veel 

achtergrond en bespiegeling, maar het gaat altijd over de „ik‟ die het onderzoek voert.‟ In boek als 

Vrede zij met u, zuster valt inderdaad niet de minste schaduw van de vertellende reporter. Analoog met 
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de Angelsaksische traditie werd De Stoops onderzoekende „ik‟ er helemaal uitgehaald. „In het 

Nederlandstalige gebied ben ik degene die daar het verst in gaat.‟  

 

Opbouw in scènes, flashbacks, directe quotes en dialogen hanteert De Stoop als literaire technieken 

oneigen aan de journalistiek doorheen al zijn boeken. Net zoals je de feiten reconstrueert, kan je dat 

evenzeer voor dialogen doen, zegt De Stoop. „Een gesprek is iets wezenlijks in de genese van een 

bepaalde problematiek, al kan je dat natuurlijk niet terugbrengen op bronnen of documenten.‟ Voor 

zijn jongste boek kon dat echter wel, daar de politie nogal wat gesprekken afluisterde en beslag legde 

op chatsessies van de betrokkenen. 

 

„In Sint-Joost-ten-Node wist bijna de hele wijk dat Momo aan het Iraakse front gewond was 

geraakt. […] Aisha snapte dat haar man door zijn verwondingen de mail niet zelf had kunnen 

tikken, maar ze maakte zich ongerust over de broeder die hem hielp. Kon dat geen spion zijn of 

verrader zijn? Moest ze hem niet blokkeren in de lijst van contactpersonen op haar account? 

Langdurig chatte zij erover met Tarik. 

-  Aisha: Ik ben trots op mijn man en wilde in zijn plaats zijn.  

-  Aisha: Hij heeft wat hij wilde. 

-  Aisha: :) 

-  Tarik: Nee, hij wilde ginder de wetten van Allah opleggen en de kafirs uitschakelen. 

-  Aisha: Hij heeft altijd een dood als shahid gewild. 

-  Aisha: En de muskus en al wat erbij hoort. 

-  Aisha: Oei, de kleine heeft een volle pamper! (De Stoop, 2010, pp. 127-128) 

 

Vooral de laatste zin van dit fragment belichaamt het alledaagse karakter van de ontwikkelingen. „Vele 

journalisten zouden dat eruit laten,‟ zegt De Stoop over die ene zin. Dat soort chatsessies die zich over 

verscheidene dagen ontpooiden, balde De Stoop samen tot kerngesprekken. In die selectie schuilt de 

enige vertekening van de werkelijkheid, verklaart De Stoop. Hij verzon niets, hij vervalste geen feiten, 

hij overdreef niet, maar „na een oorlog zijn er bijna evenveel versies als er deelnemers waren‟. Dat 

gaat ook op voor de oorlog van Muriel. „Ik zoek de meest correcte versie in mijn visie, maar een 

andere schrijver had er een heel ander verhaal van kunnen maken.‟  

 

Een verzinsel categoriseert De Stoop kordaat onder fictie. Ook het samenvoegen van verschillende 

personen tot één personage valt daar voor hem onder. Ondanks het feit dat collega‟s en voorbeelden 

uit de literaire non-fictie het wel in hun werk vermengden, scheidt hij daar heel strikt fictie van non-

fictie. Precies in het verlengde daarvan zeilt Zij kwamen uit het Oosten onder de fictievlag. Het 

hoofdpersonage Xhina is een fictief karakter, samengesteld op basis van autobiografische ervaringen. 

„Zij bestaat niet, maar ze is een typevoorbeeld dat uit duizenden dossiers gegroeid is,‟ licht De Stoop 
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toe. Vooral hoe de lezer dat verschil in feit of fictie ervaart, stelt hij daarbij centraal: „Als je weet dat 

iets waar gebeurd is, lees je dat op een heel andere manier. Het geeft je een veel sterkere beleving.  

„Het presenteren als non-fictie terwijl er fictie in vervat zit, dat is een grens overschrijden,‟ 

vervolgt hij. „Non-fictie móet waar zijn.‟ 

 


