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hoor het loeien van de misthoorn op zee. de dobberende vissers 

gaven er de brui aan, ze wilden het fragiel zingen van de sirenen 

niet meer beluisteren in hun kinkhoren oren, zich niet laten 

bekoren en verstrengen in het wier van hun koralen woonst. en 

de sirenen ? zij smachten vruchteloos naar het visioen van een 

ademend minnaar en ver onder het watervlak strelen ze zich de 

borsten en de brede dij en maken soms, tussen de zwijgende 

algen en de schelpen, een rondrit op de rug van een welwillend 

rillend zeepaard. maar dat kan de ruime liefde niet vervangen 

van de forse, gebruinde visser die met wijdopen benen op het dak 

van zijn huilend schip heen en weer loopt.   

 

(Uit Als de nachtegaal toeslaat van Marcel Wauters)  
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INLEIDING 

Met deze masterscriptie wil ik een bijdrage leveren aan de studie van experimentele literatuur 

uit de jaren zestig. De jaren zestig staan vooral bekend vanwege het verzet:
1
 verzet tegen het 

establishment, tegen de katholieke moraal, tegen het elitaire karakter van de kunst… Dit 

verzet tegen instituties werd verder gezet binnen de literaire wereld. Ook daar “kwam het 

gezag onder druk te staan: dat van de gevestigde literaire autoriteiten, van de traditie, van 

dominante literatuuropvattingen, van literaire conventies: genrewetten, structuurprincipes van 

het verhaal, fictionaliteit en ten slotte het bestaan zelf van literatuur als een onderscheiden 

categorie van teksten, wezenlijk anders dan de journalistieke reportage, het intieme dagboek 

of het politieke pamflet.”
2
 Anders dan in de jaren vijftig, waarin ook reeds geëxperimenteerd 

werd met de vorm, worden de fundamenten van het proza nu aangevallen: literatuur hoefde 

niet langer fictioneel te zijn (wat zowel leidde tot journalistieke literatuur als tot 

autobiografische bekentenisliteratuur), de verhaalstructuur werd grondig aangetast 

(denarrativisering)
3
 en ook het personage is onderworpen aan allerlei experimenten en in het 

geval van Daniël Robberechts zelfs als een “mislukte golem” weggestuurd.
4
 Op het gebied 

van de vorm leidde dat tot allerlei experimenten waarbij genres gemengd zijn en de grenzen 

van de traditionele afbakeningen overschreden worden.   

Die grensoverschrijding wordt teruggevonden in het werk van de twee experimentele dichters 

die hier centraal staan, namelijk Gust Gils en Marcel Wauters. Gust Gils maakt duidelijk dat 

zijn werk niet binnen de bestaande categorieën past door de ondertitel paraproza te gebruiken 

voor zijn korte stukjes proza. Ook Marcel Wauters publiceerde korte fictie, maar anders dan 

Gils nam hij die prozateksten samen met de poëzie op in zijn bundels, zonder onderscheid te 

maken tussen beide genres.    

Hoewel deze teksten zich moeilijk in genres laten indelen, worden in de hedendaagse 

literatuurtheorie toch enkele termen gebruikt waarmee dergelijke teksten aangeduid kunnen 

worden, namelijk microfictie of flash fiction en prozagedicht. Het probleem met deze termen 

is dat ze vaak opduiken op een specifiek moment in een specifieke nationale literaire context. 

Zo worden de termen flash fiction en microfictie vooral sinds de jaren tachtig gebruikt binnen 

een (Latijns-)Amerikaanse context, waarbij auteurs onderzocht worden als Raymond Carver, 

                                                           
1
 Zie voor deze inleiding Brems, H., Altijd weer vogels die nesten beginnen. Geschiedenis van de Nederlandse 

literatuur 1945-2005. Amsterdam 2006, p.287-292. 
2
 Idem: 287. 

3
 Bernaerts, L., ‘De hausse van het experiment. Lyricisering in de jaren zestig’, Revue Belge de Philologie et 

d’Histoire/Belgische Tijdschrift voor Filologie en Geschiedenis 90 (2013), p. 608. 
4
 Robberechts, D., Tegen het personage: zes teksten. Brussel 1968, p.13. 
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Julio Cortázar en Jorge Luis Borges. De term prozagedicht wordt dan weer vooral gebruikt 

binnen de Franstalige literatuur. Het was dan ook Baudelaire die zijn werk uit 1869 de titel 

Petits poèmes en prose gaf. In dit onderzoek probeer ik deze termen uit hun nationale context 

te halen om te zien in hoeverre ze toepasbaar zijn op de Nederlandstalige experimentele 

literatuur uit de jaren zestig.   

Het hoofddoel van dit onderzoek is echter niet zozeer om het werk van Gust Gils en Marcel 

Wauters alsnog op te delen in een subcategorie, maar om meer te weten te komen over de 

manier waarop de twee dichters proza produceren. Mijn hypothese daarbij is dat de dichters 

ook in hun proza poëtische strategieën aanwenden, waardoor dat naar poëzie gaat neigen. Om 

deze hypothese te onderzoeken vertrek ik vanuit de theorieën over het narratieve van Marie-

Laure Ryan en over het lyrische van Werner Wolf. Met behulp van deze theorieën kom ik in 

het eerste hoofdstuk tot een bruikbaar onderzoekskader waarmee concrete teksten bestudeerd 

kunnen worden. Voor de concrete analyses in de hoofdstukken drie en vier gebruik ik 

narratologische theorieën van Roland Barthes en Shlomith Rimmon-Kenan.  

Op die manier hoop ik om niet alleen te kunnen bijdragen aan de studie van Gust Gils en 

Marcel Wauters, maar om ook meer inzicht te kunnen verschaffen in het gebruik van 

poëtische strategieën in proza.   
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1. METHODOLOGIE : DE NARRATOLOGISCHE ANALYSE VAN MICROFICTIE 

In dit onderzoek worden de prozateksten van Gust Gils en Marcel Wauters voorlopig 

microfictie genoemd. Deze term wordt hier gebruikt voor teksten die maximum circa duizend 

woorden bedragen. Aangezien de term echter niet onproblematisch is, wordt het begrip 

microfictie in het theoretische onderdeel van dit hoofdstuk verder belicht. In het tweede, 

methodologische deel van dit hoofdstuk worden narratologische instrumenten aangereikt om 

concrete analyses te ondernemen.   

 

1.1. Theoretisch kader: microfictie en prozagedichten, narrativiteit en lyriek 

In eerste instantie wordt de verwantschap tussen microfictie en het korte verhaal bekeken. 

Vervolgens wordt er nagegaan of het op narratologisch vlak mogelijk is om de grenzen van 

het verhaal te bepalen. In een derde en laatste onderdeel wordt een theoretisch kader 

voorgesteld om zowel de narratieve als de lyrische aspecten van de microfictie te analyseren. 

Aangezien het gaat om prozateksten van twee experimentele dichters en aangezien kort proza 

vaak in poëtische vormen lijkt over te vloeien, wordt de verhouding tussen lyriek en proza een 

bijzonder relevante kwestie. Daarom worden in het derde deel enkele instrumenten aangereikt 

waarmee lyrische strategieën in het proza herkend kunnen worden. Op die manier kan de 

hypothese dat de dichters hun poëtische strategieën ook in hun proza aanwenden nader 

onderzocht worden.  

 

1.1.1. Microfictie versus kort verhaal  

Een van de centrale vragen in de theorie van het korte verhaal is die van de verhouding van 

dit genre tegenover de roman. De vraag is intrinsiek verbonden met het probleem van de 

definitie van het korte verhaal. Terwijl literatuurwetenschappers als Suzanne Ferguson en 

Mary Louise Pratt beargumenteren dat het korte verhaal hoofdzakelijk kwantitatief 

verschillend is van de roman, wijzen andere theoretici op zeer uiteenlopende eigenschappen 

van het korte verhaal die het tot een autonoom genre maken.
5
 De eerste theoreticus die wees 

op de aparte status van het korte verhaal was Edgar Allan Poe, die de nadruk legde op “the 

                                                           
5
 May, Ch.E. (ed.), The New Short Story Theories. Ohio 1994, p. xv. 
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unity of effect or impression”
6
 van dit genre. Deze idee werd overgenomen en verspreid door 

Brander Matthews. Door de opkomst van modernistische korte verhalen met open eindes, 

niet-lineaire opbouw en ellipsen werd echter snel duidelijk dat die positie niet langer houdbaar 

was.
7
 Nieuwe pogingen tot definities doken op, waaronder die van O’Connor die het verschil 

situeert op het gebied van de inhoud. Terwijl romans personages in de maatschappij tonen, 

focussen korte verhalen op “figures wandering about the fringes of society”.
8
 Latere theoretici 

zoals Norman Friedman en Austin Wright verwerpen deze essentialistische definities om 

meer pragmatische ervoor in de plaats te stellen. Zij wijzen erop dat het eerder gaat om 

graduele verschillen dan om verschillen in soort en halen enkele criteria aan waaraan korte 

verhalen vaak voldoen, zoals een voorkeur voor kleine of statische plotstructuren en een 

tendens om belangrijke conclusies over te laten aan de interpretatie van de lezer.
9
 Hoewel het 

korte verhaal tegenwoordig niet langer gezien wordt als het kleine (en minderwaardige) 

broertje van de roman en hoewel er sinds enkele decennia een apart studiedomein is voor de 

bestudering van korte verhalen, is het debat nog niet ten einde zoals enkele recente nummers 

van het tijdschrift Narrative aantonen. De nieuwe inzet is niet langer de vraag naar de 

definitie van het korte verhaal, maar wel naar de manieren waarop en de instrumenten 

waarmee dit genre bestudeerd moet worden. In de introductie tot het themanummer over korte 

verhalen van Narrative (20.2) behandelen vier theoretici van korte verhalen de ideeën van 

vooraanstaande narratologen. Drie van hen staan kritisch tegenover de inbreng van 

narratologische methodologieën voor de studie van korte verhalen, erop wijzend dat 

narratologen de specifieke status en eigenschappen van het korte verhaal miskennen.
10

 In een 

nieuw artikel poogt Sarah Copland echter om dit debat en deze samenwerking verder te 

zetten:  

Of short story theorists, I ask: If all short stories are narratives, why has short story 

theory not availed itself of the tools and methodologies of narrative theory in general 

in a more sustained, systematic, and widespread way? […]  

Of narrative theorists, I ask: […] does the fact that the short story and the novel appear 

                                                           
6
 Poe, E.A., Poe on Short Fiction, p.60, in: May 1994. 

7
 Lohafer, S., May, Ch. E., Toolan, M, Trussler, M., Winther P., ‘Introduction’, Narrative 20.2 (2012), p. 137 en 

verder.  
8
 Idem: 138. 

9
 Idem: 141. 

10
 Copland, S., ‘To Be Continued: The Story of Short Story Theory and Other Narrative Theory’, Narrative 22.1 

(2014), p. 133. 
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in the same media mean that differences of genre are insignificant or 

inconsequential?
11

  

Binnen dit ruimere kader moet ook de studie van microfictie geplaatst worden. Dezelfde 

debatten en dezelfde vragen worden namelijk gesteld met betrekking tot dit (relatief) nieuwe 

genre. Verschillende pogingen werden ondernomen om het genre te definiëren. Een vaak 

voorkomend criterium is dat van de lengte, waarbij het volgens de meeste onderzoekers gaat 

om verhalen die maximum tweeduizend woorden bedragen. Binnen die marge hebben 

schrijvers en critici echter nog vele subgenres erkend die elk een verschillende naam krijgen 

en die dikwijls met elkaar overlappen, zoals “flash fiction” (Thomas) met minder dan 750 

woorden, “sudden fiction” (Shapard en Thomas) met minder dan 1500 woorden, “short 

shorts” met een lengte die varieert tussen 500 en 1500 woorden (volgens White – andere 

theoretici trekken andere grenzen) enz.
12

 Omdat lengte echter per definitie relatief is en om 

die reden onhoudbaar als essentieel criterium, hebben theoretici ook andere criteria 

aangehaald waaraan deze microverhalen vaak voldoen. Een uitstekend theoretisch kader 

wordt verschaft door William Nelles. Zijn hypothese luidt dat verhalen onder een bepaalde 

woordgrens, die hij op zevenhonderd woorden instelt, andere distinctieve kenmerken 

aannemen. Om zijn idee te staven, definieert Nelles de microverhalen ten opzichte van korte 

verhalen op basis van zes eigenschappen, die hier kort herhaald worden.
13

   

Een eerste onderscheid betreft de grootte van de gebeurtenissen die beschreven worden. 

Terwijl het in korte verhalen volgens Nelles vaak gaat om subtiele veranderingen in perceptie 

of gedrag, gaat het in microverhalen dikwijls om extreme gebeurtenissen, wat verklaard kan 

worden door de kortheid:  

One might, of course, write microstories in which nothing significant happens, but as 

far as I can tell, no one does, probably because stories in which “nothing” happens 

depend so strongly upon our intimate knowledge of, and emotional investment in, that 

particular character to whom that particular nothing happens.
14

  

En net deze emotionele verbondenheid kan niet opgebouwd worden in een verhaal dat amper 

twee bladzijden telt. Een tweede onderscheidend criterium heeft te maken met de 

ontwikkeling van de personages. In microfictie zijn de personages meestal vrij anoniem: er 

wordt zelden informatie gegeven over uiterlijk, leeftijd of geslacht. De situatie waarin de 

personages verzeilen, is veel belangrijker dan de beschrijving of ontwikkeling van hun 

                                                           
11

 Copland 2014: 132-133. 
12

 Nelles, W., ‘Microfiction: What Makes a Very Short Story Very Short?’, Narrative 20.1 (2012), p. 89.  
13

 Idem: 91-97. 
14

 Idem: 91-92. 
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karakter. In korte verhalen daarentegen staat de psychologische ontwikkeling van een 

personage meestal centraal. Ook op het gebied van tijd en ruimte zijn er verschillen tussen 

deze genres. In korte verhalen gaat het vaak om een gedetailleerde ruimte, beladen met een 

symbolische interpretatielaag. Microverhalen daarentegen spelen zich volgens Nelles vaak af 

in een ongedefinieerde ruimte. Beide verhalen starten dikwijls in medias res, maar in korte 

verhalen wordt vaak nog teruggeblikt om de oorspronkelijke situatie te schetsen, terwijl 

microverhalen de expositie volledig achterwege laten. Prototypische microverhalen 

beschrijven dus een korte gebeurtenis met een lineair tijdsverloop. Een vijfde distinctief 

kenmerk heeft betrekking op de sterke neiging van microverhalen tot intertekstualiteit: “with 

the briefest of allusions a writer can, in effect, add cues, contexts, and even narratives without 

adding length, since most of the extra words are found in the reader’s head rather than on the 

page.”
15

 Het verschil in einde is het laatste distinctief kenmerk, maar net als bij 

intertekstualiteit gaat het hier om een verschil in gradatie. Korte verhalen hebben de neiging 

tot openheid, terwijl microverhalen vaak afgerond worden door een verrassend einde, of een 

volledige plotswitch.   

Aan deze lijst kunnen ten slotte nog twee criteria van Holly Howitt-Dring toegevoegd 

worden. Allereerst merkt zij op dat microfictie een voorkeur heeft voor onderwerpen die vaak 

gemeden worden in traditionele literatuur, zoals erotica, magisch-realisme, horror, of fantasy.
 

Ten tweede wijst zij op het belang van implicatie bij de lectuur van microfictie, waarin het 

vaak gaat om zaken die niet verteld worden.
16

   

Bij dit theoretische kader moeten enkele opmerkingen gemaakt worden. Eerst en vooral gaat 

het hier om een inductieve benadering. Uit concrete microverhalen worden enkele opvallende 

eigenschappen gedistilleerd om zo tot een werkbare genredefinitie te komen. Jan-Willem van 

der Weij kaart een cruciaal probleem aan dat met deze werkwijze gepaard gaat. Hij wijst er 

namelijk op dat er bij het samenstellen van het corpus reeds selectiecriteria aan het werk zijn, 

zodat de definitie noodzakelijk door het tekstcorpus bepaald wordt.
17

 Aangezien verschillende 

onderzoekers bovendien steeds vanuit verschillende teksten vertrekken, komt men op die 

manier zelden tot een eenduidig beeld van het genre.
18

   

Een tweede opmerking heeft te maken met het descriptieve karakter van de criteria. De 

aangereikte elementen zijn nuttig voor het bepalen van de prototypicaliteit van een 

                                                           
15

 Nelles 2012: 96. 
16

 Howitt-Dring, H., ‘Making micro meanings: reading and writing microfiction’, Short Fiction in Theory and 

Practice 1.1 (2011), p. 54-55. 
17

 Van der Weij, J.-W., Beweging en Bewogenheid: het prozagedicht in de Nederlandse literatuur aan het einde 

van de negentiende eeuw. Amsterdam 1997, p. 17. 
18

 Oversteegen 1982: 144, geciteerd door Van der Weij 1997: 17. 
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microverhaal, maar helpen geenszins bij de narratologische analyse van dit genre. Het lijkt 

erop dat de samenwerking met de algemene verhaaltheorie hier nog moet beginnen.   

Hoewel dit theoretische kader dus met voorzichtigheid gehanteerd moet worden, is het toch 

een goed beginpunt voor dit onderzoek. Eerst en vooral kan op die manier gekeken worden in 

welke mate de microverhalen van Gils en Wauters als prototypische microfictie gezien 

kunnen worden. Daarnaast kan dit kader ook bekeken worden als een uitnodiging tot het 

ondernemen van een narratologische analyse van de plot en de personages.   

 

1.1.2. Narrativiteit: de grenzen van de microfictie 

Wat Nelles niet opneemt in zijn onderzoek zijn de minimale criteria die nodig zijn om een 

korte tekst als microfictie te kunnen bestempelen. Voor Nelles is er bijvoorbeeld geen 

minimum aantal woorden vereist, zodat ook deze teksten tot dit genre gerekend worden: 

“veni, vidi, vici”
19

 van Caesar en de ‘six-word story’ “For sale: baby shoes. Never worn,” dat 

toegeschreven wordt aan Ernest Hemingway.
20

   

John Gerlach daarentegen staat kritischer tegenover de definitie van microfictie en vraagt zich 

het volgende af: “When do we finally reach the minimum unit of story, that is, a freestanding, 

complete, and satisfying prose fiction?”
21

 Om tot een antwoord op die vraag te komen, 

vertrekt hij vanuit het microverhaal ‘Taboo’ van Enrique Anderson Imbert:  

His guardian angel whispered to Fabian, behind his shoulder:   

“Careful, Fabian! It is decreed that you will die the minute you pronounce the word 

doyen.” 

“Doyen?” asks Fabian, intrigued.   

And he dies.
22

 

Gerlach merkt hierbij terecht op dat “If we do wish to continue considering “Taboo” a story, it 

seems easier to talk about conventional elements of fiction that are missing from “Taboo” 

than what is present.”
23

 We krijgen in dit verhaal inderdaad geen informatie over het karakter 

van het hoofdpersonage (op het woord ‘intrigued’ na) en over de situering van het gesprek. 

Gerlach legt vervolgens uit waarom deze tekst toch als verhaal gepercipieerd wordt: “a story 

                                                           
19

 Zie ook Stierle, K., ‘Story as Exemplum – Exemplum as Story’, p. 19 in May 1994. Stierle werkt in dit artikel 

met de basisstructuur van het narratieve, gebaseerd op het model van A.C. Danto: (1) x is F at t-1; (2) H happens 

to x at t-2; (3) x is G at t-3. “(1) and (3) represent the thing to be explained, and (2) is the explanation. In this 

sense, Caesar’s “veni, vidi, vici” could be taken as an example of a minimal, irreducible story.” 
20

 Nelles 2012: 91. 
21

 Gerlach, J., ‘The Margins of Narrative: The Very Short Story, the Prose Poem, and the Lyric’, p. 74, in 

Lohafer, S., Clarey, J.E. (edd.), Short Story Theory at a Crossroads. Baton Rouge/London 1989. 
22

 Idem: 76.  
23

 Idem: 76. 
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is an invitation to construct explanations, explanations about causality, connections, motives. 

When we feel we are constructing them significantly (that is, with point […]
24

), we sense 

story.”
25

 De narrativiteit van een tekst hangt volgens Gerlach met andere woorden volledig af 

van de interpretatie ervan. In het geval van “Taboo” gaat het om een ironische pointe, waarbij 

een beschermengel net de dood van zijn beschermeling veroorzaakt.  

Ook Colin Peters probeert na te gaan in hoeverre microfictie nog als narratief gezien kan 

worden in zijn masterscriptie ‘Minificción: A Narratological Investigation’, die geciteerd 

wordt door Robert Shapard, schrijver en uitgever van korte fictie.
26

 Peters’ uitgangspunt is de 

veronderstelde verwantschap tussen microfictie en het korte verhaal, die ervoor gezorgd heeft 

dat microfictie geclassificeerd werd als narratief genre. Peters wijst er vervolgens op dat 

literatuurwetenschappers deze narrativiteit nog nooit bevraagd hebben door de microfictie te 

toetsen aan de methodologieën van narratologen, wat hij zich tot doel stelt.
27

   

Hoewel dit uitgangspunt erg interessant is, zijn de conclusies van het onderzoek eerder 

onbeduidend, door de verouderde opvattingen van de klassieke narratologie die Peters 

gebruikt om zijn onderzoek aan te pakken. Zo definieert hij narrativiteit met behulp van 

theorieën van Genette en Barthes uiteindelijk door de aanwezigheid van een vertellende 

instantie en door een sequentie van gebeurtenissen.
28

 Dit leidt hem ertoe teksten uit te sluiten 

die bestaan uit dialoog (die Peters ‘mimetisch’ noemt in plaats van ‘narratief’), of teksten 

waarin slechts sprake is van een gebeurtenis door intertekstuele betekenisgeving.
29

   

In nieuwere theorieën wordt narrativiteit meestal niet langer beschouwd als een kenmerk of 

een reeks kenmerken waaraan een narratieve tekst per definitie moet voldoen zodat er 

onderscheid gemaakt kan worden tussen narratieve en niet-narratieve teksten.
30

 Narrativiteit 

wordt tegenwoordig veel meer beschouwd als een gradueel kenmerk, waardoor een tekst 

“more or less prototypically storylike”
31

 kan zijn. Deze nieuwe omschrijving van narrativiteit 

zorgt er ook voor dat postmoderne en andere experimentele teksten nog steeds binnen de 

                                                           
24

 Hier gebruikt Gerlach een term van Gerald Prince, zie Prince, Narratology, p. 159, geciteerd door Gerlach 

1989: 78. 
25

 Idem: 79-80. 
26

 Peters, C., Minificción: A Narratological Investigation (Masterscriptie, Universität Wien, 2008). Online te 

raadplegen op: http://othes.univie.ac.at/1142/1/2008-09-10_0108124.pdf (geraadpleegd op 20/02/2014) en 

geciteerd door Shapard, R., ‘The Remarkable Reinvention of Very Short Fiction’, World Literature Today 86.5 

(2012), p. 48-49. 
27

 Peters 2008: 2. 
28

 Idem: 91. 
29

 In hoofdstuk 5 (p.91-120) analyseert Peters diverse microverhalen met behulp van bovengenoemde criteria.  
30

 Abbott, H. Porter, ‘Narrativity’, in Hühn, P. et al. (edd.), the living handbook of narratology. Hamburg 

University. (Dit artikel werd laatst gereviseerd op 20/01/2014). Online te raadplegen op http://www.lhn.uni-

hamburg.de/article/narrativity (geraadpleegd op 1/04/2014). 
31

 Herman, D.,  Story Logic: Problems and Possibilities of Narrative. Lincoln 2002, p. 90-91, geciteerd door 

Abbott 2014, geen paginanummering.  

http://othes.univie.ac.at/1142/1/2008-09-10_0108124.pdf
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categorie van het narratieve kunnen vallen.   

In dit onderzoek gebruik ik het kader van Marie-Laure Ryan om narrativiteit te omschrijven. 

In haar artikel uit 2006 stelt zij deze nieuwe benadering van narrativiteit voor: “why couldn’t 

narrativity be a scalar property rather than a strictly binary one, and narrative a fuzzy set 

allowing different degrees of membership, but centered around prototypical cases that 

everybody recognizes as narrative?”
32

 Ryan stelt daarvoor de volgende negen eigenschappen 

op:
33

 (1) Het moet gaan om een wereld waarin zelfstandige entiteiten handelen; (2) Deze 

wereld moet gesitueerd zijn in de tijd en moet veranderingen in toestand ondergaan; (3) Deze 

veranderingen moeten veroorzaakt worden door externe gebeurtenissen en niet door 

natuurlijke evolutie (bijvoorbeeld verouderen); (4) Sommige entiteiten moeten menselijk of 

antropomorf zijn. Ze moeten een bewustzijn hebben en emotioneel reageren op de 

omstandigheden; (5) Sommige gebeurtenissen moeten doelbewust veroorzaakt worden door 

deze handelende instanties, die gedreven worden door conflicten en wier daden gericht zijn op 

het vinden van een oplossing; (6) Het verloop van de gebeurtenissen volgt een causale ketting 

en leidt naar afronding; (7) Sommige gebeurtenissen mogen geen gewoontes zijn; (8) De 

gebeurtenissen moeten echt plaatsvinden in de verhaalwereld; (9) Het verhaal moet een pointe 

hebben.   

In deze lijst is de lezer volledig afwezig. Daarom lijkt de visie van Herman een goede 

toevoeging om narrativiteit iets breder te definiëren. Voor zijn definitie maakt Herman 

gebruik van het concept ‘scripts’. Deze ‘scripts’ zijn geheugenstructuren die onze 

verwachtingen sturen bij de ontwikkeling van gebeurtenissen.
34

 Een tekst wordt dan een 

verhaal “als de lezer een verband ziet tussen de tekst en een bestaand script.”
35

 Het abstracte 

concept ‘narrativiteit’ wordt dan gedefinieerd door “de mate waarin deze tekst scripts 

activeert die de lezer ertoe aanzetten de tekst als een verhaal te beschouwen.”
36

 In dit 

onderzoek doe ik hoofdzakelijk een beroep op het theoretische kader van Ryan, maar waar 

nodig worden de inzichten van Herman verwerkt.     

  

                                                           
32

 Ryan, M., ‘Semantics, Pragmatics, and Narrativity: A Response to David Rudrum.’, Narrative 14 (2006), p. 

193. 
33

 De kenmerken zijn door mij geparafraseerd of vertaald. Zie Ryan 2006, p.194. 
34

 Herman, L., Vervaeck, B., Vertelduivels. Handboek verhaalanalyse. Antwerpen 2001, p. 142. 
35

 Idem: 142. 
36

 Idem: 142. 
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1.1.3. Lyriek: microfictie als prozagedicht 

Naast de grenzen van de narrativiteit, kunnen ook de grenzen met de poëzie afgetast worden. 

Daarom herneem ik het citaat van Gerlach uit het vorige onderdeel, om het vervolg ervan 

onder de loep te nemen:   

When do we finally reach the minimum unit of story, that is, a freestanding, complete, 

and satisfying prose fiction? Might a story even become something else – a poem, for 

instance? If that is possible, do such discriminations ultimately matter? Are we likely 

to look at a work differently if it is, or is not, a story?
37

 

Deze vragen van John Gerlach zijn essentieel voor dit onderzoek. Gerlach vraagt namelijk 

niet alleen in hoeverre de microverhalen van twee experimentele dichters nog als verhalen 

kunnen gelezen worden, maar ook of het niet beter is om deze fictie door een poëtische bril te 

bekijken. In dit onderdeel worden de grenzen tussen microfictie en prozagedicht nader 

onderzocht. Daartoe is het allereerst van belang om het prozagedicht te definiëren. Een 

werkdefinitie wordt gegeven door Van der Weij, die net als Nelles met een lijst van tendensen 

werkt.
38

 In dit geval gaat het om de volgende acht punten: (1) versificatie ontbreekt en er is 

geen metrum; (2) er wordt slechts spaarzaam gebruikt gemaakt van procedés als rijm, 

alliteratie en assonantie; (3-4) stijl en thematiek zijn vrij en niet per definitie verheven; (5) het 

gaat om korte teksten; (6) prozagedichten zijn autonoom en (7) intern gesloten door het 

gebruik van onder meer parallellie, contrast en herhaling; (8) prozagedichten kunnen zowel 

lyrisch (niet-narratief) als anekdotisch van aard zijn. Het grote probleem met deze definitie is 

echter dat ze eveneens van toepassing is op microfictie.
39

 Om die reden is het noodzakelijk 

om ook de opvattingen van andere theoretici in het onderzoek te betrekken.   

Verschillende theoretici van het korte verhaal en het microverhaal hebben de vraag naar het 

onderscheid tussen het microverhaal en het prozagedicht op uiteenlopende wijzen 

beantwoord. Voor sommigen, zoals Rachel Barenblat en Holly Howitt-Dring, is er geen 

distinctief onderscheid tussen microverhalen en prozagedichten, hoewel ze de termen niet 

gelijkstellen. Voor hen gaat het vooral om de presentatie van het literaire werk: “the power 

lies in the way they are presented, which shapes the expectations of the reader.”
40

 Allebei 

                                                           
37

 Gerlach 1989: 74. 
38

 Van der Weij 1997: 37-38. 
39

 Er moet opgemerkt worden dat het onderzoek van Van der Weij gericht is op prozagedichten uit de 

negentiende eeuw. Ook de werkdefinitie is gebaseerd op theoretische teksten van schrijvers van prozagedichten 

uit de late negentiende of de vroege twintigste eeuw (Baudelaire, Huysmans en Max Jacob – zie Van der Weij 

1997:36), een moment waarop nog geen sprake was van microfictie.  
40

 Howitt-Dring 2011: 52. 



11 

 

halen ze voorbeelden aan van prozagedichten die gepubliceerd werden als microfictie en vice 

versa.
41

 Anderen, zoals Joyce Carol Oates, Grace Paley en Charles Johnson, benadrukken dan 

weer dat microfictie zo kort is dat de teksten vragen om als gedichten gelezen te worden. Op 

basis van de lengte kennen zij aan microfictie dus een lyrisch karakter toe.
42

   

Daarnaast worden er ook pogingen ondernomen om de twee genres te scheiden. Zo meent de 

schrijver van korte verhalen Gordon Weaver dat “all fictions exhibit a narrative (not so with 

poetry)”.
43

 Dit criterium is allesbehalve sluitend, aangezien ook in poëzie een narratieve 

ontwikkeling kan plaatsvinden.
44

 Een vierde mogelijkheid is om het poëtische karakter van 

een tekst als een stijl te zien:  

I don’t really distinguish between the two [prose poetry and flash fiction]. Some flash 

pieces are definitely prose poems. Many aren’t. Prose poetry is just one of many valid 

writing styles, and flash doesn’t exclude any styles.
45

 

De visie van Lars Bernaerts, Hans Vandevoorde en Bart Vervaeck sluit hierbij aan, wanneer 

zij stellen dat de hoge hoeveelheid poëtische kenmerken in een tekst verantwoordelijk is voor 

de classificatie ervan als prozagedicht: “Het is met andere woorden een leesstrategie. In onze 

visie is lyrisch proza een lyricisering van het proza, terwijl het prozagedicht de andere kant 

van de medaille vormt: een prozaïsering van de poëzie.”
46

   

Om te bepalen in welke mate deze poëtische kenmerken aanwezig zijn, is het eerst en vooral 

noodzakelijk om een beeld te krijgen van de criteria die een tekst tot poëzie maken. Tot op 

heden zijn literatuurwetenschappers er echter nog niet in geslaagd om het concept lyriek op 

een eenduidige manier te definiëren. Literatuurwetenschappers zoals Werner Wolf en 

Margarete Rubik wijzen daarenboven op de onmogelijkheid van een essentialistische 

definitie, aangezien de enige houdbare criteria het tekstuele karakter en de fictionaliteit van 

                                                           
41

 Barenblat, R., ‘Prose Poems or Microfiction?’, In Posse Review 2005. Online te raadplegen op:  

http://www.webdelsol.com/InPosse/barenblat.htm (geraadpleegd op 25/02/14). 
42

 Oates, J.C., ‘Towards a new form’, p. 246, Paley, G., ‘Skippers, snappers, and blasters’, p. 253, Johnson, C., 

‘The tradition’, p. 233 in Shapard, Thomas (edd.), Sudden Fiction: American Short-short Stories. Salt Lake City 

1986. 
43

 Weaver, G., ‘The Tradition’, p. 228 in Shapard & Thomas 1986. 
44

 Het onderzoek naar de narrativiteit van poëzie uit dezelfde periode zou een mooie aanvulling vormen op dit 

onderzoek. Een aanzet hiertoe wordt gegeven door het volgende artikel: Hühn, P., ‘Plotting the lyric: Forms of 

Narration in Poetry’ in Müller-Zettelmann, E., Rubik, M. (edd.), Theory into Poetry. New approaches to the 

Lyric. New York 2005.  
45

 Kotzin, M.N., ‘Flash Fiction: An Essay’, Per Contra 2005. Online te raadplegen op:  

http://www.percontra.net/archive/flashfiction.htm (geraadpleegd op 25/02/14). 
46

 Bernaerts, L., Vandevoorde, H. en Vervaeck, B., ‘Inleiding. Generaties en lyricisering van het experimentele 

proza’, Revue Belge de Philologie et d’Histoire/Belgische Tijdschrift voor Filologie en Geschiedenis 90 (2013), 

p. 556.  

http://www.webdelsol.com/InPosse/barenblat.htm
http://www.percontra.net/archive/flashfiction.htm
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het gedicht zijn.
47

 Toch biedt Wolf in zijn artikel een nieuw kader om lyriek te definiëren. Net 

als Nelles in diens definitie van microfictie en als Ryan in haar omschrijving van het 

narratieve werkt Wolf met tendensen met als doel om de prototypische kenmerken van poëzie 

te bepalen. Op basis van het wittgensteiniaanse begrip ‘familiegelijkenis’ kan dan bepaald 

worden in welke mate een tekst prototypisch is voor het lyrische genre. De kenmerken die 

Wolf opsomt, zijn de volgende: (1) Het lyrische wordt vaak oraal voorgedragen zonder het 

dramatische rollenspel; (2) Lyrische teksten zijn kort; (3) Er wordt afgeweken van de 

standaardtaal zowel wat betreft de semantiek (4) als door de benadrukking van het akoestische 

en de muzikaliteit van de taal (vaak benadrukt door versificatie); (5) De taal is vaak 

zelfbewust en zelfreferentieel; (6) Centraal staat het bewustzijn van een individu dat 

schijnbaar niet gemedieerd wordt door een verteller; (7) In lyrische teksten ligt de nadruk op 

de perceptie van het individu in plaats van op de waargenomen objecten; (8) Er is in lyriek 

een gebrek aan narratieve ontwikkeling, (9) net als aan referentialiteit: er zijn geen duidelijke 

verwijzingen naar de werkelijkheid.
48

 Deze lijst is niet exhaustief, maar doet uitstekend dienst 

als uitgangspunt voor onderstaande methode.   

Op basis van deze lijst kunnen we enkele fenomenen onderscheiden die zowel relevant zijn 

voor de analyse van lyriek als voor deze van narrativiteit.
49

 Hierbij moet opgemerkt worden 

dat narrativiteit en lyriek elkaar niet wederzijds uitsluiten, maar dat één van beide wel 

dominant kan zijn in een tekst. Dit zal ik onderzoeken met behulp van enkele clusters, die 

ontstaan door de criteria van beide literatuurwetenschappers tegen elkaar af te wegen.  

a) De plot. Voor Ryan bestaat prototypische narrativiteit uit een causale ketting. In haar 

definitie legt zij sterk de nadruk op gebeurtenissen. Voor lyriek wordt er daarentegen 

door Wolf gewezen op een minimale narratieve ontwikkeling. Het fenomeen waarbij 

de nadruk komt te liggen op de toestanden in plaats van op de handelingen wordt ook 

wel ‘verstilling’
50

 genoemd.  

b) De personages. Hier moet onderzocht worden in welke mate de nadruk komt te liggen 

op de perceptie en de gedachten van het personage. In lyriek staat het bewustzijn van 

het subject centraal, terwijl het in narratieve teksten veeleer om een interactie met de 

buitenwereld gaat.  

                                                           
47

 Wolf, W., ‘The Lyric: Problems of Definition’, p. 23 en Rubik, M., ‘In Deep Waters. Or: What’s the 

Difference between Drowning in Poetry and in Prose?’, p. 189 in Müller-Zettelmann, Rubik 2005.  
48

 Zie Wolf 2005: 38-39 en Bernaerts, Vandevoorde, Vervaeck 2013: 555. 
49

 Het voorgestelde theoretische model is gebaseerd op het model van Bernaerts 2013: 613-615 en uitgebreid in 

het kader van dit onderzoek. 
50

 Bernaerts 2013: 614. 
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c) De stijl. Aangezien Ryan geen beschrijving van het taalgebruik van narratieve teksten 

geeft, wordt voor dit gedeelte voortgegaan op de eigenschappen die Wolf aanhaalt (zie 

(3), (4) en (5)). Daartoe bestudeer ik klankeffecten en metataligheid, maar ook het 

fenomeen ‘verdichting’, waarbij “een maximale lokale uitbuiting [optreedt] van 

betekenismogelijkheden door syntactische en semantische ingrepen”
51

.   

Als de lyrische kenmerken van een tekst dominant zijn, dan neigt de tekst zoals gezegd eerder 

naar het genre van het prozagedicht. Als daarentegen de narrativiteit dominant is, dan leunt de 

tekst dichter aan tegen het genre van de microfictie, zoals dat door Nelles gedefinieerd werd. 

De vraag naar een correcte genreclassificatie staat hier echter niet centraal, aangezien een 

dergelijk onderzoek het risico loopt om te vervallen tot een onvruchtbaar spel met termen. 

Interessanter dan het vastpinnen van deze teksten aan een bepaald genre is het om te bepalen 

in welke mate de lyrische kenmerken aanwezig zijn in de teksten van Wauters en Gils en hoe 

deze de leesstrategie van deze teksten kunnen of moeten veranderen.
52

  

  

                                                           
51

 Idem. 
52

 Hiermee zal uiteindelijk ook gepoogd worden om de vraag waarmee dit hoofdstuk begon te beantwoorden.  
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1.2. Instrumenten voor de narratologische analyses 

In hoofdstuk drie en vier worden concrete microverhalen van Gust Gils en Marcel Wauters 

geanalyseerd met als doel om narratieve en lyrische elementen beter te herkennen in hun 

literaire teksten.  

Bij de analyses wordt hoofdzakelijk een beroep gedaan op het begrippenapparaat van de 

klassieke narratologie, maar waar nodig worden de inzichten van de postklassieke theorie in 

rekening gebracht. Aangezien de narratieve bouwstenen door elke narratoloog net iets anders 

ingevuld worden, worden de gebruikte theorieën hier kort belicht.   

De term ‘plot’ moet noodzakelijkerwijze ruim opgevat worden. Auteurs zoals R.S. Crane, 

Henry James en James Phelan geven aan dat ‘plot’ eigenlijk te nauw samenhangt met 

personages om het daar volledig van af te scheiden.
53

 In ‘The Art of Fiction’ zegt James het 

volgende: “What […] is character but the determination of incident? What is incident but the 

illustration of character?”
54

 Hier wordt plot in navolging van Peter Brooks beschouwd als de 

relatie tussen fabula en sjuzet
55

: plot “could be thought of as the interpretive activity elicited 

by the distinction between sjuzet and fabula, the way we use one against another.”
56

 Om de 

chronologische aspecten te analyseren, de fabula of de geschiedenis, wordt de methode 

gebruikt die Barthes uiteenzette in zijn ‘Introduction à l’analyse structurale des récits’.
57

 

Barthes ordent de verhaalelementen door ze in te delen in functies en indexen. Een functie is 

een element dat zorgt voor de voortstuwing van het verhaal. Functies worden nogmaals 

onderverdeeld in kardinale functies, acties die een kans op mislukking in zich hebben, en 

katalysatoren, acties die de kardinale functie als het ware verder aanvullen. De verbinding van 

functies vormt een horizontale sequentie, door Jakobson een syntagma genoemd.
58

 Indexen 

daarentegen zijn geen gebeurtenissen, maar elementen die verwijzen naar een ander 

tekstniveau. Daardoor worden ze eerder op de verticale, paradigmatische as geplaatst. Barthes 

onderscheidt zuivere indexen die een interpretatie van de lezer vergen (bijvoorbeeld op 

symbolische niveau) en informatieve indexen, die geen beroep doen op de interpretatieve 

                                                           
53

 Gerlach, John, ‘Narrative, Lyric, and Plot in Chris Offutt’s Out of the Woods’ in Winther, P., Lothe, J., Skei, 

H.H., The Art of Brevity: Excursions in Short Fiction Theory and Analysis. University of South Carolina 2004, p. 

44-45. 
54

 James 1953: 597, geciteerd door Gerlach 2004, p. 44. 
55

 Er moet wel opgemerkt worden dat de opsplitsing in ‘fabula’ en ‘sjuzet’ in recentere theorieën vervangen is 

door een driedeling. In Vertelduivels van Vervaeck en Herman worden de termen ‘geschiedenis’, ‘verhaal’ en 

‘vertelling’ gebruikt.  
56

 Brooks 1984: 13, geciteerd door Gerlach 2004: 45. 
57

 De korte samenvatting van de theorie is gebaseerd op Vertelduivels van Vervaeck en Herman, p.51-57. 
58

 Herman, Vervaeck 2001: 53. 
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vermogens van de lezer en meestal gebruikt worden bij de tijdruimtelijke situering. Zoals 

Herman en Vervaeck opmerken is dit kader vooral bruikbaar bij teksten die sterk verhalend 

zijn.
59

 Toch kan deze theorie ook bruikbaar zijn bij de minder narratieve microfictie die hier 

centraal staat, indien ook rekening gehouden wordt met de volgorde en de frequentie van de 

vertelde gebeurtenissen, of de sjuzet. In verhalen worden vaak episodes of herinneringen 

ingelast, die niets bijdragen aan de voortstuwing van het verhaal, maar die wel bijdragen tot 

de karakterisering van de held. In de terminologie van Barthes kunnen zij zuivere indexen 

genoemd worden. De impact van dergelijke episodes op de narrativiteit werd bestudeerd door 

John Gerlach in zijn artikel ‘Narrative, Lyric, and Plot in Chris Offutt’s Out of the woods’:  

When there is a significant disjunction in what Genette terms order (i.e., disjunction 

between the chronological sequence of events and the actual telling), or disjunction in 

frequency, the number of times an event is told, emplotment generates a more 

paradigmatic perception.
60

  

Hoe paradigmatischer een verhaal is, hoe sterker de lezer volgens Gerlach geneigd is om het 

als een lyrisch verhaal te zien.
61

  

De personages vormen een tweede narratieve bouwsteen. Deze bouwsteen hangt nauw samen 

met de vorige, aangezien de plot onder meer bepaald wordt door de acties van de personages. 

Daarom zal ik in de plotanalyse ook relevante aspecten van de personages behandelen. Zo zal 

ik bekijken in welke mate zij actief bijdragen tot het verloop van de plot. Om ook de lyrische 

aspecten van de personages te kunnen bestuderen, maak ik gebruik van het model van 

Shlomith Rimmon-Kenan.
62

 Haar model bevindt zich op de overgang van het niveau van de 

geschiedenis naar het niveau van het verhaal, doordat ze het personage niet alleen ziet als deel 

van de acties, maar ook de concrete invulling ervan bekijkt.
63

 Rimmon-Kenan werkt met drie 

assen. Een eerste as geeft het aantal kenmerken van een personage weer, dat kan variëren van 

één centrale eigenschap tot een eindeloze rij eigenschappen. De tweede as toont de 

veranderingen die een personage ondergaat doorheen het verhaal. Een personage kan statisch 

blijven of evolueren.
64

 De derde as geeft de mate aan waarin de innerlijke belevingswereld 

van een personage weergegeven wordt. Dit kan gaan van personages waarvan je enkel de 

gedragingen ziet tot personages wier gedachten weergegeven worden. Voor dit onderzoek is 

                                                           
59

 Herman, Vervaeck 2001: 55. 
60

 Gerlach 2004: 50. 
61

 Idem.  
62

 Herman, Vervaeck 2001: 61-62. 
63

 Idem: 61. 
64

 Zie ook de flat en round characters van Forster in Herman, Vervaeck 2001: 61. 
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vooral de derde as van belang, aangezien het in lyrische teksten gaat om de innerlijke 

gevoelswereld van subjecten. Door deze dubbele invalshoek opteer ik ervoor om de 

personages op twee verschillende plaatsen te bespreken, namelijk als deel van het narratieve 

en als deel van het lyrische.  

Als tweede aspect van het lyrische bestudeer ik de stijl. Daarvoor is geen concrete 

methodologie vereist. Zoals Wolf aanhaalt, gaat het om afwijkingen van de standaardtaal op 

syntactisch en semantisch vlak. Ook wordt er aandacht besteed aan klankeffecten zoals 

opvallende assonanties, alliteraties en rijm. Uiteraard gaat het hier om een gradatie, want elke 

literaire taal vertoont deze eigenschappen in meerdere of mindere mate.   

Door de bestudering van de plot en de personages enerzijds en de nadruk op het subjectieve 

en de stijl anderzijds, kom ik tot een evenwichtige methode om narrativiteit en lyriek te 

analyseren.  
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2. CORPUS: MICROFICTIE VAN GUST GILS EN MARCEL WAUTERS 

2.1. Het paraproza van Gust Gils: Gils’ rariteitenkabinet
65

  

Hij, of zij, is eufemisme voor: de ander. Hij of zij wil zeggen: dat ben ik niet, dus 

daarmee heb ik niets te maken. Het zal immers nooit bij iemand opkomen, een 

ander iemand ‘ik’ te noemen, hoe nauwsluitend ook de banden zogenaamd die 

bedoeld iemand met die ander onderhoudt. Het bestaan van de derde persoon in 

het taalgebruik bevestigt enkel een gegeven psichologiese vervreemding. Daarop 

ongeveer komt de inhoud neer van het levenslied dat de zanger zong, maar dan op 

rijm.
66

   

Hoewel deze Antwerpse dichter als medeoprichter van het literaire tijdschrift Gard Sivik 

(°1955) en later ook als redacteur bij Podium een belangrijke positie innam in het literaire 

veld in Vlaanderen, werd het literaire werk van Gust Gils relatief weinig bestudeerd. Gust 

Gils (1924 – 2002) publiceerde nochtans een omvangrijk oeuvre, bestaande uit poëzie en 

proza, maar ook toneelteksten.   

Zowel in de literaire kritiek als in de Gilsstudies wordt zijn werk om meerdere redenen vaak 

in verband gebracht met dat van Paul van Ostaijen.
67

 Allereerst is er een vergelijkbare 

evolutie in hun werk te bespeuren. Beide dichters produceerden eerst geëngageerde literatuur, 

om vervolgens te opteren voor een speelsere en meer muzikale poëzie (cf. infra).
68

 Net als bij 

Paul van Ostaijen speelt muzikaliteit een belangrijke rol in het werk van Gils, zoals reeds 

duidelijk wordt door de titel van zijn debuutbundel, namelijk Partituur voor vlinderbloemigen 

(1953).
69

 Later waagde Gils zich ook aan zogenaamde verbosonische experimenten, waarbij 

de poëzie gecombineerd werd met muziek en daarnaast componeerde hij ook ‘songs’.
70

 Een 

tweede aspect dat deze dichters verbindt, is hun dadaïstische ideeëngoed. In 1955 publiceerde 

Gils in Gard Sivik de tekst ‘Rapporten uit het muzeum voor kleine kurioziteiten’, die Geert 

Buelens als programmatische tekst ziet. Het museum van Gils is niet voor het publiek 

toegankelijk, het neemt geen plaats in de ruimte in en stelt geen kunst tentoon, maar wel “de 

kollektie van de niet-bestaande voorwerpen, die van de sombere alluzies, die van de 

onbestaanbare voorwerpen.”
71

 Deze ontkenning van het onderscheid tussen kunst en niet-

                                                           
65

 De term ‘rariteitenkabinet’ komt zowel voor in het interview met Gils van Hugo Bousset, als in het hoofdstuk 

over Gils in De gouddelver van Y. T’Sjoen. Zie: Bousset, H., ‘Binnenwaartse buitenstaander. Gesprek met Gust 

Gils’, Kreatief 15.5 (1981), p. 90 & T’Sjoen, Y., De Gouddelver. Tielt 2005. 
66

 Gils, G., Geest in opdracht. Amsterdam 1980, p. 17. 
67

 Buelens, G., Van Ostaijen tot heden. Nijmegen 2001, p. 826. 
68

 T’Sjoen 2005: 36. 
69

 Roggeman, W.M., Beroepsgeheim. Rotterdam 1975, p. 257. 
70

 Idem: 269 – 275. 
71

 Gils 1955: 38, geciteerd door Buelens 2001: 836. 
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kunst (een “anti-kunstopvatting”) wordt door Buelens geassocieerd met een “anti-

lyriekhouding”.
72

 Gils, een “a-lyrisch lyricus”
73

, is een dichter die de verwachtingspatronen 

van de lezer bewust doorbreekt door antilyriek. In zijn poëzie worden de traditionele eisen 

van het gedicht bewust overboord gegooid, bijvoorbeeld door een prozaïsch taalgebruik of 

door de invoeging van stopwoorden. Op die manier “geeft de dichter aan dat hij zich afkeert 

van de burgerlijke maatschappij”
74

, wat aanleunt bij Van Ostaijens “épater le bourgeois.” 

Gils’ poëzie is vaak anekdotisch of verhalend van aard, zoals dit fragment uit het prozaïsche 

gedicht ‘epizode van de vroeggestrande ruimtevaart’, dat opgedragen werd aan Paul van 

Ostaijen:  

het werd gebouwd uit liefde voor de lucht, zegden  

de vijf. zij waren zeelui nochtans. wel was er één   

vrouw bij. in vertikaal wit en blauw gestreepte rok   

en bloeze. lichtblond.
75

 

Naast poëzie schreven zowel Van Ostaijen als Gils ook proza. De grotesken van Paul van 

Ostaijen fungeren in de literaire kritiek vaak als vergelijkingspunt voor het proza van Gust 

Gils dat in dit onderzoek centraal staat.
76

   

Gust Gils publiceerde acht, of preciezer gezegd zeven en een halve bundels met korte 

prozateksten. De eerste twee bundels Verbanningen en De röntgenziekte verschenen kort na 

elkaar, respectievelijk in 1964 en 1966. Elf jaar later volgde Dank voor de blijdschap (1977), 

waarna de volgende bundels elkaar vrij snel opvolgden: Binnenwaartse buitenstaanders 

(1978), Geest in opdracht (1980), de kortere bundel Het weeë gebeente die de ondertitel 

paraproza V½ kreeg (1982), Het zoemen van de bierkaai (1985) en ten slotte 

Antwoordapparaat (1989). Aan dit proza, dat Gils zelf ‘paraproza’ (ook wel ‘parapoëzie’
77

) 

noemde, werden de meeste Gilsstudies gewijd. Gils gebruikte het voorvoegsel ‘para’ om aan 

te geven dat zijn teksten eigenlijk ondefinieerbaar zijn:  

‘Para’ betekent ‘naast’, ‘voorbij.’ Het is mij altijd duidelijk geweest dat proza, zoals 

dat algemeen geschreven wordt, rechtlijnig voortschrijdend, voorzien van 

beschrijvingen en dialogen, mij niet kan dienen! Daarom noemde ik mijn proza 
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 Buelens 2001: 836. 
73

 Idem: 833. 
74

 Idem: 839. 
75

 Gils 1965: 51, geciteerd door Buelens 2001: 845. 
76

 Royeaerd, S., ‘Genreclassificatie van het paraproza van Gust Gils’, AMOS - Elektronisch Tijdschrift voor de 

Neerlandistiek 5.1 (2008): geen paginanummering. Online te raadplegen op:  

https://comenius.ned.univie.ac.at/node/11277 (geraadpleegd op 3/02/2014). 
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 T’Sjoen 2005: 35. 
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paraproza, waarbij de betekenis van het voorvoegsel niet nauw begrensd is: het is de 

‘para’ van parabool, van paranormaal, voor mijn part ook van paranoia.
78

 

Toch werd in de literaire kritiek vaak geprobeerd om dit proza van Gils onder te brengen in 

bestaande categorieën, namelijk in grotesken en later ook in arabesken.
79

 Deze indeling werd 

voor het eerst gemaakt door Hugo Bousset, die de derde bundel Dank voor de blijdschap 

(1977) als overgangswerk van het groteske naar het arabeske zag.
80

 Volgens Bousset gaat het 

bij het groteske om maatschappelijk geëngageerde literatuur, terwijl de arabeske speelser, 

esthetischer en zo ook “waardenvrij” zou zijn.
81

 Belangrijk hierbij is dat Gils de term groteske 

voor zijn werk accepteert, maar dat hij arabeske nadrukkelijk verwerpt, omdat dat voor hem 

“teveel de verbale oefening-om-het-louter-verbale”
82

 oproept. Met de evolutie naar meer 

esthetisering die Bousset onderscheidt, gaat ook een verandering op inhoudelijk vlak gepaard. 

Het werk wordt komischer (de ‘grimlach’ wordt een ‘glimlach’) en wordt zelfs aangeduid met 

de term ‘literaire slapstick’. Deze benaming verwijst ook naar de boekcover van Dank voor de 

blijdschap, waarop Laurel en Hardy te zien zijn.
83

 Yves T’Sjoen wijst er echter op dat er geen 

strikte cesuur te vinden is tussen het vroege en het latere paraproza van Gils op zowel 

thematisch als formeel vlak.
84

 Wat de vorm betreft, merkt T’Sjoen op dat het taalspel en de 

afwisseling van ritmes die typerend zijn voor de arabeske ook al aanwezig zijn in het vroegere 

paraproza van Gils.
85

 Voor de thematiek haalt hij het voorbeeld aan van het disfunctioneren 

van het lichaam en van de autonoom handelende lichaamsdelen, een thema dat we inderdaad 

zowel terugvinden in ‘Versnipper het dorp’ uit Verbanningen als in het openingsverhaal ‘Dan 

ik het jouwe ook niet’ uit Geest in opdracht. Naast dit thema, kan er ook gewezen worden op 

het element vervreemding, dat in talloze verhalen aanwezig is en zelfs in de titels van twee 

bundels kan teruggevonden worden: zowel Verbanningen als Binnenwaartse buitenstaanders 

wijzen op de afzondering van het individu binnen de maatschappij, die Gils wenst aan te 

kaarten in zijn proza.
86
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 Bousset 1981: 83. In het interview ‘Het onstuimige leven van een gediplomeerd zelfversnipperaar’, voegde 

Gils overigens de termen ‘paraplu’ en ‘parachute’ aan dit rijtje toe. Zie: Belang van Limburg (12/12/1977), 

geciteerd door T’Sjoen, Y., ‘‘Het stof van eeuwen wisselt dagelijks van bestaan.’ Over het paraproza van Gust 

Gils’, in T’Sjoen, Y., Aansporingen. Essays en reflecties. Leuven 2010, p. 169. 
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 T’Sjoen 2010: 170.  
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 Idem: 170-171. 
82
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 Idem. 
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De conclusie van Y. T’Sjoen luidt als volgt:  

[…] de subversieve houding van Gils spreekt niet alleen uit de thematiek, maar ook uit 

de tegendraadse vorm […]. Gils is een literaire anarchist die het verwachtingspatroon 

van de lezer in vraag stelt, zelfs saboteert. Hij confronteert de lezer met diens rigide 

referentiekader, diens denkpatronen en verwachtingshorizonten. Hij houdt de lezer een 

lachspiegel voor. De klassieke personageopbouw in de verhalen wordt niet ter harte 

genomen (maar is veeleer onsamenhangend, discontinu), een traditionele dramatische 

spanningsopbouw ontbreekt meestal, de narratieve lijn wordt onderbroken en de 

structuur is incoherent, de stijlbreuken en vele bizarre beeldassociaties verlenen de 

tekst een a-causaal karakter.
87

  

Het paraproza van Gust Gils wordt hier met andere woorden beschreven als niet-narratief, 

terwijl zijn poëzie door Geert Buelens net a-lyrisch genoemd wordt. In hoofdstuk drie worden 

zowel de lyrische als de narratieve elementen van het paraproza geanalyseerd om zo een beter 

beeld te krijgen van de plaats van het werk van Gils binnen de categorie van de microfictie of 

het prozagedicht.  
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2.2. Het proza van Marcel Wauters: een paradoxale wereld 

Voor Marcel Wauters geldt hetzelfde als voor Gust Gils. Ondanks zijn belangrijke plaats in 

het literaire landschap als mederedacteur van Tijd en Mens werd zijn literair oeuvre weinig 

bestudeerd. Marcel Wauters debuteerde in 1950 met Er is geen begin en geen einde, een titel 

die reeds een thematiek van zijn volledige literaire werk beschrijft (cf. infra). In deze bundel 

is het proza afwezig, hoewel enkele stukjes toch prozaïsch uitgelijnd zijn, zoals dit gedicht:  

De zeeman die van singapore en buenos aires kwam schoof zijn hand zo  

 voorzichtig uit vrees iets te zullen breken als waren het de wolken over 

haar buik  

 maar diep in hem scheurde een afgrond open tussen hun beider wereld en  

 geen zeeman kan ooit over die grens
88

 

In de tweede bundel Apoteek (1958) last Wauters voor het eerst proza in, maar de bundel 

bestaat nog steeds voornamelijk uit poëzie. Anker en zon (1960) daarentegen bestaat voor 

twee derde uit proza en in Hipoteek (1962) zijn zelfs geen gedichten meer opgenomen. In 

deze bundel worden de teksten ‘Ingetje’ en ‘Hebben ze’ opgenomen, die door hun lengte 

eerder tot het genre van het korte verhaal dan tot dat van de microfictie behoren. Die korte 

verhalen contrasteren volgens Joosten sterk met Wauters’ poëzie: “waar zijn korte gedichten 

niets dan het uiterlijk leven van mensen in de stad tot thema hadden, beschrijft zijn proza niets 

dan het innerlijk van de ik-figuur.”
89

 In Nota’s voor een portret – wit tegenbericht (1967) 

keert Wauters terug naar de poëzie. In de fragmentarische schetsen van Nota’s voor een 

portret (waarin elk gedicht begint met de woorden “hij die …”), is het proza dan ook volledig 

afwezig. Zijn laatste bundel uit de jaren zestig Als de nachtegaal toeslaat (1969) bestaat dan 

weer haast volledig uit proza. In deze bundel zijn ook enkele korte verhalen opgenomen 

waaronder ‘De zaakgelastigde’ en ‘Dag Ka’. Jos Joosten wijst er terecht op dat dit proza niet 

langer bestaat uit de monologue intérieur van Hipoteek. Het nieuwe proza van Wauters vindt 

meer aansluiting bij de absurde vertellingen van Gils, waardoor Joosten voorstelt om het 

eveneens met de term paraproza aan te duiden.
90

 
91

   

In de daaropvolgende jaren was Wauters vooral actief als picturaal kunstenaar, waarbij hij het 
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 Wauters, Er is geen begin en geen einde, opgenomen in T’Sjoen, Y., Van Damme, E. (edd.), Wie de letters 

breekt. Brussel 2013, p. 29. 
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A., ‘Inleiding tot de poëzie van Marcel Wauters’, Boelvaar Poef 5 (2005), p.15. 
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werk van Louis Paul Boon, Gust Gils en Albert Bontridder van tekeningen voorzag. Pas in 

1980 gaf hij een nieuwe poëziebundel uit, namelijk Vergeeld dossier en in 1981 verscheen 

ook Haperingen: zeven gedichten, zeven etsen. In 1997 werd ten slotte een prozatekst van zijn 

hand opgenomen in de bundel Versnipperde intenties.   

Wauters wordt vaak voorgesteld als een dichter van anekdotes, een observator van menselijke 

gedragingen in de grootstad, van individuen in de zelfkant van een anonimiserende 

maatschappij.
92

 Die anonimiteit wordt onder meer benadrukt door de namen van enkele 

terugkerende personages die opduiken in het proza van Wauters: zo zijn er meneer k (die doet 

denken aan de Jozef K. van Kafka
93

) en ook een zekere ‘ickx’, wiens naam een combinatie 

tussen ‘ik’ en een anonieme ‘x’ suggereert.
94

 Bart Vervaeck wijst er echter op dat er naast dat 

picturale realisme ook een metaforische laag aanwezig is in het werk van Wauters, die vaak 

uitgewerkt wordt tot allegorie.
95

 Die dubbele laag beelden wordt gecombineerd, maar wordt 

tegelijk gerelativeerd door Wauters: “Alle beelden heb ik verbeeld en in een put geworpen en 

wat kan ik er nog uithalen dat zou kunnen dienen”.
96

 Vervaeck brengt die tweeledigheid van 

de beelden ook in verband met het hoofdthema van Wauters’ werk, namelijk tegenstellingen 

en meer specifiek de opheffing daarvan
97

: “De tweeledige tegenstellingen horen bij de 

oppervlakkige en anekdotische realiteit, hun transcendentie hoort bij de allegorische laag.”
98

 

Deze inhoudelijke thematiek vindt zijn stilistische weerslag in de paradox. Ten slotte 

benadrukt Vervaeck ook de grote gelijkenis tussen het proza en de poëzie van Wauters:   

De alomtegenwoordigheid van de poëtische functie verklaart waarom proza en poëzie 

bij Wauters stilistisch nauwelijks van elkaar verschillen. Op het vlak van de 

narrativiteit is er natuurlijk wel enig verschil, al is dat vooral een kwestie van gradatie 

en omvang, niet van fundamentele aard. Meer dan de gedichten ontregelen de 

verhalende teksten narratieve bouwstenen als setting, personage, focalisatie en 

vertelinstantie.
99

 

De vraag is of één van de beide aspecten, de narratieve lijn of de poëtische functie, dominant 

is in het korte proza van Marcel Wauters.   
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2.3. Afbakening van het corpus 

Omdat dit onderzoek gericht is op het experiment met proza van de jaren zestig, wordt ook 

het corpus tot deze tijdsperiode beperkt. Voor de studie van Gils betekent dit dat enkel zijn 

eerste twee bundels paraproza in aanmerking genomen worden. Voor de analyses van 

Wauters worden daardoor de bundels Er is geen begin en geen einde en Apoteek niet 

onderzocht. Deze uitsluiting is te verantwoorden, omdat in die bundels amper proza 

opgenomen is. Om diezelfde reden wordt ook de bundel Nota’s voor een portret. Wit 

tegenbericht niet onderzocht, hoewel die in 1967 gepubliceerd werd.  

Ook worden op basis van de lengte enkele verhalen buiten beschouwing gelaten. Zo wordt er 

geen rekening gehouden met twee verhalencycli van Gils (‘Gesteenten’ en ‘De 

röntgenziekte’). De nummering van de verhalen binnen de cyclus veronderstelt een groter 

geheel, zodat deze cycli strikt genomen niet langer behoren tot het domein van de microfictie. 

Hetzelfde geldt voor het langere verhaal ‘Nachtbel’. Ook Hipoteek van Wauters wordt door 

de lengte niet opgenomen in de analyses, net als de korte verhalen ‘De zaakgelastigde’ en 

‘Dag Ka’. Door het gebruik van hoofdletters wordt overigens zelfs aangeduid dan het hier om 

korte verhalen gaat en niet om microfictie, aangezien in het kortere proza geen hoofdletters 

gebruikt worden.   
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3. NARRATIVITEIT EN LYRIEK  IN DE MICROFICTIE VAN GUST GILS 

In dit hoofdstuk wordt de microfictie van Gust Gils geanalyseerd. Ik gebruik voor de analyses 

de verzamelbundel De roerloze vechter, die de bundels Verbanningen en De Röntgenziekte 

bevat. Allereerst wordt de narrativiteit besproken aan de hand van de plot. In deze analyses 

worden ook de handelingen van de personages bekeken die deze plot mee bepalen. In een 

tweede deel onderzoek ik de lyrische aspecten in de microfictie. Daarvoor worden niet alleen 

de stilistische aspecten besproken, maar ook de mate waarin de innerlijke belevingswereld 

van een personage getoond wordt. Dezelfde opbouw wordt gebruikt in hoofdstuk 4 om de 

microfictie van Marcel Wauters te analyseren.   

 

3.1. Narrativiteit: de confrontatie met een groteske wereld 

De narrativiteit van het paraproza van Gils varieert sterk van verhaal tot verhaal. Terwijl 

sommige verhalen grote plotontwikkelingen en extreme situaties beschrijven, zijn andere 

verhalen amper nog als verhaal te herkennen. Ik bestudeer vooral de minst narratieve 

verhalen. Indicaties voor de verminderde narrativiteit zijn een klein aantal kardinale functies 

en het ontbreken van ‘closure’ oftewel van afrondingsmechanismen.
100

 
101

 

Omdat een eerste verhaal vaak illustratief is voor de ideeën en werkwijze van een auteur, 

wordt het openingsverhaal ‘Introduksie en marsj’ als eerste casus onderzocht. Dit verhaal 

vangt aan met de beschrijving van een geprojecteerde film in een bioscoopzaal. De verteller 

bewondert de inventiviteit van de kunstenaar die een pornografische film laat zien op een 

manier die niet strijdig is met de wet:  

                                                           
100

 Het fenomeen ‘closure’ speelt een belangrijke rol in de theorievorming over korte verhalen en microverhalen 

en wordt onder meer bestudeerd door Susan Lohafer, John Gerlach en Per Winther. Gerlach wijst er bijvoorbeeld 
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Zijn opus behandelt een bio-zoölogies onderwerp zogenaamd: de prille jeugd van een 

jonge mensaap. Maar – en dit is zijn tweede handigheidje – achterstevoren, in 

omgekeerde chronologiese volgorde, retrogressief.
102

 

Na afloop van de film beklimt een man, wellicht de kunstenaar, het podium. Met de woorden 

die hij tot het publiek richt, hypnotiseert hij de massa die als één man opstaat en de straat 

oploopt. Zo lijkt het alsof het eigenlijke verhaal pas begint na afloop van de film, die nu een 

ingebed verhaal wordt en daardoor belangrijker is voor een paradigmatische interpretatie. Op 

hetzelfde moment, na ruim driehonderd vijftig woorden, wordt duidelijk dat het om een ik-

verteller gaat die deel uitmaakt van het publiek. In het tweede deel van het verhaal volgen de 

acties elkaar snel op: de ik-figuur kan zich niet losmaken uit de “marsjerende horde”
103

  (wat 

het eindbeeld van het filmpje weer oproept, namelijk de spermacellen), maar begint de massa 

uiteindelijk te dirigeren. Pas kilometers buiten de stad blijken de individuen hun 

zelfstandigheid te herwinnen en verspreiden ze zich in alle richtingen, waarna het verhaal 

eindigt.  

De analyse van de plot van dit verhaal hangt onlosmakelijk samen met de interpretatie van het 

verhaal. Doordat ‘Introduksie en marsj’ het openingsverhaal van de eerste bundel paraproza 

is, krijgt het een programmatische status. Een hypothese is dat het filmpje van de kunstenaar 

ons iets leert over het paraproza van Gils. Gils waarschuwt op die manier zijn lezer dat er 

mogelijkerwijze verborgen pornografische aspecten in zijn oeuvre aanwezig zijn (het 

microverhaal ‘Taktiek’ is hier een voorbeeld van)
104

 en dat sommige verhalen in twee 

richtingen gelezen kunnen worden (wat tegelijk wijst op het tegendraadse aspect van het 

paraproza). Deze achronologische lezing is ook mogelijk voor ‘Introduksie en marsj’. In dat 

geval zouden we dus enerzijds te maken hebben met een ik-figuur die een publiek naar de 

kunstenaar leidt en dus met een vorm van reclame voor het eigen werk van de auteur en 

anderzijds met een kunstenaar die zijn publiek hypnotiseert door de ingenieuze wijze waarop 

hij zijn wereld laat zien.     

Als het verhaal op deze wijze metaforisch geïnterpreteerd wordt, lijkt elke narratieve lijn eruit 

verdwenen. Aangezien de metafoor door Gils echter als verhaal uitgewerkt werd, zal ik haar 

ook op die manier analyseren. Het verhaal bestaat uit twee sequenties: de film bekijken – 

‘introduksie’ (waarbij de hypnose als kardinale functie kan gezien worden) en het marcheren 
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– ‘marsj’ (in de omgekeerde lezing naar de cinema toe, in de door Gils gepresenteerde versie 

als resultaat van de hypnose). ‘Introduksie en marsj’ bevat ondanks zijn metaforische lading 

dus toch een duidelijke narratieve structuur, bestaande uit een minimum aan kardinale 

functies: het gehypnotiseerd worden tijdens het bekijken van de film, het marcheren en het uit 

elkaar gaan.  

Deze opbouw van ‘Introduksie en marsj’, waarbij een beschrijvende scène en een narratieve 

sequentie gekoppeld worden om vervolgens in een abrupt einde uit te lopen, wordt meermaals 

gebruikt in de minder narratieve verhalen. Dit is logisch aangezien het in het paraproza van 

Gils vaak gaat om een individu dat met een groteske situatie geconfronteerd wordt. Deze 

opbouw heeft ook implicaties voor de rol van het personage. In het geval van ‘Introduksie en 

marsj’ gaat het in het eerste, beschrijvende deel om een passief personage, dat vervolgens een 

actieve rol op zich neemt in de narratieve sequentie die daarop volgt.   

Een voorbeeld dat op een soortgelijke manier opgebouwd is, is ‘Bouwval, waterval’. Daarin is 

een ik-figuur in een bouwvallig theater gevlucht, waarin hij op zoek gaat naar een uitgang:  

Langswaar? Loop ik teveel naar rechts – de kant uit waar de zijmuren al zijn 

neergehaald – dan verbreek ik het evenwicht, dan dreigt de bouwvallige balans van 

nog rechtopstaand puin door haar knieën te gaan.
105

  

De verteller poogt om het evenwicht te herstellen door omhoog te klimmen. Daar ziet hij de 

bewoners van het “huizenamfiteater”, die ontevreden zijn omdat ze maar in één richting 

kunnen leven. Die bewoners hebben een waterval ontdekt, waarin ze allen naar beneden 

duiken en zo hun leven offeren. Het verhaal eindigt met de volgende passage:  

een maalstroom waarin het kale hoofd van de drijver maar even dobbert om dan de 

diepte in gestuwd te worden en daar totaal verbrijzeld, nooit meer boven te komen, 

nooit een spoor meer. Aan de helse bijna witte oppervlakte.
106

  

De zelfmoordmissie van de inwoners is geen kardinale functie, aangezien ze het verhaal niet 

horizontaal voortstuwt, maar eerder een index voor hun ontevredenheid. In dit beschrijvende 

deel neemt het personage de passieve rol van toeschouwer op zich. ‘Bouwval, waterval’ bezit 

met andere woorden slechts één narratieve sequentie, die bestaat uit de zoektocht van de ik-

figuur naar een uitgang. Doordat deze narratieve sequentie zich in tegenstelling tot 

‘Introduksie en marsj’ in het eerste deel van de tekst bevindt, voelt ‘Bouwval, waterval’ 

minder aan als een afgerond verhaal. Het lijkt eerder alsof dit verhaal geconstrueerd is 
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volgens het principe van soortgelijke woorden, namelijk ‘bouwval’ en ‘waterval’. Dit komt 

overeen met de poëtische functie van Jakobson, waarbij “het principe van de equivalentie van 

de as der selectie op de as der combinatie”
107

 geprojecteerd wordt. Hierdoor wordt meteen 

ook het lyrische karakter van de tekst versterkt.  

Naast deze verhalen die door hun nadruk op een toestand een vrij lage graad aan narrativiteit 

bezitten, komen in het paraproza ook verhalen met extreme plotontwikkelingen voor. Bij 

wijze van contrast wordt hier het verhaal ‘De schuldeiser’ geanalyseerd. Daar komen de 

volgende vijf sequenties in voor die allemaal bestaan uit een reeks kardinale functies. Het 

verhaal begint bij een schuldeiser die zijn geleende geld terug komt vragen. In die sequentie 

weigert de schuldenaar verschillende keren om de lening terug te betalen, waarna de eiser 

steeds erger fysiek geweld gebruikt om de ander te dwingen. De dreigingen en de weigeringen 

van de schuldeiser en de schuldenaar zijn stuk voor stuk kardinale functies binnen de eerste 

sequentie, die eindigt met het uitschrijven van een cheque. In de daaropvolgende sequentie 

staat een list centraal: de ex-schuldenaar probeert om de schuldeiser met zijn wagen omver te 

rijden, wat uitmondt in een achtervolging (de derde sequentie) in de straten. De schuldeiser 

ramt de ex-schuldenaar en komt uiteindelijk met zijn wagen bovenop deze van de andere 

partij terecht. In een vierde sequentie gaat het om een man tot man gevecht waarbij de ex-

schuldenaar vermoord wordt, doordat de eerste hem bevriest met een “snelblusser met 

koolzuursneeuw”.
108

 De laatste sequentie bestaat uit de triomftocht van de overwinnaar. Die 

wordt in de overblijfselen van zijn wagen voortgeduwd door de menigte die zich ondertussen 

verzameld heeft. Tijdens zijn triomftocht demonstreert hij meerdere malen de snelblusser, tot 

hij uiteindelijk ook zichzelf per ongeluk vermoordt. In dit verhaal ligt de nadruk sterk op de 

gebeurtenissen. De personages zijn dan ook anonieme figuren:  

Ja, een man was zijn geleende geld komen terughalen. Hij was een halfbloed. In 

metaalblauw kostuum en met hoed. Degeen aan wie hij het geld kwam vragen was ook 

een halfbloed maar lichter van huid en iets groter, en slanker van bouw.
109

  

Meer informatie over beide figuren wordt er niet gegeven. Deze figuren sturen zelf het 

volledige verhaal. Ze worden niet geconfronteerd met een groteske toestand, maar 

veroorzaken zelf de absurde situatie waarin ze verzeilen.  
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Verhalen die in deze mate narratief zijn, komen slechts in beperkte mate voor in het paraproza 

van Gils. Het zijn die verhalen die het best voldoen aan de eigenschappen die Nelles als 

karakteristiek voor microfictie ziet. De personages zijn anoniem, de opbouw is chronologisch 

en het verhaal begint in medias res, de setting is niet-referentieel, de gebeurtenissen zijn 

extreem en eindigen met een verrassende plotswitch. Toch moeten er enkele kanttekeningen 

gemaakt worden bij mijn toepassing van de theorie van Nelles. Ten eerste moet er opgemerkt 

worden dat de verhalen van Gils dikwijls iets langer zijn dan de grens van zevenhonderd 

woorden die Nelles instelt, waardoor de legitimiteit van het gebruik van dit kader ter discussie 

gesteld kan worden. Ten tweede zegt Nelles dat de acties in microfictie extreem zijn, maar 

niet dat er per definitie veel acties voorkomen in de verhalen. Het woord ‘extreem’ is hier 

problematisch, aangezien deze extremiteit altijd van toepassing is op het werk van Gils. De 

situaties die hij beschrijft zijn namelijk slechts bij uitzondering niet grotesk. In de wereld die 

Gils creëert, gelden andere natuurkundige wetten. Een ei dat van twee meter hoog op een 

stenen vloer valt, barst niet. Hier heb ik dan ook niet de extremiteit onderzocht, maar wel de 

graad aan narrativiteit. Daarvoor heb ik het aantal kardinale functies en sequenties bekeken. 

Ondanks deze problemen bij de toepassing van de theorie van Nelles, heb ik toch voor zijn 

theorie gekozen omdat ze zowel het meest recent als het meest bruikbaar is. Bovendien is het 

doel van dit onderzoek niet om de correctheid van het kader van Nelles te onderzoeken, maar 

om meer te weten te komen over het paraproza van Gust Gils vanuit narratologische en 

genretheoretische opvattingen. Daarvoor plaats ik erg narratieve verhalen tegenover verhalen 

met een eerder lyrische opbouw, waarin een minimale narratieve ontwikkeling plaatsvindt of 

waarin de nadruk op een toestand komt te liggen. Alvorens over te gaan naar dat type 

verhalen, kijk ik even naar verhalen die zich in de middenzone tussen beide uitersten 

bevinden.  

Gils maakt geregeld gebruikt van verteltechnische middelen die de narrativiteit van verhalen 

verminderen. Dit is bijvoorbeeld het geval in ‘Een vergiftigingszaak’ en in ‘Gangsters’. In het 

eerste deel van ‘Een vergiftigingszaak’ besluiten twee vrouwen om, zoals de titel aangeeft, 

een vergiftigingszaak te beginnen. De plot van dit gedeelte kan best beschreven worden aan 

de hand van het model van Claude Bremond, dat een alternatief model is voor de functies en 

indexen van Barthes. Volgens Bremond bestaat een sequentie steeds uit de opeenvolging van 

drie ‘pivotale functies’, die “de mogelijkheid openlaten van succes of mislukking.”
110

 Die drie 

pivotale functies bestaan uit de mogelijkheid, de realisatie en de voltooiing. Voor het verhaal 
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‘Een vergiftigingszaak’ worden die pivotale functies als volgt ingevuld. De mogelijkheid 

bestaat uit het smeden van het plan en de keuze om het al dan niet uit te voeren. De realisatie 

komt overeen met de uitvoering van het plan, wat in één zin beschreven wordt:  

Zo gezegd, zo gedaan, gezwind vergiftigen de twee zusters een van hun kennissen, 

weten een naïefuitziende jongeman het stoffelijk overschot aan te praten, en 

verdwijnen met het noorderlicht.
111

  

De functie voltooiing wordt ten slotte ingevuld door de vlucht naar het buitenland.   

Problematischer wordt het om het model van Bremond toe te passen op het tweede deel van 

het verhaal. Daarin wordt een nieuw perspectief gekozen. Een van de mannen die de lijken in 

ontvangst genomen heeft en daarna een nieuwe vergiftiging veroorzaakte, is naar het 

buitenland gevlucht en komt aan in een hotel, waar hij rustig gaat lezen. Plots wordt hij zich 

bewust van een andere aanwezigheid in de kamer, die zich in de tussenruimte tussen de 

binnen- en de buitendeur bevindt. Op dat moment kan de man ervoor kiezen om al dan niet 

aan te vallen (mogelijkheid). Hij besluit vervolgens om de aanwezigheid te lijf te gaan met 

een gloeiende pook, wat al dan niet kan mislukken (realisatie). De derde functie ontbreekt 

echter volkomen, want Gils vermindert de narrativiteit door een open einde:  

het kabaal houdt de hele trillende kamer in een onzichtbare klauw, en de insluiper 

schijnt krachten te putten uit die blijken van nabijheid van zijn bondgenoten. Voor de 

zoveelste maal wordt de pook gloeiend in het vuur, maar terwijl groeit de dreiging 

tussen de dubbele deur weer aan, hardnekkig, onverwoestbaar, en sneller dan straks de 

kolen het ijzer nog kunnen verhitten in de langzaam uitdovende kachel.
112

  

Het model van Bremond is maar op weinig verhalen van Gils toepasbaar. Dat komt enerzijds 

door de rigiditeit van het model zelf, maar anderzijds ook door de verhalen van Gils die 

zelden beantwoorden aan een traditioneel plotverloop. Bovendien toont deze analyse ook aan 

dat het model van Bremond moeilijker te hanteren is bij verhalen met een zwakkere 

narrativiteit. Het model van Barthes is, zoals Herman en Vervaeck opmerken, algemener 

toepasbaar doordat de lezer de concepten zoals functies en indexen vrijer kan invullen.
113

 

Daarom laat ik het voor het model van Bremond bij deze ene vermelding.    

Ook in ‘Gangsters’ wordt de narrativiteit verminderd, maar daar gebeurt dat door het gebruik 

van een vrij statisch kaderverhaal. ‘Gangsters’ vangt aan met de beschrijving van de toestand 
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van een negenjarig meisje dat altijd in de gang van het huis ligt. Ze geeft de indruk te slapen, 

maar is altijd waakzaam en vraagt de bezoekers wat zij komen doen:  

Het juiste antwoord moet luiden: ‘aan de katedraal gaan werken’. Dan is ze tevreden, 

ze denkt namelijk dat dit geen woonhuis is maar een hoge, spichtige, donkere 

katedraal in aanbouw. Het enige wat in werkelijkheid gebeurt is echter, dat 

gangsterbendes er rondsluipen in een zeer alledaags oudbakken huis.
114

  

Deze introductie geeft aanleiding tot een verhaal over de gangsters. Nadat een tak van de 

bende opgerold wordt, zijn de overige bendes verplicht om een huurder te zoeken voor een 

kamer in het gebouw. Er komt een oud dametje wonen, maar de gangsters krijgen meteen spijt 

van die keuze en willen haar buitenzetten. Het vrouwtje weigert echter halsstarrig. De 

gangsters zijn zodanig bezig met die kwestie dat ze hun gangsterpraktijken vergeten en 

uiteindelijk op verhuren aangewezen zijn. Zo komt het dat gewone mensen het huis 

betrekken, aan wie men echter de toestand van het meisje vergeten uit te leggen is:  

Het meisje komt nu te weten dat ze niet ziek ligt in een halfvoltooide katedraal maar in 

een banaal oud huis met beschimmelde muren en verdroogde gangsterkeutels in de 

hoeken. Dit besef is haar teveel en ze begeeft, wordt gevaarlijk krankzinnig.
115

 

Het ingebedde verhaal
116

 dient met andere woorden om te verklaren waardoor het meisje gek 

geworden is. Doordat de scènes over de gangsters echter de narratieve kern bevatten, is dit 

ingebed verhaal niet te vergelijken met de paradigmatische episodes waarnaar John Gerlach 

onderzoek verricht heeft. Het verhaal is namelijk geen episode die als index fungeert. Door de 

beperkte omvang van de microfictie komen dergelijke scènes die de interpretatie sturen 

overigens erg weinig voor in het paraproza. Het verhaal over de roerloze vechter, dat ingebed 

is in een treinreis, zegt op de paradigmatische as weliswaar iets meer over de eigenschappen 

van de hoofdpersoon, maar tegelijk bevat het opnieuw de narratieve kern van ‘De roerloze 

vechter’. Alleen in ‘Water koken’ en in ‘Het verloren ego’ worden episodes ingelast met een 

paradigmatische functie. In ‘Water koken’ dienen de episodes bijvoorbeeld om de gevoelens 
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van de echtgenoot tegenover zijn stervende vrouw te illustreren. Het verhaal begint met de 

volgende regels:  

Eindelijk kreeg hij het schrikkelijke nieuws. Zijn vrouw was in elkaar gezakt en had 

nog vier minuten te leven.   

Wat kon er gedaan worden? Niets. Maar hij zette vast een keteltje water op. Zodra dit 

kookte kon hij nog wel zien.   

Toen gingen zijn gedachten terug.
117

 

Die laatste zin geeft aanleiding tot een reeks herinneringen waarin de ergernissen van de 

echtgenoot tegenover zijn vrouw beschreven worden. Die herinneringen sturen het verhaal 

niet vooruit en bevatten ook niet de narratieve kern waarrond het verhaal gebouwd is. Ze 

dienen vooral om te laten zien dat de man eigenlijk blij is dat zijn vrouw eindelijk sterft, na 

vierenzeventig jaar met haar getrouwd te zijn. In ‘Het verloren ego’ hebben de episodes een 

soortgelijke functie. Ze tonen de verwarring van de hoofdpersoon:  

Epizodes die hij zich herinnerde, waarvan sommige humoristies (nog steeds de vraag: 

waren ze hem wel overkomen?):   

De lakei met glazen ogen in zijn schoenen.   

De uitvinder van de kruidnootrasp in erotiese moeilijkheden.   

Een moord in een literair salon.
118

  

In deze verhalen ondernemen de personages amper acties. In ‘Water koken’ is het opzetten 

van het keteltje water de enige actie die de man onderneemt terwijl zijn vrouw sterft. ‘Het 

verloren ego’ bestaat dan weer volledig uit de gedachten van het personage, dat “moest 

blijven rechtstaan, ongemakkelijk van de ene voet op de andere wiebelend”.
119

 Doordat de 

acties in deze verhalen niet domineren, illustreren de verhalen het fenomeen verstilling, 

waarbij de nadruk op de toestand ligt. Door de verstilling en de inlassing van paradigmatische 

episodes waarin vooral herinneringen weergegeven worden, neigen deze verhalen sterk naar 

het lyrische.   

Ook door het onderwerp krijgen verhalen vaak een verminderde narrativiteit. ‘De 

ontwerkelijking’ en ‘Een huis van vogels’ gaan allebei over de twijfels van het 

hoofdpersonage. In deze verhalen zijn de zeldzame acties tegelijkertijd kardinale functies die 

een chronologisch verhaalverloop sturen en zuivere indexen die een aanhoudende toestand 

illustreren. In ‘De ontwerkelijking’ wordt een man tijdens een “party” plots overvallen door 
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wantrouwen tegenover de werkelijkheid: is zij er wel wanneer je niet kijkt? De man 

onderneemt verschillende acties (katalysatoren) om zijn twijfel te verhelpen (kardinale 

functie): hij buigt zich voorover om meer te zien dan eerst zichtbaar was en voelt aan de 

borsten van de gastvrouw (“Hij heeft deze tastbaarheid altijd wel overtuigend gevonden”
120

). 

Uiteindelijk wordt het personage “aangehouden” door nimfen, waardoor hij beseft dat hij niet 

meer in de werkelijkheid mag geloven. Aangezien het personage op die manier gedwongen 

tot een inzicht komt en aangezien de drie kardinale functies (het overvallen worden door 

twijfel, de poging om de twijfel te verhelpen en het wegnemen van de twijfel) tot een 

betekenisvolle sequentie verbonden worden, voelt ‘De ontwerkelijking’ als een afgerond 

verhaal aan. In ‘Een huis van vogels’ wordt dezelfde opbouw gevolgd. Een man wandelt heen 

en weer in zijn huis en twijfelt of hij de vogels die aan de zoldering hangen met een buks zal 

neerschieten. De twee kardinale functies bestaan uit de twijfel en uit de beslissing om niet te 

schieten, wat opnieuw voor een afgeronde sequentie zorgt.  

Verhalen zoals de hierboven besproken casussen, waarin de plot amper ontwikkelt, zijn eerder 

zeldzaam. In Gils’ werk komen echter verhalen voor die nog minder narratief zijn. Ook van 

dit type verhalen bespreek ik enkele casussen.   

De volgende verhalen waarin een toestand centraal staat, kunnen vaak gelezen worden als 

pastiches of parodieën van andere genres. ‘In een strenge straat’, het tweede verhaal in de 

bundel Verbanningen, kan bijvoorbeeld gelezen worden als een rondleiding in een 

parfumerie, waarbij de commentaren van de parfumeur in de vrije indirecte rede opgenomen 

zijn:  

Hij heeft geluiddempende muren nodig, voor de kondensasie van zijn geluiden in 

flessen. Eén flesje Duizend Vogelzang vereist 3 uur roodborstimprovizasie, 1 uur 

vinkenslag, […]. Nee, geen nachtegaal in dit resept. Zou de andere domineren én zelf 

aan kwaliteit inboeten. Is een tipiese solist; indien met andere geluiden te mengen, 

géén van vogels.
121

  

Alleen de laatste paragraaf van het verhaal bevat een tijdsgebonden element. Het gaat daarin 

om een herinnering van de parfumeur:  

In zijn kinderjaren, diep dramaties, de lege fles in de diepe sloot gegooid, onbereikbaar 

naar het midden afgedreven, […]. Verdronken fles.
122
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Andere stukjes zijn te lezen als reportages. Dan worden vertellers aan het woord gelaten die 

een situatie becommentariëren, bijvoorbeeld in ‘Het leven der doden’ en ‘De ogen in de 

schaduw’. In die verhalen treedt de verteller ook als personage op binnen zijn relaas. Er 

komen in het paraproza echter ook teksten voor waarin een centraal handelend personage 

ontbreekt. Dat is het geval in ‘Daags na de verkiezingen (objektieve notisies)’, dat de 

gevolgen van de vooruitgang van de liberale partij beschrijft. Hetzelfde geldt voor de 

reportages ‘Versnipper het dorp’, waarin ervoor gepleit wordt om speciale dorpen te bouwen 

voor autonoom functionerende lichaamsdelen die van de rest van het lichaam gescheiden zijn, 

of ‘Giftig monument’ en ‘De dronken dansers’ die folkloristische gebruiken 

becommentariëren.  

Als laatste casus en bij wijze van conclusie wordt een verhaal uit De Röntgenziekte kort 

gepresenteerd, namelijk ‘De stenen bal’. Net als ‘Introduksie en marsj’ speelt dit verhaal zich 

af in een soort cinema. De mensen kijken naar een “droomscherm”, dat een driedimensionale 

wereld schept. Eerst krijgen zij beelden te zien van een toekomstige treinramp: een 

gesaboteerde sneltrein staat op het punt om te botsen met een goederentrein. Plots breekt het 

verhaal echter af:  

De mensen zijn nog in de ruimte waar het droomscherm hen gebracht heeft maar de 

hele sensasionele aksie waar zij getuigen van waren is spoorloos verdwenen. De 

omgeving is onkennelijk veranderd. De zon schijnt verblindend op wit zand. […] Het 

enige wat opvalt in dit kale dekor is een grote stenen bol. […] Wat kunnen zij met een 

zo staties gegeven beginnen? Dit betekent niets, geeft geen antwoord, op geen enkele 

vraag. En de mensen willen natuurlijk graag het vervolg van het verhaal kennen.
123

  

Gaat het hier om een hapering van het droomscherm of is dit verhaal een uiting van de 

kunstenaar die het recht opeist om met de plot te experimenteren?  

Concluderend kan gezegd worden dat Gils’ verhalen enkel in zeldzame gevallen een duidelijk 

omlijnde plot hebben. Meestal is het plotverloop even grillig als de werelden die de verteller 

beschrijft. Mogelijkerwijze is er een correlatie tussen de beperkte omvang van de microfictie 

en de grillige plotontwikkelingen. Een hypothese zou kunnen zijn dat de kortheid van het 

genre plotontwikkelingen toelaat die voor een roman uiterst ongewoon zijn. Om deze 

hypothese te staven of eventueel te weerleggen is verder onderzoek vereist.   

Een overheersende tendens is moeilijk aan te duiden in het werk, maar vaak gaat het toch om 

een verminderde narrativiteit, die op meerdere manieren (ingebedde verhalen, open eindes, 
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onderwerpkeuze) bewerkstelligd wordt. Ook wordt in sommige verhalen vooral een toestand 

geschetst, zonder dat er een ontwikkeling of een oplossing getoond wordt. In sommige van 

die reportageverhalen ontbreekt zelfs een centraal handelend personage. Hoewel in sommige 

teksten dus het lyrische procedé van verstilling optreedt, is dit niet genoeg om de verhalen als 

lyrisch te bestempelen. Zo kan vermoed worden dat verhalen zonder centraal handelend 

personage zelfs eerder antilyrisch zijn, omdat prototypische lyriek volgens Wolf eveneens 

gekenmerkt wordt door een nadruk op de subjectieve waarneming. In het volgende onderdeel 

wordt de rol van het subjectieve bij Gils bestudeerd, net als de meest opvallende 

stijlkenmerken. Op die manier wordt gekeken of het lyrische aspect al dan niet overheerst in 

het werk van Gils.  
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3.2. Aspecten van het lyrische in ‘De roerloze vechter’ 

3.2.1. Personages als toeschouwers of commentatoren 

Het theoretische kader waarmee in dit onderzoek gewerkt wordt, laat zien dat de nadruk in 

lyrische teksten eerder op het subject dan op de buitenwereld komt te liggen. In dit onderdeel 

onderzoek ik in welke mate dit het geval is in het paraproza van Gust Gils.   

Zoals hierboven reeds vermeld, beschrijven de verhalen van Gils vaak een confrontatie van 

een individu met een groteske situatie. Dit uitgangspunt heeft een impact op de weergave van 

de gedachten van de personages. Daardoor treden zij namelijk meestal op als toeschouwers of 

commentatoren. Hoewel hun gedachten in deze gevallen weergegeven worden, ligt de nadruk 

dan nog steeds op de zaken die zij waarnemen en niet op de gedachten op zich. Dit is het 

geval in ‘Introduksie en marsj’ waarin het personage zich bewust wordt van de hypnose:  

Dit gebeurt buiten onze wil om, besef ik vaag: de man heeft ons gehipnotizeerd. Maar 

ik wil niet! […] Ik moet de aandacht van de omstaanders vestigen op wat er aan het 

gebeuren is. Maar ik vind de woorden niet.
124

  

Slechts in enkele gevallen nemen de gedachten van het hoofdpersonage een belangrijke plaats 

in het verhaal in. Dat gebeurt meestal wanneer het personage zich in een vrij statische 

toestand bevindt. In ‘Dode doeanier’ begint het verhaal bijvoorbeeld met een erg narratief 

deel, waarin een moord beschreven wordt. In deel twee volgt de rechtszaak. De openbare 

aanklager eist de doodstraf, terwijl de verdediger voor vrijspraak pleit. Deze situatie brengt de 

moordenaar volledig in de war:  

Hij wordt het monster van boosaardigheid enerzijds, en de brave nietsvermoedende 

vals beschuldigde volksjongen anderzijds, die twee personages ziet hij stilaan en 

gelijkopgaand vorm krijgen, en hij zou dat allemaal moeten zijn. Het vreemde is, dat 

hij niet kan zeggen dat hij zich in geen van beiden herkent, nee integendeel juist in elk 

van de twee. Tegelijkertijd.
125

  

Toch gaat het in dit geval niet om de uiterst individuele gevoelens van een subject. Het gaat 

eerder om de universele gedachte dat mensen niet categoriek opgedeeld kunnen worden in 

goed en slecht. In ‘Wraaklustig lichaam’ gaat het om een meer individuele situatie. Een 

reiziger zit op de tram en vraagt zich af of het nog zin heeft om naar de familiebijeenkomst te 

gaan. Plots doven alle lichten, staat de tram stil en lijkt de bestuurder ervan verdwenen. Het 

personage stapt uit en gaat te voet verder. Dan krijgen we de weergave van zijn gedachten:  
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‘Ik zou helemaal niet meer weten wat vrolijk zijn is, als jij me er niet op tijd en stond 

aan herinnerde’ – waarom gaat me dit opeens door het hoofd? Tegen wie heb ik dat 

ooit gezegd? Of was het iemand anders, tegen mij? Zou blijk geven van een 

verregaande ironie. Of laat ik mijn oordeel beïnvloeden door de omstandigheden 

waarin ik me bevind?
126

  

Hier staan de gedachten echter nog steeds in functie van het verhaal. Ze vormen er niet de 

kern van. Hetzelfde geldt voor de verhalen ‘Een huis van vogels’ en ‘Water koken’ die 

hierboven reeds besproken werden. Deze verhalen zijn erg statisch en bevatten veel 

paradigmatische scènes waarin gedachten of herinneringen weergegeven worden.   

Slechts in twee verhalen vormen de gedachten het centrale onderwerp. Eén ervan is 

‘Andalmanda’. Hierin reflecteert een personage over een zekere Andalmanda, die ook 

aangesproken wordt:  

men moet zich van zulke dingen bewust zijn, niet? Willen ze werkelijk voor je 

gebeuren. […] zozeer ben je op een zijspoor en een verre omweg doorheen je eigen 

gedachten afgedwaald, om na verloop van tijd weer op dezelfde plaats te belanden 

[…] Een gesteente, Andalmanda. Je hebt de tijd, de veranderlijke verandering-

veroorzakende niet weten te bezitten.
127

  

De verteller observeert Andalmanda die zelf niet aan het woord komt. Hij lijkt haar te 

waarschuwen en vraagt haar om aandachtiger te zijn. Zijn perceptie staat centraal.   

Ook in ‘Het verloren ego’, dat in de plotanalyses al aangehaald werd, nemen gedachten een 

belangrijke plaats in. Het hoofdpersonage probeert zijn individualiteit opnieuw te vinden: 

Hij kan binnen in zijn hoofd zoveel van zulke persoonlijkheden vormen als men wil 

maar ze behoren hem niet toe […] En zodra hij het fantazeren van persoonlijkheden 

(vermoeiend per slot van rekening) opgeeft komt het vakuum van zijn eigen 

ontbrekend ik weer in de plaats.
128

  

De analyses van de karakterisering vullen de plotanalyses goed aan. Hoewel uit de 

plotanalyses bleek dat de verhalen regelmatig een verminderde narrativiteit hebben, wat een 

indicatie is voor een lyrisch tekstkarakter, ontbreekt de bijbehorende nadruk op het 

subjectieve. De personages treden meestal op als commentatoren, waardoor de nadruk 

ondanks de verstilling toch op de gebeurtenissen komt te liggen. Slechts in twee van de 

tweeënzeventig bestudeerde verhalen staan gedachten centraal in het werk van Gils. Deze 

twee teksten vertrekken vanuit een statische situatie en krijgen mede daardoor een hoog 

lyrisch gehalte.  
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3.2.2. Hyperbolen en vervreemding in de groteske wereld 

In dit onderdeel bestudeer ik enkele opvallende stijlkenmerken in het paraproza van Gust 

Gils. Over stijlmiddelen in het paraproza zegt Yves T’Sjoen het volgende: “Eigen aan de 

groteske zijn de retorische stijlmiddelen van de hyperbool (overdrijving), de emfaze 

(overaccentuering), allerlei stijlbreuken, de ironie en de humor: taalmiddelen waaruit de 

dichter ongecomplexeerd blijft putten.”
129

 Deze stijlmiddelen zullen kort met voorbeelden 

geïllustreerd worden, waarna ik inga op kenmerken die niet zozeer typerend zijn voor de 

groteske, maar wel voor de stijl van Gils, zoals de ontwrichte syntaxis, het verrassende 

beeldgebruik, klankaspecten en metataligheid. 

Hyperbolen komen reeds voor in het allereerste stukje paraproza ‘Introduksie en marsj’. De 

talenten van de kunstenaar worden daar als volgt geprezen:  

De tekenaar wordt bewonderd niet wegens de artistieke kwaliteit van zijn 

voortbrengselen – die is behoorlijk, hoewel beneden het geniale – maar wegens zijn 

gedurfde keuze van onderwerp, de bravoere waarmee hij alle moeilijkheden bij de 

behandeling hiervan overwint, de ongegeneerdheid waarmee hij het publiek zijn 

produkten toont.
130

  

Het gaat hier om een lange zin die erg klassiek en retorisch opgebouwd is, waardoor er 

automatisch een effect van overdrijving ontstaat.   

Een voorbeeld van het gebruik van ironie is onder meer te vinden in ‘Brief’. De brief gaat 

over een extreem watertekort. Mensen krijgen dorst, maar “de verkoop van bier en alle ander 

vocht, zelfs van zo relatief drinkbare vloeistoffen als tomatenketchup en worcestershiresaus, 

was tot nader order geblokkeerd.”
131

 De brief beschrijft hoe de auto’s stilgevallen zijn, hoe de 

mensen noodgedwongen hun auto’s verlaten en op blote voeten (hun schoenen hadden ze 

uitgetrokken vanwege de hitte) verder trekken. De brief eindigt als volgt:  

zelfs vioolwedstrijden kunnen niet meer doorgaan, zo droog en poederig is het hars 

geworden, het stuift gewoon van strijkstokken en snaren omhoog, en in het rond; 

verblindt de virtuozen en doet ze in onbedaarlijk genies uitbarsten.
132

  

De passage is uiteraard spottend bedoeld en staat in contrast met het voorgaande deel waarin 

het lijden van de dorstige mensen beschreven wordt. Deze stijlmiddelen laten zien hoe het 

groteske aspect van het paraproza versterkt wordt. Het groteske zelf valt echter buiten het 
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bestek van dit onderzoek. Daarom bekijk ik in wat volgt aspecten die meer zeggen over de 

literaire taal van Gils en over de mate waarin deze afwijkt van de standaardtaal.   

Een eerste aspect dat daarvoor kort bekeken wordt, is de syntaxis. De syntaxis van Gils is 

meestal regelmatig, maar vaak worden regels toegevoegd die in de strikte zin van het woord 

geen zinnen vormen door het ontbreken van een hoofdwerkwoord. Deze regels zijn meestal 

beschrijvingen of korte toevoegingen:  

Niets dan afgronden, de ene beneden de andere, elkaar opvolgend als de treden van 

een onmetelijke onmogelijk steile trap. Telkens een loodrechte duizelhoge rotswand, 

aan de voet daarvan een rond meer, dan weer een rotswand met soms een waterval, 

langs een afgrond opnieuw eindigend in een meer, en zo steeds verder, urendiep 

vallend, geen einde in zicht en de zwaartekracht onverbiddelijk, éénrichtingnoodlot.
133

 

Uitsloven was het dat je jezelf daar deed. De godganse dag. Je adem rook ernaar 

savonds. Naar kleverig ijzer en bakeliet en het zaagsel en de krullen waarin al die 

dingen geregimenteerd in donkere kisten toekwamen vanuit het geheimzinnige 

buitenland. Een kunstmatige onbevlekte bevruchting. Met benzine.
134

  

Dergelijke korte regels die in het tweede fragment voorkomen, worden overal toegevoegd in 

het paraproza van Gils. Zoals Wolf aangaf, is deze afwijking van de standaardtaal op 

syntactisch vlak een lyrisch kenmerk.  

Het eerste fragment van de twee zegt iets meer over de beeldentaal van Gils. Het paraproza is 

erg beschrijvend van aard, in die zin dat het abnormale decors schetst. Zo wordt in ‘Het veld 

van eer’ in meer dan twee bladzijden een begrafenis beschreven. Allereerst worden de 

lijkwagen en de stoet getoond. Door de naïeve blik van de verteller zorgt de beschrijving voor 

een vervreemdend effect:  

in het (niet geometriese) midden een lang houten voorwerp, in elkaar getimmerd uit 

planken van een oude schutting, donkerkleurige planken uitgerafeld en murw van 

wind en regen. Op de bovenste plank iets in teer geschilderd: een sirkel? sikkel? kruis? 

of geschabloneerde letters, ook mogelijk.
135

  

Dit principe doet sterk denken aan de ‘ostranenie’ die Viktor Sjklovski beschrijft in zijn essay 

‘Kunst als procédee’. In die tekst haalt Sjklovski het voorbeeld aan van ‘Kholstomer’, waarin 

een paard als verteller optreedt. Door dat vertelstandpunt worden begrippen zoals 
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eigendomsrecht als nieuw voorgesteld, wat resulteert in een vervreemdingseffect.
136

 Ook in 

‘Het veld van eer’ wordt het ritueel van een begrafenis als nieuw voorgesteld. Zo wordt met 

dezelfde vervreemdende blik het zoeken van een begraafplaats beschreven:  

de steden dekken hun laatste naaktheid toe met stenen bestrating en breiden 

almaardoor uit, grijpen om zich heen, en als ze zelf niet verder meer kunnen grijpen 

zenden ze de slingerende linten van betonwegen uit. […]  

Men begint de kuil te graven en stuit bijna dadelijk op rotsbodem. Een houweel wordt 

gehaald en het uithakken van de rots begint. IJzerharde rots. Urenlang zingt metaal op 

steen. […] De schokken van de houweelslagen hebben alle zerken losgewerkt, het 

kerkhof klappertandt;
137

  

Een vervreemdend effect bereiken de vertellingen ook door een uitgesponnen metaforiek te 

gebruiken om bijvoorbeeld de seksuele activiteit (zoals in ‘Taktiek’, cf. supra) of het 

ontwaken te beschrijven:  

Twee manieren van wakkerzijn had hij. De eerste kon worden vergeleken met dapper 

rechtopstaan in een massa vochtige zoden. De andere was minder gewoon: in een sterk 

heuvelachtig land tussen de treinsporen gaan waarnaast en evenwijdig waaraan op 

hondenschouderhoogte bundels draden liepen waarvan de al dan niet hoogspanning 

twijfelachtig was maar die toch genoeg imponeerden.
138

  

Ook een onverwachte woordkeuze of woordcombinatie bewerkstelligt dat vervreemdings-

effect. Zo heeft Gils het in dezelfde tekst over “het meisje met de lange spartelende benen en 

naïef haar”
139

, of over een zwart wolkje als vermomming, waarin iemand “zijn abstraksies”
140

 

steekt. Ook de volgende beschrijvingen van een ei en een kroonprins zijn verrassend:  

Het ei had allerlei vormen: wit maar ook groen, oktaaf, rondborstig, abstrakt, konkreet, 

mistig, en ook zonder meer de hond in het ijzeren biljartspel. Een ei zwijgzaam als 

kalk.
141

 

Zou men slechts één letter van zijn naam veranderen dan zag hij er heel anders uit, 

kleiner en breder maar olijviger van huid, vermenigvuldigde men hem met twee dan 

was hij een gevaarlijk dier, zonder kop een soort van tropies onweer in veertien letters, 

                                                           
136

 Sjklowskij, Wiktor, ‘Kunst als procédee’, p.21 in Bogman, S., van Kempen, Y., Mertens, A., Vogelaar, J. 

(ed.), Russies formalisme. Teksten van Sjklowskij, Jakobson, Ejchenbaum en Tynjanow. Nijmegen 1984.  
137

 Uit ‘Het veld van eer’ in Gils 1981: 102-103. 
138

 Uit ‘Roestige zondagmorgen’ in Gils 1981: 24. 
139

 Idem. 
140

 Uit ‘Verkeerde adressen’ in Gils 1981: 94. 
141

 Uit ‘Het ongebarsten ei’ in Gils 1981: 51. 



41 

 

en als hij op de voorpoten liep en terwijl zijn vleugels ritmies tegen elkaar klepperde 

was hij het tegendeel van een bepaald soort muziekinstrument
142

 

Een volgende aspect is het gebruik van klankeffecten. Dat is natuurlijk eigen aan literaire taal. 

Aangezien die effecten niet overheersend zijn in het paraproza, kunnen we volstaan met 

enkele voorbeelden. In ‘In een strenge straat’ worden op de volgende manier 

parfumingrediënten beschreven:  

Beter nog, helemaal geen geluid maar een ijl verglijdend landschap, verschiet met 

ranke bergen, of waterkant met hoge langzaam knipbewegende rietstengels. Of zeer 

heldere sterrenhemel.
143

  

In hetzelfde verhaal heeft Gils het over een “wanhopig hol donker oog dat zich een laatste 

maal verslikte en dan verdwenen, niets meer dan een wegvluchtende ronde rimpel. 

Verdronken fles.”
144

 In ‘Huis met gedenkplaat’ komt de volgende zin vol klankeffecten voor: 

“in dichte witte nevels verdwalen vlammende vogels, dovend tot zwarte snippers;”
145

. In Gils’ 

proza is het gebruik van klankeffecten geen structurerend principe. Omdat het belang van die 

klankeffecten bij Marcel Wauters groter is, worden zij daar veel uitgebreider beschreven.  

Een laatste aspect is de metataligheid. Zelfreferentiële taal is volgens de criteria van Wolf 

eigen aan lyriek. Ook dat aspect is sterker aanwezig in het oeuvre van Wauters, zodat het in 

het volgende hoofdstuk uitgebreider besproken wordt.   

Bij Gust Gils komen slechts in ‘Wraaklustig lichaam’ metatalige commentaren voor. Zo 

schrijft hij:  

Zo is het niet gemakkelijk, bedenk ik, partij te trekken van de partituren van 

rotspartijen (jeu de mots).
146

  

En:  

Alle liefhebbende zielen drukken nu teder hun voorhoofden tegen elkaar, maar ik mag 

al blij zijn als ik, verstrikt in tegenstrijdige redeneringen die me in diverse kloosters in 

deze streek […] wierpen, telkens een trap dieper in een denkbeeldig gewelf, steeds 

meer bedolven onder, aan het gezicht onttrokken door zinloze metalen bloemen die op 

mij neerregenen – (elliptiese zin)
147
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Opvallend is het gebruik van de ronde haakjes, die ook bij Marcel Wauters frequent gebruikt 

worden. De beide auteurs gebruiken ze echter met verschillende doeleinden. Wauters gebruikt 

ze voornamelijk om de vertelling of de taal te becommentariëren, terwijl Gils ze voornamelijk 

gebruikt om extra informatie toe te voegen, of om te verduidelijken, zoals in ‘Een 

vergiftigingszaak’:  

Gelijk heb je! (de jonge weer).
148

   

Hij gaat zitten lezen, het licht (een hooghangende weinigwattpeer) is eigenlijk te zwak 

maar hij is over zijn vermoeidheid heen
149

 

Een enkele keer worden de haakjes gebruikt om een uitgebreide uitweiding toe te voegen of 

om een woord te becommentariëren:  

 (Ik moest plots bij het woord sterven terugdenken aan…)
150

 

 niets dan rood (dat ook colorado betekent, naar het schijnt)
151

  

 

Bij wijze van conclusie kan gesteld worden dat de meeste opvallende kenmerken aan de 

schrijfstijl van Gils nauw samenhangen met het groteske genre. Gils kiest voor overdrijvingen 

en ironie, voor stijlbreuken en voor vervreemdende beelden. Vanzelfsprekend worden ook 

andere literaire stijlmiddelen, zoals metataligheid en klankeffecten in zijn werk 

teruggevonden, maar in het werk van Gils hebben deze geen structurerende werking, zoals dat 

bij het werk van Wauters wel het geval zal blijken te zijn.   
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4. NARRATIVITEIT EN LYRIEK  IN DE MICROFICTIE VAN MARCEL WAUTERS 

Voor deze analyses wordt de bundel Wie de letters breekt gebruikt. Aangezien de teksten van 

Marcel Wauters niet van een titel voorzien zijn, gebruik ik om ernaar te verwijzen steeds de 

eerste woorden van het verhaal.   

 

4.1. Narrativiteit: herschrijvingen, gedachtesprongen en andere spielereien  

Ook bij Marcel Wauters varieert de narrativiteit sterk van verhaal tot verhaal. Meer nog dan 

Gils onderzoekt Wauters de mogelijkheden van het korte proza door te spelen met taal en 

intertekstualiteit.   

Net als bij de analyses van Gils, bekijk ik om te beginnen de allereerste prozatekst van 

Wauters. Die bevindt zich in de bundel Apoteek, die strikt genomen buiten de grenzen van het 

corpus valt. Aangezien het verhaal echter representatief is voor ander werk en als eerste tekst 

in de bundel opgenomen is, kies ik ervoor om het kort te bespreken. De volledige tekst bestaat 

slechts uit acht regels en begint en eindigt als volgt:  

sinds columbus het ei ontdekte deed zich een merkwaardig verschijnsel voor. 

hardnekkiger dan ooit ging de legende rond van een kip die gouden eieren legt. 

niemand heeft het verband kunnen achterhalen […] de kip heeft er kippend haar 

verstand bij verloren en kakelt onophoudelijk.
152

  

 Dit verhaal illustreert meteen de voorliefde van Marcel Wauters voor spielereien. Het verhaal 

is opgebouwd aan de hand van een combinatie van twee uitdrukkingen, namelijk ‘het ei van 

Columbus’ en ‘de kip met de gouden eieren’, afkomstig uit de fabels van Jean de la Fontaine 

die voor Wauters regelmatig dienst doen als brontekst. Op het verband tussen de woorden ei 

en kip na is er geen logische samenhang die de twee sequenties samenhoudt. In de eerste 

sequentie gaat het om de onverklaarbare relatie tussen de ontdekking en de legende en in de 

tweede sequentie verliest de kip haar verstand. Doordat deze sequenties slechts verbonden 

worden door een zekere woordlogica in plaats van door een narratieve logica, is de 

narrativiteit van dit verhaal bijzonder laag. Het procedé om sequenties op die manier te 

verbinden komt niet voor in het werk van Gils. Zelfs in ‘Bouwval, waterval’ (cf. supra) dat 

opgebouwd is volgens de poëtische functie van Jakobson, wordt het verhaal nog steeds 

gestuurd vanuit een narratieve logica. Zoals uit de onderstaande analyses zal blijken, 
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ontbreekt de narratieve logica regelmatig in de verhalen van Wauters. De vraag is in hoeverre 

we dan nog van een verhaal kunnen spreken. Herman en Vervaeck beschouwen het verhaal 

namelijk “als de voorstelling van zinvol gerelateerde gebeurtenissen”
 153

, maar als lezer 

kunnen we ons afvragen in hoeverre de verwarring van de kip nog zinvol gerelateerd is aan de 

verwarring van de mensen. 

Vooraleer over te gaan naar andere verhalen waarin de narrativiteit ontbreekt of drastisch 

verminderd is, analyseer ik naar analogie met het hoofdstuk over Gils eerst enkele verhalen 

met een hoge graad aan narrativiteit. De meest narratieve verhalen van Wauters zijn vaak 

pastiches of herschrijvingen van sprookjes en fabels. Een voorbeeld daarvan is het sprookje 

‘Het gebeurde in de tijd toen er nog twee soorten mensen bestonden’
154

 dat het motief van de 

opvolgingskwestie behandelt. Het volledige verhaal bestaat uit vijf narratieve sequenties. 

Eerst is er de verdeling van het rijk onder de drie dochters en vervolgens de opdracht om te 

trouwen met een bijbehorende uitdaging voor de toekomstige prinsen (“de hofmaarschalk van 

het protokol had vastgesteld dat alleen prinsen mochten worden aanvaard die een degelijke 

tesis zouden voorleggen over het probleem: is de genade gods die de koningen aanduidt en 

beschermt, onuitputtelijk?”
155

). Slechts één prins bleek deze opdracht te kunnen vervullen, 

waardoor er besloten wordt dat de drie prinsessen met dezelfde prins moeten trouwen. In de 

derde sequentie volgt de huwelijksnacht, die echter tot problemen leidt: “in het bed lag de 

nieuwe koning vanzelfsprekend in het midden, een vrouw aan weerszijden, maar de 

derde?”
156

 Dat probleem leidt uiteindelijk tot een burgeroorlog waardoor de nieuwe koning 

erg verzwakt. In de vijfde en laatste sequentie beslissen de drie prinsessen om het hoofd van 

de prins af te hakken, want “wat kan het land wat kunnen wij aanvatten met een machteloze 

dus waardeloze vorst”
157

. Dit verhaal speelt met de genreconventies van het sprookje. Het is 

een missieverhaal, waarbij een evenwichtstoestand door de naderende dood van de koning 

verstoord wordt en waarbij allerlei acties ondernomen moeten worden om de beginsituatie te 

herstellen.
158

 De personages nemen daarbij het heft in handen. Door hun handelingen wordt 

het verhaal voortgestuwd. Overeenkomstig die conventies omspant de verhaallijn een grote 

periode en worden grote gebeurtenissen in enkele korte zinnen samengevat: “een 

burgeroorlog was onvermijdelijk. tot in het koninklijk bed werd geschermutseld. de koning 
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werd mager en bleek van inspanning om te redden wat er te redden viel”
159

. De narrativiteit 

wordt met andere woorden mede bepaald door het genre. Even vaak worden de conventies 

echter doorbroken, bijvoorbeeld door het niet-sprookjesachtige einde of door het vervolg van 

die laatste regel: “slonk weg als sneeuw in de zon (gaat het nog op van sneeuw te spreken in 

het heetst van deze strijd?)”
160

. Dergelijke passages, waarin uitdrukkingen gebruikt worden en 

waarin gereflecteerd wordt op het gebruik daarvan, horen niet thuis in traditionele sprookjes. 

Deze metataligheid is eerder typerend voor lyriek. Door dergelijke zinsneden in sprookjes te 

introduceren, vermindert de narrativiteit.   

Een tweede voorbeeld is niet gebaseerd op een sprookje of fabel. Het gaat in dit geval om het 

absurd verhaal ‘Een visser gleed vroeg zijn bed’
161

 dat zich op enkele uren afspeelt. Het 

verhaal bestaat uit drie narratieve sequenties: vissen (waarbij de man per ongeluk zichzelf 

vangt in zijn netten), zijn vrouw wakker maken en ontbijt voorbereiden (waarbij de vrouw 

haar echtgenoot die verstrengeld is met de vis, braadt). Ook in dit verhaal worden de 

gebeurtenissen voortdurend becommentarieerd door de verteller, bijvoorbeeld: “hij wekte 

haar met een wroetelende zoen en verleidelijk trok ze haar ogen open (ze deed het elke 

morgen beter en zag daardoor ook elke morgen beter, dat kan niet anders), kroop halfnaakt uit 

bed, (wat visser en vis nog gezamenlijker in de war brachten dan ze reeds verstrengeld 

waren), ontstak de kachel”
162

. Het gebruik van de haakjes om commentaar toe te voegen is 

typerend voor het werk van Wauters (cf. infra) en vermindert opnieuw de narrativiteit van het 

geheel.    

Zelfs de meest narratieve verhalen van Wauters, die slechts een minderheid van het geheel 

uitmaken, bevatten dus lyrische passages. De strategie om reflecties op de taal en het vertellen 

in de verhalen op te nemen, kenmerkt het werk van Wauters. Zoals ik hierboven aangetoond 

heb, komt deze taalreflectie ook voor bij Gils, maar in veel mindere mate.  

Naast het gebruik van sprookjes en fabels als brontekst, gebruikt Wauters ook uitdrukkingen 

als uitgangspunt, zoals in het eerste verhaal over de kip en het ei. Deze verhalen zijn meestal 

nog vrij narratief, maar ze bevatten ook reflecties op de taal. Daardoor verhoogt hun lyrisch 

gehalte.
163

 Enkele verhalen verduidelijken deze stelling. In het verhaal ‘De boekenuil en de 

boekenworm ontmoetten elkaar’
164

 laat Wauters, zoals uit de eerste woorden blijkt, een 
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ontmoeting plaatsvinden tussen een boekuil en een boekenworm. Zonder elkaar te groeten, 

beginnen beiden de tekst te ontleden, maar ze raken niet tot een akkoord. Zo beginnen ze 

elkaar verwijten te maken, tot de boekenworm wegglijdt “om zich te troosten aan enige 

sappige komma’s.”
 165

 Marcel Wauters speelt hier met de letterlijke betekenis van woorden 

die enkel in een figuurlijke context gebruikt worden en bouwt op basis van dat principe een 

verhaal op. In het eerste verhaal van Als de nachtegaal toeslaat, namelijk ‘Vooraleer het 

nageslacht te onderrichten’
166

 reflecteert de verteller op dezelfde manier over de term 

‘krokodillentranen’. In dat verhaal koopt de verteller een aquarium waar hij een krokodil in 

plaatst.  

het is een lief en gevoelig beest. dat kan ik nu reeds met volstrekte neutrale zekerheid 

getuigen hoewel ze amper een paar dagen bij me woont, want telkens ik b.v. een paar 

regels voorlees (een eerste nog gebrekkige proef die ik ondernam) van een of ander op 

vibrerende simptomen verheven kunstenaar die het van uit een heilvlucht over een 

versplinterde gespletenheid heeft: het vlees en de geest, of iets in die zin, weent zij 

onveranderlijk dikke overvloeiende tranen.”
167

  

Wauters presenteert zijn reflecties hier echter in de vorm van verhalen, zodat ik ze ook op die 

manier analyseer.
168

 Het gaat hier twee keer om een verhaal met twee narratieve sequenties, in 

het eerste geval de analyses en de ruzie, in het tweede geval het aanschaffen van het aquarium 

met de krokodil en het voorlezen.   

Hetzelfde kan echter ook met minder narratieve sequenties. Zo heeft Wauters het in het 

verhaal ‘Niettegenstaande de voorvaderen van newton en diens kinderen het spreekwoord 

vonden’
169

 over de “volgelingen (van adam)”
170

 die zelfs nu nog op zoek gaan naar de appel 

zeer ver van de boom. In dit verhaal wordt eerder een aanhoudende toestand of een gewoonte 

becommentarieerd dan een handeling. De volgelingen waarover Wauters het heeft worden 

voorgesteld als een groep, ze treden niet op als individuen met een eigen bewustzijn.   

Andere taalreflecties worden als commentaren voorgesteld en bezitten daardoor geen 

narratieve lijn. Een voorbeeld is de volgende tekst, die hier verkort weergegeven wordt:  

het is onontbeerlijk verder te springen dan uw neus en uw stok lang zijn. indien ge op 

uw gezicht terechtkomt (tot de uitverkorenen behoort) en bloedend rechtkrabbelt […] 
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men raadt aan om deze inkonveniënten bij het springen te voorkomen een zeer korte 

stok te gebruiken en een valse neus op te zetten.
171

  

In deze tekst contamineert Wauters de uitdrukkingen ‘niet verder springen dan je stok lang is’ 

en ‘verder kijken dan je neus lang is’. Dit verhaal is amper narratief om twee redenen. Ten 

eerste is het moeilijk om in deze tekst van personages te spreken. Volgens de meest voor de 

hand liggende interpretatie is de ‘ge’ in de tekst de aangesproken lezer. Dit impliceert dat er 

geen personage in de tekstwereld aanwezig is dat aangesproken wordt. Ten tweede zijn de 

beschreven acties enkel voorwaardelijk. Zelfs als de ‘ge’ geïnterpreteerd wordt als een niet-

gedefinieerd personage in de verhaalwereld, is de enige actie nog steeds het spreken van de 

verteller.  

Deze tekst vormt een goede aanleiding om ook andere minder narratieve verhalen te 

analyseren. Enkele verhalen uit de cyclus ‘inzet’ in de bundel Anker en zon zijn hier goede 

voorbeelden van. In de eerste tekst ‘Alsof het laatste oordeel pas gisteren gebeurde’
172

 deelt 

een vader zijn erfenis uit. De verteller, die één van de kinderen is, denkt hierop terug en 

vraagt zich het volgende af: “doch hoelang moeten we nu nog blijven zonder troost, zonder 

berisping, zonder loon. zullen we het uithouden, zonder morren, zonder lachen, zonder 

stem.”
173

 In dit verhaal komt slechts één narratieve sequentie voor. Ook heeft het verhaal een 

open einde. Dit procedé, dat ook bij Gils aangetroffen wordt, vermindert de narrativiteit.  

Marcel Wauters demonstreert echter dat een open einde de narrativiteit ook kan verhogen. Net 

als bij Gils zijn sommige verhalen te lezen als reportages of verslagen. Een voorbeeld daarvan 

is de tekst ‘De brug werd ervaren door blinden, leeglopers, verliefden, enkelen’
174

. In deze 

tekst gaat het om het al dan niet bestaan van een brug. De verschillende meningen en 

gissingen worden in dit verslag voorgesteld. De tekst eindigt met de volgende vraag:  

voorbeeld: wie de reisroute van het reisbureau volgt zal hij haar ooit achterhalen of 

bespeuren of betreden en zal hij het warme dierbare nest vinden voor de oude koude 

dag hem verbitterd omvat en treft?
175

  

Deze zin hoort eerder thuis in een verhaal dan in een vrij objectief commentaar. Door die 

stilistische discrepantie verhoogt dit open einde, tegen de verwachtingen in, de narrativiteit 

van het geheel. Hetzelfde procedé van een stilistische discrepantie wordt toegepast in de tekst 
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‘Het is niet overdreven te zeggen’
176

. De tekst begint met een vrij abstract relaas over 

overdrijven “in de breedte en de lengte, in de hoogte en diepte, in het rechte en het averechte, 

in het nu en het dan”
177

, maar eindigt met een breed uitgesponnen vergelijking die het verhaal 

niet alleen narratiever, maar vooral lyrischer maakt:  

zoals, wanneer de vele helgekleurde kermisballonnetjes snel boven de huizen glijden 

en wij er met onze juichende kinderen naar kijken en wijzen, tot ze verdwijnen, nadat 

ze reeds verdwenen zijn.
178

 

Een derde voorbeeld van dit procedé om de narrativiteit te verhogen wordt getoond in de tekst 

‘De verschrikkingen van het schaakspel boeien ons’
179

. Daarin worden de verschillende 

houdingen tegenover het schaakspel uiteengezet: de vaders en zonen genieten van het spel, de 

vrouwen en dochters willen zelf geschaakt worden en de barbaren keren zich ervan af. De 

tekst is beschrijvend, maar in de laatste regel worden de barbaren plots personages doordat 

een actie wordt toegevoegd: “ze keren hun rug en spuwen bruine spatten tabakssap op de 

grond.”
180

 Zo krijgt de beschrijving een narratief karakter.   

Bij dit procedé gaat het vooral om een spel met de stijl, wat een lyrische eigenschap is. De 

doorbreking van de initiële verteltoon zorgt voor een verrassend effect en verhoogt 

tegelijkertijd de narrativiteit van het geheel.   

Naast stijldoorbreking gebruikt Wauters nog andere technieken die een impact hebben op de 

narrativiteit, namelijk een erg associatieve beeldentaal of het van de hak op de tak springen. 

Zo vinden we in het verhaal ‘Halt, riep plots een smeris die uit de lucht viel’
181

 de volgende 

regels:  

hij stootte zijn witte knuppel tegen mijn borst. Ik zonk in de grond van moedeloosheid. 

toen ik terug olie in het water op het vuur werd en boven kwam, ving een jongetje de 

krabbelende kever en stopte hem in een doos.  

Er is geen causaal verband dat de ontmoeting met de “smeris” en het vangen van de kever met 

elkaar verbindt. De regels worden eerder aan elkaar geregen door woordspelletjes en 

associaties. Dit lyrische procedé heeft een grote impact op de plot. 

Ook in de tekst ‘Als de nachtegaal toeslaat’
182

 lijken er geen causale verbanden te zijn tussen 
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de verschillende fragmenten over meneer k. Hier moet opgemerkt worden dat Vervaeck deze 

tekst niet als een verhaal beschouwd. Vervaeck zegt het volgende: “Dat boek [de volledige 

bundel Als de nachtegaal toeslaat] bestaat ruwweg uit drie delen: de eerste vijf hoofdstukken 

bevatten erg korte verhalen (meestal minder dan een halve pagina); het tweede deel, dat 

samenvalt met het zesde hoofdstuk, bestaat uit nog kortere aforismen en het derde deel wordt 

gevormd door de langere verhalen van de laatste vier hoofdstukken.”
183

 ‘Als de nachtegaal 

toeslaat’ is een van die vijf hoofdstukken die volgens Vervaeck uit korte verhalen bestaan. Ik 

kies er echter voor om enkel de eerste en meest uitgebreide bundel ‘Spraakveld’ als een 

verzameling te zien. De overige vier hoofdstukken bekijk ik, ondanks het gebrek aan 

causaliteit, als verhalen, omdat zij gekenmerkt worden door een interne samenhang zoals een 

gelijk onderwerp, die in ‘Spraakveld’ ontbreekt. Bovendien kan de bladspiegel mijn 

interpretatie ondersteunen. Terwijl in alle voorgaande prozadelen ongeacht de lengte van de 

tekst slechts één fragment per bladzijde opgenomen wordt, worden nu verschillende 

fragmenten samen geplaatst.  

Op de eerste bladzijde van het verhaal ‘Als de nachtegaal toeslaat’ staan vier fragmenten die 

door bijzonder veel witruimte van elkaar gescheiden worden. In het eerste fragment vraagt 

meneer k zich af wie het lijdend voorwerp is van de nachtegaal die slaat, in het tweede 

ontvangt hij een brief die voor hem bestemd is, maar een verkeerde naam en een verkeerd 

adres op de envelop heeft en bovendien in geheimschrift opgesteld is, in het derde is iemand 

zo sterk in de achting van meneer k gedaald dat hij eruit getuimeld is en in het vierde wordt 

verteld hoe meneer k altijd de juiste vinger op de juiste wonde legt. Het is zinloos om de 

kardinale functies en de sequenties van zo’n teksten te bestuderen, aangezien niets deze 

fragmenten aan elkaar bindt, behalve eenzelfde hoofdpersonage en het feit dat ze onder 

dezelfde titel bijeengebracht zijn. Het lijkt erop dat Marcel Wauters hier de opbouw van 

Nota’s voor een portret op zijn proza heeft toegepast. ‘Als de nachtegaal toeslaat’ laat 

namelijk zien dat meneer k nooit op definitieve wijze gedefinieerd kan worden, maar dat de 

lezer slechts een beeld kan krijgen over hem door enkele karakteristieken en anekdotes. De 

vraag is of een centrale figuur voldoende is om deze fragmenten als een verhaal te 

beschouwen.  

Nog moeilijker wordt het als zo’n centrale figuur volledig ontbreekt, zoals in de 

fragmentarische tekst ‘onze muis had die nacht een berg gebaard’
184

 die telkens door één 

witregel van elkaar gescheiden worden en de afronding vormen van de afdeling ‘Inzet. de 
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opgooi’ uit Anker en zon. Wauters becommentarieert ook zelf deze losse samenhang van deze 

tekst:  

mededeling van meneer k:   

de bloedslag van een lezer te x daalde tot nul en lager nadat hij zich vereenzelvigd had 

met het sukkeltje poëzie die hij nieuwsgierig ontkleed had
185

 

Of:  

het was een verward onderonsje geweest. het is meer dan duidelijk hoe onduidelijk de 

toekomst zich aftekent, verklaarde duidelijkheidshalve als besluit meneer q aan 

meneer k die eerst diep nadenken met zijn hoofd schudde en dan in een luide lach 

uitbarstte. stop.  

e.h. rechtte traag en moeizaam zijn verstijfde rug, speekte in zijn handen en het 

voorbije taaie werken overschouwend dacht hij langs de binnenzijde  

de grootste kogel is nu voorwaar door de hut het huis mijn kerk maar wat  blijft er van 

over, tot wat heeft het gediend.
186

  

Doordat de beelden niet door duidelijke associaties ontstaan en er geen centraal onderwerp is, 

lijkt het niet waarschijnlijk dat deze fragmenten beschouwd moeten worden als 

gedachtesprongen van een personage, wat het geheel nog enigszins narratief zou maken. Het 

is moeilijk om experimenten zoals deze nog als verhalen te beschouwen. Bovendien zijn in 

deze tekst allerlei genres bijeengebracht. Verhalende fragmenten, zoals dat over de 

“gatlikker” die op de bovenste wolkenkrabber klom, zijn tong uitstak en door “sinte pieter” 

bevolen werd weer naar beneden te gaan, worden afgewisseld met stukjes poëzie en met 

aforismen als:  

 wanneer uw schoenen u knellen is het omdat ge onbetamelijke voeten hebt.
187

  

Die voorkeur van Wauters voor aforismen en paradoxen komt ook naar voor in langere 

teksten. Sommige zijn bijvoorbeeld volledig te lezen als een speels, uitgesponnen aforisme, 

zoals de volgende korte tekst:  

wie het gebruik van zijn voeten heeft afgeleerd en gemakkelijker op één hand staat dan 

op twee, nog niet tevreden is met zijn prestatie en op zijn hoofd gaat dansen, daarbij 

met zijn oren de maat slaat […], verknoeit soms zijn succes (voor zover hij ernaar 
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streeft) indien hij er geen rekening mee houdt dat sommige, al dan niet betalende 

toeschouwers, zat en scheel van ervaring, nauwelijks hun eigen ogen geloven.
188

  

Deze tekst doet sterk denken aan het hierboven besproken commentaar op de uitdrukking 

‘niet verder springen dan je stok lang is’. Ook hier gaat het namelijk om een voorwaardelijke 

handeling en om een tekst zonder personages. Aangezien hier niemand wordt aangesproken, 

is deze aforistische tekst nog amper narratief.  

De teksten van Marcel Wauters zijn moeilijker te categoriseren en te analyseren dan deze van 

Gils. Het proza van Wauters is namelijk veel verscheidener, zowel wat de lengte als wat de 

vorm betreft. Net als Gils gebruikt Wauters strategieën om zijn teksten minder narratief te 

maken, maar zoals uit de analyses bleek doet hij dat op andere manieren. Hij gebruikt 

weliswaar open eindes en verhalen met weinig kardinale functies zoals ook Gust Gils dat 

doet, maar anders dan hij speelt Wauters veel meer met genreconventies. Zijn teksten zouden 

gerangschikt kunnen worden in de volgende subcategorieën die steeds minder narratief 

worden: sprookjes, fabels, verslagen, gedachtesprongen en aforismen. Typerend voor Wauters 

zijn de taalspelletjes, beeldassociaties en stijlbreuken die hij in deze teksten introduceert. 

Hoewel deze eigenschappen eerder thuishoren in een bespreking van de lyriek, moeten ze ook 

hier vermeld worden vanwege hun impact op de plot. In de meest narratieve verhalen zorgen 

die stijlbreuken en taalspelletjes voor een verzwakking van de narrativiteit, terwijl ze in de 

minst narratieve soms in staat zijn om de narrativiteit te verhogen. De beeldassociaties kunnen 

dan weer een gebrek aan causaliteit veroorzaken, waardoor het verhalende karakter van de 

teksten zelfs ter discussie gesteld kan worden. Hoe dan ook verhoogt het metatalige karakter 

van al deze verhalen het lyrische aspect, wat ook uit een verdere analyse van de stijl zal 

blijken.  
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4.2. Aspecten van het lyrische in ‘Wie de letters breekt’ 

4.2.1. Het ‘hermetisch binnenste’ van Wauters’ personages 

Over de gevoelswereld van de personages van Wauters is weinig te zeggen. Bart Vervaeck 

merkt terecht op dat “de focalisatie steeds aan de buitenkant blijft en niet in staat is de 

binnenwereld van de personages te vatten.”
189

 Hij illustreert deze stelling aan de hand van de 

volgende passage over meneer k:  

met zelfontworpen instrumenten opende hij zijn hermetisch binnenste. het spijt me, zei 

hij ontmoedigd, toen we belangstellender gingen halsreiken, dat alleen het 

ontoegankelijk buitenste zich laat ontsluiten.
190

  

Net als bij Gils treden Wauters’ personages meestal op als commentatoren, waardoor de 

nadruk op de situatie komt te liggen. Af en toe vermelden de personages wel hoe ze zich 

voelen, zoals de man die het saai vindt om koningsdochters naar zijn slot te vervoeren,
191

 of 

drukken ze met hun gedachten een bepaald gevoel uit. In het verhaal ‘een smalle hand traag 

en onafwendbaar’
192

 is dat bijvoorbeeld angst:  

komt de nachtwaker nog ooit mijn stoel verschuiven. mijn buurman (een wankele paal 

in het water) kan ik niet vragen niet meer bereiken. welke richting kijkt hij wijkt hij 

uit.
193

  

Bij wijze van contrast wordt hier een kort stukje geciteerd uit Hipoteek, dat zoals Joosten 

opmerkt (cf. supra), door de monologue intérieur een aparte positie inneemt in het oeuvre van 

Wauters:  

iets dat achter het laatste gebaar of het laatste woord moet liggen slapen als een jonge 

vrouw. Ik sta er soms dicht naast teer dicht en ik zou er naar grijpen met beide handen 

schuchter maar waarom doe ik het niet schuchter doe ik het niet.  De zwarte kat is erg 

zwart en lokt mij naar ginder en de lettertjes op mijn dij, het is onafwendbaar, het is 

zacht en wreed en ik ben laf moedig en droef. Wanneer. De kou. Voorbij. De zon.
194

  

Slechts in de verhalen ‘Ingetje’ en ‘Hebben ze’, die niet tot het genre microfictie behoren, 

nemen de gedachten van het hoofdpersonage een centrale rol in. In geen enkele kortere tekst 

van Wauters worden de gedachten op deze manier weergegeven. 
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4.2.2. De dominantie van de poëtische functie 

Enkele kenmerken van de stijl van Wauters zijn reeds aan bod gekomen in de bespreking van 

de plot. Dat komt omdat zij, zoals gezegd, een grote rol spelen in de opbouw van verhalen. 

“Heel wat gedichten en verhalen van Wauters drijven op klankassociatie,”
195

 zegt Vervaeck, 

terwijl hij er de klemtoon op legt dat dit principe geenszins tot gevolg heeft dat de teksten van 

Wauters inhoudsloos worden.
196

 Hij haalt daarbij het hierboven besproken verhaal aan over de 

vrouw die haar man braadt. Volgens Vervaeck is zelfs dit verhaal, dat door een hoge 

narrativiteit gekenmerkt wordt, op de klankassociaties ‘baas’ en ‘baars’ gebaseerd
197

: “liet wat 

boter bruinen in de pan, legde er de baars in die wel protesteerde dat hij haar man, haar baas 

was”.
198

   

Zoals aangetoond in de analyses spelen niet alleen de klankassociaties een rol bij de opbouw 

van verhalen, maar ook taalspelletjes met letterlijke en figuurlijke betekenissen van 

uitdrukkingen, met herhaling en variatie en met stijlbreuken. Wauters’ teksten ontstaan met 

andere woorden vaak vanuit het principe van de poëtische functie.
199

 Dit houdt in dat de 

teksten door hun bijzondere structuur de aandacht op zichzelf vestigen:
200

 “Ze associëren 

woorden met elkaar op een ongewone manier en druisen daardoor in tegen de conventionele 

tekstopbouw, die gestuurd wordt door inhoud en argumentatie.”
201

 In wat volgt, zal ik de 

afwijkingen van de standaardtaal wat beter in kaart brengen. Eerst en vooral bekijk ik daarbij 

de dominantie van de poëtische functie, vervolgens de metaforiek en het metadiscours in het 

werk van Wauters en ten slotte ook enkele fragmenten die als poëticale stellingnamen gelezen 

kunnen worden.  

Zoals Vervaeck zegt, zijn toepassingen van de poëtische functie “legio in alle teksten van 

Wauters.”
202

 De eerste teksten uit Anker en zon demonstreren dit meteen al. In ‘Alsof het 

laatste oordeel pas gisteren gebeurde’
203

 wordt het woord ‘zonder’ zes keer herhaald in twee 

regels:  
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doch hoelang moeten we nu nog blijven zonder troost, zonder berisping, zonder loon. 

zullen we het uithouden, zonder morren, zonder lachen, zonder stem.
204

 

De twee drieledigheden zijn parallel opgebouwd. In het daaropvolgende verhaal ‘Daar gaat 

ie’
205

 gebruikt Wauters klank-associaties die hij in een chiasme opgesteld heeft:  

 de bewoners werden […] kleine krijsende poppen van apen […]  

 later werden ze rollende doffe keitjes en nog later niets
206

 

Wauters gebruikt ook onbestaande woorden om de poëtische functie te versterken. Zo 

gebruikt hij in zijn sprookje ‘Het wordt saai’
207

 het werkwoord “klingen” in plaats van 

“klingelen” om de gelijke klank met “zingen” te benadrukken: “zingend en klingend rijden we 

door het bos.”
208

   

De poëtische functie is ook het structurerende principe in de volgende opsommingen die 

Wauters maakt:  

de andere lagen klassen kasten kisten kooien van de inboorlingen waren ook 

vertegenwoordigd naar rang en stand en importentie met nadruk op de kompetentie.
209

  

voor dag en dauw sta ik op mijn spraakveld. […] mesten, ploegen, eggen, zaaien, 

maaien, zwaaien, draaien, kraaien, aaien, noem maar op, vroeg en laat.
210

  

Ook de paronomasia wordt uitgebuit door Wauters om de verhalen op te bouwen. Een goed 

voorbeeld daarvan wordt gevonden in het verhaal ‘De keukenmeid leefde’
211

. Daar speelt 

Wauters met de woorden ‘keukenmeid’, ‘heremijt’ en ‘heremeid’. Daarnaast is de o-klank in 

dit fragment dominant:  

toen hij het [mes] ontblootte vergrootten ook de ogen van de meid de heremeid maar 

sloten zich toen hij toe toestootte
212

 

Het woord(deel) ‘toe’ wordt twee keer gebruikt, zodat het ook het sluiten van de ogen 

benadrukt.   
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Alle bovengenoemde stijlmiddelen zijn centrale structurerende elementen in de tekst ‘De 

kwestie ligt hier’
213

, waaruit de volgende fragmenten afkomstig zijn:  

in alle logika wil de logika dat logisch wordt gegist, ging hobbe voort […] hij hoorde 

nooit dat ooit een woord een kwestie ving of vangen liet, woorden, woorden, woorden, 

plagieerde hij een anoniem voorzegger. […] de kwestie, besloot de laatste, de 

alleroverboventolligtalligste, even bondig in zijn motie als eng in zijn funktie, de 

kwestie is een kwestie is een kwestie.
214

  

Daarnaast is er ook nog het spel met letterlijke en figuurlijke betekenissen. Zoals de analyses 

aangetoond hebben, vormen uitdrukkingen vaak de basis van een tekst. Dat gebeurt ook in het 

verhaal waarin iemand bekent dat hij niet bestaat, vervolgens aan zijn duim zuigt (uit de duim 

gezogen) en tevoorschijn komt.
215

 In andere gevallen blijft het bij een spelletje dat geen grote 

impact heeft op de plot:  

we stormden erop los, hakten de vijand die toevallig vriendelijk voorbijwandelde in 

onze kampeerpan (het moet toegegeven, onze uitrusting was voorbeeldig) en pakten de 

lijken, de zaden in het zand, in appeltjesvanoranjekisten die we naar de weduwen 

stuurden.
216

  

Als tweede aspect van de lyriek, volgt hier een korte bespreking van de metaforiek in het 

werk van Wauters. Zoals aangegeven in de inleiding op het werk van Wauters, heeft 

Vervaeck gewezen op dit verwaarloosd aspect binnen de (beperkte) Wautersstudie. Hij geeft 

eveneens aan dat de picturale en symbolische beelden bij Wauters in elkaar overvloeien. Dat 

is alleszins het geval in het verhaal ‘Wanneer de blinden de vensters hadden afgesloten’
217

: 

wanneer de blinden de vensters hadden afgesloten en de kamer een klein noodwendig 

eiland werd waarrond de golfslag van de oceaan het ritme leende van het tikken van 

een oude staanklok, waarin het licht ontstoken werd (een vuile wonde die verzweert) 

boven de dove redelijkheid op tafel uitgespreid als een slechtriekend dagblad, de 

rubrieken gelezen van a tot z, de kachel knarst van tijd tot tijd van deugd van jeugd 

van vreugd van ouderdom
218

  

Metaforische beelden worden ook minder uitgesponnen in zijn teksten verwerkt. Zo spreekt 

Wauters onder andere over “de hoek van het verouderd begrip”
219

, “zure, wrange takken van 
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gedachten”
220

 die op iemands gelaat groeien, “de speren van hun geweten”
221

, “de walgende 

put van de nacht”
222

 of “de tijd die door het raderwerk gemalen en geknipt werd”.
223

 Soms 

worden de metaforische beelden tussen haakjes geplaatst:  

ik werp hen een geluidloze verontschuldiging toe (een ontsmettende granaat onder 

tafel) en spoed me weer naar de boekwinkel.
224

  

 mijn buurman (een wankele paal in het water) kan ik niet meer bereiken.
225

 

Die haakjes gebruikt Wauters ook om zijn vergelijkingen ter discussie te stellen:  

haar tong is afstotelijk als een feestelijke luizenmaaltijd bij de oude van vet 

glimmende eskimo’s (men voelt reeds hoe precair dus onbetrouwbaar hoe zwak deze 

vergelijkende bevestiging is.)
226

 

het is overbekend dat een witte merel […] even zeldzaam is als bij voorbeeld een 

mens (laat ons in geen geval vitten over een vergelijking een definitie, noodzakelijk 

immers in alle omstandigheden is de moord op het woord).
227

  

Het ter discussie stellen of becommentariëren van de taal hangt samen met het derde lyrische 

aspect dat ik hier behandel, namelijk het zelfreferentiële karakter van de taal. Dat Wauters 

vaak haakjes gebruikt om commentaren op de taal toe te voegen, werd reeds aangegeven in de 

plotanalyses. Hier ga ik kort wat dieper in op het gebruik van de haakjes en op enkele 

voorbeelden van metadiscours.   

Metadiscours komt in drie vormen voor in het werk van Wauters, die omschreven kunnen 

worden met de termen metataligheid, metanarrativiteit en metafictie.   

Onder metataligheid wordt het becommentariëren van het woordgebruik verstaan. Deze 

commentaren zijn meestal gericht op de klank of de vorm van een bepaald woord of 

woorddeel. Wauters becommentarieert echter eerder de inhoud ervan. Zo voorziet hij het 

woord ‘list’ van commentaar: “de list lukte (een list die niet lukt is immers geen list)”
228

 en 

wat verder ook het woord ‘waarheid’: “in waarheid (sommigen – zelfs vermaarde, ervaren 

leugenaars – gewagen wel eens van de droeve waarheid maar in waarheid is de waarheid 
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onbewogen)”
229

.   

Metanarrativiteit bestaat uit het becommentariëren van het vertellen zelf. Wauters vertoont 

vaak een groot narratief zelfbewustzijn in zijn teksten. Zo voegt hij soms tussen haakjes extra 

informatie toe, zoals in dit voorbeeld:  

in een heerlijke (onbetamelijke) houding
230

 

Het woord “onbetamelijk” is niet zozeer een commentaar op het vertellen, maar preciseert 

eerder de beschrijving van de houding. Ook het volgende voorbeeld dient eerder om te 

preciseren, hoewel het eventueel ook gelezen kan worden als een correctie van de 

woordkeuze van de verteller. In dat geval zou de inhoud van de haakjes een alternatief 

suggereren, waardoor de vertelling in twijfel getrokken wordt:  

de verrassingen […] schuilen kinderlijk (verraderlijk) achter elk plat en stil gezicht.
231

 

Soms stelt de verteller extra vragen bij het verhaal, zoals hier:  

ozo kwam veilig terug (waren het dan ginder soms zijn vijanden?)
232

 

De woorden tussen haakjes geven wellicht niet de gedachten van het varken ozo weer, 

aangezien ozo eerder wordt voorgesteld als een zorgeloos, gevleugeld varken terwijl hij zich 

liet “doorgaan voor een welwillend welstellend toerist belust op folkloristische 

wetenswaardigheden en gedrum rond waardeloze prullen.”
233

 Het lijkt er eerder op alsof de 

verteller zijn eigen vertelling van commentaar voorziet.   

Er komen ook uitgebreidere commentaren op het vertellen voor, die niet langer tussen haakjes 

geplaatst worden:  

er was een kleermaker en wanneer ik zeg een kleermaker dan is het alleen ter wille van 

dit verhaal want eigenlijk kon de man die de hoofdrol speelt – sommigen zeggen de 

bijrol, zelfs nog iets anders en wie is het dan eigenlijk die speelt en met wie en met 

wat?
234

   

De laatste vorm van metadiscours, namelijk metafictie, bestaat uit de nadruk op de fictionele 

context waarin de personages opduiken. Zoals Vervaeck opmerkt, zijn de personages van 
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Wauters zich ervan bewust “dat ze in een tekst optreden.”
235

 Zo trok een man uit Amando 

“zich de haren uit het hoofd zoals hij in spaarzame ogenblikken in een paar volksromans had 

gelezen”
236

 of leest de goede herder “in zijn brede handen het gedicht van zijn bezigheid”
237

. 

Intertekstualiteit sluit hierbij aan. De wereld waarin de personages zich begeven is een 

kunstwereld:  

de toekomst eindigt sissend in de pan, huilde de luidspreker […] boven de 

mensenmassa op het plein dat heen en weer deinde in golven op en neer als de zotte 

zee van willem kloos. maar god-zij-geloofd boven het plein hing een lucht van 

permeke […]. wie niet wint bij het spel bedriegt wie wat dit dat, van burssens en li-tai-

pe.
238

  

Ten slotte bekijk ik nog vier uitspraken over kunst die voorkomen in het werk van Wauters en 

die als poëticale uitspraken gelezen kunnen worden. Zo schrijft Wauters bijvoorbeeld het 

volgende over de dichterlijke vrijheid: “de dichterlijke (anarchistische) vrijheid gaat ver maar 

leidt nog niet ver genoeg.”
239

 Het recht om te experimenteren en te fantaseren wordt hier 

expliciet opgeëist. De tekst eindigt dan ook met de volgende fantasierijke zin: “straks komen 

de bonte nachtridders en schudden onze kleren uit.”
240

 Ook Gils eiste in ‘De stenen bal’ het 

recht op om te experimenteren, maar deed dat op een impliciete manier.    

In ‘Het diploma van bouwkundige’
241

 beschrijft Wauters het huis dat de ik-persoon aan het 

bouwen is:  

de afwerking van het dak, dat zeer onregelmatig was getekend, omdat de muren 

onregelmatig waren gemetseld, omdat de funderingen onregelmatig waren gegraven, 

omdat het terrein gelukkig erg onregelmatig was, alleen de afwerking van het dak 

leverde een paar bijkomstige moeilijkheden op, maar ze waren vlug opgelost door het 

toevoegen van enkele extra-onregelmatigheden, die er niet in slaagden de stijl van het 

geheel geweld aan te doen.
242

  

De funderingen van Wauters werk zijn inderdaad onregelmatig. De teksten worden vaak 

opgebouwd vanuit klank- of betekenisassociaties in plaats van vanuit een causale logica. Wat 

de afwerking betreft kan er inderdaad gesproken worden van “extra-onregelmatigheden”, in 

de vorm van onbestaande woorden. Zelfs zijn proza wordt met andere woorden gekenmerkt 
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door een lyrische opbouw en beantwoordt dus aan de beschrijving van het schilderij die 

voorkomt in ‘Zonder kommentaar’
243

:  

Het maakte rustig en onrustig tegelijk. Rustig door de beheerste geslotenheid van het 

nochtans onpeilbaar univers, onrustig door de overstelpende onvatbare 

verscheidenheid die kiemde in de lyrische opbouw.
244

  

Een laatste uitspraak komt voor in het verhaal ‘Dag Ka’
245

:  

het volgende advies onder de brief van Ka: Op zekere dag stond er een man onder een 

boom op een verlaten eiland. Het is schoon, meende Ka, het kon het begin zijn van een 

eksperimenteel klassiek antigedicht of zo iets, zo je wil.
246

  

De zin waarover Ka het heeft is geen vers, maar een prozaregel. Toch wordt het omschreven 

als ‘antigedicht’.  Dat kan een indicatie zijn voor de manier waarop Marcel Wauters zijn 

proza beschouwt, namelijk als antigedichten: proza met een lyrische opbouw.
247
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CONCLUSIE 

In dit onderzoek heb ik de poëtische strategieën die Gust Gils en Marcel Wauters in hun proza 

toepassen belicht en vergeleken. Gils en Wauters worden in de literaire kritiek vaak met 

elkaar vergeleken, omdat beide dichters erg kort proza gecreëerd hebben waarin absurde 

werelden getoond worden. Toch is uit de analyses gebleken dat er enkele belangrijke 

verschillen zijn tussen de werkwijzen van beide auteurs.   

Hoewel de plotanalyses aantoonden dat allebei de dichters verhalen schreven waarin weinig 

kardinale functies voorkomen en waarin de narrativiteit vaak drastisch verminderd is, komen 

Gils en Wauters op erg uiteenlopende manieren tot dat resultaat. Gils vermindert de 

narrativiteit meestal door open eindes (zie de appendix) of door ingebedde verhalen te 

gebruiken. Het gaat met andere woorden meestal om ingrepen in de plotstructuur. Bij Gils 

domineert de nadruk op een groteske of absurde toestand in de verhaalwereld, al dan niet door 

de personages zelf veroorzaakt. Die nadruk wordt ook duidelijk door de rol van zijn 

personages, die in het paraproza vaak als commentatoren of toeschouwers optreden. Slechts in 

twee teksten staat hun bewustzijn centraal, waardoor deze verhalen een sterk lyrisch karakter 

krijgen.   

Bij Wauters wordt de narrativiteit eerder verminderd door taalreflecties, door een lyrische 

opbouw vanuit klankeffecten, door beeldassociaties of doordat hij gebruik maakt van 

stijlbreuken. De ingrepen van Wauters hebben dus meestal te maken met taal. Hoewel ook bij 

Wauters de nadruk niet op het subjectieve komt te liggen, worden zijn teksten zo sterk 

gedomineerd door de poëtische functie, dat hun lyrisch karakter niet ontkend kan worden. In 

de verhalen van Wauters ontbreekt bovendien dikwijls een causale logica die wel aanwezig is 

in het paraproza van Gils.  

Hieruit kan geconcludeerd worden dat de verhalen van Gils in vergelijking met deze van 

Wauters eerder neigen naar het genre van de microfictie. Ondanks de verminderde 

narrativiteit en het regelmatig ontbreken van afronding, is het narratieve aspect toch 

overheersend in zijn werk, wat voornamelijk komt door de aanwezigheid van een causale 

ketting in zijn plotstructuur.   

In het proza van Wauters is het lyrische eerder dominant, zodat zijn stukken proza beter als 

prozagedichten bekeken kunnen worden. De teksten zijn doorgaans korter dan deze van Gils, 

ze worden sterker gekenmerkt door muzikaliteit en klankeffecten en bovendien is de taal meer 

zelfreferentieel. Zoals we gezien hebben is het ook mogelijk dat Wauters zelf zijn prozaïsche 

stukken aanduidt met de term ‘antigedichten’.  
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Met dit onderzoek is nog niet alles gezegd over de poëtische strategieën in het proza van Gust 

Gils en Marcel Wauters. Een interessante piste zou zijn om ook de poëzie in het onderzoek te 

betrekken. Zoals Vervaeck opmerkt, vertoont het proza van Marcel Wauters grote 

gelijkenissen met zijn poëzie. Dat wordt enerzijds duidelijk door de poëtische functie die als 

structurerend principe in allebei de genres optreedt, maar ook door het feit dat Wauters zijn 

poëzie en proza samen opneemt in zijn bundels. Daarnaast is er een gelijkenis in de 

typografie, namelijk het feit dat Wauters in zijn prozagedichten geen hoofdletters gebruikt. 

Doordat Gust Gils zijn proza radicaler van zijn poëzie scheidt, lijkt de genrevermenging bij 

hem minder ver te gaan. Een hypothese zou dan ook kunnen zijn dat er bij Gils een grotere 

discrepantie is tussen zijn poëzie en zijn proza.   

Ook zou het interessant zijn om met behulp van dit kader microfictie van proza-auteurs te 

onderzoeken. Zo kan nagegaan worden of de verminderde narrativiteit eerder eigen is aan de 

kortheid van de genres of veroorzaakt wordt door het feit dat het om het proza van dichters 

gaat. Het werkkader dat in het eerste hoofdstuk uiteengezet werd, lijkt mij hiervoor een nuttig 

instrument. Het onderzoek heeft aangetoond dat het noodzakelijk is om zowel de plot en de 

personages als het subjectieve en de stijl te bestuderen, zodat foute conclusies vermeden 

kunnen worden. Het bleek namelijk dat verstilling niet per se leidt tot een hoge mate aan 

lyrische aspecten. Het fenomeen verstilling komt namelijk ook voor in teksten die eerder als 

commentaren gepresenteerd worden en waarin een centraal handelend personage ontbreekt.  

Door deze onderzoeken zou een duidelijker beeld gecreëerd kunnen worden van de 

genrevermenging als experiment in de jaren zestig bij Wauters en Gils en zou ook de kwestie 

van het verband tussen lyriek en narrativiteit beter onderzocht kunnen worden.  

Afsluiten doe ik met een toepasselijk citaat dat hierboven al aangehaald werd uit Anker en zon 

van Marcel Wauters. Daarin wordt de kleinburgerlijke kunstopvatting becommentarieerd en 

het recht op meer experiment opgeëist:  

de dichterlijke (anarchistische) vrijheid gaat ver maar leidt nog niet ver genoeg. dat 

ondervinden we dagelijks aan den lijve. gij bij voorbeeld, meneer k, gij stopt uw pijp 

en uw laatste vers in uw diepste binnenzak, ge biedt uw rechter of uw linker arm aan 

uw vrouw of zij die er voor doorgaat, ge zet uw burgershoedje op het hoofd en ge 

wandelt even het huizenblok rond.   
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APPENDIX 

In onderstaande tabel wordt een classificatie van de verhaaleindes van het paraproza 

voorgesteld. Zoals gezegd bij de afbakening van het corpus, worden de cycli ‘Gesteenten’ en 

‘De röntgenziekte’ buiten beschouwing gelaten, net als het verhaal ‘Nachtbel’.  

Eindigend op : Verbanningen De röntgenziekte 

Een beeld In een strenge straat  

Testament van Ikaros 

Namaakdeuren 

Tunnel in het dal 

Wenteltrap 

Bouwval, waterval 

Huis met gedenkplaat 

Verkeerde adressen 

Het spoorwegwezen 

Wraaklustig lichaam 

De dronken dansers  

Dansende zandadder 

Een (al dan niet 

ironisch) idee, een 

gevoel 

De ogen in de schaduw 

Roestige zondagmorgen 

Brief 

Andalmanda 

Aftocht van grootvader 

De ontwerkelijking 

De russiese tekenaar  

Het verloren ego 

Het verdronken jongetje  

Een vraag, open 

einde 

Gelaarsde vogels 

De grote rat 

Hoogkunjunktuur 

Vertroosting voor grotestadswees 

Schrikbewind der buldozers 

Een vergiftigingszaak  

Het veld van eer 

Het leven der doden 

Dode doeanier 

Wajang 

Duizendluizenhuis 

Een conclusie De ongezeggelijke zeeman  

Het ongebarsten ei  

Taktiek 

Versnipper het dorp  

Een huis van vogels 

 

 

Daags na de verkiezingen 

Zeer voorzichtige wandelaar 

Een ver van volmaakte misdaad 

Akute amnezie 

Operasie Mirror 

Grap 

Een tevreden klant 

Zijne koninklijke hoogheid in 

verdrukking 

Giftig monument 

Een narratief  

einde 

Introduksie en marsj  

Ontwijding van een trap 

Onvoltooide projeksie 

Traumaties jachtverhaal 

De man met paranoia  

De kleine doofstomme 

hulpverpleegster 

De bibliotekaris 

De doorgezakte man 

De schuldeiser 
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 Het zwijmelmilieu 

Verbanning 

Doven van wereldbrand 

Tropiese winter 

Vuurwerk  

De akrobaat-ontdekkingsreiziger-

sterrenlezer  

Gangsters 

De grote bergzwaluw 

De roerloze vechter 

Der heisse kosmonaut  

Pijnlijk misverstand 

Een epidemie 

Apokrieve epizode van de Sade 

De stenen bal  

Water koken 

De man van Westnederlands 

Isbetanië 

De introverte advokaat 

 

Procentueel gezien levert dit onderstaande resultaten op :  

Eindigend op Verbanningen De röntgenziekte 

Een beeld 21.43 % 10 % 

Een idee 16.67 % 6.67 % 

Open einde 16.67 % 13.33 % 

Conclusie 11.90 % 30 % 

Narratief einde 33.33 % 40 % 
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