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Inleiding 

 

Een vruchtbare Erasmuservaring in Zweden vormde de kiem voor mijn onderzoek. 

Gedurende één semester volgde ik een aantal vakken Nederlands aan de universiteit van 

Stockholm. Tijdens de lessen over Nederlandse letterkunde vroeg ik mij vaak af hoe de 

Zweden tegen onze literatuur aankijken en hoe zij zich via de Nederlandstalige literatuur 

een beeld vormen over Nederland, Vlaanderen of België. Deze nieuwsgierigheid was de 

insteek voor mijn onderzoek en resulteerde uiteindelijk in onderstaande onderzoeksvraag: 

 

Welk beeld van vertaalde Nederlandstalige romans vanaf 1995 tot 2012 komt tot uiting 

in Zweedse literaire recensies? 

 

De deelvragen luiden als volgt: 

 

 Wat is het aandeel van de Vlaamse ten opzichte van de Nederlandse naar het Zweeds 

vertaalde romans? 

 Is er een verschil in de receptie tussen Nederlandse romans enerzijds en Vlaamse 

romans anderzijds?  

 Zijn er stereotiepe beelden en zo ja, welke zijn dat?  

 

In 1997 publiceerde de Zweedse Ingrid Wikén Bonde haar proefschrift Was hat uns dieser 

Gast wohl zu erzählen? oder Die Jagd nach dem Nobelpreis: zur Rezeption 

niederländischer Literatur in Schweden. Hierin bestudeert ze de receptie van 

Nederlandstalige literatuur in Zweden vanaf 1830 tot 1995. Ondertussen zijn we zeventien 

jaar verder en was ik onder meer benieuwd welke hedendaagse Nederlandstalige auteurs er 

in die tijdspanne nog naar het Zweeds werden vertaald. Eerlijk gezegd verwachtte ik namen 

als die van Peter Verhelst en Charlotte Mutsaers, maar dat bleek niet zo te zijn. Van Peter 

Verhelst werd tot nog toe enkel Het geheim van de keel van de nachtegaal (2008) als 

kinderboek naar het Zweeds vertaald.  

Uit de gehele lijst met namen van de vertaalde auteurs vanaf het jaar 1995 tot 2012 

selecteerde ik 5 auteurs waar ik mijn ondezoek toe beperkte. Het gaat om de Nederlandse 

Anna Enquist en Cees Nooteboom en de Vlaamse Hugo Claus, Willem Elsschot en Peter 

Terrin.  
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Op methodologisch vlak, steunt mijn onderzoek op twee pijlers: het receptieonderzoek en de 

imagologie. Ik licht mijn corpusselectie en methodologie toe in afzonderlijke hoofdstukken. 

 

Deze scriptie is opgebouwd uit vijf grote hoofdstukken. Het eerste hoofdstuk is vrij 

algemeen en schetst de historische en hedendaagse aanwezigheid en ontwikkeling van de 

neerlandistiek en de Nederlandstalige literatuur in Zweden. Dat is nodig om het onderzoek 

in een brede context te plaatsen. In het tweede hoofdstuk worden de theoretische 

grondslagen van beide onderzoeksdomeinen gepresenteerd om vervolgens, in het derde 

hoofdstuk, een adequate onderzoeksmethode op te stellen. Het vierde hoofdstuk gaat over 

het corpus. De begrippen ‘recensie’ en ‘recensent’ worden daarbij onder de loep genomen 

en de totstandkoming van het uiteindelijke recensiecorpus wordt uitgelegd. In het laatste 

hoofdstuk presenteer ik de analyse. Tot slot worden de onderzoeksresultaten samengevat, de 

antwoorden op de gestelde onderzoeksvragen geformuleerd en enkele voorzetten gegeven 

voor verder onderzoek in een algemeen besluit.  
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1 Nederlands in Zweden 

 

Dit eerste hoofdstuk geeft de brede context weer waarbinnen het thema van dit onderzoek 

zich situeert en is opgedeeld in twee delen. Het eerste biedt een overzicht van hoe het 

Nederlands als vak aan de Zweedse universiteiten tot stand kwam en hoe het er vandaag de 

dag met de Zweedse neerlandistiek is gesteld
1
. In het tweede deel wordt de algemene 

aanwezigheid van het Nederlandstalige proza in Zweden belicht. 

 

1.1 Neerlandistiek in Zweden 

 

De beginnende aandacht voor het Nederlands ontstond eigenaardig genoeg vanuit de 

interesse in de eigen Zweedse taal en cultuur.  

Al sinds de middeleeuwen onderhield Zweden belangrijke contacten met Friesland en met 

Nederduitse Hanzesteden waardoor het toenmalige Zweeds een sterke invloed van het 

Middelnederlands, het Fries en het Nederduits onderging (Arfs 2010, 293).  

In de zeventiende eeuw ontstond er een nauwe band tussen Zweden en Nederland. Veel 

Nederlanders trokken naar Zweden om er een handje toe te steken in de beginnende 

ijzerindustrie. Omwille van hun goede reputatie in de scheepvaart werden in diezelfde tijd 

ook veel Amsterdamse ingenieurs, reders en kooplieden aangesteld om van Göteborg een 

sterke havenstad te maken (Arfs 2010, 293). Door deze sterke Nederlandse aanwezigheid, 

zelfs aan het hof, werd het Nederlands er, naast het Zweeds, een officiële taal en hoewel het 

later voor veel academische disciplines uiterst interessant moest zijn om die zeventiende 

eeuwse Nederlandstalige handelsdocumenten te kunnen lezen, duurde het toch nog tot in de 

negentiende eeuw alvorens ‘het Nederlands een studievak aan de universiteiten werd’ (Arfs 

2010, 294). 

Aan het begin van die negentiende eeuw kwam de Germaanse filologie aan de universiteiten 

van Lund en Uppsala en wat later ook aan die van Göteborg en Stockholm van de grond. In 

eerste instantie trachtten verscheidene scandinavisten, maar voornamelijk germanisten 

trachtten de invloed van het Fries, Nederduits en Middelnederlands op de Zweedse 

                                                 
1
 Om er zeker van te zijn dat ik hierover een juist en volledig beeld schets, contacteerde ik 

vijf docenten aan de vakgroep Nederlands van verschillende Zweedse universiteiten omtrent 

deze topic. De bronnen waarvan ik me voor dit gedeelte heb bediend, dank ik dan ook aan 

hun respons. 



Een Zweedse blik op het Nederlandstalige proza (1995 – 2012) 6 

 

taalontwikkeling te bestuderen (Arfs 2010, 294). Dit leidde tot belangrijke bijdragen over 

het Nederlands die op hun beurt een aantal Zweedse germanisten stimuleerden om het 

Nederlands ook buiten de context van de Zweedse taalontwikkeling te bestuderen: 

 

Professor Hjalmar Psilander in Uppsala publiceerde niet alleen een overzicht van de 

(moderne) Nederlandse klanken (1905) maar liet ook in 1910 door de Nederlandse 

gaststudent N.C. Stalling een leerboekje modern Nederlands samenstellen waaruit 

generaties Zweedse germanisten Nederlands leerden, o.a. Hans Reutercrona, vertaler 

van de Nobelprijskandidaat Huizinga, maar ook van Johan Fabricius en Jan de Hartog. 

Professor Erik Rooth in Lund vond in 1926 in zijn universiteitsbibliotheek een aantal 

Middelnederlandse anonieme liefdesgedichten (gepubliceerd in 1928), waardoor hij zo 

enthousiast raakte dat hij zijn studenten zelfs modern Nederlands leerde met behulp van 

een trechtergrammofoon (Wikén Bonde 1999, 781).  

 

Omdat het merendeel van de onderzoekers, zoals hierboven reeds vermeld werd, 

germanisten waren, werden de onderzoeksresultaten veelal in het Duits opgetekend (Arfs 

2010, 294). Ook toen de neerlandistiek uiteindelijk als een aparte discipline aan de Zweedse 

universiteiten tot stand kwam, werd het ‘ondergebracht binnen de Nederduits georiënteerde 

instituten voor tyska (Duits). Dit woord werd gebruikt als synoniem voor West-Germaans 

(behalve Engels) (Wikén Bonde 1999, 781). Dit verklaart onder andere waarom 

bijvoorbeeld de Nederlandse afdeling aan de universiteit van Stockholm is ondergebracht in 

het Institution för baltiska språk, finska och tyska (instituut voor Baltische talen, Fins en 

Duits) (www.bafity.su.se). 

 

Vanaf de eerste helft van de twintigste eeuw nam de focus op het taalkundig onderzoek van 

historische Nederlandse teksten af en kwam de nadruk te liggen op een meer pragmatische 

studie van modern Nederlands (Arfs 2010, 296). In die tijd werd het daarbij belangrijk 

gevonden dat de vakken zoals Nederlandse taalvaardigheid, taalkunde, literatuur en cultuur 

door moedertaalsprekers werden gegeven. Deze ‘native speakers’ hoefden niet noodzakelijk 

neerlandici te zijn (Arfs 2010, 297). Eén van die eerste Nederlandstalige docenten was 

bijvoorbeeld de sanskritiste Martha Muusses (1894-1981). Zij gaf les aan de universiteit van 

Stockholm en was van grote waarde voor de bekendmaking van de Nederlandse literatuur in 

Zweden (Wikén Bonde 1999, 781).  

Belangrijk om te vermelden is dat die Nederlandse vakken toen uitsluitend gegeven werden 

in het kader van een verplichte cursus voor gevorderde studenten Duits (Arfs 2010, 297). 
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In 1947 worden aan de universiteiten van Uppsala en Lund de zogenaamde ‘buitenlandse 

lectoraten’ opgericht. Martha Muusses werd in dat jaar de eerste buitenlandse lector aan de 

universiteit van Uppsala waar ze in 1960 door Jaap de Rooy werd opgevolgd. In Lund werd 

Louise van Wijk als eerste buitenlandse lector aangesteld. Na haar vervulden eerst Viktor 

Claes, daarna Alexander Wethlij en tot slot Wilfried Verhaert deze functie (Arfs 2010, 297). 

Tot hun opdracht behoorde (voor de lector uit Uppsala) ook het onderwijs van het 

Nederlands in Stockholm en (voor de lector uit Lund) in Göteborg (Arfs 2010, 297).  

Toen in 1961 in Göteborg en in 1966 in Stockholm ook voor andere studenten de 

mogelijkheid ontstond om de cursus Nederlands te volgen in combinatie met hun 

studiepakket, werden er steeds meer lesuren van de buitenlandse lectoren in Lund en 

Uppsala afgebouwd ten voordele van Göteborg en Stockholm (Arfs 2010, 297). Uiteindelijk 

leidde dit zelfs tot de opheffing van de neerlandistiek aan de universiteiten van Lund en 

Uppsala en werden hun lectoraten overgeplaatst naar Stockholm en Göteborg waar ze in 

1978 werden vervangen door ‘universiteitslectoraten’ (Arfs 2010, 297). Hoewel de 

universiteitslectoren, Gerrit Otterloo in Göteborg en Ingrid Wikén Bonde in Stockholm, 

initieel enkel met lesgeven werden belast, werd hun taakomschrijving gedurende de jaren 

tachtig uitgebreid en werden ze tevens geacht onderzoek te voeren met betrekking tot de 

neerlandistiek (Arfs 2010, 298). Met het oog op een verhoogde status voor het vak 

Nederlands werden de lectoren ook verplicht om een adequaat diploma pedagogiek te 

bezitten (Arfs 2010, 298). Concreet bestaat de taak van elke universitaitslector Nederlands 

in Zweden nu uit de volgende drie opgaven: 

 

- basisonderwijs Nederlands: taalverwerving en taalkunde, literatuur en cultuur, 

- onderzoeksvoorbereidend onderwijs in de neerlandistiek en; 

- neerlandistisch onderzoek in een interdisciplinair verband (Arfs 2010, 298-299). 

 

In 1998 nam Mona Arfs de fakkel over van Gerrit Otterloo als universiteitslector in 

Göteborg en in 2008 werd ook Ingrid Wikén Bonde opgevolgd door Annika Johansson aan 

de universiteit van Stockholm, waar de klemtoon op het vlak van onderzoek voornamelijk 

op de vertaalwetenschap en het receptieonderzoek kwam te liggen (Arfs 2010, 299). 

Sinds 1967 wordt het universitaire vak Nederlands in Zweden gesteund door het 

Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken en het Vlaamse Ministerie van Onderwijs 

en Vorming, die door een tegemoetkoming van 128 lesuren per jaar een assistent ter 

beschikking stellen (Arfs 2010, 298).  
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Vandaag de dag kan het vak Nederlands aan de universiteiten van Stockholm en Göteborg 

als hoofdvak worden opgenomen in een bacheloropleiding. Concreet betekent dit dat er 90 

van de 270 studiepunten worden besteed aan Nederlandse vakken. De overige dienen 

ingevuld te worden door andere studievakken (Arfs 2010, 300).  

 

‘In Noord-Europa wordt de samenwerking tussen de zeven universiteiten met een 

Nederlandse afdeling bovendien versterkt door een actief docentenplatform dat onder meer 

ook gastlezingen en conferenties organiseert’ (Arfs 2010, 301). In het verslag van de 

recentste bijeenkomst van de docenten Nederlands uit Noord-Europa kwam een belangrijke, 

maar ook zorgwekkende vaststellingen naar voren in verband met de Zweedse 

neerlandistiek. Zo bleek namelijk dat de populariteit van het vak Nederlands aan de 

universiteit van Göteborg over de laatste jaren erg gedaald is en dat deze universiteit zelfs 

overweegt om de gehele opleiding Nederlands stop te zetten: 

 

Na enige discussie bleek dat het probleem niet ligt bij een gebrek aan interesse bij de 

studenten maar dat het moeilijk is om universiteiten in Scandinavië te overtuigen van 

het belang van onderwijs in kleinere talen (zoals het Nederlands) in een wereld waar 

het Engels steeds meer als een lingua franca optreedt. Het is de ambitie van het 

docentenplatform om van het Nederlands opnieuw een afstudeervak op 

bachelorniveau te maken in Noord-Europa. Concreet wordt gedacht om een 

gezamenlijke bacheloropleiding op te richten aan bijvoorbeeld de universiteiten van 

Göteborg en Stockholm in Zweden. Het is afwachten of deze ambitieuze plannen 

door de verschillende universitaire overheden zullen worden opgepikt… (Coussé 

2011). 

 

1.2 Nederlandstalig proza in Zweden 

 

Nu we een duidelijk beeld hebben van het kader waarin het Nederlands in Zweden 

bestudeerd wordt, concentreert dit onderdeel zich op de positie van de Nederlandse 

literatuur in Zweden vanaf 1800. Omdat deze scriptie betrekking heeft op het 

Nederlandstalige proza, zal de poëzie niet uitvoerig aan bod komen. 

Vooreerst zal de rol van de cultuurbemiddelaar uitvoerig geschetst worden waarna een 

overzicht van het Nederlandstalige proza in Zweden en de verschillende Zweedse, 

Nederlandse en Vlaamse literaire instellingen aan bod komt. 

http://www.ivnnl.com/
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1.2.1 Cultuurbemiddelaars 

 

Alvorens een bepaalde nationale literatuur kan worden opgenomen in een ander land is het 

uiteraard van belang dat er voldoende mensen interesse aan de dag leggen en overdragen 

voor die bepaalde literatuur en er voor zorgen dat die literatuur in het betreffende land 

beschikbaar wordt. In het artikel ‘Martha Muusses en de 3 M’s. Over de studie naar 

cultuurbemiddeling’ hanteert Petra Broomans de term ‘cultuurbemiddelaars’ ter aanduiding 

van deze personen. Ze omschrijft ze als volgt: 

 

Een cultuurbemiddelaar is een persoon die in principe werkt met een specifiek taal- 

en cultuurgebied. Zij of hij neemt vaak meerdere posities in het veld van de 

cultuuroverdracht in: vertaler, recensent, literatuurcriticus, journalist, 

literatuurhistoricus, literatuurwetenschapper, bibliothecaris, literair agent, scout, 

uitgever, tijdschriftredacteur, schrijver, adviseur. Centraal in het werk van een 

cultuurbemiddelaar staat de bemiddeling van een andere (nationale) literatuur en de 

culturele context daarvan naar de eigen (nationale) literatuur en culturele context. 

Ook bemiddeling van de eigen literatuur komt voor. Het betreft meestal een 

bilaterale situatie. De motivatie kan esthetisch zijn en/of een ideologisch-

cultuurpolitieke achtergrond hebben (Broomans 2006, 64). 

 

Daarenboven zijn cultuurbemiddelaars voor een groot deel verantwoordelijk voor de 

perceptie van de bemiddelde literatuur, want ‘cultuurbemiddelaars zijn bemiddelaars in 

beelden, ze scheppen een beeld van een literatuur en geven dit door, bijvoorbeeld in 

recensies of door de keuze van auteurs die ze introduceren en/of vertalen’ (Broomans 2006, 

65). Naast deze cultuurbemiddelaars zijn ook de verschillende culturele instanties van 

belang voor de bemiddeling van literatuur (zie 2.2.3). 

In het artikel Böckernas gynaeceum. Betydelse av bibliografier av översatt skönlitteratur för 

receptionsforskning (Het vrouwenverblijf van de boeken. De betekenis van bibliografieën 

van vertaalde bellettrie voor receptieonderzoek) geeft Petra Broomans de verschillende 

fases van de cultuurbemiddeling weer. In de eerste fase ontdekt een cultuurbemiddelaar een 

auteur die hij of zij wil introduceren. Hierbij schrijft de cultuurbemiddelaar één of meerdere 

artikels of een recensie over het werk van de desbetreffende auteur (Broomans 2010, 3). 

Tijdens de tweede fase gaat een cultuurbemiddelaar op zoek naar een manier (bijvoorbeeld 

een uitgeverij) om het werk van de auteur, in vertaling, te laten publiceren (Broomans 2010, 

3). Vervolgens wordt het werk vertaald en uitgegeven waarna het in de boekhandels 



Een Zweedse blik op het Nederlandstalige proza (1995 – 2012) 10 

 

verschijnt (Broomans 2010, 4). Dit is een cruciaal moment. Wanneer het boek wordt 

opgemerkt door recensenten, die het boek dichter bij mogelijke lezers brengen, kunnen we 

spreken van een geslaagde cultuurbemiddeling, al komt het tegenovergestelde ook vaak 

voor (Broomans 2010, 4). Na een succesvolle bemiddeling kan het nog voorkomen dat de 

vertaalde auteur een invloed uitoefent op andere schrijvers uit het betreffende land en 

eventueel ook daardoor wordt opgenomen in die buitenlandse canon (Broomans 2010, 4).  

Wat Broomans hier verstaat onder ‘cultuurbemiddelaar’, splitst de Zweedse Ingrid Wikén 

Bonde op in twee aparte begrippen: ‘missionaris’ en ‘helper’.  

Een ‘missionaris’ kan omschreven worden als een cultuurbemiddelaar die afkomstig is uit 

het gebied van de bemiddelde literatuur, in dit geval dus Nederland of Vlaanderen, en die 

 

 […] wordt gedreven door het idee dat het wenselijk is dat zijn/haar literatuur in het 

extramurale veld waar hij/zij toevallig terecht is gekomen bekender wordt. Wat de 

overplanting naar Zweden betreft komt hierbij nog zijn/haar hoop dat de vertalingen 

eindelijk zullen leiden tot een Nobelprijs voor de Nederlandse literatuur (Wikén 

Bonde 2006, 127). 

 

Een ‘helper’ is iemand uit de doelcultuur (Zweden) met een grote belangstelling voor een 

bepaalde buitenlandse literatuur (Nederlandse/Vlaamse). Door het introduceren van die 

literatuur in eigen land creëert hij of zij nieuwe mogelijkheden op de arbeidsmarkt en op het 

gebied van naambekendheid, want hoe bekender de helper, hoe meer aandacht voor de 

geïntroduceerde literatuur. Een aantal voorbeelden van helpers zijn vertalers, journalisten en 

uitgevers (Wikén Bonde 2006, 128).  

 

Aangezien het onderzoek van Ingrid Wikén Bonde naar de Nederlandse literatuur de 

periode vanaf 1830 tot 1995 beslaat, volgt hieronder een beknopt overzicht van de 

aanwezigheid van Nederlands proza in Zweden om mijn onderzoek naar de ontvangst van 

het Nederlandstalig proza vanaf 1995 in Zweden in zijn (Zweedse) literaire context te 

plaatsen. Het schept tevens een goed beeld van de belangrijke rol die ‘missionarissen’ en 

‘helpers’ daarbij spelen.  
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1.2.2 Overzicht van het Nederlandstalige proza in Zweden 

 

Zoals al vermeld werd, ontstond de aandacht voor de Nederlandstalige literatuur in de 

context van het vergelijkend historisch taalonderzoek. In de negentiende eeuw werden in 

eerste instantie didactische en moralistische werken en aan het eind van die eeuw ook 

middeleeuwse romans en verhalen die het dagelijkse leven beschreven naar het Zweeds 

vertaald (Wikén Bonde 1997, 128). Aan het begin van de twintigste eeuw werden opvallend 

meer kinderboeken gepubliceerd zoals het boek Jantje in Modderstad van Tante Lize dat in 

1904 in Zweden verscheen onder de titel: Pelle Snygg och barnen i Snaskeby (Wikén Bonde 

1997, 323). 

  

Vanaf de jaren veertig en vijftig nemen het aantal vertaalde werken van gecanoniseerde 

Nederlandstalige auteurs gestaag toe door de aanwezigheid van een belangrijke missionaris: 

Martha Muusses. Naast haar functie als lesgeefster Nederlands aan de universiteiten van 

Uppsala en Stockholm was het haar persoonlijke missie om de Nederlandse literatuur in 

Zweden te introduceren (Broomans 2006, 67). Zo publiceerde ze kort na de tweede 

wereldoorlog onder andere een bijdrage over Nederlandse literatuur in Europas 

litteraturhistoria 1918-1939 (1946) en het jaar daarop kwam haar Nederlandse 

literatuurgeschiedenis Hollands litteraturhistoria (1947) uit (Broomans 2006, 65). Dankzij 

haar inspanningen werd de Nederlandse literatuur in Zweden duidelijk zichtbaarder. 

 

In de loop van de jaren zestig en zeventig ontstond een nieuwe kring ‘missionarissen’, met 

onder andere Anderz Harning, Sonja Berg Pleijel en Kerstin Axberger, rond de figuur van 

Amy van Marken (Wikén Bonde 2006, 135). Deze groep bracht onder meer de introductie 

van Sybren Polet, Harry Mulisch en Jeroen Brouwers teweeg. Sonja Berg Pleijel was de 

dochter van een Zweedse vader en Nederlandse moeder en groeide op in Nederlands-Indië 

wat haar interesse in Nederlands-Indische literatuur en motivatie om boeken zoals 

Brouwers’ Bezonken rood te vertalen naar het Zweeds verklaart (Wikén Bonde 2006, 135). 

Axberger werkte bij de Zweedse radio en maakte een programma rond Nederlandse 

literatuur: Moderna holländska berättare (1965-1966). In dit programma werden auteurs als 

Willem Frederik Hermans, Anna Blaman, Harry Mulisch, Simon Carmiggelt, Godfried 

Bomans, Jacques Presser en Hella Haasse besproken aan de hand van drie grote thema’s: de 

oorlog, de Nederlandse kolonieën en de watersnood van 1953 (Wikén Bonde 2006, 136). In 

een tweede editie van het radioprogramma Moderna flamländska berättare (1969-1970) 

kwamen een aantal Vlaamse auteurs waaronder Louis Paul Boon, Ivo Michiels, Ward 
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Ruyslinck, Hugo Raes, Jos Vandeloo en Jef Geeraerts aan bod. Naast de oorlog en Congo 

was de taalsituatie in Vlaanderen één van de hoofdthema’s (Wikén Bonde 2006, 137).  

Aan het einde van de jaren zestig verschenen twee Zweedse bloemlezingen over 

Nederlandse literatuur. Med andra ögon. Modern holländsk lyrik (1968) is een 

poëziebloemlezing die voortkwam uit de samenwerking van de missionaris Jan de Zanger 

en de helper Sebastian Lybeck, die de Nederlandse gedichten naar het Zweeds vertaalde 

(Wikén Bonde 2006, 137). Deze twee cultuurbemiddelaars waren zowel in het Nederlandse 

als het Zweedse cultuurveld geen bekenden wat een ongunstige uitwerking had op hun 

bloemlezing die veel kritiek te verduren kreeg (Wikén Bonde 2006, 137). Een jaar later 

verscheen een tweede bundel. Deze keer ging het om proza. De bundel heette Moderna 

holländska berättare (1969) naar het gelijknamige radioprogramma van Axberger en werd 

enthousiast onthaald, wat grotendeels te maken had met de goede namen van de missionaris 

Marguérite Törnqvist en de populaire Zweedse schrijver en literatuurwetenschapper Sven 

Delblanc als helper (Wikén Bonde 2006, 138). Delblanc voelde zich tevens verwant met het 

werk van Jan Wolkers en ligt aan de basis van het grote succes en de relatieve bekendheid 

die Wolkers in Zweden heeft verworven: 

 

Auf Wolkers wird außerdem durch eine eigene Anthologie der Nachdruck gelegt, 

wobei man Delblancs Einleitungen entnehmen kann, dass Delblanc von Wolkers 

Vaterproblematik betroffen war. Delblanc kämpfte bekanntlich mit einem schweren 

Vatertrauma. In Wolkers Erzählungen erkennt er Rembrandts Schilderungen von 

Abrahams Opfer und des verlorenen Sohnes. Vereinfacht könnte man sagen, dass 

Delblancs Schrecken vor dem Vater zum Durchbruch des Autors Wolkers in 

Schweden führt (Wikén Bonde 1997, 141). 

 

Verder merkt Ingrid Wikén Bonde nog op dat er in die tijd veel pogingen werden 

ondernomen om de Nederlandse literatuur bekender te maken bij het Zweedse publiek 

waardoor er steeds meer vertalingen op de markt kwamen. Opvallend was ook dat er bij de 

recensenten meer aandacht was voor het proza dan voor de poëzie (Wikén Bonde 2006, 

138). 

 

Nadat Louis Paul Boon in het radioprogramma van Kerstin Axberger aan het grote Zweedse 

publiek werd voorgesteld, werden er vanaf de jaren zeventig heel wat van zijn werken 

vertaald en enthousiast ontvangen (Wikén Bonde 2006, 139). Toen in 1975 De 

Kapellekensbaan (1953) (Lilla kapellets väg) werd vertaald door Ingrid Wikén Bonde, 
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vermeldden een aantal recensenten dat deze Vlaamse auteur wel eens de volgende 

Nopelprijswinnaar kon worden (Wikén Bonde 2006, 139). Zoals de datum waarop De 

Kapellekensbaan naar het Zweeds vertaald werd al aangeeft, hadden de vertalingen van 

Boons werk in Zweden ruim twintig tot dertig jaar vertraging. Een dergelijke vertraging kan 

in sommige gevallen leiden tot een negatieve receptie, maar dat was voor Boon niet het 

geval, want ‘zijn socialistische engagement, en tevens zijn kritiek op het geëtableerde 

socialisme – zijn ‘tedere anarchisme’ – beantwoordden goed aan wat het Zweedse 

intellectuele lezerspubliek in die jaren wilde horen’ (Wikén Bonde 2006, 140). 

 

De kapellekensbaan wurde als ‘intellektualistischer Arbeiterroman’ eines 

‘desillusionierten Sozialisten’ interpretiert, wobei man in Schweden weniger negativ 

über den Pessimismus des Autors urteilte als in Flandern (Z.B. der 

Literaturwissenschaftler Lissens). Man sprach in positivem Sinn von Boons sozialem 

Pathos, seiner Kritik am Sozialismus, seinem Kampf gegen die Bitterkeit (Wikén 

Bonde 1997, 249). 

 

Toen Boon in 1979 overleed, kwam er abrupt een einde aan het vertalen van zijn werk. Het 

was daarom wel duidelijk dat de interesse van de Zweedse uitgeverijen in Boon 

voornamelijk lag in het feit dat hij als mogelijke Nobelprijswinnaar naar voren werd 

geschoven (Wikén Bonde 2006, 140). 

 

De bekendheid van Boon in Zweden heeft tijdens de jaren tachtig een grotere belangstelling 

voor de Nederlandse literatuur teweeggebracht waardoor ook andere (Vlaamse) auteurs een 

kans kregen. Door de zevendelige uitgave van Röster från Flandern (1975-1978) (Stemmen 

uit Vlaanderen) van René Coeckelbergh werden onder meer Marnix Gijsen, Hubert Lampo 

en Jef Geeraerts geïntroduceerd (Wikén Bonde 2006, 141). 

Een tweede gevolg van Boons positieve receptie in Zweden is dat die onrechtstreeks ook 

heeft bijgedragen tot die van de Vlaamse Hugo Claus. De Zweedse schrijver Per Holmer 

was namelijk zo bezield geraakt door Boons romans dat hij Nederlands ging leren en ‘op 

zoek ging naar “een eigen Vlaming” omdat Boon reeds vertaald was. Hij vond Claus’ 

(Wikén Bonde 2006, 141). Per Holmer publiceerde nog voor hij enig werk van Claus had 

vertaald al een artikel over Het verdriet van België waarin hij zijn lezers liet kennismaken 

met de auteur en de naoorlogse problematieken in België, maar omdat de uitgeverij 

Bonniers het te riskant vond om als eerste Zweedse vertaling van Claus zo’n dik en duur 

boek te publiceren, werd De Verwondering eerst vertaald (Wikén Bonde 1997, 264). De 
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gevallen ‘Boon’ en ‘Claus’ tonen nog maar eens aan hoe belangrijk cultuurbemiddelaars 

zijn voor auteurs om in het buitenland te publiceren. Naast de helpers Ingrid Wikén Bonde 

en Per Holmer verworven in deze tijd ook de helper Lasse Söderberg en de missionaris 

Sonja Berg Pleijel een goede naam. 

In de loop van de jaren tachtig maakten behalve Claus ook Bernlef en Cees Nooteboom hun 

Zweedse prozadebuut (Wikén Bonde 2006, 142).  

 

In de jaren negentig blijkt dat de receptie van Claus en Nooteboom zelfs tot op de dag van 

vandaag nog steeds wordt voortgezet (zie hoofdstuk 5) en de Nederlandstalige literatuur 

blijkt reeds goed geworteld in het Zweedse cultuurveld. Zo stond de Bok & 

Biblioteksmässan van 1997 in Göteborg onder andere in het teken van de Nederlandse en 

Vlaamse literatuur. Claus, Nooteboom en Mulisch waren daar toen aanwezig, wat voor hen 

van groot belang was aangezien ‘de uitgezonden journalisten dan de mogelijkheid krijgen 

om over hen te schrijven en ze te interviewen’ (Wikén Bonde 2006, 147). 

 

Voor de periode tussen 1995-2012 duiken er naast de grote namen zoals Holmer, Wikén 

Bonde en Berg Pleijel ook namen op van recentere (roman)vertalers (helpers) zoals: Annika 

Johansson, Eva Erichsen, Joakim Sundström, Signe Zeilich-Jensen, Cecilia Sigvardsdotter, 

Olov Hyllienmark, Michael Kevin, Kenneth von Zeipel, Urban Lindström en Cecilia Åhlén. 

Deze verscheidenheid aan nieuwe namen is hopelijk een positief teken en een voorbode 

voor de vele romans die in de toekomst nog hun weg zullen vinden naar het Zweedse 

cultuurveld. 

 

 

1.2.3 Literaire instituties in Zweden, Nederland en Vlaanderen 

 

Aangezien vertalingen ondermeer door middel van subsidies van verschillende instituties tot 

stand komen, worden in dit onderdeel de literaire instituten overlopen.  

 

De belangrijkste institutie voor literatuur in Zweden is Svenska Akademien (‘de Zweedse 

Academie’): 

 

The Swedish Academy is an independent cultural institution, founded in 1786 by 

King Gustav III in order to advance the Swedish language and Swedish literature. 
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The Academy has also awarded the Nobel Prize in Literature since 1901 

(www.svenskaakademien.se/en). 

 

Een andere instelling, die op het vlak van de literatuur hiërarchisch op de tweede plaats staat 

(Svenska Akademien op staat namelijk op één), is Kulturrådet (‘de Cultuurraad’). ‘De 

werkgroep literatuur van Kulturrådet beslist welke vertaalde werken economische steun van 

de staat zullen krijgen’ (Wikén Bonde 2006, 129). 

Ook de verschillende uitgeverijen en universiteiten, die het Nobelcomité van adviezen 

voorzien, dragen bij tot de realisering van vertaalde literatuur (Wikén Bonde 2006, 129).  

In bijlage 1 worden alle Zweedse uitgeverijen van naar het Zweeds vertaalde romans vanaf 

1995 tot 2012 weergegeven. Per uitgeverij wordt de auteur, de vertaalde roman en het jaar 

van uitgave vermeld. De uitgeverijen met het grootste aantal titels zijn: Wahlström & 

Widstrand, Norstedts en Albert Bonniers Förlag. Deze drie behoren tevens tot de oudste 

uitgeverijen van Zweden waarvan Norstedts, opgericht in 1823 de oudste is 

(www.norstedts.se). Deze uitgeverij heeft er al een hele reeks aan Nederlandstalige romans 

opzitten en fungeerde ook als helper bij de introductie van de Nederlandse schrijver Willem 

Frederik Hermans in de loop van de jaren zestig. De vrouw van de toenmalige directeur was 

immers een Nederlandse (Wikén Bonde 2006, 134). Ook Bonniers, momenteel de grootste 

uitgeverij van Zweden, publiceerde al langer dan de afgelopen jaren Nederlandse romans, 

waaronder voornamelijk romans van Claus (Wikén Bonde 2006, 142). 

 

De belangrijkste Nederlandstalige instellingen die instaan voor de receptie van 

Nederlandstalige literatuur in het buitenland door het geven van informatie en/of subsidies 

en die tevens gefinancierd worden door de overheid zijn: De Nederlandse Taalunie, het 

Nederlands Literair Productie- en Vertalingenfonds en het Vlaams Fonds voor de Letteren 

(Wikén Bonde 2006, 129). 
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2 Theorie 

 

Om een antwoord te kunnen formuleren op de gestelde hoofd- en bijvragen, zal een 

imagologisch en een receptieonderzoek uitgevoerd worden. In dit hoofdstuk worden de 

theoretische grondslagen van deze gebruikte onderzoeksdomeinen voorgesteld. 

 

2.1 Imagologie 

 

Imagologie bestudeert de beeldvorming van een bepaalde cultuur, ras, land of natie (Soenen 

1995, 17). Deze studie is geen zelfstandige wetenschap, maar wordt in combinatie met 

andere wetenschappen zoals geschiedenis, antropologie, sociologie of psychologie en vanaf 

ca. 1950 voornamelijk in de comparatieve literatuurwetenschappen beoefend (Soenen 1995, 

17). 

Eén van de meest vooraanstaande onderzoekers op het gebied van de imagologie op dit 

moment is de Nederlander Joep Leerssen. In zijn artikel ‘The Rhetoric of National 

Character: a programmatic Survey’ (2000), dat in het tijdschrift Poetics Today verscheen, 

benadrukt hij de prominente rol van literatuur in imagologisch onderzoek: 

 

The question of cultural, national and ethnic identity is particularly noticeable in the 

field of literature, which of all art form is most explicit in reflecting and shaping the 

awareness of entire societies and which often counts as the very formulation of that 

society’s cultural identity (Leerssen 2000, 268).  

 

Leerssen wijst er in dit artikel ondermeer op dat de karakterisering van nationale stereotypen 

veeleer gebaseerd is op algemene dan op specifieke, individuele patronen (Leerssen 2000, 

275). Hij onderscheidt drie structurele factoren: de tegenstelling tussen noord en zuid, 

tussen sterk en zwak en tussen centraal en perifeer. 

 

In de oppositie tussen noord en zuid (internationaal of regionaal) wordt de noordelijke 

variant gekenmerkt als koel, individueel, verantwoordelijk, betrouwbaar, democratisch, 

weinig fantasievol, egalitair, introspectief en sterk ondernemend. De zuidelijke variant 

daarintegen is warmer, sensueler, collectief, minder betrouwbaar, minder verantwoordelijk, 

aristocratisch, hiërarchisch, extrovert en spontaan (Leerssen 2000, 276). 
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Om deze tegenstelling te illustreren behandelt Leerssen kort de beeldvorming van 

Vlaanderen in Nederland en Frankrijk. Vanuit het Nederlands gezichtspunt is Vlaanderen de 

zuidelijke partij die gekenmerkt wordt door ‘sensualiteit’ en een groot ‘joie de vivre’ (de 

befaamde ‘Bourgondische’ levensstijl). Maar: 

 

The same region, when viewed from a French perspective, is “northern” and hence 

full of mystical, quiet introspection; its Catholicism is that of Jansenism, of the silent 

béguinages of Bruges and Ghent, of the meditative paintings of the Van Eyck 

brothers; its cuisine is that of beer rather than wine, its landscape a rain-sodden 

coastal plain (Leerssen 2000, 276). 

 

De tweede structurele factor is die van zwak versus sterk. Sterke naties blijken vaker 

gekarakteriseerd te worden als wreed en meedogenloos terwijl naties met minder macht 

eerder op sympathie kunnen rekenen door hun profilering als ‘underdog’ (Leerssen 2000, 

277). Het is evenwel mogelijk dat de beeldvorming verandert indien een bepaald land plots 

van veel naar weinig macht verschuift of omgekeerd. Een duidelijk voorbeeld hiervan 

vinden we terug in de negentiende eeuw. Voor die tijd was Spanje het land van de inquisitie, 

van de brutale heerschappij over zowel profane als religieuze zaken en van de genocidale 

politiek in Amerika, maar toen het land in de negentiende eeuw bezet werd door Napoleon, 

en dus in macht afnam, onderging de beeldvorming een romantisering en werd Spanje het 

land van stierengevechten en castagnetten (Leerssen 2000, 277). 

 

Tot slot wordt het beeld dat landen of streken van elkaar hebben ook bepaald door een meer 

centrale of perifere plaats ten aanzien van de historische dynamiek en ontwikkeling. Over 

perifere gebieden wordt vaak gezegd dat ze traditioneel en ouderwets zijn, dat het lijkt alsof 

de tijd er stil heeft gestaan, maar dat ze dichter bij de natuur staan dan de centrale gebieden 

(Leerssen 2000, 277). 

 

Deze structurele categorieën mogen ondanks hun verklarend nut niet als statische elementen 

gezien worden. Zoals de hierboven vermelde casussen van Spanje en Vlaanderen al 

aantoonden, is de beeldvorming afhankelijk van context, tijd en geografisch oogpunt, 

waardoor één land of gebied meerdere images kan hebben (Leerssen 2000, 278). Die 

verschillende beelden kunnen zelfs aan elkaar tegengesteld zijn zonder elkaar te 

ontkrachten. Elk beeld kan immers opnieuw opgeroepen worden wanneer de situatie zich 

daartoe leent: 
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These changes do not occur by way of falsification. Old images are not abrogated by 

new developments; they are merely relieved from their duties pro tem. They remain 

subliminally present in the social discourse and can always be reactivated should the 

occasion arise (Leerssen 2000, 278). 

 

In een ander artikel van Joep Leerssen, ‘Imagology: History and method’ uit Imagology: 

The cultural construction and literary representation of national characters. A critical 

survey (2007)
2
, benadrukt hij dat het van cruciaal belang is om eerst na te gaan wat de 

verschillende en reeds bestaande stereotypen van de te onderzoeken nationaliteit(en) zijn en 

hoe ze tot stand zijn gekomen, alvorens een imagologische analyse uit te voeren op een 

bepaalde tekst (Leerssen 2007, 28). Concreet voor dit onderzoek is niet alleen een 

‘imagologische context’ nodig van Nederland en België, maar eigenlijk ook van Zweden 

aangezien de Zweden, in hun beeldvorming van Belgen en Nederlanders (hetero-image), 

bepaald kunnen zijn door het beeld dat ze ten aanzien van zichzelf hebben (auto-image) 

(Leerssen 2007, 27).  

 

2.1.1 België / Vlaanderen 

 

Het imago van de Vlamingen ontstond voor het grootste deel in oppositie met dat van de 

Nederlanders en de Walen. Deze tegenstelling was het resultaat van een aantal historische 

gebeurtenissen. Daarenboven zorgden de respectievelijke overlappingen in taal en 

grondgebied voor een unieke ondelinge verhouding tussen deze drie groepen. Eén van de 

belangrijkste historische gebeurtenissen die een grote invloed had op de Vlamingen was het 

einde van de Tachtigjarige Oorlog in 1648 waardoor het protestantse noorden, wat nu 

Nederland is, gescheiden werd van het katholieke zuiden (Verschaffel 2007, 108). Deze 

zuidelijke bevolking, die later Belgen genoemd worden, kwamen hierdoor opnieuw onder 

het juk van een vreemd (Spaans) regime. Dat zou aan de grondslag liggen van een 

stereotiepe voorstelling. De Belgen verafschuwen autoriteit en vertonen weinig affiniteit 

met hun eigen staat. Hieruit komt dan het beeld naar voren dat Belgen individualisten, 

egoïsten, belastingsontduikers en fraudeurs zijn (Verschaffel 2007, 108). Zelfs recentere 

gebeurtenissen, die de internationale media haalden, zoals de zaak Dutroux, bevestigden dit 

                                                 
2
 Uit dit boek haalde ik tevens de informatie over de beeldvorming van België, Nederland en Zweden. 
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negatieve imago. Dit alles zorgde er voor dat Belgen aan een laag zelfbeeld en 

minderwaardigheidscomplex begonnen te lijden (Verschaffel 2007, 108).  

Het wantrouwen van de Belgen ten opzichte van autoriteit zorgt tegelijk voor het positievere 

beeld dat ze nuchter, pragmatisch, flexibel, oplossingsgericht en levensgenieters zijn die niet 

vasthouden aan grote principes (Verschaffel 2007, 108). 

Het verschil in religieuze achtergrond tussen de Vlamingen en de Nederlanders resulteert in 

een contrasterende levenswijze. De katholieke Vlamingen met hun hedonistische 

levenswijze staan tegenover de protestantse Nederlanders, die een imago ontwikkelden dat 

beheerst werd door de eigenschappen: economisch, industrieel, sober en alert (Verschaffel 

2007, 108).  

In zijn De bello Gallico omschreef Julius Caesar de ‘Belgae’ als ‘de dapperste van alle 

Galliërs’. Deze benaming werd aan het einde van de achttiende eeuw, toen er een groter 

nationaal bewustzijn ontstond, gebruikt om er de Zuidelijke Nederlanden mee aan te duiden. 

Hierdoor werden deze Galliërs, waar Caesar het over had, gebombardeerd tot de voorouders 

van het Belgische volk. Het beeld van die oude Belgen werd geromantiseerd en stond voor 

de zuivere, ware Belgische aard, die nog niet besmet was door invloeden van buitenaf. 

Verschillende pogingen om de karaktereigenschappen van dat volk te bepalen, aan de hand 

van teksten van Tacitus en Julius Caesar leidden tot het beeld van deze ‘oorspronkelijke 

Belgen’ als democratisch, vrijheidslievend, onbehouwen, dapper, gastvrij, twistziek en met 

een zwak voor gokken en drinken (Verschaffel 2007, 109). 

Toen België in 1830 een onafhankelijk land werd, kon het zich niet bepaald profileren door 

een glorieus verleden, maar het had wel één van de meest liberale grondwetten van de 

wereld op dat moment en de eerste spoorweg op het Europese vaste land (Verschaffel 2007, 

109). België werd in het midden van de negentiende eeuw aantrekkelijk voor (politieke) 

vluchtelingen. Het merendeel van deze inwijkelingen kwam uit Frankrijk en dat was niet zo 

verwonderlijk aangezien de Belgische elite op dat moment Franstalig was. Hierdoor 

ontstond het beeld van België als ‘klein Frankrijk’ en Belgen werden gezien als na-apers 

zonder enige vorm van fantasie of humor. België kreeg nood aan een eigen culturele 

identiteit en begon zijn heterogeniteit uit te spelen. Op die manier kreeg Vlaanderen meer 

aandacht. De nationale geschiedkundigen beschouwden de Vlaamse middeleeuwse steden 

als de grondvesten van de huidige Belgische natie. Door deze nieuwe focus werden de 

Vlamingen geassocieerd met allerlei romantische kenmerken zoals: melancholisch, 

emotioneel en bezinnend. Zo ontstond er ‘a polar Flemish/Belgian image, partaking both of 

Lowland mystical quietism and Burgundian sensuous ebullience’ (Verschaffel 2007, 110). 
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Hoewel Vlaanderen meer aandacht kreeg, kon dit niet gezegd worden over het Vlaams. Het 

Frans was de enige officiële taal sinds de oprichting van België in 1830, ondanks het feit dat 

een groot gedeelte van de bevolking Nederlandstalig was. Dit leidde uiteindelijk tot de 

oprichting van de Vlaamse Beweging die er voor zorgde dat België in 1970 een federale 

staat werd en dat er een groter eenheidsgevoel kwam onder de Vlamingen (Verschaffel 

2007, 110). Door deze duidelijkere afgrenzing van Vlaanderen en Wallonië ontstond het 

idee dat er nooit sprake is geweest van ‘Belgen’, maar dat Vlamingen en Walen twee 

verschillende volkeren zijn die door allerlei historische ontwikkelingen samen in één 

artificieel land zijn ondergebracht (Verschaffel 2007, 111). In tegenstelling tot de 

melancholische Vlaamse sfeer profileerde Wallonië zich als industrieel en sterk 

socialistisch, wat het beeld van de buitenwereld over de onverenigbaarheid tussen het 

socialistische zuiden en het katholieke noorden nog meer bekrachtigde (Verschaffel 2007, 

111). In de tweede helft van de twintigste eeuw stortte de Waalse mijnindustrie in en dat 

zorgde voor een grote werkloosheid en voor talloze sociale problemen. Vlaanderen 

daarentegen ging het financieel, politiek en demografisch voor de wind. Dit schril contrast 

tussen de twee gemeenschappen leverde nieuwe stereotypen op. Walen werden 

gepercipieerd als klagers, luiaards en profiteurs terwijl Vlamingen ijverig, dynamisch en 

arrogant werden genoemd (Verschaffel 2007, 111). Hierbij moet wel worden opgemerkt dat 

deze laatste verschuiving in beeldvorming voornamelijk in de hand werd gewerkt door de 

toenmalige Vlaamse nationalisten. In Zweden hebben de Walen een heel andere, positievere 

reputatie. In de zeventiende eeuw gingen veel Walen naar Zweden om daar een prominente 

rol te spelen in de ijzerindustrie, waarvoor Zweden vandaag de dag nog steeds bekend is. De 

Zweedse term ‘Walloner’ wordt er geassocieerd met begrippen als orde, trots, loyaliteit en 

toewijding (Verschaffel 2007, 111). 

Toen de Vlaamse Beweging meer en meer evolueerde naar een extreem rechtse organisatie 

kwam bij een aantal leden van de culturele elite een steeds groter wordende afkeer 

tegenover de verwerping van het Belgisch nationalisme tot stand. Deze nieuwe groep 

promootte opnieuw de Belgische identiteit en het idee dat het perfect mogelijk is om 

Vlaming of Waal én Belg te zijn. Ze gebruikten daarbij termen zoals ‘Nederlandstalige- en 

Franstalige Belgen’ (Verschaffel 2007, 111). Toch is deze poging mislukt doordat ze 

indruiste tegen de al diep gewortelde, mentale scheiding van de Vlaamse en Waalse 

gemeenschap. Dit hoeft op zich geen negatief gegeven te zijn. Het beschermt de Belgen 

tegen de mogelijke gevaren van een buitensporig nationalisme en chauvinisme (Verschaffel 

2007, 112). 
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2.1.2 Nederland 

 

De revolte tegen Spanje in de zestiende eeuw was bepalend voor het imago van de 

Nederlanders. Ze distantieerden zich als één volk van het katholicisme en de Spaanse 

koning, die in hun ogen meer gelijkenis vertoonde met een tiran dan met een beschermer 

(Krol 2007, 142).  

Nederlandse historiografen en filologen uit die tijd ontdekten een parallel tussen de opstand 

van de Bataven tegen de tirannie van Rome, opgetekend door Tacitus, en hun eigen strijd 

tegen Spanje (Krol 2007, 142). Hierdoor werden de heldhaftige Bataven beschouwd als de 

voorouders van de Republiek, die volgens Hugo Grotius’ Parallelon rerumpublicarum 

bevolkt werd door ‘peace-loving, simple and shrewd inhabitants, who fought valiantly for 

their freedom’ (Krol 2007, 142). 

In deze context, de opstand tegen de Spaanse koning, werden ook de culturele verschillen 

tussen de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden steeds duidelijker. Zo verweten de 

Nederlanders de bevolking van de Zuidelijke Nederlanden dat deze met hun bombastische 

grandeur een bedreiging vormden voor hun sobere koopmanshuizen (Krol 2007, 142). 

In eerste instantie waren de buurlanden die onafhankelijk waren van Spanje verheugd over 

het succesvolle verzet van de Nederlanders, maar toen hun overwinning meer dan succesvol 

bleek, verslechterde de Nederlandse reputatie snel (Krol 2007, 143). Engeland besefte dat de 

ontstane republiek een grote concurrent werd en schilderde de Nederlandse kooplieden af 

als onbetrouwbaar en gierig (Krol 2007, 143). Toen Erasmus de Nederlandse steden 

omschreef als ‘trim and tidy cities’ ontstond een nieuw stereotyp. Nederlanders zouden 

namelijk geobsedeerd zijn door orde en netheid (Krol 2007, 143). Dit cliché werd de 

komende eeuwen steeds opnieuw bevestigd. Toen in de achttiende eeuw bijvoorbeeld de 

‘Engelse tuin’ in de mode was, werd het Nederlandse landschap gedomineerd door 

ontgonnen polders en strakke, artificiële kanalen (Krol 2007, 143). 

Aan het begin van de negentiende eeuw grepen de Nederlanders terug naar de 

calvinistische, morele filosofie van de zeventiende eeuw. Ze waren trots op hun 

verwezenlijkingen uit de Gouden Eeuw en etaleerden maar al te graag hun vredelievende, 

huiselijke en rationele mentaliteit (Krol 2007, 143). Deze houding drong bovendien sterk 

door in de Nederlandse literatuur waar de traditie van het realisme zelfs tot in de twintigste 

eeuw zichtbaar blijft ondanks talrijke pogingen van bekende moderne en postmoderne 

schrijvers zoals Cees Nooteboom om die traditie te doorbreken (Krol 2007, 143).  

Tot slot wordt het politieke leven in Nederland beheerst door het feit dat Nederland nooit 

heeft geleden onder nationaal dictatorschap. De politieke bedreigingen kwamen steeds 
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vanuit het buitenland, wat bij de Nederlanders voor een sterke identificatie met hun land 

heeft gezorgd (Krol 2007, 144).  

 

2.1.3 Zweden 

 

De totstandkoming van het hedendaagse zelfbeeld van de Zweden moet gekoppeld worden 

aan het ontstaan van de moderne Zweedse staat die in 1523, ondersteund door vrije boeren, 

werd opgericht door koning Gustav Vasa (Rühling 2007, 248). Het feit dat deze natie 

ontstaan was uit een alliantie tussen de koning en de boeren droeg bij tot het beeld dat de 

Zweden over zichzelf hadden in de zeventiende en achttiende eeuw als arme, maar vrije 

mensen (Rühling 2007, 248). 

In Johannes Magnus’ Historia de omnibus gentibus Gothorum Sveonumque regibus (1554) 

wordt de Bijbelse figuur Magog aangeduid als voorvader van het Zweedse volk waardoor de 

Zweden één van de oudste bevolkingen ter wereld zouden zijn (Rühling 2007, 248). Dit idee 

werd in de loop van de eeuw steeds meer gecultiveerd tot het in de zeventiende eeuw door 

Olof Rudbeck de Oudere gebruikt werd om een nieuwe stelling, het ‘Goticisme’, aan de 

man te brengen. Hij ging er namelijk van uit dat het Zweedse volk van de oude Goten 

afstamde (Rühling 2007, 248).  

Toen Zweden aan het begin van de negentiende eeuw, na afloop van de Napoleontische 

oorlogen, Rusland en Finland moest afstaan, zorgde dit voor een identiteitscrisis bij de 

culturele elite (Rühling 2007, 248). Hierdoor kreeg het Goticisme een nieuwe stimulans. De 

Zweden romantiseerden het boerenleven en een aantal romantische schrijvers, die zichzelf 

‘goticisten’ noemden, stelden de oude boeren uit Gustav Vasa’s tijd voor als heroïsche 

archetypes. Aan het einde van de negentiende eeuw begonnen verscheidene openluchtmusea 

allerlei overblijfselen (werktuigen, gebouwen, …) uit die opgehemelde, rustieke tijd te 

verzamelen. Deze musea bestaan vandaag de dag nog steeds (bijvoorbeeld Skansen in 

Stockholm) en functioneren bovendien als toeristische trekpleisters (Rühling 2007, 248).  

Aan het begin van de twintigste eeuw ontstond het sociaaldemocratische ‘Folkhem’ idee. 

Dit concept houdt in dat elke Zweed zich ‘thuis’ moet voelen in de Zweedse maatschappij, 

die gebaseerd is op welzijn en algemene welvaart (Rühling 2007, 249). Eén van de 

voornaamste kenmerken van deze ideologie is een grote eenheid op het gebied van taal, 

cultuur en bevolking. Afgezien van een kleine groep Samen in het noorden en een aantal 

Finse immigranten bleef de Zweedse bevolking behoorlijk homogeen tot aan de jaren 

tachtig van de twintigste eeuw, maar sinds 1980 nam het aantal immigranten uit minder 

ontwikkelde landen gestaag toe (Rüling 2007, 249). Rond diezelfde tijd steeg de 
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werkloosheid en draaide de economie minder goed, wat aanleiding gaf tot een algemene 

discussie omtrent het folkhem-model en tot een nationale identiteitscrisis (Rühling 2007, 

249). Verder droegen gebeurtenissen zoals de moord op de Zweedse Eerste Minister Olof 

Palme in 1986 en Zwedens toetreding tot de Europese Unie in 1995 bij tot de ontkrachting 

van Zweden als onschuldig, neutraal en ongebonden land (Rühling 2007, 249). 

Hoewel het folkhem-model vandaag aan populariteit heeft moeten inboeten, is Zweden voor 

velen, inclusief de Zweden zelf, nog steeds het land dat de negatieve gevolgen van de 

modernisering efficiënt en met behulp van overheidsmaatregelen uit de weg heeft kunnen 

ruimen. Ook het stereotiepe beeld van Zweden als ideale sociale wereld houdt stand 

(Rühling 2007, 249). 

De beeldvorming van Zweden in het buitenland werd voornamelijk beïnvloed door 

Duitsland, Zwedens meest belangrijke handelspartner sinds de middeleeuwen, en door de 

populariteit van het Ossianisme in de achttiende eeuw (Rühling 2007, 249). Hierdoor werd 

Zweden, net als de andere Scandinavische landen, geassocieerd met het beeld van een 

prehistorisch en nog onbeschaafd Noorden zoals dat in het werk De gedichten van Ossian, 

geschreven door James Macpharson, naar voren kwam. Tot op de dag van vandaag hebben 

de meeste buitenlanders nog steeds een beeld van Zweden als een land vol ongerepte natuur 

en een bevolking die in totale harmonie met deze natuur samen leeft (Rühling 2007, 249). 

Naast deze historisch gegroeide en traditionele representaties staat het huidige Zweden 

vooral bekend als een economisch bloeiende natie met verschillende internationale 

bedrijven (H&M, IKEA, Volvo, enz.), succesvolle sportlui en bejubelde muzikanten 

(Rühling 2007, 250).  

 

2.2 Receptieonderzoek 

 

Dit deel behandelt de ontstaanscontext en de grondslagen van het receptieonderzoek. 

Het receptieonderzoek ontstond in de jaren zestig van de twintigste eeuw en zorgde voor 

een accentverschuiving in de literatuurwetenschap (Van Gorp 1991, 334). Na het 

positivisme en het historicisme van de negentiende eeuw, waarbij enkel de relatie tussen de 

auteur en het werk werd bestudeerd, en na het uitsluitend tekstgerichte onderzoek van het 

New Criticism uit de eerste helft van de twintigste eeuw, introduceerde het 

receptieonderzoek de lezer als een belangrijke factor binnen het literatuuronderzoek 

(Vervliet 1984, 316).  
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Receptieonderzoek is een brede discipline met verschillende aftakkingen. Omwille van de 

duidelijkheid heb ik deze in de onderstaande figuur schematisch samengevat. De categorie 

waarbinnen het onderzoek van deze scriptie zich bevindt, staat vetgedrukt. 

 

Fig. 1 Schema receptieonderzoek 

 

Receptieonderzoek
3
 bestudeert grof genomen de interactie en de relatie tussen de lezer en de 

tekst zelf en wordt opgedeeld in twee aparte onderdelen (Anbeek 1978, 75). Aan de ene kant 

is er het historisch receptieonderzoek dat ‘de werking van vroegere teksten op vroegere 

lezers en, daarmee correlerend, de receptie door die lezers van toenmalige of oudere 

                                                 
3
 Voor deze overkoepelende term wordt in de literatuur vaak het begrip ‘receptie-esthetica’ 

gebruikt, maar omdat bepaalde bronnen wanneer ze het over ‘receptie-esthetica’ hebben 

enkel refereren aan het contemporaine receptieonderzoek, gebruik ik voor de duidelijkheid 

liever de benaming ‘receptieonderzoek’. 
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literatuur’ onderzoekt (Van Gorp 1981, 22). Dit veld gaat met andere woorden over de 

reactie van de lezer (‘L’) op de tekst (‘T’). De grondlegger van dit type onderzoek was Hans 

Robert Jauss. Hij ging er bij zijn literatuuronderzoek vanuit dat de tijdswaarde van literatuur 

relatief is aangezien literatuur zich altijd manifesteert binnen verschillende maatschappelijke 

en historische contexten: ‘[…] wat in de ene tijd een meesterwerk werd geacht, recipieerde 

men vijftig jaar later als een keukenmeidenroman’ (Segers 1980, 9). Hoe een bepaald werk 

in een bepaalde tijd werd gerecipieerd, hangt volgens Jauss af van de ‘verwachtingshorizon’ 

van de lezers (Segers 1980, 10). Deze term werd door Jauss in zijn werk Literaturgeschichte 

als Provokation der Literaturwissenschaft geïntroduceerd en omvat de verschillende 

leeservaringen van een lezer die de lezing van een nieuwe tekst kunnen beïnvloeden. Jauss 

ging er van uit dat de beoordeling van een tekst ontstond door de confrontatie tussen de 

tekst en de verwachtingshorizon van de lezer (Van Gorp 1991, 335). Die 

verwachtingshorizon is opgebouwd uit de volgende drie factoren: 

 

(a) de bekende normen van het genre waartoe de gerecipieerde tekst behoort 

(b) de impliciete relaties met reeds bekende, d.w.z. gelezen teksten uit dezelfde 

literair-historische periode en 

(c) de tegenstelling fiktie-werkelijkheid, resp. de tegenstelling tussen de praktische 

en de poëtische funktie van taal (Segers 1980, 11). 

 

Het bestuderen van zo’n verwachtingshorizon kan de onderzoeker een beeld geven van de 

gangbare leeshoudingen tijdens een bepaalde periode (Segers 1980, 13). Hoewel het concept 

‘verwachtingshorizon’ zeker waardevol kan zijn, bleek het in de praktijk niet zo 

gebruiksvriendelijk. Het gaat immers om leeservaringen van lezers die er nu niet meer zijn. 

Bovendien zijn de historische bronnen om dergelijke verwachtingshorizonten te 

reconstrueren erg schaars. Als gevolg daarvan is dit begrip sinds 1970 omstreden (Segers 

1980, 13). 

 

Aan de andere kant is er ook het contemporaine receptieonderzoek met twee grote 

onderverdelingen. Er is één aftakking die zich concentreert op de werking die de tekst heeft 

op de lezer (T→L) en één die zoals bij het historisch receptieonderzoek (met het verschil dat 

het hier hedendaagse teksten betreft) de reactie van de lezer op de tekst bestudeert (L→T) 

(Van Gorp 1981, 20). Deze categorieën richten zich elk op een ander soort lezerstype. De 

richting die de werking van een tekst analyseert, richt zich op de ideële lezer (Segers 1980, 

19). Het gaat hierbij om een theoretisch concept, een norm: ‘men probeert, op basis van 
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analyse, te bepalen wat de meest adequate (of: ideale) lezing van een bepaalde literaire tekst 

zou zijn’ (Anbeek 1978, 75-76). De ontwerper van dit type receptieonderzoek was 

Wolfgang Iser. Samen met H. R. Jauss behoorde hij tot de ‘Konstanzer Schule’ (van Gorp 

1991, 335). Tekstintern onderscheidt Iser twee ideële lezers: de impliciete en de expliciete 

lezer. De impliciete lezer gaat terug op tekstimmanente elementen die de werkelijke lezer 

doorheen de tekst leiden (Segers 1980, 22). Wanneer de verteller zich in de tekst 

uitdrukkelijk richt tot de lezer is er sprake van een expliciete lezer (Segers 1980, 24). Op 

tekstextern vlak is er nog de ideale lezer. Dit lezerstype representeert een hypothetische 

lezer die alles ‘wat de auteur bewust of onbewust in zijn kunstwerk tot stand heeft gebracht’ 

bevestigt (Segers 1980, 24). 

Het tweede onderdeel van het hedendaagse receptieonderzoek heeft enkel betrekking op de 

werkelijke of reële lezer (Segers 1980, 19). Een cruciaal verschil met het onderzoek naar de 

impliciete en expliciete lezer is dat de onderzoeker (van reële lezers) zelf geen lezer is. Hij 

of zij houdt zich uitsluitend bezig met het bestuderen van de leesreacties van werkelijke 

lezers (Segers 1980, 14). Hierbij bestaan twee mogelijke werkwijzen. Een eerste 

mogelijkheid is het experimentele receptieonderzoek. Dit soort onderzoek ‘houdt zich bezig 

met het vergaren en systematiseren van reacties van (op het moment van onderzoek) 

levende lezers’ (Segers 1980, 20). Het verzamelen van dergelijke reacties gebeurt door 

gebruikmaking van technieken uit de psychologische en sociale wetenschappen zoals het 

laten invullen van enquêtes (Van Gorp 1981, 24). Het type onderzoek dat in deze scriptie 

wordt toegepast is het empirische receptieonderzoek.  

 

Empirisch receptieonderzoek behelst alle andere vormen van receptieonderzoek 

betreffende werkelijke lezers. Het gaat daarbij om onderzoek naar het receptieve 

materiaal dat die lezers op de een of andere wijze geproduceerd hebben. Dat kunnen 

krantenrecensies, wetenschappelijke artikelen of boeken, dagboeknotities etc. zijn 

(Segers 1980, 20). 
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3 Methodologie 

 

In het vorige hoofdstuk werden de theoretische grondslagen van de imagologie en het 

receptieonderzoek verduidelijkt. In dit derde hoofdstuk wordt naar een gepaste methode 

gezocht waarmee het recensiecorpus geanalyseerd kan worden. Voor dit onderzoek werd de 

methode van de inhoudsanalyse of ‘Content Analysis’ gebruikt. Deze methode vindt zijn 

oorsprong in de sociale wetenschappen en werd ontwikkeld in de Verenigde Staten door 

Krippendorf, Holsti en Carney (Broomans et al 1988, 18). Het grote voordeel van de 

inhoudsanalyse is dat hiermee grote hoeveelheden informatie zowel kwantitatief als 

kwalitatief kunnen worden verwerkt (Broomans et al 1988, 18). Voor mijn onderzoek wordt 

enkel het kwalitatieve aspect van de inhoudsanalyse gehanteerd. Aangezien dit onderzoek 

bestaat uit een imagologisch en een receptietheoretisch luik, wordt hieronder voor elk 

onderdeel de specifieke invulling van deze methode uitgelegd. Mijn uiteindelijk 

analysemodel is terug te vinden als bijlage 2.  

 

3.1 Empirisch receptieonderzoek: de kwalitatieve 

inhoudsanalyse 

 

Voor het opstellen van een degelijk analysemodel heb ik mij deels gebaseerd op het 

bestaande onderzoeksmodel van Raymond Vervliet in Literatuur en lezerspubliek. 

Receptiesociologie als bijdrage tot de sociale geschiedenis (1984) en de adaptatie van dit 

model in de masterscriptie Anna, Hanna & Johanna een succesroman van Marianne 

Frederiksson. Een onderzoek naar de verklaring voor dit succes in de Nederlandstalige pers 

(2003) van Sara Van Meerbergen. 

 

Vervliet omschrijft de kwalitatieve inhoudsanalyse als volgt: ‘De kwalitatieve analyse 

omvat het systematische onderzoek van de informatieve, volitieve en emotionele inhoud van 

de recensies. Zij wil komen tot waardeoordelen’ (Vervliet 1984, 320).  

Bij het analyseren van de recensies onderscheidt Vervliet de volgende zestien ‘topics’:  

 

1. Taal 

2. Stijl 

3. Verhaalinhoud 

4. Karakterisering 
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5. Sensibiliteit 

6. Sfeer 

7. Toon 

8. Verband met de realiteit 

9. Bouw 

10. Originaliteit 

11. Classiciteit 

12. Schoonheid 

13. Moraal 

14. Politiek 

15. Religie 

16. Algemene appreciatie (Vervliet 1984, 321). 

 

De volgorde van de hierboven vermelde thema’s is niet toevallig gekozen. Vervliet 

onderscheidt namelijk een aantal categorieën waarbinnen deze topics geplaatst kunnen 

worden. De eerste twaalf ‘omvatten de esthetische aspecten, de topics dertien tot en met 

vijftien verwijzen naar de ethisch-ideologische grondslagen van het werk en de laatste topic 

omvat een totale indruk over al de aspecten […]’ (Vervliet 1984, 321).  

 

Met Vervliets onderzoekscategorieën als inspiratiebron ontwierp Sara Van Meerbergen een 

eigen lijst met ‘inhoudscategorieën’ (Van Meerbergen 2003, 88). Ze nam de topics ‘taal’, 

‘stijl’, ‘karakterisering’, ‘verband met de realiteit’, ‘bouw’, ‘originaliteit’ en ‘algemene 

appreciatie’ over en veranderde van een aantal de benaming: “‘verband met de realiteit’ 

werd geloofwaardigheid, ‘bouw’ werd compositie en ‘algemene appreciatie’ werd 

beoordeling’” (Van Meerbergen 2003, 87-88). Tot slot voegde ze hier nog vier topics 

‘classificatie’, ‘vermeldingen’, ‘negatieve kanten’ en ‘opmerkingen’ aan toe en na een 

aantal onderverdelingen en samenvoegingen zag haar definitieve lijst met 

inhoudscategorieën er als volgt uit: 

 

1. Classificatie 

2. Karakterisering 

3. Vermeldingen 

4. Stijl, waaronder: taal, schrijfstijl, karakterisering van de personages, compositie 

en originaliteit. 

5. Geloofwaardigheid 
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6. Negatieve kanten 

7. Opmerkingen 

8. Beoordeling (Van Meerbergen 2003, 88). 

 

Ik beperk mij tot Van Meerbergens categorieën ‘classificatie’, ‘stijl’ en ‘beoordeling’. 

‘Negatieve kanten’ en eventuele ‘opmerkingen’ vormen in mijn analyse geen aparte 

categorieën, maar worden opgenomen in de bespreking van elke categorie afzonderlijk. De 

overige categorieën komen niet aan bod gezien ze minder toepasbaar zijn op mijn 

recensiecorpus. Naast deze worden ook nog de categorie ‘inhoud’ - in overeenstemming met 

Vervliets categorie ‘verhaalinhoud’ - en een eigen categorie toegevoegd met betrekking tot 

de ‘beleving’ van de recensent. Samengevat liggen de volgende inhoudscategorieën aan de 

basis van het analysemodel voor mijn onderzoek: 

 

1. Classificatie 

2. Inhoud 

3. Stijl 

4. Beleving 

5. Beoordeling 

 

Hieronder wordt voor elk van deze categorieën een nadere omschrijving gegeven. 

 

3.1.1 Classificatie 

 

Dit onderdeel belicht tot welke literaire stroming en tot welk romantype het besproken boek 

door de recensent wordt gerekend. Hoe een boek in een recensie wordt geclassificeerd, toont 

‘hoe literair de recensent het boek vindt en waar hij het plaatst in de literaire wereld’ (Van 

Meerbergen 2003, 88). 

 

3.1.2 Inhoud 

 

De recensent kan in zijn beoordeling rekening houden met het handelingsverloop en de 

opbouw van de roman. Ook de aanwezige thema’s, onderwerpen en motieven van het 

verhaal kunnen als mogelijke beoordelingscriteria fungeren. 
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3.1.3 Stijl. 

 

Een derde analyseerbare factor in literaire recensies is de stijl van het besproken werk. Een 

recensent kan zijn beoordeling hiervan baseren op verschillende stijlelementen. ‘Het gaat 

hier om de vormelijke eigenschappen van het boek zoals: taal, schrijfstijl, karakterisering 

van personages en compositie van het werk’ (Van Meerbergen 2003, 89).  

3.1.4 Beleving 

 

Tijdens en na het lezen van een roman kan de recensent verschillende ervaringen beleven. 

Dit kunnen bijvoorbeeld aangename of onaangename gevoelens zijn of misschien was het 

besproken boek, naar de mening van de recensent, helemaal niet in staat om enige beleving 

op te roepen. Hoe het ook zij, de ‘beleving’ is een belangrijk criterium dat een grote invloed 

kan uitoefenen op de uiteindelijke beoordeling van het boek.  

 

3.1.5 Beoordeling 

 

Op basis van een evaluatie van de voorgaande inhoudscategorieën kan een globale balans 

worden opgemaakt die de algemene beoordeling van het besproken werk door de recensent 

weerspiegelt. Deze uiteindelijke evaluatie kan dan op een schaal uitgezet worden gaande 

van ‘negatief’, ‘overwegend negatief’, ‘gematigd positief’ tot ‘positief’. 

 

 

3.2 Imagologisch onderzoek 

 

Om de beeldvorming van Nederland en Vlaanderen in de verschillende recensies na te gaan, 

zal elke recensie op dezelfde criteria onderzocht worden.  

Allereerst wordt er nagegaan of de recensie vermeldt dat het om een vertaling gaat. Indien 

dat het geval is, is het interessant om op te merken of de recensent het juiste bronland en de 

juiste brontaal vermeldt. Worden de termen ‘nederländsk’ (‘Nederlands’), ‘flamländsk’ 

(‘Vlaams’) en ‘holländsk’ (‘Hollands’) in de juiste context en bij de juiste auteur geplaatst? 

Vervolgens wordt de recensie gecheckt op imagologische uitspraken aangaande het 

bronland. Tot slot is er nog de vraag of de vertaalde Nederlandstalige auteur vergeleken 

wordt met andere (Zweedse) schrijvers en waarom. 
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4 Het Corpus 

 

In het vorige hoofdstuk werd de methode voor het onderzoek uiteengezet. Dit onderdeel 

behandelt het corpus. Vooraleer de samenstelling van het corpus wordt voorgesteld, worden 

de begrippen ‘recensie’ en ‘recensent’ kort besproken teneinde een goede afbakening van 

het corpus te bekomen. 

4.1 De recensie 

 

In het Lexicon van literaire termen door H. van Gorp (e.a.) vinden we de volgende 

omschrijving van de recensie terug: 

 

Recensie (Lat. Recensio = keuring, schatting). Informatieve, al dan niet kritische 

bespreking van literaire werken, toneelopvoeringen, radio- en tv-uitzendingen, films, 

enz. in dagblad of tijdschrift. De klemtoon ligt gewoonlijk op de actualiteit van het 

besproken object (Van Gorp 1991, 334). 

 

Voor deze thesis is dit een te brede definitie. Aangezien ik de receptie van literaire 

prozawerken bestudeer, spreek ik liever over ‘literaire recensies’. In Crisis in de kritiek. 

Argumentatietheorie en literaire recensies (1998) omschrijft Rob Grootendorst dit soort 

recensie als volgt: 

 

Als ik het over literaire recensies heb, bedoel ik boekbesprekingen in dag- en 

weekbladen, waarin de lezers geïnformeerd worden over een nieuwe roman die zij 

zelf nog niet hebben gelezen, waarin de recensent een oordeel over deze roman 

uitspreekt en dit oordeel met argumenten onderbouwt (Grootendorst 1998, 11). 

 

Deze twee aangehaalde bronnen dateren uit een periode waarin het internet nog niet zo 

alomtegenwoordig was. Vandaag de dag is het web naast kranten en tijdschriften één van de 

belangrijkste media voor literaire recensies. 

Met de toenemende toegankelijkheid van het internet werd niet alleen het landschap van de 

literaire recensie op het gebied van de media verruimd, maar ook op het gebied van hun 

bron, ‘de recensent’. Daardoor wordt het noodzakelijk een bijkomend onderscheid gemaakt 

te maken tussen wat ik in deze scriptie ‘formele’ en ‘informele recensies’ noem (zie 5.2). 
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Rekening houdend met dit nieuw medium en de bovenstaande definities creëerde ik een 

eigen werkdefinitie van literaire recensies: 

 

Een literaire recensie is een formele of informele bespreking van een roman in 

kranten, tijdschriften of op het internet, waarin de potentiële lezers over dat werk 

geïnformeerd worden en waarin de recensent een beargumenteerd oordeel over deze 

roman uitspreekt.  

 

4.2 De recensent 

 

De recensent wordt door Van Dale als volgt gedefinieerd: ‘recensent (m.; -en), recensente 

(v.) [<Hd. Rezensent], iem. die beoordelingen van werken van kunst of wetenschap schrijft 

in een krant of tijdschrift, syn. censor, criticus’ (Van Dale 1995, 2459). Hieruit blijkt 

nogmaals dat het internet als nieuw (digitaal) medium in 1995 nog niet wordt genoemd. 

Wanneer we dezelfde term opzoeken in de recentste versie van ditzelfde woordenboek, de 

veertiende editie uit 2005, wordt dit nog steeds niet vermeld (Van Dale 2005, 2878). 

Wie vandaag op het internet naar literaire recensies zoekt, merkt al gauw dat die niet enkel 

in de digitale versies van kranten of tijdschriften te vinden zijn, maar ook op sites van online 

bookshops, blogs enz. Het is daarbij van belang te beseffen dat deze niet steeds door 

professionele recensenten worden geschreven. We krijgen tegenwoordig te maken met twee 

soorten literaire recensenten en bijgevolg dus ook twee soorten literaire recensies. Ten 

eerste zijn er de auteurs van literaire recensies die in – al dan niet digitale – kranten, 

tijdschriften of op erkende letterkundige sites publiceren. Om naar dit type literaire recensie 

te verwijzen gebruik ik de term ‘formele recensie’. Het tweede type is een 

gelegenheidsschrijver, een vrijwilliger die gebruik maakt van informele en toegankelijke 

communicatiekanalen om zijn leeservaring te delen. In dit geval spreek ik van een 

‘informele recensie’
4
. Het gemaakte onderscheid tussen ‘informele’ en ‘formele’ recensies 

berust op een verschil in literaire deskundigheid en autoriteit van de recensent, maar 

impliceert niet noodzakelijk een verschil in waarde. Informele recensies hebben het 

voordeel dat de onderzoeker kan nagaan hoe een bepaald boek bij het doorsnee 

lezerspubliek in de smaak valt en belichten dus een andere invalshoek. Het is, naar mijn 

mening, dus zeker de moeite waard om ook dergelijke recensies in een recensiecorpus op te 

nemen. 

                                                 
4
 De termen ‘formele’ en ‘informele recensie’ heb ik, bij gebrek aan bestaande bronnen,  zelf ontworpen. 
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4.3 Samenstelling van het corpus 

4.3.1 Bibliografie 

 

Alvorens ik een literair recensiecorpus kon opstellen, heb ik een bibliografisch overzicht 

samengesteld van alle Nederlandstalige romans die vanaf 1995 tot 2012 naar het Zweeds 

zijn vertaald. Via de online database van het Nederlands Literair Productie- en 

Vertalingenfonds (NLPVF) kon ik op een efficiënte manier de onderstaande lijst opstellen. 

Deze lijst vermeldt alle vertaalde Nederlandse en Vlaamse prozaschrijvers en het aantal naar 

het Zweeds vertaalde werken. De volledige bibliografie is terug te vinden als bijlage 3. 

 

Auteur Vlaams vs. Nederlands Aantal vertaalde romans 

van 1995 – 2012 

   

Maarten ’t Hart Nederlands 5 

Hugo Claus Vlaams 4 

Cees Nooteboom Nederlands 4 

Anna Enquist Nederlands 4 

Kader Abdolah Nederlands 3 

Renate Dorrestein Nederlands 3 

Karel Glastra van Loon Nederlands 3 

Bernlef Nederlands 3 

Harry Mulisch Nederlands 3 

Arnon Grunberg Nederlands 2 

Kluun Nederlands 2 

Willem Elsschot Vlaams 2 

Tim Krabbé Nederlands 2 

Connie Palmen Nederlands 2 

Lulu Wang Nederlands 2 

Adriaan van Dis Nederlands 1 

Monika van Paemel Nederlands 1 

P.F. Thomése Nederlands 1 

Jessica Durlacher Nederlands 1 

Elle Eggels Nederlands 1 

Anne Frank Nederlands 1 
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Maurice Gilliams Nederlands 1 

Tessa de Loo Nederlands 1 

Margriet de Moor Nederlands 1 

Marcel Möring Nederlands 1 

Nescio Nederlands 1 

Saskia Noort Nederlands 1 

Willem Jan Otten Nederlands 1 

Gerard Reve Nederlands 1 

Heleen van Royen Nederlands 1 

Peter Terrin Vlaams 1 

Judith Uyterlinde Nederlands 1 

Tabel 1: Nederlandstalige auteurs vertaald naar het Zweeds (1995-2012) 

 

In bovenstaande lijst valt onmiddellijk op dat de verhouding tussen het aantal Nederlandse 

en Vlaamse auteurs allesbehalve evenredig is. Slechts drie van de tweeëndertig vertaalde 

auteurs zijn Vlamingen. Verkiezen de Zweden het Nederlandse proza boven dat van de 

Vlamingen? Heeft het te maken met een gebrek aan vooraanstaande cultuurbemiddelaars 

voor de Vlaamse literatuur? Misschien komt het Vlaamse proza niet overeen met het 

Zweedse zelfbeeld, want zoals de Belgische comparatist Hugo Dyserinck al bemerkte: 

‘authors who do not fit in the fixed image of their country are not or seldom translated’ 

(Soenen 1992, 3). Hoewel het uiterst interessant zou zijn om dit verder te onderzoeken, ga 

ik hier, om deze thesis overzichtelijk te houden, niet verder op in. 

 

Na het opstellen van bovenstaande lijst selecteerde ik 5 auteurs: Anna Enquist, Cees 

Nooteboom, Hugo Claus, Willem Elsschot en Peter Terrin. De keuze voor deze auteurs is 

uiteraard niet willekeurig. Om het verschil in beeldvorming en receptie tussen Vlaamse en 

Nederlandse romans te onderzoeken is het vanzelfsprekend dat er zowel Nederlandse als 

Vlaamse auteurs worden opgenomen. Als representanten van de Nederlandse schrijvers 

koos ik voor de twee auteurs met het meeste aantal Zweedse vertalingen van hun werk. In 

principe zou Maarten ’t Hart hierbij horen, maar omdat hij al uitvoerig werd besproken in 

het proefschrift van Ingrid Wikén Bonde (1997) en het mij bovendien interessanter leek om 

te opteren voor recenter vertaalde Nederlandse auteurs, laat ik de receptie van Maarten ’t 

Hart buiten beschouwing. De vertaalde romans van de Nederlandse Anna Enquist en Cees 

Nooteboom vormen samen een totaal van acht werken. Aangezien het totale aantal Vlaamse 

vertaalde romans ook acht is, besloot ik drie de Vlamingen op te nemen in mijn analyse, 

hoewel Claus ook al door Wikén Bonde besproken werd.  
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4.3.2 Corpus 

 

Na het oplijsten en afbakenen van de bibliografie kon het recensiecorpus worden 

samengesteld. Dit gebeurde in twee stadia. Tijdens de eerste fase verzamelde ik voor elk 

vertaald werk van iedere geselecteerde auteur zoveel mogelijk formele en informele literaire 

recensies. Voor het vergaren van de formele recensies gebruikte ik de Zweedse website 

Artikelsök (www.artikelsok.se). Deze database bevat verwijzingen naar 15 verschillende 

Zweedse kranten en ongeveer 550 Zweedse tijdschriften. Om de informele recensies te 

vinden gebruikte ik de Zweedse versie van de zoekmachine Google (www.google.se). In de 

tweede fase werden alle verzamelde recensies zorgvuldig gelezen en getoetst aan de 

definitie betreffende literaire recensies die ik aan het begin van dit vijfde hoofdstuk heb 

opgesteld (zie 5.1). Alleen die recensies die aan deze definitie beantwoordden, werden 

geselecteerd voor het definitieve corpus. Voornamelijk binnen de categorie van de 

informele literaire recensies vielen er heel wat af. Het uiteindelijke onderzoekscorpus 

bedraagt in totaal achtenvijftig recensies waarvan er drieëndertig over de Nederlandse en 

vijfentwintig over de Vlaamse romans gaan. De onderstaande tabel geeft hiervan de 

precieze verdeling weer. 

 

Auteur Titel Aantal formele 

recensies 

Aantal 

informele 

recensies 

Totaal aantal 

recensies 

Anna Enquist  

 

   

 Isbärarna 

(2004)  

De ijsdragers 

(2002) 

 

6 3 9 

 Blessyr (2002) 

De kwetsuur 

(1999) 

 

2 2 4 

 Mästarprovet 

(1997) 

0 2 2 

http://www.artikelsok.se/
http://www.google.se/
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Het meesterstuk 

(1994) 

 

 Hemligheten 

(1999) 

Het geheim 

(1997) 

 

1 0 1 

Cees 

Nooteboom 

 

 

 

   

 Ritualer (1995) 

Rituelen (1980) 

 

0 1 1 

 Philip och de 

andra (2003) 

Philip en de 

anderen (1955) 

 

6 1 7 

 Alla själars dag 

(2001) 

Allerzielen (1998) 

 

2 0 2 

 Paradiset 

förlorat (2006) 

Paradijs verloren 

(2004) 

 

5 2 7 

Hugo Claus  

 

   

 Andjakten 

(2002) 

De Metsiers 

(1950) 

 

5 1 6 

 Ofullbordad 2 1 3 
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förfluten tid 

(2000) 

Onvoltooid 

verleden (1998) 

 

 Belladonna 

(1995) 

Belladonna 

(1994) 

 

0 0 0 

 Skam(1995) 

Schaamte (1972) 

 

0 2 2 

Willem Elsschot  

 

   

 Bondfångst 

(2005) 

Lijmen: Het been 

(1924, 1938) 

 

3 0 3 

 Ost (2008) 

Kaas (1933) 

 

5 0 5 

Peter Terrin  

 

   

 Blanko (2006) 

Blanco (2003) 

 

5 1 6 

Tabel 2: aantal formele en informele literaire recensies per vertaalde roman 
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5 Analyse 

 

5.1 Anna Enquist (1945) 

5.1.1 Algemeen inleidende samenvatting  

 

De Zweedse receptie van Anna Enquists romans is in zijn geheel gematigd positief te 

noemen. De negatieve kritiek heeft voornamelijk betrekking op Isbärarna. We kunnen dus 

stellen dat deze roman in vergelijking met Blessyr, Mästarprovet en Hemligheten het minst 

in de smaak valt.  

Het opvallendste kenmerk met betrekking tot de inhoud blijkt het psychologisch karakter 

van haar romans. Volgens een aantal formele recensenten zorgt dat vooral in Isbärarna voor 

een te schematische opbouw. Daarenboven wordt het slot van deze roman door deze 

recensenten te voor de hand liggend gevonden. Wat het taalgebruik betreft zijn de 

commentaren heel lovend en uit een aantal leeservaringen blijkt dat Anna Enquist er zeker 

in slaagt om een groot aantal van haar Zweedse lezers tijdens het lezen te emotioneren. 

 

De imagologische analyse van deze literaire recensies toont aan dat de Nederlanders door de 

Zweden als een losbandig hippie volkje gezien worden.  

Verder wordt er, zeker in één bepaalde formele recensie, nogal nonchalant omgesprongen 

met de termen ‘Nederlands’ (‘nederländsk’), ‘Hollands’ (‘holländsk’) en ‘Vlaams’ 

(‘flamländsk’).  

 

5.1.2 Kwalitatieve inhoudsanalyse 

 

Classificatie 

In geen enkele literaire recensie worden de werken van Anna Enquist onder een bepaalde 

stroming geplaatst. Naar het besproken boek wordt voornamelijk verwezen met de 

algemene term ‘roman’. In één formele recensie wordt Isbärarna een ‘drama’ (‘drama’) 

genoemd en één informele recensie omschrijft Mästarprovet als een ‘familieroman’ 

(‘familjeroman’) (Högström 2004), (Anoniem 2006). 
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Inhoud 

Met betrekking tot de inhoud van de besproken werken worden er opvallend weinig 

subjectieve uitspraken gedaan. Alle literaire recensies bestaan voornamelijk uit een 

samenvatting van de plot. Hier en daar wordt nog wat extra informatie verstrekt zoals de 

aanwezigheid van een sterke psychologische geladenheid in het verhaal: ‘psychologisch 

geladen drama’s’ (‘psykologiskt laddade dramer’), ‘scherp psychologisch’ (‘psykologisk 

skärp’), ‘brandend psychologisch’ (‘brännande psykologisk’) (Eriksson 2004), (Anoniem 

2004), (Johansson 2004). 

 

Bij de omschrijving van de plot wordt het adjectief ‘discreet’ (‘lågmäld’) vaak gebruikt. 

Zowel in een formele en een informele recensie over Isbärarna als in een informele recensie 

over Mästarprovet duikt dit woordje op. 

 

Verder geeft Åke Leijonhufvud in zijn formele recensie over Blessyr nog het commentaar 

dat  

 

Novellebundels vaak de neiging hebben om uiteen te vallen in hun verschillende 

onderdelen, maar de novellen in Blessyr hangen thematisch en zelfs inhoudelijk 

samen zodat men ze bijna leest zoals een roman (Novellsamlingar har ofta en 

benägenhet att falla sönder i sina beståndsdelar, men novellerna i Blessyr hänger 

tematiskt och även innehållsligt samman så att man läser dem nästan som en roman) 

(Leijonhufvud 2005). 

 

Stijl 

In het algemeen wordt de schrijfstijl van Anna Enquist door de Zweedse recensenten 

positief beoordeeld. Zo schrijft Magnus Eriksson in een formele recensie over Isbärarna: 

 

Ze schrijft met inzicht, ervarenheid en met een sterk gevoel voor de dramatische en 

symbolische mogelijkheden van de toegespitste situatie (Hon skriver med insikt, 

erfarenhet och stark känsla för den tillspetsade situationens dramatiska och 

symboliska möjligheter) (Eriksson 2004).  

 

Eva Johansson prijst het ongemaakte karakter van de roman:  
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Het proza is helder, mooi en ongekunsteld – op zo’n manier dat het ontstaan lijkt 

zonder enige inspanning van de auteur, maar toch een uiterste zorg voor elk woord 

en elke formulering eist (Prosan är klar, vacker och okonstlad – av det slag som ser 

ut att uppstå på sidan nästan utan ansträngning från författarens sida, men som 

kräver yttersta omsorg om varje ord och formulering) (Johansson 2004). 

 

Ook het taalgebruik kan op positieve reacties rekenen: ‘goed geschreven’ (‘välskriven’), ‘de 

taal in dit verhaal is heel mooi’ (‘språket i den här berättelsen är mycket vackert’), ‘Anna 

Enquist heeft een zachte, soepele taal’ (‘Anna Enquist har ett mjukt, böjligt språk’), 

‘Enquist heeft een ongehoord beeldende en mooie taal’ (‘Enquist har ett oerhört målande 

och vackert språk’) (Gustavsson 2004), (Andersson 2004), (Leijonhufvud 2005), 

(Andersson 2002).  

Een aantal negatieve commentaren hebben betrekking op de opbouw van het verhaal. Zo 

formuleren de formele recensenten Magnus Eriksson, Jesper Högström en Gunder 

Andersson een aantal bezwaren met betrekking tot Isbärarna. 

Erikssons grootste bezwaar is dat dit verhaal te schematisch en te geconstrueerd is: ‘Er 

bevinden zich berekende, psychologisch voorgeprogrammeerde trekken in haar roman […] 

Het wordt te schematisch’ (‘Det finns ett kalkylerat, psykologiskt förprogrammerat drag i 

hennes roman […] Det blir alltför schematiskt’) (Eriksson 2004). Zijn tweede opmerking 

betreft het slot van de roman. Hij stelt namelijk dat Enquist de lezer ‘naar het einde leidt dat 

al de hele tijd klaarstond’ (‘Enquist leder läsaren fram till ett slut som hela tiden stått klar’) 

(Eriksson 2004). Ook Högström (2004) zegt dat het slot van deze roman te voorspelbaar is: 

‘[…] een slot dat nauwelijks als een verrassing komt’ (‘[…] ett slut som knappast kommer 

som en överrasking’) en Andersson vindt dat het einde ‘geforceerd’ aandoet (‘slutet känns 

framforcerat’) (Andersson 2004). Naast het minder geslaagde einde vermeldt Högström ook 

nog dat hij het werk te klassiek vindt: ‘Men kan dit proza door zijn stramheid en zijn 

voorliefde voor alledaagse ongezochte metaforen ook te klassiek noemen’ (‘Man kan kalla 

denna prosa för klassicisk också, både genom sin stramhet och sin förkärlek för vardagliga, 

osökta metaforer’) (Högström 2004).  

 

Beleving 

De formele recensent Magnus Eriksson meent dat de lezer zich bij het lezen van Isbärarna 

door de vele psychologische verklaringen ‘gemakkelijk iets anders voelt dan lezer, 

misschien meer een student die behoedzaam doorheen een casestudy geleid wordt’ (‘Det är 

lätt att känna sig som något annan än läsare, kanske mer som en student som varsamt 
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vägleds genom en fallstudie’) (Eriksson 2004). Een andere, anonieme informele recensent 

(die niet hoog oploopt met Isbärarna) zegt dat dit boek hem ‘grotendeels onberoerd’ liet 

(‘[…] jag känner mig mest bara oberörd av den’) (Anoniem 2004). In tegenstelling tot de 

ongevoelige ervaring van deze recensent ondervond Cecilia Ottosson tijdens het lezen van 

Blessyr pijnlijke gevoelens. Ze stelt: ‘Het is vaak pijnlijk, niet alleen voor de personages uit 

het verhaal, maar zelfs voor de lezer’ (‘Det smärtar ofta, inte bara för personerna i 

berättelserna utan även för läsaren’) (Ottosson 2011). Ook Siv Andersson ervoer dergelijke 

emoties tijdens het lezen van dit werk waardoor hij er niet in is geslaagd dit boek in één keer 

uit te lezen. In zijn informele recensie schrijft hij: Het voelt een beetje deprimerend. 

Bitterzoet, mooi, maar deprimerend. Dit was geen boek dat ik in één keer kon uitlezen. Het 

lukte beter in kleine doseringen’ (‘Det kännas lite deprimerande. Bitterljuvt, vackert, men 

deprimerande. Det här var ingen bok jag kunde sträckläsa, den gjorde sig bäst i små doser’) 

(Andersson 2002). 

Tot slot getuigt de informele recensent Lotta Andersson over Mästarprovet het volgende: 

‘het boek raakte mij zo ongelooflijk hard’ (‘boken berör mig så otroligt mycket’) 

(Andersson 2007).  

 

Beoordeling 

Van de zestien literaire recensies waren er in totaal elf uitgesproken positief. Tot deze elf 

behoren 5 formele en 6 informele recensies. Verder zijn er nog twee formele recensies met 

een gematigd positieve beoordeling. Drie recensies, waarvan twee formele en één informele, 

vellen een negatief oordeel. Deze gematigd positieve en negatieve beoordelingen zijn alle 

vijf afkomstig uit literaire recensies over Isbärarna. Het negatieve eindoordeel van één van 

de formele recensenten klinkt als volgt: ‘Het heeft de kenmerken van een Hollandse 

literatuur voor de dodelijk verveelden en voor de middenklasse die zich in een 

huwelijkscrisis bevindt’ (‘Får lite drag av holländsk litteratur för den uttråkade och 

äktenskapskrisande medelklassen’) (Anoniem 2004). De informele recensent vindt het boek 

‘koud’ en ‘klinisch’ waarna hij er nog aan toevoegt: ‘Niets grijpt mij aan, noch de 

personages noch de schrijfstijl of iets anders’ (‘Inget som fångar mig i varken personer eller 

skrivstil eller något’) (Anoniem 2004). Een andere informele recensie over hetzelfde boek 

getuigt dan weer van het tegenovergestelde: ‘Dit is een heel goed boek’ (‘Det här är en 

mycket bra bok’) (Anoniem 2004). Ook alle literaire recensies over de overige boeken 

Blessyr, Mästarprovet en Hemligheten zijn positief:  

 



Een Zweedse blik op het Nederlandstalige proza (1995 – 2012) 42 

 

Blessyr is een effectieve, belangrijke en amusante novellebundel in een tijd waar de 

novelle vaak mooischrijverij voor ingewijden wordt. Leesgenot verzekerd! (Blessyr 

är en effektiv, angelägen och roande novellsamling i en tid när novellen ofta blir ett 

finsnickeri för invigda. Läs den gärna!) (Leijonhufvud 2005). 

 

Men verlangt ernaar meer te kunnen lezen van deze schrijver (Man längtar till att få 

läsa mer av denna författare) ( Andersson 2007). 

 

Eigenaardig overigens dat ik van dit boek hield – want dat deed ik echt! (Konstigt 

förresten att jag gillade boken – för det gjorde jag verkligen!) (Anoniem 1998). 

 

We kunnen besluiten dat Isbärarna zowel door de informele als door de formele 

recensenten het minst werd gesmaakt en dat de informele literaire recensies in verhouding 

met de formele literaire recensies minder kritiek uiten. 

 

5.1.3 Imagologische analyse 

 

Ondanks Anna Enquists Zweeds klinkende naam zijn alle recensenten op de hoogte van 

haar Nederlandse identiteit en van het feit dat het om een vertaalde roman gaat. Dat bewijst 

het onderstaande citaat uit een informele recensie van Siv Andersson: 

 

Anna Enquist (pseudoniem voor Christa Widlund) mag dan wel klinken als een 

Zweedse naam, maar de vrouw achter het boek Blessyr is in feite Hollands. Ze is 

getrouwd met een Zweedse man en spreekt vloeiend Zweeds, maar de originele titel 

van dit boek is De kwetsuur (Anna Enquist (pseudonym för Christa Widlund) må 

låta som ett svenskt namn, men kvinnan bakom boken Blessyr är faktiskt holländska. 

Hon är gift med en svensk man och talar flytande svenska, men originaltiteln på den 

här boken är De kwetsuur) (Andersson 2002). 

 

Ditzelfde citaat illustreert tevens de voorkeur van de meeste recensenten om naar de 

herkomst van de auteur en de brontaal van het werk te verwijzen met de termen ‘Hollands’ 

(‘holländsk’) en ‘Holland’ (‘Holland’) in plaats van ‘Nederlands’ (‘nederländsk’) en 

‘Nederland’ (‘Nederländerna’).  

Het is echter niet voor alle recensenten even helder welke variant van het Nederlands waar 

wordt gesproken, want hoewel Gunder Andersson aan het begin van zijn formele recensie 
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verwijst naar de Hollandse nationaliteit van Anna Enquist: ‘De Hollandse schrijfster Anna 

Enquist’ (‘Den holländska författarinnan Anna Enquist’), spreekt hij aan het einde van zijn 

vertoog plots over het Vlaams (Andersson 2003). Met betrekking tot het voorspelbare einde 

van de roman vraagt hij zich af of men in het Vlaams het begrip ‘västgötaklimax’
5
 kent: ‘Ik 

weet niet of het begrip “västgötaklimax” bestaat in het Vlaams […]’ (‘Jag vet inte om 

begreppet “västgötaklimax” existerar i flamländskan […]’) (Andersson 2003). Ook de titel 

van zijn formele literaire recensie over de Nederlandse roman Isbärarna luidt: ‘Västgöta-

klimax in het Vlaams’ (‘Västgöta-klimax på flamländska’) (Andersson 2003). 

 

In de formele recensie van Jesper Högström is een duidelijk voorbeeld te vinden van een 

stereotyp beeld dat de Zweden over de Nederlanders hebben: 

 

Voor diegene die dachten dat alle Hollanders hasj roken, hun vrouwen aan elkaar 

uitwisselen en broeken met brede pijpen dragen, is een bezoek aan Anna Enquists 

platteland aan te bevelen: het lijkt namelijk een natuurlijke omgeving voor 

ineenstortende relatiedrama’s te zijn (För den som trodde att alla holländare var 

haschrökande hustrubytare med utsvängda byxor är ett besök på Anna Enquists 

landsbygd att rekommendera: den framstår som en naturlig skådeplats för nertonade 

relationsdramer) (Högström 2003). 

 

Magnus Eriksson meent in één van Enquists romans een spoor terug te vinden van het 

Nederlandse calvinisme: 

 

Wanneer Nico een geestelijke instorting moet doormaken om zijn schuld in te zien, 

krijgt het psychologisch determinisme ook een vlaag calvinistische predestinatieleer 

over zich heen (När Nico måste genomgå ett själens fall för att se sin skuld, får den 

psykologiska determinismen också en släng av calvinistisk predestionationslära) 

(Eriksson 2004). 

 

Anna Enquist wordt in geen enkele formele of informele literaire recensie met een andere 

auteur vergeleken. 

 

                                                 
5
 Deze term is in het Nederlands gekend onder de benaming ‘anticlimax’. 
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5.2 Cees Nooteboom (1933) 

5.2.1 Algemeen inleidende samenvatting 

 

De ontvangst van Nootebooms romans Ritualer, Philip och de andra, Alla själars dag en 

Paradiset förlorat is gematigd positief te noemen. Alle informele recensies zijn positief 

zoals ook het merendeel van de formele recensies. Slechts twee formele recensies zijn 

uitgesproken negatief. De recensenten van deze recensies hebben voornamelijk bezwaren 

tegen Nootebooms reflecterende en filosofische verhaalstijl die als pretentieus, oninteressant 

en nietszeggend ervaren wordt. Ook de positievere recensies hebben hier en daar wel een 

opmerking. Eén van de kritieken die vaak terugkeert, is gericht tegen Nootebooms 

personages die te weinig uitgewerkt zijn en daardoor ondoorleefd overkomen. 

 Er worden jammer genoeg geen uitspraken gedaan met betrekking tot de imagologie. Het 

is, net als bij de literaire recensies over Anna Enquists werk, opvallend hoe vaak de Zweden 

termen als ‘Hollands’ en ‘Nederlands’ door elkaar gebruiken. Aangezien Nooteboom 

afkomstig is uit Den Haag zijn beide termen strikt genomen wel van toepassing. Toch 

gebruikt één recensent de term ‘Hollands’ wanneer hij duidelijk het Nederlands(talig)e 

proza bedoelt. In een andere formele recensie wordt ook de grens tussen België en 

Nederland opgeheven wanneer de recensent vermeldt dat Hugo Claus en Cees Nooteboom 

landgenoten zijn. 

 

5.2.2 Kwalitatieve inhoudsanalyse 

 

Classificatie 

De meeste formele als informele literaire recensies gaan niet dieper in op een specifieke 

classificatie van het besproken boek. Ze hebben het simpelweg over ‘dit boek’ of ‘deze 

roman’. Enkel in de literaire recensies over Philip och de andra wordt hieromtrent iets meer 

genuanceerd. Alle recensies over dit boek expliciteren dat het om Nootebooms debuutroman 

gaat die pas na vijftig jaar naar het Zweeds werd vertaald. Twee formele en één informele 

recensent spreken over het vernieuwende aspect van dit werk voor de tijd waarin het voor 

het eerst in Nederland verscheen:  

 

De tweeëntwintigjarige schrijver werd gehuldigd als een vroegrijp genie en 

vernieuwer van het Hollandse proza (Den 22-årige författaren hyllades som ett 

brådmoget geni och förnyare av den holländska prosan) (Andersson 2003). 
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Een jonge, onbekende Cees Nooteboom, slechts tweeëntwintig jaar oud, had een 

verhaal geschreven dat totaal anders was dan de realistische Nederlandse roman die 

in 1955 in de mode was (En ung, okänd Cees Nooteboom, bara 22 år gammal, hade 

skrivit en berättelse som var totalt annorlunda den nederländska romanen som var på 

modet 1955) (Talgre 2003). 

 

Met zijn romantisch – magische, bijna sprookjesachtige toon stond het boek in fel 

contrast met het overheersende realisme in de toenmalige Nederlandstalige 

romankunst (Med sitt romantiskt-magiska, nästan sagoaktiga tonfall stod boken i 

bjärt kontrast till den förhärskande realismen i den samtida nederländsspråkiga 

romankonsten) (Ninna 2010). 

 

Een laatste specifiekere classificatie uit een formele literaire recensie over de roman Philip 

och de andra omschrijft dit werk als volgt: 

 

De roman is een merkwaardige mengeling van een sterk besnoeid realisme en 

surrealisme, eenvoudig verpakt in een reisverhaal met picareske kenmerken 

(Romanen är en underlig blandning av starkt beskuren realism och surrealism, 

torftigt paketerat i en reseskildring med drag av pikaresk) (Larsson 2003). 

 

Zoals reeds vermeld werd, is er in de literaire recensies over de overige romans hieromtrent 

weinig informatie te vinden. Blijkbaar is het ook niet zo simpel om Nootebooms werk te 

etiketteren. Daniël Sandström beweert in zijn formele recensie over Paradiset förlorat, naar 

aanleiding van de tekst op de Zweedse boekomslag, dat ‘zelfs de uitgeverij niet eens weet 

wat voor boek dit is’ (‘Inte ens förlaget vet vad detta är för bok’) (Sandström 2006). 

 

Inhoud 

Een aantal recensenten wijzen op steeds terugkomende thema’s in het werk van Cees 

Nooteboom: 

 

Cees Nooteboom heeft, zoals gekend is, de dood als centraal begrip in zijn  

auteurschap sinds zijn debuut in 1955. Hij werd in 1933 in Den Haag geboren […] 

men kan op geen enkele manier zeggen dat Nooteboom afwijkt van zijn voormalige 

literaire pad met deze nieuwe roman die nu in het Zweeds is verschenen: Alla själars 
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dag (Cees Nooteboom har, såvitt bekant, död som centrala begrepp i sitt 

författarskap alltifrån debuten 1955. Han är född 1933, i Haag [...] man kan inte på 

något sätt säga att Nooteboom avviker från sin tidigt anträdda litterära väg med den 

nya roman som i dag kommer på svenska: Alla själars dag) (Werkelid 2001). 

 

De tegenwoordig zo welbekende Nooteboomse thematieken – het reizen, het 

zoekende, de ingetogen weemoed – zijn al in dit eerste werk terug te vinden  

(Den numera så välkända Nooteboomska tematiken – resandet, sökandet, det 

stillsamma vemodet – står alltså att känna igen redan i detta förstlingsverk) 

(Lagerholm 2003).  

 

Dat de Zweden Nootebooms debuutroman pas 48 jaar na zijn verschijning konden lezen, 

had geen nefaste gevolgen voor de beoordeling van de inhoud. Uit een tweetal formele 

recensies kan worden afgeleid dat het verhaal geenszins als ouderwets werd aangevoeld: 

 

Het spannendste met Philip och de andra is natuurlijk niet de historische, maar de 

hedendaagse leeservaring, precies nu, in de bijzondere, brutale wereld waar wij bijna 

veertig jaar later in leven. En het merkwaardige is dat Philip och de andra zo 

eigentijds aanvoelt, zo… onmiddellijk en belangrijk (Det mest spännande med Philip 

och de andra är förstås inte det litteraturhistoriska utan läsupplevelsen nu, precis nu, 

i den underliga, brutala värld där vi råkar leva nästan 40 år senare. Och det märkliga 

är att Philip och de andra känns så nutida, så... omedelbar och angelägen) (Talgre 

2003). 

 

Maar ik vermoed dat er niet enkel een literaire roem aan de basis ligt van de uitgave. 

In Philip och de andra zitten gevoelens van ontheemdheid en verdwaaldheid in het 

leven die vermoedelijk even sterk zijn onder de jongeren van vandaag als toen het 

boek aan het begin van de jaren vijftig geschreven werd (Men jag misstänker att det 

inte bara ligger litterär berömmelse bakom utgivandet. Det finns i Philip och de 

andra en upplevelse av rotlöshet och vilsenhet i tillvaron som förmodligen är lika 

stark bland ungdomar idag som när boken skrevs i början av femtiotalet) 

(Leijonhufvud 2005). 

 

In twee andere formele literaire recensies worden Nootebooms verhalen vergeleken met die 

van Hugo Claus. Sandström merkt hierover op dat Nooteboom ‘niet even gewelddadig is als 
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Hugo Claus en misschien ook niet even geëngageerd’ (‘[…] inte lika våldsam som Hugo 

Claus. Kanske inte lika engagerad heller’) (Sandström 2006). Crister Enander sluit zich hier 

min of meer bij aan en trekt deze vergelijking verder door op stijlniveau (zie onder Stijl).  

 

Verder wijst Gunder Andersson er in zijn formele recensie op dat Nootebooms debuut 

Philip och de andra, ondanks een aantal thema’s, die hij typisch lijkt te vinden voor 

mannelijke debutanten, toch origineel is: 

 

Het thema is bijna een vast sjabloon voor mannelijke debutanten: een jonge man op 

reis […] maar dat wat het van de massa onderscheidt, is niet enkel de romantische, 

sprookjesachtige toon en de haastige sprongen tussen verschillende niveaus van tijd 

en milieus, maar voornamelijk de verhalen in het verhaal. De roman vormt zich tot 

een gesofisticeerde historie over het verhaal als zin van het leven, ongeacht de 

ervaringen, die hier verschuiven in waarheid. Deze verhalen smelten samen tot een 

prozalegering, samengehouden door de zwerftocht van de jonge ikverteller doorheen 

een ongrijpbare wereld, waar concrete ervaringen soms storend en pijnlijk kunnen 

zijn, maar waar de droom over de grote liefde de drijfveer is […]. Sensualiteit, 

weemoed en magie – zie daar de drie-eenheid die Nootebooms debuutroman tot iets 

buitengewoons maakt (Temat är närmast schablonartat för manliga debutanter: ung 

man på resa […] men det som skiljer den från mångden är inte bara den romantiska, 

sagoaktiga tonen och de raska skutten mellan tidsplan och miljöer, utan framför allt 

berättelserna i berättelsen. Romanen formar sig till en sofistikerad historia om 

berättandet som livets mening, oavsett erfarenheter, som här i sanning är skiftande. 

Dessa berättelser smälter samman till en prosalegering, sammanhållen av den unge 

jagpersonens vandring genom en ogripbar värld, där konkreta upplevelser ibland kan 

vara störande och smärtsamma, men där drömmen om den stora kärleken bär stegen 

framåt [...] Sensualism, vemod och magi – se där den treenighet som gör 

Nootebooms debutbok till något utöver det vanliga) (Andersson 2003). 

 

Ook de recensent van een informele recensie over ditzelfde boek geeft blijk van een 

originaliteit op het vlak van de inhoud. Ze is gefascineerd door de plot omdat het niet te 

vergelijken is met wat ze tot dan toe al had gelezen (Ninna 2010).  

 

De twee formele recensies over Alla själars dag merken op dat deze roman voornamelijk is 

opgebouwd rond allerlei ‘speculaties en reflecties omtrent de geschiedenis in het algemeen’ 
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(‘[…] spekulationer och reflextioner kring historien i allmänhet’) (Karlsson 2001). Werkelid 

beweert zelfs het volgende: ‘Er gebeurt niet veel in Alla själars dag. Men zou kunnen 

stellen dat heel wat in de roman uit intellectuele paringen bestaat’ (‘Det händer inte mycket i 

Alla själars dag. Man skulle kunna säga att åtskilligt i romanen består av intellektuella 

parningsakter’) (Werkelid 2001). 

 

De formele recensies over Paradiset förlorat zijn over het algemeen iets minder positief te 

noemen met betrekking tot de inhoud van deze roman. Sandström zegt: ‘Er is een plot, maar 

het is vrij afwezig’ (‘Det finns en handling, men den är lite disträ’) (Sandström 2006). 

Enander vindt dat het eerste deel psychologische geloofwaardigheid mist en dat de roman 

hierdoor het risico loopt een ‘pijnlijke, te hoogdravende (en daardoor onbedoeld komische) 

literaire tekst’ te worden (‘Redan här brister romanens psykologiska trovärdighet och 

riskerar att närma sig det pinsamma pekoralet’) (Enander 2006).  

 

Stijl 

Nootebooms schrijftaal valt bij het merendeel van de literaire recensies in de smaak. Maarja 

Talgre prijst in haar formele recensie ook Per Holmer, die de mooie taal in Philip och de 

andra ‘zo gehorig en strak in Nootebooms aard’ naar het Zweeds heeft vertaald (‘[…] det 

vackra språket som Per Holmer tolkat så lyhört och stramt i Nootebooms anda’) (Talgre 

2003). Een informele recensent spreekt over een ‘ongehoord mooie taal, die poëtisch, 

dromerig en bijna surrealistisch is’ (‘Språket är poetiskt, drömskt, nästan på gränsen till 

surrealistiskt. Oerhört vacker!’) (Ninna 2010).  

 

Niet alle commentaren zijn echter even lovend. Åke Leijonhufvud verwijst naast het feit dat 

hij de opbouw van Philip och de andra onduidelijk vindt nog naar een ander element:  

 

Philip och de andra lijdt hier en daar aan een tekort wat het uitwerken van de 

personages betreft en aan een onduidelijke compositie. Het is niet altijd gemakkelijk 

om de kronkelende verhaallijnen te volgen aangezien ze in elkaar verdwijnen zoals 

de ranken van een rozenstruik (Philip och de andra lider här och var av en brist på 

gestaltning och en otydlighet i kompositionen. Det är inte alltid lätt att följa de 

vindlande berättelserna där de försvinner in i varandra som revor i en törnrosbuske) 

(Leijonhufvud 2005). 
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Leijonhufvud is niet de enige formele recensent die vindt dat Nootebooms personages te 

weinig uitgewerkt zijn. Ook Sandström en Enander merken over Paradiset förlorat op dat 

‘zijn personages niet zo veel meer worden dan alleen maar personages’ (‘Hans 

romankaraktärer blir inte så mycket mer än just romankaraktärer’) (Sandström 2006): 

 

[…] geen enkel personage uit de roman wordt tot leven gewekt […]. Ze zijn en 

blijven doorheen de hele roman schetsmatige ‘papfiguren’ die zich buiten de 

bekrompen sfeer van de elegante zinnen weigeren te bewegen ([…] ingen av 

romanens gestalter väcks till ett liv [...]. De är och förblir genom hela romanen 

skrivbordkonstruktioner; pappfigurer som vägrar att röra på sig utanför de eleganta 

meningarnas snäva sfär) (Enander 2006). 

 

Een andere opmerking die ook met Nootebooms personages te maken heeft, komt van de 

formele recensent Carl Otto Werkelid. Hij vindt dat de taal van de hoofdpersonages uit 

Paradist förlorat niet past bij die personages zelf, maar ‘al te veel de toon en de kleur heeft 

van een oudere, geschoolde heer’ (‘[…] alltför mycket har ton och färg av äldre bildad 

herre’) (Werkelid 2006).  

 

Zoals reeds eerder aangehaald, vergelijkt Crister Enander de stijl van Nooteboom met die 

van Claus: 

 

 Waar Nooteboom edel en verfijnd is, is Claus al foeterend rauw en vulgair, waar 

Cees Nooteboom nobel is en overdreven pronkt met zijn diepe en brede scholing, is 

Hugo Claus banaal en noemt hij de dingen en verschijnselen bij hun correcte naam 

(Där Nooteboom är ädel och förfinad är Claus frustande rå och vulgär, där Cees 

Nooteboom är själsfin och prålar i överkant med sin breda och djupa bildning är 

Hugo Claus vulgär och nämner saker och företeelser vid deras rätta namn) (Enander 

2006). 
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Beleving 

Bij het lezen van Philip och de andra ervoer de formele recensent Marianne Jeffmar een 

gevoel van herkenning: 

 

Het trof me in mijn hart en deed mij herinneringen ophalen. Ik liftte ook door Europa 

in de jaren vijftig, op jacht naar de ultieme ervaring, sferen opsnuiven, kleuren, 

geuren. Het verschil was dat ik geen roman schreef toen ik thuis kwam. Ik was 

twintig jaar! (Det träffade mig i hjärtat och får mig att minnas. Jag liftade också i 

Europa på 50-talet, på jakt efter den slutliga upplevensen, sög upp stämmningar, 

färger, dofter. Skillnaden var att jag inte skrev en roman när jag kom hem) (Jeffmar 

2003). 

 

Ze is dan ook diep onder de indruk dat Cees Nooteboom ‘als éénentwintigjarige erin slaagde 

om zijn indrukken in een romanvorm te gieten’ (‘Jag är djupt imponerad av Cees 

Nooteboom som vid 21 års ålder klarade av att stöpa om sina intryck i romanform) (Jeffmar 

2003). 

 

De auteur van de enige informele recensie over ditzelfde boek verklaarde hiervoor nog nooit 

iets van Nooteboom gelezen te hebben en vond het ‘onmiskenbaar een ervaring’ (‘onekligen 

en upplevelse’) (Ninna 2010):  

 

Het las in elk geval gemakkelijk. Het was bijna alsof de tekst zelf de ogen langs de 

tekst schoof […] Misschien niet heel simpel om te begrijpen. Maar wie heeft gezegd 

dat alles simpel moest zijn? […] Het is heel duidelijk dat ik nieuwsgierig ben 

geworden naar Nooteboom en ik wil graag meer van hem lezen (Den var lättläst i 

alla fall. Nästan som om texten själv föste ögonen vidare längs texten [...] Kanske 

inte helt enkel att begripa. Men vem har sagt att allt måste vara enkelt? [...] Helt klart 

har jag blivit nyfiken på Nooteboom och jag vill gärna läsa mer av honom) (Ninna 

2010). 

 

Eén van de twee informele recensenten die over Paradiset förlorat schreven, had ook een 

positieve ervaring na het lezen van de roman. Hoewel hij of zij niet zo’n aangename 

herinnering had overgehouden aan een vroegere lezing van Nootebooms werk, slaagde deze 

roman er blijkbaar wel in een betere indruk na te laten:  
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Mijn vrienden, ik heb een fantastische ervaring gehad! […] Meer dan tien jaar 

geleden las ik een werk van Nooteboom en vanuit die herinnering zou ik zeggen dat 

hij hoogst respectabele, intellectuele, technisch bekwame, maar een beetje saaie 

romans schrijft. Het soort romans dat men leest wanneer men goed is opgevoed, 

meestal om zijn of haar goede smaak te demonstreren. Maar ik moet begonnen zijn 

met het verkeerde boek of misschien was ik gewoonweg nog te jong toen zijn werk 

voor het eerst mijn pad kruiste (Mina vänner, jag har haft en helt fantastisk 

upplevelse! [...] Det är mer än 10 år sedan jag läste något av Nooteboom, och skulle 

jag beskrivit honom ur minnet hade jag sagt att han skriver högst respektabla, 

intellektuella, tekniskt skickliga, men lite tråkiga romaner. Sådana där man läser för 

att man är väluppfostrad, mest för att demonstrera sin goda smak. Men jag måste ha 

börjat med fel bok. Eller kanske var jag helt enkelt för ung när hans verk sist kom i 

min väg) (Anoniem 2009). 

 

Volgens Crister Enander drukt de aanpak van Nooteboom op de algemene beleving van de 

roman. Het ‘probleem met deze nieuwe roman Paradiset förlorat’ heeft te maken met het 

feit dat het ‘geschreven is in al te dunne lucht. De schrijver heeft moeite om te ademen en de 

lezer krijgt geen zuurstof. Het geheel is bijzonder elegant, elke regel afzonderlijk is met 

uiterste literaire precisie geformuleerd, maar het blijft reukloos en ondoorleefd’ (‘[…] 

skriven i alltför tunn luft. Författaren har svårt att andas, läsaren får inget syre. Det hela är 

synnerligen elegant, varje enskild rad är välformulerad med ytterst litterär precision. Men 

det blir doftlöst och blodlöst’) (Enander 2006).  

 

Beoordeling 

Het merendeel van de literaire recensies over de romans van Cees Nooteboom zijn positief. 

Deze dertien positieve literaire recensies bevatten negen formele en alle vier de informele 

literaire recensies. De twee romans met de meeste positieve recensies zijn Philip och de 

andra en Paradiset förlorat. De expliciet lovende commentaren over deze romans klinken 

als volgt: 

 

Een interessante proloog van wat een ongewoon, uit één stuk gegoten en verrijkt 

auteurschap zou worden (En intressant prolog till vad som skall bli ett ovanligt 

helgjutet och berikande författarskap) (Lagerholm 2003). 
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[...] deze uitzonderlijk leeswaardige roman ([...] denna exceptionellt läsvärda roman) 

(Jeffmar 2003). 

 

Tot slot is dit wederom een boek dat een grandioze meester laat zien. Een groot klein 

boek om opnieuw te lezen (Tillslut är det återigen en bok som uppvisar en grandios 

mästare. En stor liten roman att läsa igen) (Anoniem 2007). 

 

[…] een kleine parel ([…] en liten pärla) (Anoniem 2009). 

 

Opvallend is dat ook de twee negatieve en de twee gematigd positieve recensies betrekking 

hebben op deze twee boeken.  

Thomas H. Larsson vindt Philip och de andra ‘buitengewoon oninteressant en babbelachtig’ 

(‘[…] sällsynt ointressant och pladdrig’) (Larsson 2003). Aan het einde van zijn formele 

recensie besluit hij:  

 

Nee, ik zie geen grote aanleiding om met de verscheidene, recente, leeswaardige 

romans in het achterhoofd terug te grijpen naar dit jeugdwerk en ik ben ervan 

overtuigd dat Cees Nooteboom mijn mening deelt (Nej, jag ser ingen större 

anledning att med åtskilliga sena läsvärdiga romaner i färskare minne återvända till 

denna ungdomsprodukt och jag är övertygad om att Cees Nooteboom delar min 

uppfattning) (Larsson 2003). 

 

De recensent van de negatieve formele recensie over Paradiset förlorat besluit na een 

positieve opmerking toch dat 

 

[…] deze zaken er niet in slagen de roman te redden. Die was al gehavend van bij 

het begin. Paradiset förlorat is begraven in een luchtige elegantie en esthetische 

effectzoekerij, verstikt door een al te speculerende stem die filosofisch probeert te 

zijn, maar enkel pretentieus wordt en die wereldwijs, bereisd en internationaal 

grandioos wil zijn, maar plat en nietszeggend blijft ([…] dessa sakor förmår inte att 

rädda hans roman. Den har havererat från början. Paradiset förlorat är begravd i 

fluffig elegans och estetiskt effektsökeri, kvävd av en alltför spekulerad stämma som 

försöker vara filosofisk men enbart blir pretentiös, som vill vara världsvan och berest 

och internationellt grandios men som förblir platt och intetsägande) (Enander 2006). 
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Algemeen beschouwd kunnen we met deze twee negatieve literaire recensies in het 

achterhoofd spreken over een gematigd positieve receptie. 

 

5.2.3 Imagologische analyse 

 

Vijftien van de zeventien literaire recensies vermelden dat het om een vertaling gaat. De 

twee die dat niet doen zijn beiden informele recensies. Verder is het opvallend hoe vaak de 

termen ‘Nederlands’ (nederländsk) en ‘Hollands’ (‘holländsk’) door elkaar gebruikt worden 

met een lichte voorkeur voor de laatste. In één formele recensie wordt de term ‘Hollands’ 

(‘holländsk’) zelfs gebruikt om te verwijzen naar het gehele Nederlands(talig)e proza 

(Andersson 2003).  

In de geanalyseerde literaire recensies over de romans van Nooteboom wordt geen enkele 

uitspraak gedaan in verband met stereotiepe beelden of clichés. Nooteboom wordt wel 

vergeleken met de Vlaamse Hugo Claus en in één van die formele recensies maakt de 

recensent een fout. Crister Enander omschrijft Hugo Claus namelijk als een landgenoot van 

Cees Nooteboom: ‘Het is onmogelijk af te stappen van een vergelijking tussen Cees 

Nooteboom en de landgenoot en collega Hugo Claus’ (‘Det är omöjligt att avstå ifrån att 

jämföra Cees Nooteboom med landsmannen och kollegan Hugo Claus’) (Enander 2006). 

 

5.3 Hugo Claus (1929-2008) 

5.3.1 Algemeen inleidende samenvatting 

 

Tijdens de analyse van de verschillende literaire recensies viel het onmiddellijk op dat Hugo 

Claus geen onbekende naam is in Zweden. Uit bijna alle formele literaire recensies kon 

worden afgeleid dat de recensent reeds vertrouwd is met Claus’ werk. Op dit punt 

verschillen ze met de meeste informele literaire recensies. Sommige informele recensenten 

verklaarden wel al eens van Claus gehoord te hebben omdat hij naar voren werd geschoven 

als Nobelprijskandidaat, maar waren helemaal nog niet vertrouwd met zijn oeuvre:  

 

Klaarblijkelijk werd hij vaak genoemd in verband met de Nobelprijs, voor zijn dood 

in 2008 natuurlijk. Het was niemand die ik kende. Ik leende het boek op goed geluk 

(Tydligen har han ofta nämnts i nobelprissammanhang, före sin död 2008 förstås. 

Det var inget jag kände till, jag bara lånade boken på måfå) (Anoniem 2010). 
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De aandacht die Hugo Claus in Zweden kreeg van de literaire critici en de pers prikkelde de 

nieuwsgierigheid van de informele lezers en zette er toe aan één van zijn werken te lezen: 

 

Hugo Claus werd door literatuurkenners en verschillende professionele analytici 

genoemd als één van de populairste pretendenten naar de Nobelprijs voor de 

literatuur. Naar aanleiding hiervan ben ik lang nieuwsgierig geweest naar wat zijn 

auteurschap te bieden heeft (Hugo Claus brukar av litteraturkännare och diverse 

proffstyckare nämnas som en av de hetaste pretendenterna till nobelpriset i litteratur. 

Av den anledningen har jag länge varit nyfiken på att veta vad hans författarskap har 

att erbjuda) (Anoniem 2005). 

 

Door de band genomen is de receptie van Claus’ romans vanaf 1995 gematigd positief. De 

minder gunstige literaire recensies waren voornamelijk gericht tegen de roman Ofullbordad 

förfluten tid en de meest gunstige waren voor Andjakten.  

 

Uit de imagologische analyse van deze literaire recensies komen twee sterke beelden naar 

voren. Allereerst kan er afgeleid worden dat België zich, voor de Zweden althans, nog niet 

heeft kunnen bevrijden van zijn reputatie als land vol pedofilie en ten tweede blijken een 

aantal Zweden met de gedachte rond te lopen dat de twee taalgemeenschappen in het 

artificiële België haast niets met elkaar te maken hebben en enkel de nationale voetbalploeg 

hen samen houdt.  

 

5.3.2 Kwalitatieve inhoudsanalyse 

 

Classificatie 

Een opvallend onderscheid tussen de informele en formele literaire recensies op dit vlak is 

dat de formele recensies iets specifieker zijn in de classificatie van het besproken boek. De 

informele recensies hebben het enkel over ‘het boek’ of ‘de roman’ terwijl de auteurs van de 

formele recensies spreken over: ‘een moderne klassieker’, ‘een Belgisch noodlotsdrama’ of 

in het geval van Andjakten: ‘debuutroman’. Gunder Andersson benadrukt het dramatische 

karakter van Ofullbordad förfluten tid wanneer hij schrijft dat ‘dit boek aanvoelt als een 

eenakter voor twee personen, armzalig gemaskeerd als roman’ (‘Den här boken känns som 

en enaktare för två personer, nödtorftigt maskerad till roman’) (Andersson 2000). 
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Inhoud 

Bijna alle formele én informele recensies geven de verhaallijnen van het besproken boek 

weer. Hierbij wordt vaak verwezen naar de tijd waarin de verhalen zich afspelen 

(bijvoorbeeld na de tweede wereldoorlog) en de plaats (een eiland, het Vlaamse platteland, 

enzovoort).  

Dat de meeste formele recensenten en één informele recensent al goed op de hoogte zijn van 

Claus’ werk, blijkt onder andere uit het feit dat ze er op wijzen dat de motieven en thema’s 

die in het besproken boek voorkomen ook terug te vinden zijn in andere romans van Claus:  

 

[…] één van de schrijver zijn terugkerende, grote thema’s: de katholieke hypocrisie 

in België’ ([…] ett av författarens blivande stora teman: det katolska bigotteriet i 

Belgien) (Karlsson 2002). 

 

Zoals gewoonlijk zijn zijn personages bondig en spreken de hoofdrollen van de 

roman vanuit verschillende hoofdstukken (Som vanligt är hans personer korthuggna 

och romanens huvudroller berättar utifrån olika kapitel) (Blaskan 2002). 

 

Hier bespeurt de Claus-lezer terugkomende motieven in zijn auteurschap: de kritiek 

op de katholieke Kerk, het slingeren tussen verschillende taalregisters en, het meest 

nadrukkelijkste, de gevormde discussie over de in 1831 geconstrueerde – met de 

nadruk op geconstrueerde – nationale staat (Reden här märker Claus-läsaren 

återkommande motiv i författarskapet: kritiken mot den katolska kyrkan, pendlandet 

mellan olika språknivåer, och, mest antytt, den gestaltade diskussionen om den 1831 

konstruerade – medbetoning på konstruerade – nationalstaten (Anoniem 2007). 

 

De handeling wordt steeds schokkender en de kwaadaardigheid steeds meer onthuld. 

Detail wordt aan detail toegevoegd. Dat is een deel van Hugo Claus’ specialiteit [...] 

(Handlingen blir alltmer upprörande och ondskan alltmer avtäckt. Detalj läggs till 

detalj. Det här är lite av Hugo Claus specialitet [...]) (Anoniem 2000). 

 

Ook de opbouw van het verhaal in de debuutroman Andjakten is volgens Pelle Andersson 

typisch voor Claus: ‘Zoals gebruikelijk bij Claus zijn er hier een deel bijverhalen en kleine 

zijpaden – maar het merkwaardigste is dat Claus reeds toen een verhaal zo extreem kon 

comprimeren’ (‘Som brukligt hos Claus finns här en del bihistorier och små utflykter – men 
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det märkvärdigaste är att Claus redan då kunde komprimera en historia så extremt’) 

(Andersson 2002). 

 

Een anonieme formele recensent merkt op dat de roman Andjakten, in tegenstelling tot de 

meeste andere romans van Claus, niet het nationale trauma van België als hoofdthema heeft, 

maar dat deze roman ‘eerder een verhaal is over outcasts, isolatie en menselijke 

tekortkomingen wat evengoed uit Zweedse romans over geïsoleerde uithoeken gehaald zou 

kunnen worden’ (‘Snarare är detta en berättelse om utanförstående, isolering och mänskliga 

tillkortakommanden som lika gärna kunde vara hämtade ur svenska romaner om isolerade 

avkrokar’) (Anoniem 2007). Misschien ligt deze herkenbaarheid voor de Zweden deels aan 

de basis voor het succes van deze roman in de onderzochte recensies. 

 

Stijl 

Bo Bjelvehammar wijst op de beeldspraak die Claus in zijn roman Andjakten hanteert: ‘Het 

zijn geen afgewerkte beelden, de lezer moet zelf werken en deelnemen en gehelen scheppen 

in een wereld, die heel gesloten is’ (‘Det är inga färdiga bilder, läsaren måste själv arbeta 

och delta och skapa helheter i en värld, som är mycket sluten’) (Bjelvehammar 2002). Een 

ander stijlmiddel waar een aantal formele en informele recensies op wijzen, is het vertel- en 

tijdsperspectief. Een anonieme auteur, die op zijn of haar blog regelmatig een informele 

literaire recensie plaatst, deelt haar ervaring met Claus’ Skam mee:  

 

Claus verandert vaak van tijdsperspectief door middel van flashbacks, hallucinatie 

enzovoort, op hetzelfde moment waarop de verteller zich focust op de verschillende 

personages in de verschillende hoofdstukken. Men wordt onzeker over wie het gaat 

en in welke tijd men zich bevindt. Claus’ verteltechniek wordt wel eens beschreven 

als filmisch en dat kan ik beamen. Men kan zich voorstellen hoe de camera in- en 

uitzoomt (Claus byter ofta tidsperspektiv genom flashbacks, hallucinationer och 

liknande, samtidigt som berättarrösten fokuserar på olika personer i olika kapitel. 

Man blir osäker på vem det handar om och var i tiden man befinner sig. Claus 

berättarteknik har beskrivits som filmisk och det kan jag verkligen hålla med om. 

Man kan föreställa sig hur kameran zoomar ut och in) (Anoniem 2010). 

 

Deze informele recensent voegt daar nog aan toe dat ‘Claus geweldig goed schrijft’ (‘Claus 

skriver väldigt bra’) (Anoniem 2010).  
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Ook Andersson schrijft in zijn formele literaire recensie dat er ‘weinig schrijvers op zo veel 

vertelniveaus kunnen schrijven zoals Claus dat doet’ (‘Få författare kan skriva på så många 

berättarplan som Claus gör’) (Andersson 2002).  

 

Verder is zijn er nog één formele en één informele recensie die een uitspraak doen met 

betrekking tot de stijl. Jan Karlsson is verrast dat Claus op negentienjarige leeftijd, toen hij 

Andjakten schreef, reeds beschikte over een ‘rijpe taal en stijl’ (‘[…] en mognad som 

inbegriper såväl språket och stilen’). (Karlsson 2002). De informele recensie heeft het over 

‘een heel suggestieve vertelstijl die ik nog nooit eerder ben tegengekomen’ (‘En mycket 

suggestiv berättarstil som jag aldrig tidigare stött på’) (Stigh 2005). 

 

Beleving 

In vier van de elf literaire recensies vermeldt de recensent zijn of haar beleving tijdens of na 

het lezen van het werk.  

Pelle Andersson was al vertrouwd met Claus’ werk alvorens hij een formele literaire 

recensie over Andjakten schreef. Hij vindt het merkwaardig om zijn debuutroman pas een 

halve eeuw nadat Claus die had geschreven te lezen, maar voelt zich meteen vertrouwd met 

de ‘schunnigheid’ van het boek (‘Det är märkligt att läsa en debutbok så här ett halvsekel 

senare […] jag känner mig omedelbart hemma i snusket’) (Andersson 2002). Dat zijn 

algemene leeservaring van dit boek aangenaam te noemen is, bewijzen zijn volgende twee 

uitspraken: ‘Het is een plezier om een boek van honderdvijftig pagina’s te lezen dat 

aanvoelt als één van vierhonderd’ (‘Det är en glädje att läsa en bok på 150 sidor som känns 

som fyra hundra’), ‘Het is een enorme vreugde om deze negentienjarige uit Brugge te lezen’ 

(‘det är en ren fröjd att läsa 19-åringen från Brygge’) (Andersson 2002).  

Karlsson ervoer een grote spanning tijdens het lezen. Tijdens een bepaalde passage in het 

boek Andjakten zet de spanning zich zelfs ‘als een zuigkracht vast in de maag van de lezer’ 

(‘[…] sätta sig som ett sug i läsarens mage’) (Karlsson 2002).  

De twee informele recensenten die iets vermelden over hun beleving hadden een minder 

aangename ervaring met één van Claus’ werken. De enige informele recensie over het boek 

Ofullbordad förfluten tid begint met de vermelding dat ‘dit niet onmiddellijk een 

geestverheffende lezing was’ (‘Tja, det här var ju inte direkt upplyftande läsning’) 

(Anoniem 2010). Een andere informele recensie over Skam gaat nog een stapje verder en 

verkondigt:  
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Voor de lezer, voor mij tenminste, is de lezing een constante hel. Nee, ik overdrijf, 

maar de vele seksuele passages zijn op een walgingwekkende manier beschreven. 

Soms krijg ik braakneigingen! Dus, ja, het thema van het boek is interessant, maar ik 

wil me niet slecht voelen wanneer ik lees. Het doet mij het boek wegleggen ondanks 

zijn overige kwaliteiten (För läsaren, åtminstone för mig, är läsningen något av ett 

helvete hela tiden. Nej, jag överdriver, men de många sexskildringarna är beskrivna 

på ett äckelväckande sätt [...]. Ibland får jag kväljningar! [...] Så, visst, bokens tema 

är intressant, men jag vill inte må dåligt när jag läser. Det får mig avfärda boken, 

trots dess övriga kvaliteter) (Anoniem 2010). 

 

Beoordeling 

Algemeen beschouwd waren acht van de elf literaire recensies positief. Specifiek gaat het 

om twee informele en zes formele recensies. De drie overige literaire recensies (twee 

informele en één formele) waren overwegend negatief. Alles bij elkaar kunnen we spreken 

van een gematigd positieve receptie. 

 

Alle formele recensies over de debuutroman Andjakten waren positief. De meeste van deze 

auteurs waren voornamelijk onder de indruk van de literaire kunsten van de jonge Claus:  

 

Dit is een klein meesterwerk van iemand die één van de grote namen uit zijn tijd zou 

worden. De knul was nog maar een tiener! Het is moeilijk om niet diep geïmponeerd 

te zijn (Detta är ett litet mästerstycke av någon som skulle komma att bli en av de 

främsta i sin tid. Grabben är bara tonåringen! Det är svårt att inte bli djupt 

imponerad) (Anoniem 2007). 

 

Ik kan het nog steeds niet bevatten dat Andjakten werd geschreven door een 

negentienjarige (Jag kan fortfarande inte begripa att Andjakten skrevs av en 

nittonåring) (Karlsson 2002). 

  

 Een meesterwerk (ett mästarprov) (Bjelvehammar 2002). 

 

Misschien ruikt uitgeverij Bonniers een Nobelprijs voor de literatuur voor de 

Belgische schrijver Hugo Claus. In dat geval met alle recht (Kanske vädrar Bonniers 

förlag ett Nobelpris i litteratur för den belgiske författaren Hugo Claus. I så fall med 

all rätt) (Nordgren 2002). 
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Een lovend debuut (en lovande debut) (Andersson 2002). 

 

De informele recensent vindt Andjakten zelfs ‘één van de beste romans van het vorige jaar’ 

(‘En av förra årets bästa romaner’) (Blaskan 2002). 

 

De receptie van Ofullbordad förfluten tid is iets minder gunstig. Twee van de drie literaire 

recensies zijn overwegend negatief. Zowel de formele literaire recensie van Gunder 

Andersson als de anonieme informele literaire recensie vinden dat ‘Claus beter kan dan dit 

boek’ (‘Hugo Claus kan bättre än så här’) of dat het niet het beste boek is van de auteur 

(‘[…] det här är inte författarens bästa bok’) (Andersson 2000), (Anoniem 2010). 

 

Ook één van de twee informele literaire recensies over Skam was overwegend negatief. De 

recensent laat haar beleving een grote rol spelen bij de algemene beoordeling van dit boek. 

Hij of zij is zich daar echter wel van bewust, aangezien hij of zij na het uiten van een 

negatief commentaar zichzelf probeert te relativeren omdat Claus een grote naam is en 

bijgevolg dus wel een goede schrijver zou moeten zijn:  

 

Een boek waar ik, de eerste keer dat ik het las, niet bepaald veel van hield en jammer 

genoeg ook de tweede keer niet. Ik vermoed sterk dat ik iets gemist moet hebben, 

want Claus wordt dé grote schrijver van België en mogelijke Nobelprijswinnaar 

genoemd. Jammer genoeg is het, nu hij overleden is, te laat (En bok som jag inte 

tyckte särskilt mycket om första gången jag läste den, och tyvärr inte andra gången 

heller. Misstänker starkt att det är jag som har missat något, eftersom Claus 

omnämns som Belgiens store författare och nobelpristagarkandidat. Fast nu är han 

död, så det är tyvärr försent) (Anoniem 2010). 

 

Ik zou dit boek over het algemeen niet aanraden en al zeker niet als middel om iets 

bij te leren over België, maar de critici lijken positief ingesteld te zijn ten opzichte 

van Hugo Claus dus ik denk dat het hier voornamelijk met persoonlijke smaak te 

maken heeft (Jag skulle nog inte rekommendera den generellt sett, och definitivt inte 

som ett medel för att lära sig mer om Belgien. Men kritikerna verkar vara positivt 

inställda till Hugo Claus, så jag tror att det handlar om personlig smak här) 

(Anoniem 2010). 
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De tweede informele recensie over Skam is wel positief en sluit af met de zin: ‘Een sterke 

roman die niemand onberoerd zou moeten laten’ (‘En stark roman som inte borde lämna 

någon oberörd’) (Stigh 2005). 

 

5.3.3 Imagologische analyse 

 

Alle literaire recensies vermelden dat het besproken boek een vertaling is. Hugo Claus 

wordt door elke recensent met het juiste land geassocieerd en met uitzondering van één 

formele literaire recensie, die Claus’ taal veralgemenend ‘het Nederlands’ (‘nederländskan’) 

noemt, wordt er meestal duidelijk gemaakt dat de brontaal Vlaams is (Anoniem 2002).  

 

De thema’s die in Claus’ romans worden behandeld, schetsen, hoewel het België uit de tijd 

waarin Claus schrijft niet helemaal hetzelfde is als dat van nu, niet zo’n positief beeld: 

 

Hij vertelt over zijn Vlaanderen, zijn België, maar in de eerste plaats niet over een 

land met een roemrijke geschiedenis (lees bijvoorbeeld Het verdriet van België, 

Belladonna of De geruchten), maar over een land en een volk met een ingedeukte 

moraal en verwrongen idealen zoals uitgesproken fraude, corruptie en seksuele 

perversies. Het is moeilijk om bij het lezen van dit schokkende verhaal niet de link te 

leggen met de choquerende pedofiele voorvallen in het land (Han berättar om sitt 

Flandern, sitt Belgien, men inte i första hand om ett land med en ärorik historia (Läs 

exempelvis Belgiens sorg eller Belladonna, Rykten), utan om ett land och ett folk 

med en inkrökt moral och snedvridna ideal som framföder fusk, korruption och 

sexuella perversioner. Det är svårt, vid läsningen av denna upprörande berättelse att 

inte associera också till de upprörande pedofilhändelserna i landet) (Anoniem 2000). 

 

De recensent van bovenstaande formele literaire recensie is de gevallen van pedofilie in 

België nog niet vergeten en aangezien hij of zij hierover in de tegenwoordige tijd schrijft, 

kan hieruit afgeleid worden dat hij of zij aanneemt dat pedofilie in België tot op de dag van 

vandaag nog steeds schering en inslag is. Naast dit beeld van België is ook de ‘moeilijke 

relatie’ tussen de twee taalgemeenschappen een besproken onderwerp. Volgens een 

anonieme recensent van een formele literaire recensie over Andjakten is het Belgische 

nationale elftal de enige ontmoetingsplaats tussen de twee taalgroepen en zorgt dat voor een 

zeer pessimistische kijk op de toekomst van België als nationale staat (Anoniem 2002). 

Deze stelling is misschien wat overdreven, maar het geeft in elk geval een duidelijk beeld 
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van de indruk die deze Zweed heeft over de onderlinge verhoudingen tussen Vlamingen en 

Walen in België anno 2002.  

 

De recensent van een informele literaire recensie over het boek Skam vermeldt in de 

inleiding tot de recensie dat hij of zij ‘eigenlijk al meer Belgische (doch uitsluitend 

Vlaamse) auteurs heeft gelezen’ (‘Jag har faktiskt läst flera belgiska (dock uteslutande 

flamländska) författare’) (Anoniem 2005). Even verderop zegt de recensent: ‘En zo kan men 

niet praten over België zonder te denken aan Hergés Tintin […] Een gemeenschappelijk 

thema voor alle lezingen was kolonialisme en racisme’ (‘Och så kan man ju bara inte tala 

om Belgien utan att tänka på Hergés Tintin […] Ett slags gemensamt tema för all läsningen 

har blivit kolonialism och rasism’) (Anoniem 2005). Door de Belgische boeken die deze 

recensent reeds had gelezen, werd de leesverwachting geschapen dat ook dit boek (Skam) 

van Hugo Claus dergelijke thema’s zou bevatten. Deze verwachtingen werden niet ingelost 

en de auteur besluit zijn informele recensie met de vermelding dat dit werk zich er niet toe 

leent meer te leren over België (‘[…] inte som ett medel för att lära sig mer om Belgien’) 

(Anoniem 2005).  

 

In een formele literaire recensie over Andjakten ziet de recensent in de motieven van dit 

werk een parallel met een aantal andere Zweedse schrijvers: ‘Een Zweed herkent 

gemakkelijk motieven zoals bij Enquist, Ekman, Lidman of Thorsten Jonsson’ (‘En svensk 

känner lätt igen motiv från Enquist, Ekman, Lidman eller Thorsten Jonsson’) (Anoniem 

2002). De vertelvorm van de roman wordt vergeleken met die van William Faulkners As I 

lay dying (Anoniem 2002).  

 

5.4 Willem Elsschot (1882-1960) 

5.4.1 Algemeen inleidende samenvatting 

 

De ontvangst van Willem Elsschots romans is opvallend positief. Nergens wordt een puntje 

van kritiek geuit en een aantal literaire recensies hebben het zelfs, met betrekking tot 

Bondfångst als Ost, over ‘meesterwerkjes’.  

Wat wel opvalt, is dat er niet één bruikbare informele literaire recensie te vinden was. 

Misschien wijst dit er op dat, hoewel Willem Elsschot bij de critici in de smaak valt, hij 

vermoedelijk nog niet bekend is bij het grote lezerspubliek. Het zou uiteraard ook toeval 

kunnen zijn of miscchien geeft het internet als database hier geen representatief beeld van 
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weer. Een experimenteel receptieonderzoek zou hierover allicht meer duidelijkheid kunnen 

scheppen, maar dat valt buiten het onderzoeksdomein van deze scriptie. 

 Uit één recensie kwam een duidelijke beeldvorming van België naar voren. De beschrijving 

die door de recensent in kwestie wordt gegeven, is niet bepaald negatief, maar ook niet 

positief. Na het lezen van de betreffende passage uit die literaire recensie kan er worden 

opgemaakt welke stereotiepe eigenschappen deze Zweedse recensent aan het Belgische volk 

toekent. Samengevat worden de Belgen hier gepercipieerd als onverstoorbare, rustige, 

verstandige, joviale en op zichzelf gerichte mensen.  

 

5.4.2 Kwalitatieve inhoudsanalyse 

 

Classificatie 

Het boek Bondfångst (Lijmen/ Het been) wordt in twee van de drie (formele) literaire 

recensies aangeduid met de term ‘minor classic’. Åke Leijonhufvud omschrijft het werk als 

een mengeling van ‘absurde fantasie, maatschappijkritiek en psychologisch realisme’ 

zonder dat het echt in één van bovenstaande categorieën kan worden ondergebracht 

(‘Bondfångst vinglar också mellan absurd fantasi, samhällskritik och psykologisk realism 

utan att riktigt bottna i någondera genren’) (Leijonhufvud 2006). En volgens Magnus 

Eriksson heeft Bondfångst ook iets weg van een ‘vrolijke schelmenroman’ (‘[…] som en 

glad skälmroman’) (Eriksson 2005).  

In de literaire recensies over het boek Ost zijn er weinig sprecifieke aanduidingen terug te 

vinden. De meeste recensenten hebben het simpelweg over ‘een roman’ (‘en roman’) of 

‘Willem Elsschots korte roman’ (‘Willem Elsschots korta roman’) (Sjögren 2008), 

(Eriksson 2008). De specifiekere omschrijvingen komen uit de recensies van Ragnar 

Strömberg, die spreekt over een ‘tragikomische klassieker’ (‘Elsschots tragikomiska 

klassiker Ost’) en Tore Winqvist, die dit werk onderbrengt in de stroming van het ‘sociaal-

realisme’ van de jaren dertig (‘1930-talets sociala realism’) (Strömberg 2008), (Winqvist 

2008).  

 

Inhoud 

Over zowel Bondfångst als Ost benadrukken verschillende recensenten het komische en 

ironische karakter van deze twee verhalen. Ragnar Strömberg heeft het over een ‘bijtende 

ironie’ die door Elsschot ‘meesterlijk wordt beheerst’ en een ‘messcherpe, effectieve 

hantering van komische pointes’ (‘[…] att den bitande ironin är mästerligt behärskad och att 

de komiska poängerna hanteras med en knivskarp effektivitet […]’) (Strömberg 2008). Daar 
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voegt hij nog aan toe dat het boek Ost een schoolvoorbeeld is van hoe leed en verbittering 

mee aan de basis kunnen liggen van een komische werking (‘[…] ett paradexempel på hur 

smärta och förbittring är komikens källflöden’) (Strömberg 2008).  

Åke Leijonhufvud brengt de komische en absurde gebeurtenissen in Bondfångst in verband 

met Elsschots maatschappijkritiek: hij ‘toont met welke brutaliteit en listigheid Boorman 

zich wijdt aan handelsstrategieën waarmee wij vandaag zo vertrouwd zijn dat we ze zonder 

blikken of blozen accepteren’ (‘[…] visar med vilken fräckhet och förslagenhet Boorman 

ägnar sig åt affärsmetpder som vi idag är så vana vid att vi accepterar dem utan att rodna’) 

(Leijonhufvud 2006). Ook Peter Ortman verwijst naar de parallel tussen de verhaallijn en de 

huidige Zweedse maatschappij: ‘Het motief is heel actueel in onze depressief gekante tijden 

[…] de vervreemding die hier en daar Frans Laarmans streven en persoonlijkheid 

overschaduwt, is ook terug te vinden in onze verbrokkelende welvaartsmaatschappij’ 

(‘Motivet är levande aktuellt i våra depressionskantade tider […] alienationen som då och 

då skuggar Frans Laarmans strävan och personlighet har också den hemortsrätt i vårt 

krakelerade välfärdssamhälle’) (Ortman 2008). 

 

Stijl 

De stijl van beide boeken wordt door Winqvist (2008), Ortman (2008) en Sjögren (2008) 

neutraal beschreven als zijnde nuchter, beknopt, droog, zakelijk en precies. In tegenstelling 

tot Winqvist en Sjögren is Eriksson (2005) van mening dat Elsschots stijl er net één is met 

een grote gevoelswaarde. 

Het commentaar van Ola Gustafsson is gekleurder. Zij is namelijk van mening dat Elsschots 

stijl ‘volmaakt’ is: ‘[…] de volmaakte stijlkunst waarmee Elsschot met veel tierlantijntjes 

zijn verhaal rond de twee grapjassen Boormans en Laarmans opbouwt’ (‘[…] den 

fulländade stilkonst varmed Elsschot snirkligt förmedlar sin historia om de båda skojarna 

Boorman och Laarmans’) (Gustafsson 2005).  

 

Beleving 

Strömberg ervoer bij het lezen een ‘razend leuke en melancholische vreugde’ (‘[…] en 

rasande rolig och melankolisk fröjd’) (Strömberg 2008). Ook Sjögrens beleving van het 

boek Ost was aangenaam. Hij las het boek, ‘voortdurend glimlachend’ in één keer uit 

(Sjögren 2008).  
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Beoordeling 

De algemene beoordeling, die uit al deze literaire recensies spreekt, is unaniem positief. 

Eriksson spreekt, met betrekking tot Bondfångst, zelfs over ‘een klein meesterwerkje’ (‘ett 

smärre mästerverk’) en ook Ost wordt door de recensenten aanzien voor ‘een bijzonder 

meesterwerk’ (‘ett udda mästerverk’), ‘een klein, komisch meesterwerk’ (‘ett litet komiskt 

mästerstycke’), ‘een kleine parel’ (‘lilla pärla’) (Eriksson 2005), (Strömberg 2008), (Sjögren 

2008), (Winqvist 2008). 

 

5.4.3 Imagologische analyse 

 

Alle recensenten vermelden dat het om een vertaling gaat van een Belgische of Vlaamse 

auteur.  

Wat de beeldvorming betreft, bevat de literaire recensie van Ola Gustafsson een interessante 

passage. Hij vindt namelijk dat het boek Bondfångst doordrongen is van talrijke typisch 

Belgische kenmerken: 

 

Als er van een bepaalde nationale karakteristiek sprake is, dan is het Belgitude: een 

prudente attitude, een joviale claustrofobie, een op zichzelf betrokken rust. De 

Belgische stoïcijnse houding wordt gecombineerd met een flegmatische rondheid in 

een ingetogen absurdisme, een sierlijke idioterie, een geniale scherpzinnigheid. We 

zien dit ook uitgedrukt bij Magritte, Hergé, Poirot en zo nu en dan bij de permanente 

Nobelprijskandidaat Hugo Claus (Om någon nationalkaraktäristik kan sägas vara 

giltig är det bélgitude: en prudentlig attityd, en jovialisk klaustrofobi, ett 

självpåkallat lugn. Belgarens stoiska hållning kombineras med flegmatisk rondör i en 

stillsam absurdism, en prydlig galenskap, ett snillrikt skarpsinne. Vi ser det också 

uttryckt hos Margritte, Hergé, Poirot; stundom hos den ständige Nobelpriskandidaten 

Hugo Claus) (Gustafsson 2005). 

 

Voorts wordt Willem Elsschot vergeleken met een hele reeks andere schrijvers. Zo vindt 

Eriksson dat Ost aan Dostojevski’s romans herinnert (Eriksson 2008). Strömberg (2008) en 

Sjögren (2008) wijzen op de overeenkomst met de Italiaanse schrijver Italo Svevo. De 

manier waarop Elsschot het kleinburgerlijke gemoedsleven van zijn personages beschrijft, 

doet hen denken aan Svevo’s roman Bekentenissen van Zeno. Italo Svevo was trouwens net 

als Elsschot ‘thuis in de zakenwereld en uitgerust met een satirische pen’ (‘[…] 

hemmahörande i affärsvärlden och utrustad med en satirisk penna’) (Sjögren 2008). Op vlak 
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van de stijl ziet Winqvist (2008) een gelijkenis met de Zweedse schrijver Erik Andersson. 

Beider stijlen zijn volgens hem ‘nuchter, alledaags en prozaïsch’ (‘[…] nyckter, vardaglig 

och prosaisk’) (Winqvist 2008). Tot slot associeert Ortman ‘de ironische (maar niet 

onbarmhartige) afstand die het tragikomische verhaal draagt’ (‘den ironiska (men inte 

obarmhärtiga) distansen bär fram den tragikomiska historien på ett sätt’) met Gogol, 

Chaplin, Tati en de film Fietsendieven van Vittorio de Sica (Ortman 2008). 

 

5.5 Peter Terrin (1968) 

5.5.1 Algemeen inleidende samenvatting 

 

Het is opvallend dat alle geanalyseerde literaire recensies heel enthousiast en positief zijn 

over Peter Terrins romandebuut in Zweden. Terrin slaagt er met Blanko in het Zweedse 

lezerspubliek met zijn rauwe beeldentaal en beschrijvingen te raken. Hoewel er 

voornamelijk gevoelens van onbehagen, pijn en medeleven worden opgewekt had dit geen 

negatief effect op de algemene beoordeling van het boek. Het enige minpuntje, waar de ene 

recensent al wat zwaarder aan tilde dan de andere, heeft niet zozeer betrekking op het werk 

zelf, maar op de vertaling. Een aantal recensenten kanten zich tegen de ongebruikelijke taal, 

vreemde zinsconstructies en zelfs spellingsfouten.  

Wat de beeldvorming betreft, is er sprake van één stereotiep beeld waarin België 

geassocieerd wordt met pedofilie en onzuivere betrekkingen op het vlak van levensmiddelen 

en dierentransport, maar hiervan worden geen specifieke voorbeelden gegeven. 

 

5.5.2 Kwalitatieve inhoudsanalyse 

 

Classificatie 

Het merendeel van de literaire recensies, zowel formeel als informeel, doet geen uitspraken 

over de precieze classificatie van de roman. In één van de vier formele recensies doorbreekt 

de recensent de mogelijke verwachting van de lezer dat dit boek een detectiveroman zou 

zijn. Deze recensent, Oline Stig, omschrijft het werk als een ‘existentiële thriller’: ‘Als het 

intrige in de roman Blanko van de Belgische auteur Peter Terrin als een detective klinkt, is 

dit helemaal fout. Dit is een existentiële thriller, koud als een ijsblok’ (‘Om intrigen i den 

belgiske författaren Peter Terrins roman Blanko låter som en deckare är det helt fel. Det här 

är en existentiell rysare, kall som ett isblock’) (Stig 2006). Een andere formele recensent 
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meent dat het boek thuis hoort in ‘de melancholische, absurde traditie’ (‘den melankoliska 

absurda traditionen’) (Lundberg 2006).  

 

Inhoud 

Alle vijf de recensies geven een samenvatting van het verhaal. Daarnaast vermelden de 

meeste recensies dat het verhaal een grote geloofwaardigheid en zelfs actualiteit bezit omdat 

‘het aantoont hoe slecht het kan aflopen, wanneer we de angst en de behoefte aan controle 

de overhand laten nemen’ (‘den visar hur illa det kan gå om vi låter rädslan och 

kontrollbehovet ta överhanden’) (Beckman 2006). Verder zijn er in de recensies geen 

gedetailleerde oordelen in verband met de inhoud terug te vinden. Enkel de informele 

recensie doet een expliciet kwalitatieve, maar algemene uitspraak over het verhaal. De 

Zweedse Mårten Ericson bestempelt het als ‘een briljant verhaal’ (‘ett briljant berättande’ 

(Ericson 2008).  

 

Stijl 

De stijl van de roman wordt in Lundbergs en Stigs formele recensies algemeen omschreven 

als ‘eenvoudig’ (‘enkel’), ‘geraffineerd’ (‘raffinerad’), ‘rauw’ (rå), ‘registrerend’ 

(‘registrerande’), ‘ingetogen’ (‘återhållsam’) en ‘zo nu en dan mooi’ (‘tidvis skön’) 

(Lundberg 2006), (Stig 2006). De formele recensies van Marja Beckman en Alexandra 

Enghardt prijzen Terrins schrijfstijl: ‘Peter Terrins boek is goed geschreven’ (‘Peter Terrins 

bok är välskriven’), ‘Terrins goed geschreven roman’ (‘Terrins välskrivna roman’) 

(Beckman 2006), (Enghardt 2006).  

Over de stijl van Peter Terrin zijn de literaire recensies behoorlijk positief al geldt dat, 

volgens een aantal recensenten, niet wat de vertaling betreft. Zo is de formele recensent 

Marianne Jeffmar helemaal niet te spreken over de manier waarop de roman vertaald is. Ze 

haalt fel uit naar de vertaler Urban Lindström en verwijt hem ondermeer een grote 

ongevoeligheid voor stijl, grammatica en talloze spellingsfouten (Jeffmar 2006). Ook Oline 

Stig deelt deze mening: ‘Het is triestig het te moeten vernoemen, maar het boek is slecht 

gecorrigeerd en de vertaling had een redacteur kunnen gebruiken’ (‘Det är trist att behöva 

nämna, men boken är illa korrekturläst och översättningen hade behövt en redaktör’) (Stig 

2006). Om haar vaststelling te illustreren citeert ze een zin uit de vertaling waarin het 

woordje ‘aplomb’ staat te lezen. Dit Nederlandse woord bestaat ook in het Zweeds 

waardoor het door de vertaler werd overgenomen, maar ‘aplomb’ behoort volgens Stig niet 

tot het gangbare Zweedse taalgebruik en ‘het zou niet mogen dat men de woordenlijst moet 

consulteren om een roman te lezen’, vindt ze (‘Man ska inte behöva konsultera ordlistan för 
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att läsa en roman’) (Stig 2006). Twee andere recensies gaan hier tegenin of doen vermelding 

van het tegenovergestelde. In de informele recensie schrijft Mårten Ericson dat hij deze 

kritiek onterecht vindt:  

 

Ik heb nooit de reden verstaan van haar [Oline Stig] bezwaar en ik heb het ook 

moeilijk om in te zien waarom één woord, dat men nog nooit was tegengekomen, 

zo’n negatieve draagwijdte zou hebben. Voor mij geldt eerder het tegengestelde. Een 

mogelijkheid om mezelf iets nieuws te leren […] (Jag förstod aldrig grunden till 

hennes invändning och jag har fortsatt svårt att se varför ett ord man aldrig förr mött 

på något sätt skulle ha en sådan negativ innebörd. För mig är ett sådant möte snarast 

det motsatta. En möjlighet att få lära mig något nytt [...]) (Ericson 2008). 

 

De formele recensie van Lundberg is zelfs positief over de vertaling. Volgens hem draagt 

Lindströms ‘soepele en treffende vertaling zelfs bij tot de gehele leeservaring’ (‘Lindströms 

översättning är så smidig och träffande att det gör det hela till en helgjuten läsuppplevelse’) 

(Lundberg 2006). 

 

Beleving 

Het thema en de stijl van het boek blijken in dit geval de voornaamste oorzaken te zijn voor 

de leeservaring van de betreffende recensenten. De geloofwaardige indruk van het boek en 

de rauwe, koele beschrijvingen brengen een groot medeleven met de personages en een 

onaangenaam gevoel teweeg. Marja Beckman stelt dat het boek ‘pijnlijk is om te lezen, in 

het bijzonder omdat men meeleeft met het blootgestelde kind’ (‘Blanko är plågsam att läsa, i 

synnerhet för att man känner med det utsatta barnet’) (Beckman 2006). Alexandra Enghardt 

heeft het over een ‘klinische leegheid, waarnaar de titel verwijst, die de lezer binnen sluipt 

en zich op de stemming drukt zoals een steeds meer verstikkend sneeuwdek’ (‘Den kliniska 

tomhet som titeln antyder smyger sig på läsaren och lägger sig som ett alltmer kvävande 

snötäcke över stämningen’) (Enghardt 2006). In diezelfde sfeer schrijft Stig over het ervaren 

van ‘koude rillingen’ (‘kalla kårar’), maar ze bemerkt ook nog iets anders. De rauwe 

beschrijvingen zorgden er voor dat ze zich aan het einde van het boek begon af te schermen: 

‘Ik merkte hoe ik mij verdedigde tegen Terrins beschrijving. Het is ongeveer zoals wanneer 

men een ijsblokje tegen de wang houdt, aan het einde verliest men het gevoel’ (‘Jag märker 

hur jag värjer mig mot Terrins skildring. Det är ungefär som när man håller en isbit mot 

kinden, till slut förlorar man känseln’) (Stig 2006). 
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Beoordeling 

Afgezien van de opmerkingen over de vertaling van dit boek, is de algemene appreciatie van 

Terrins Blanko positief. Zo zegt Marianne Jeffmar dat ze het boek, voor wie zich niet stoort 

aan de slechte vertaling, zeker aanbeveelt omdat het zeker de moeite waard is te lezen: 

‘Enkel diegene die over de foutieve zinspelingen, geheimzinnige woorden en 

spellingsfouten kunnen heen kijken, zullen deze roman kunnen lezen zoals die waard is 

gelezen te worden’ (‘Bara den som kan bortse från syftningsfel, mystika ord och 

felstavningar kommer att kunna läsa den romanen som den är värd att läsas’) (Jeffmar 

2006). Ook de auteur van de informele recensie is enthousiast en vindt Terrin een schrijver 

van de bovenste plank: ‘Terrin is een schrijver van een heel hoge klasse […]’ (‘Terrin är en 

författare av verkligt hög klass […]’) (Ericson 2008). Daar voegt hij nog aan toe dat hij 

uitkijkt naar een volgende vertaling van deze schrijver. 

 

5.5.3 Imagologische analyse 

 

Alle vijf de recensies vermelden dat het een vertaling van een Nederlandstalige roman 

betreft, geschreven door een Vlaamse schrijver en ook alle benamingen aangaande het 

bronland en de brontaal worden in iedere literaire recensie correct gebruikt. 

Er kan zelfs gesteld worden dat hier sprake is van een versterkt bewustzijn omtrent het 

Vlaamse taalgebied dat voor de Zweden praktisch volledig in de vergetelheid is geraakt. Dit 

blijkt uit deze informele recensie van Mårten Ericson: ‘[…] deze nieuwe auteur, uit een 

daarenboven in Zweden bijna totaal vergeten taalgebied’ (‘[…] denna nya författare, från ett 

i Sverige dessutom nästan helt bortglömt språkområde’) (Ericson 2008).  

Eén van de formele literaire recensies ziet in Terrins roman een afrekening met België, 

waarbij ze België omschrijft als een land ‘dat wordt getroffen door een georganiseerde 

pedofilie, waarvan men de omvang haast niet kan bevatten, alsook schandalen rond de 

hantering van levensmiddelen, dierentransport, enzovoort’ (‘[…] en vidräkning med 

Belgien, som drabbats av organiserad pedofili i en omfattning som man knappt törs 

föreställa sig vidden av, jämte skandaler kring hantering av livsmedel och djurtransporter 

och annat’) (Enghardt 2006). Hieruit blijkt dat het imago van België als land waar de 

pedofilie hoogtij viert nog steeds leeft in het Zweedse collectieve geheugen. 

Peter Terrin wordt in de verschillende recensies meermaals vergeleken met grote 

buitenlandse namen als Sartre, Camus, Kafka en ook één keer met Borges.  
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5.6 Besluit 

 

In dit hoofdstuk werden de literaire recensies over de romans van vijf Nederlandstalige 

auteurs die vanaf 1995 tot 2012 naar het Zweeds werden vertaald, geanalyseerd. Na afloop 

van die analyse kunnen we stellen dat de receptie gematigd positief tot positief is. De 

auteurs die over het algemeen de meeste kritiek krijgen, zijn Anna Enquist, Cees 

Nooteboom en Hugo Claus. Dit zijn de meest naar het Zweeds vertaalde auteurs. Ze staan 

bijgevolg voor het grootste aantal recensies uit het onderzoekscorpus. Over de werken van 

Willem Elsschot zijn er geen negatieve kritieken terug te vinden en de enige negatieve 

commentaren op de roman van Peter Terrin, gebaseerd op zes literaire recensies voor één 

roman, hebben geen betrekking op het boek zelf, maar op de vertaling.  

Op het vlak van de imagologie is het opvallend dat de meeste uitspraken met betrekking tot 

de beeldvorming terug te vinden zijn in de literaire recensies over de Vlaamse auteurs. De 

link tussen België en pedofilie wordt meermaals duidelijk gemaakt. De Nederlanders 

worden door de Zweden geassocieerd met de hippiecultuur en met de calvinistische 

predestinatieleer. 

Hoewel de meeste literaire recensies er in slagen het juiste onderscheid te maken tussen de 

termen ‘Nederlands’ (‘nederländsk’), ‘Vlaams’ (‘flamländsk’) en ‘Hollands’ (‘holländsk’), 

is er een duidelijke voorkeur merkbaar voor de term ‘Hollands’ (‘holländsk’) ten opzichte 

van ‘Nederlands’ (‘nederländsk’). Een tweetal formele recensenten geven daarenboven blijk 

van een onvoldoende kennis over de Nederlandstalige gebieden en variëteiten.  
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6 Algemeen Besluit  

 

Mijn onderzoek probeerde een antwoord te vinden op de vraag: 

 

Welk beeld van vertaalde Nederlandstalige romans vanaf 1995 tot 2012 komt tot uiting 

in Zweedse literaire recensies? 

 

Daartoe werden de volgende deelvragen gesteld: 

 

 Wat is het aandeel van de Vlaamse ten opzichte van de Nederlandse naar het 

Zweeds vertaalde romans? 

 Is er een verschil in de receptie tussen Nederlandse romans enerzijds en 

Vlaamse romans anderzijds?  

 Zijn er stereotiepe beelden en zo ja, welke zijn dat?  

 

Welke antwoorden op deze vragen leverde dit onderzoek op?  

Welke bedenkingen, conclusies en nieuwe vragen dringen zich op de voorgrond? 

 

Het antwoord op de eerste deelvraag werd bij het opstellen van de bibliografie onder het 

vierde hoofdstuk al duidelijk. Het aandeel van de Nederlandse vertaalde romans in Zweden 

is onbetwistbaar groter dan dat van de Vlaamse. Uit mijn onderzoek blijkt verder dat de 

Nederlandse romans van Anna Enquist en Cees Nooteboom ook het grootste aantal 

bruikbare literaire recensies opleverden. Wanneer we echter het gemiddelde aantal literaire 

recensies per roman bekijken, staat, bij wijze van uitzondering, de Vlaamse Peter Terrin met 

zes literaire recensies voor zijn roman Blanko op kop.  

Bij het opstellen van de bibliografie van de naar het Zweeds vertaalde werken, is de grote 

afwezigheid van recent Vlaams literair werk in tegenstelling tot dat van talloze hedendaagse 

Nederlandse auteurs een opvallend gegeven. Het is overduidelijk dat de Nederlanders meer 

voet aan de grond hebben in de hedendaagse Zweedse literaire wereld.  

Dit riep al onmiddellijk enkele bedenkingen en vragen op: waarom verkiezen de Zweden het 

Nederlandse proza boven dat van de Vlamingen? Of heeft dit te maken met een gebrek aan 

vooraanstaande cultuurbemiddelaars voor de Vlaamse literatuur?  

Misschien vindt het Vlaamse proza minder aansluiting bij het Zweedse zelfbeeld?  
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Uit de analyse concludeer ik in elk geval dat het Vlaamse literatuurgebied voor de Zweden 

nog te vaak een blinde vlek vormt op de kaart van het Nederlandstalige proza. Een gevolg 

van onvoldoende inzicht in het Nederlandse taalgebied? 

Een vergelijking tussen de formele en de informele literaire recensies bevestigt bovendien 

de grotendeels onbekendheid van de niet-professionele lezer met de Vlaamse literatuur, 

tenzij een auteur, zoals Claus, als mogelijke Nobelprijswinnaar voor literatuur vermeld 

wordt. 

 

Het voorgaande schept de verwachting dat het Nederlandse proza meer in de smaak valt dan 

het Vlaamse. Mijn analyse wijst vreemd genoeg in de richting van het tegendeel. Algemeen 

valt de eindbeoordeling in de literaire recensies positiever uit voor de Vlamingen dan voor 

de geselecteerde Nederlanders. Gezien de iets positievere receptie van vertaald Vlaams 

proza in vergelijking met het Nederlandse, stelt zich eens te meer de vraag waarom dit niet 

uitmondt in meer vertalingen van Vlaams werk. Concreet: ondanks het heel enthousiaste 

onthaal van Terrins Blanko gaf dit tot nu toe geen aanleiding tot verdere vertaling van zijn 

oeuvre.  

 

Wat de imagologie betreft kwamen uit de verschillende literaire recensies zeker een aantal 

stereotiepe beelden naar voren. Er werden minder imagologische uitspraken gedaan in de 

recensies over de Nederlandse romans in vergelijking met de Vlaamse. De beeldvorming die 

daaruit naar voren kwam, had vooral betrekking op het Nederlandse volk. In de recensies 

over Vlaamse romans werden geen uitspraken gedaan over de Vlamingen. De 

imagologische opmerkingen hadden eerder betrekking op de algemene reputatie van België 

als land. Concreet worden de Nederlanders door de Zweden gezien als een vrijzinnig en 

losbandig hippievolk. België lijkt in Zweden voornamelijk gekend omwille van de vele 

pedofilieschandalen.  

 

Uit deze thesis blijkt dat het Nederlandstalige proza in Zweden gematigd positief ontvangen 

wordt, maar dat er beduidende verschillen zijn in aandeel en receptie tussen het Vlaamse en 

het Nederlandse proza binnen deze groep. Deze vaststelling nodigt uit tot verder onderzoek 

naar de contradictie tussen de positieve ontvangst van het Vlaamse proza en het geringe 

aandeel ervan binnen de naar het Zweeds vertaalde Nederlandstalige romans.  
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Tot slot durf ik hier de hoop uitdrukken dat mijn bescheiden bijdrage en eventueel verder 

onderzoek zal uitmonden in het verruimen van de Zweedse blik op het Nederlandstalig 

proza, opdat het Vlaamse proza uit de dode hoek gehaald kan worden. 
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Bijlagen 

Bijlage 1 

 

Lijst met de vertaalde romans per Zweedse uitgeverij 

 

Albert Bonniers Förlag: 

- Hugo Claus: Andjakten (2012), Belladonna(1995), Ofullbordad förfluten tid (2000) 

- Saskia Noort: Middagssällskapet (2006) 

- Cees Nooteboom: Alla själars dag (2001), Paradiset förlorat (2006), Philip och de 

andra (2003), Ritualer (1995) 

- Willem Jan Otten: Specht och son (2006) 

Atlantis: 

- Maarten ’t Hart: Draken (1999), Psalmupproret (2008), Sladdbarnet (1997), 

Solvisaren (2003) 

Augusti: 

- Peter Terrin: Blanko (2006) 

Bazar: 

- Tessa de Loo: Tvillingsystrarna (2007) 

Bilda: 

- Anna Enquist: Hemligheten (2000) 

Bra Böcker: 

- Elle Eggels: De sju systrarnas hus (2001) 

- Lulu Wang: Näckrosteatern (1997), Syrendrömmar (2002) 

Bromberg Bokförlag: 

- Arnon Grunberg: Blåmåndagar (1998), Fantomsmärtan (2002) 

CKM:  

- Maurice Gilliams: Elias eller Kampen med näktergalarna (2011) 

En bok för alla: 

- Abdolah Kader: Huset vid moskén (2010) 
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Ersatz: 

- Gerard Reve: Kvällarna (2008) 

Forum: 

- Adriaan van Dis: Indiska sanddyner (1997) 

- Tim Krabbé: Grottan  (1999) 

- Monika van Paemel: Rosor på is (1999) 

- Connie Palmen: Din tillgivne (2004), Lucifer (2009) 

Heidruns förlag: 

- Bernlef: Kall brand (1997) 

Lind & Co: 

- Willem Elsschot: Bondfångst (2005) 

Malexis: 

- Willem Elsschot: Ost (2008) 

- Nescio: Titaneller samt Snyltaren och Skalden (2010) 

Månpocket: 

- Hugo Claus: Skam (1995)  

- Karel Glastra van Loon: Lisas andetag (2004), Passionsfrukten (2002) 

- Maarten ’t Hart: Om så hela världen rasar (1996) 

- Kluun: Änklingen  (2008) 

Natur och Kultur: 

- Anna Enquist: Blessyr (2002) + paperbackeditie (2004), Hemligheten (1999) + 

paperbackeditie (2001), Isbärarna (2004), Mästarprovet (1997) + paperbackeditie 

(1998) 

- Marcel Möring: I Babylon (1998) 

Norstedts: 

- Abdolah Kader: Dagbok i kilskrift (2011), Huset vid moskén (2008), Sändebudet 

(2010) 

- Bernlef: Boy (2001), Förmörkelse (1996)   

- Karel Glastra van Loon:  De osynliga (2006), Lisas andetag (2003), Passionsfrukten 

(2001) 

- Margriet de Moor: Virtuosen (1998) 

- Judith Uyterlinde: Ägglossning (2003) 
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Rabén & Sjögren: 

- Anne Frank: Berättelser från Gårdhuset (2005) 

Trevi: 

- Renate Dorrestein: Memory paperbackeditie (2003) 

- Tim Krabbé:  Förseningen (1995) 

Wahlström & Widstrand: 

- Renate Dorrestein: Hjärta av sten (2001), Memory (2002), Min son har ett sexliv och 

jag läser Rödluvan för mamma (2008) 

- Jessica Durlacher: Dottern (2002) 

- Kluun: Änklingen (2008), En sorts kärlek (2007) 

- Harry Mulisch: Överfallet (2001), Siegfried (2002), Upptäckten av himlen (2004) 

- Heleen van Royen: Den lyckliga hemmafrun (2001) 

- P.F. Thomése: Skuggbarn (2004) + paperbackeditie (2005) 
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Bijlage 2 

 

Analysemodel 

 

Receptie 

 

1. Tot welk romantype en tot welke stroming wordt het besproken boek door de 

recensent gerekend en welke kenmerken worden daartoe eventueel als argument 

gebruikt? 

2. Wat vindt de recensent van de inhoud van het boek? 

3. Hoe beoordeelt de recensent de stijl van het boek?  

4. Wat waren de belevingen van de recensent tijdens of na het lezen? 

5. Wat is de globale beoordeling van het boek? 

 

Beeldvorming 

6. Wordt het besproken boek als een vertaling beschouwd? 

7. Verwijst de recensent naar de juiste brontaal en het correcte bronland van het boek? 

8. Welke beelden komen in de recensie over het bronland of de brontaal naar voren? 

9. Wordt de auteur van het besproken boek vergeleken met andere (Zweedse) auteurs? 
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Bijlage 3 

 

Vertalingen van Nederlandstalige romans naar het Zweeds (1995 – 
2012) 

 

 

Abdolah, Kader. Dagbok i kilskrift Swedish / translated from the Dutch by Ingrid Wikén 

Bonde. Ill.: . Norstedts, 2011. Fiction, gebonden. Original title: Spijkerschrift. Breda: De 

Geus, 2000. Present at the NLPVF library. 

 

Abdolah, Kader. Huset vid moskén Swedish / translated from the Dutch by Ingrid Wikén 

Bonde. Ill.: . Norstedts, 2008. Fiction, gebonden. Original title: Het huis van de moskee. 

Breda: De Geus, 2005. Published with support from the Literair Productiefonds. Present at 

the NLPVF library. 

 

Abdolah, Kader. Huset vid moskén Swedish / translated from the Dutch by Ingrid Wikén 

Bonde. Ill.: . En bok för alla, 2010. Fiction, paperback. Original title: Het huis van de 

moskee. Breda: De Geus, 2005. Present at the NLPVF library. 1e druk: 2008. 

 

Abdolah, Kader. Sändebudet Swedish / translated from the Dutch by Ingrid Wikén Bonde. 

Ill.: . Norstedts, 2010. Fiction, gebonden. Original title: De boodschapper. Breda: De Geus, 

2008. Published with support from the Literair Productiefonds. Present at the NLPVF 

library. 

 

Abdolah, Kader. Sändebudet Swedish / translated from the Dutch by Ingrid Wikén Bonde. 

Ill.: . Norstedts, 2010. Fiction, paperback. Original title: De boodschapper. Breda: De Geus, 

2008. Present at the NLPVF library. 

 

Bernlef, J.. Boy Swedish / translated from the Dutch by Per Holmer. Ill.: . Norstedts, 2001. 

Fiction, gebonden. Original title: Boy. Amsterdam: Querido, 2000. Present at the NLPVF 

library. 

 

Bernlef, J.. Förmörkelse Swedish / translated from the Dutch by Per Holmer. Ill.: . 

Norstedts, 1996. Fiction, gebonden. Original title: Eclips. Amsterdam: Querido, 1993. 

Present at the NLPVF library. 



Een Zweedse blik op het Nederlandstalige proza (1995 – 2012) 91 

 

 

Bernlef, J.. Kall brand Swedish / translated from the Dutch by Per Holmer. Ill.: . Heidruns 

Förlag, 1997. Fiction, paperback. Original title: Een keuze uit het werk. , . Published with 

support from the Literair Productiefonds. Present at the NLPVF library. Inl. Per Holmer. 

Vert. van twee verhalen: Koud vuur (1995) en Aankomst (1985). 

 

Claus, Hugo. Andjakten Swedish / translated from the Dutch by Per Holmer. Ill.: . Bonniers, 

2002. Fiction, gebonden. Original title: De Metsiers. Amsterdam: De Bezige Bij, 1950. 

Present at the NLPVF library. Naw. Per Holmer. 

 

Claus, Hugo. Belladonna Swedish / translated from the Dutch by Per Holmer. Ill.: . 

Bonniers, 1995. Fiction, gebonden. Original title: Belladonna. Amsterdam: De Bezige Bij, 

1994. Present at the NLPVF library. 

 

Claus, Hugo. Ofullbordad förfluten tid Swedish / translated from the Dutch by Per Holmer. 

Ill.: . Bonniers, 2000. Fiction, gebonden. Original title: Onvoltooid verleden. Amsterdam: 

De Bezige Bij, 1998. Published with support from the Ministerie van de Vlaamse 

gemeenschap. Present at the NLPVF library. 

 

Claus, Hugo. Skam Swedish / translated from the Dutch by Per Holmer. Ill.: . Månpocket, 

1995. Fiction, paperback. Original title: Schaamte. Amsterdam: De Bezige Bij, 1972. 

Present at the NLPVF library. Licentieuitgave 

 

Dis, Adriaan van. Indiska sanddyner Swedish / translated from the Dutch by Per Holmer. 

Ill.: . Forum, 1997. Fiction, gebonden. Original title: Indische duinen. Amsterdam: 

Meulenhoff, 1994. Published with support from the Literair Productiefonds. Present at the 

NLPVF library. 

 

Dorrestein, Renate. Hjärta av sten Swedish / translated from the Dutch by Joakim 

Sundström. Ill.: . Wahlström & Widstrand, 2001. Fiction, gebonden. Original title: Een hart 

van steen. Amsterdam: Contact, 1998. Published with support from the Literair 

Productiefonds. Present at the NLPVF library. 
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Dorrestein, Renate. Hjärta av sten Swedish / translated from the Dutch by Joakim 

Sundström. Ill.: . Wahlström & Widstrand, 2001. Fiction, paperback. Original title: Een hart 

van steen. Amsterdam: Contact, 1998. Present at the NLPVF library. 1e druk: 2001 

 

Dorrestein, Renate. Memory Swedish / translated from the Dutch by Joakim Sundström. 

Ill.: . Wahlström & Widstrand, 2002. Fiction, gebonden. Original title: Zonder genade. 

Amsterdam: Contact, 2001. Published with support from the Literair Productiefonds. 

Present at the NLPVF library. 

 

Dorrestein, Renate. Memory Swedish / translated from the Dutch by Joakim Sundström. 

Ill.: . Trevi, 2003. Fiction, paperback. Original title: Zonder genade. Amsterdam: Contact, 

2001. Present at the NLPVF library. 1e druk: 2002 

 

Dorrestein, Renate. Min son har ett sexliv och jag läser Rödluvan för mamma Swedish / 

translated from the Dutch by Joakim Sundström. Ill.: . Wahlström & Widstrand, 2008. 

Fiction, gebonden. Original title: Mijn zoon heeft een seksleven en ik lees mijn moeder 

Roodkapje voor. Amsterdam: Contact, 2006. Present at the NLPVF library. 

 

Durlacher, Jessica. Dottern Swedish / translated from the Dutch by Signe Zeilich-Jensen. 

Ill.: . Wahlström & Widstrand, 2002. Fiction, gebonden. Original title: De dochter. 

Amsterdam: De Bezige Bij, 2000. Published with support from the Literair Productiefonds. 

Present at the NLPVF library. 

 

Eggels, Elle. De sju systrarnas hus Swedish / translated from the Dutch by Per Holmström. 

Ill.: . Bra Böcker, 2001. Fiction, gebonden. Original title: Het huis van de zeven zusters. 

Amsterdam: Vassallucci, 1998. Not present at the NLPVF library. 

 

Elsschot, Willem. Bondfångst Swedish / translated from the Dutch by Per Holmer. Ill.: 

Henri van Straten. Lind & Co, 2005. Fiction, gebonden. Original title: Lijmen; Het been*. 

Amsterdam: Querido, 1924; 1938. Published with support from the Vlaams Fonds voor de 

Letteren. Present at the NLPVF library. Naw. Per Holmer. 
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Elsschot, Willem. Ost Swedish / translated from the Dutch by Per Holmer. Ill.: . Malexis, 

2008. Fiction, gebonden. Original title: Kaas. Amsterdam: Van Kampen, 1933. Published 

with support from the Vlaams Fonds voor de Letteren. Present at the NLPVF library. Naw. 

Per Holmer. 

 

Enquist, Anna. Blessyr Swedish / translated from the Dutch by Per Holmer. Ill.: . Natur och 

Kultur, 2002. Fiction, gebonden. Original title: De kwetsuur. Amsterdam: De Arbeiderspers, 

1999. Present at the NLPVF library. 

 

Enquist, Anna. Blessyr Swedish / translated from the Dutch by Per Holmer. Ill.: . Natur och 

Kultur, 2004. Fiction, paperback. Original title: De kwetsuur. Amsterdam: De 

Arbeiderspers, 1999. Present at the NLPVF library. 1e druk: 2002 

 

Enquist, Anna. Hemligheten Swedish / translated from the Dutch by Per Holmer. Ill.: . 

Natur och Kultur, 1999. Fiction, gebonden. Original title: Het geheim. Amsterdam: De 

Arbeiderspers, 1997. Published with support from the Literair Productiefonds. Present at the 

NLPVF library. 

 

Enquist, Anna. Hemligheten Swedish / translated from the Dutch by Per Holmer. Ill.: . 

Bilda, 2000. Fiction. Original title: Het geheim. Amsterdam: De Arbeiderspers, 1997. Not 

present at the NLPVF library. 1e druk: 1999 

 

Enquist, Anna. Hemligheten Swedish / translated from the Dutch by Per Holmer. Ill.: . 

Natur och Kultur, 2001. Fiction, paperback. Original title: Het geheim. Amsterdam: De 

Arbeiderspers, 1997. Present at the NLPVF library. 1e druk: 1999 

 

Enquist, Anna. Isbärarna Swedish / translated from the Dutch by Per Holmer. Ill.: . Natur 

och Kultur, 2004. Fiction, gebonden. Original title: De ijsdragers. Amsterdam: CPNB, 

Amsterdam: De Arbeiderspers, 2002. Present at the NLPVF library. Boekenweekgeschenk. 

 

Enquist, Anna. Mästarprovet Swedish / translated from the Dutch by Per Holmer. Ill.: . 

Natur och Kultur, 1997. Fiction, gebonden. Original title: Het meesterstuk. Amsterdam: De 

Arbeiderspers, 1994. Published with support from the Literair Productiefonds. Present at the 

NLPVF library. 
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Enquist, Anna. Mästarprovet Swedish / translated from the Dutch by Per Holmer. Ill.: . 

Natur och Kultur, 1998. Fiction, paperback. Original title: Het meesterstuk. Amsterdam: De 

Arbeiderspers, 1994. Present at the NLPVF library. 

 

Frank, Anne. Berättelser från Gårdshuset Swedish / translated from the Dutch by Per 

Holmer - Cecilia Sigvardsdotter - Signe Zeilich-Jensen. Ill.: . Rabén & Sjögren, 2005. 

Fiction. Original title: Verhaaltjes en gebeurtenissen uit het Achterhuis. Amsterdam: Bert 

Bakker, 1982. Not present at the NLPVF library. 

 

Gilliams, Maurice. Elias eller Kampen med näktergalarna Swedish / translated from the 

Dutch by Per Holmer. Ill.: . CKM, 2011. Fiction, paperback. Original title: Elias, of Het 

gevecht met de nachtegalen. Amsterdam: Meulenhoff, 1936. Published with support from 

the Vlaams Fonds voor de Letteren. Present at the NLPVF library. 

 

Glastra van Loon, Karel. De osynliga Swedish / translated from the Dutch by Joakim 

Sundström. Ill.: . Norstedts, 2006. Fiction. Original title: De onzichtbaren. Amsterdam: 

Veen, 2003. Not present at the NLPVF library. 

 

Glastra van Loon, Karel. Lisas andetag Swedish / translated from the Dutch by Olov 

Hyllienmark. Ill.: . Norstedts, 2003. Fiction, gebonden. Original title: Lisa's adem. 

Amsterdam: Veen, 2001. Published with support from the Literair Productiefonds. Present 

at the NLPVF library. 

 

Glastra van Loon, Karel. Lisas andetag Swedish / translated from the Dutch by Olov 

Hyllienmark. Ill.: . Månpocket, 2004. Fiction, paperback. Original title: Lisa's adem. 

Amsterdam: Veen, 2001. Present at the NLPVF library. 1e druk: 2003 

 

Glastra van Loon, Karel. Passionsfrukten Swedish / translated from the Dutch by Michael 

Kevin. Ill.: . Norstedts, 2001. Fiction, gebonden. Original title: De passievrucht. 

Amsterdam: Veen, 1999. Present at the NLPVF library. 

 

Glastra van Loon, Karel. Passionsfrukten Swedish / translated from the Dutch by Michael 

Kevin. Ill.: . Månpocket, 2002. Fiction, paperback. Original title: De passievrucht. 

Amsterdam: Veen, 1999. Not present at the NLPVF library. 1e druk: 2001 
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Grunberg, Arnon. Blåmåndagar Swedish / translated from the Dutch by Per Holmer. Ill.: . 

Brombergs Bokförlag, 1998. Fiction, gebonden. Original title: Blauwe maandagen. 

Amsterdam: Nijgh & Van Ditmar, 1994. Published with support from the Literair 

Productiefonds. Present at the NLPVF library. 

 

Grunberg, Arnon. Fantomsmärtan Swedish / translated from the Dutch by Per Holmer. Ill.: 

. Brombergs Bokförlag, 2002. Fiction, gebonden. Original title: Fantoompijn. Amsterdam: 

Nijgh & Van Ditmar, 2000. Published with support from the Literair Productiefonds. 

Present at the NLPVF library. 

 

Hart, Maarten 't. Draken Swedish / translated from the Dutch by Olov Hyllienmark - Ingrid 

Wikén Bonde. Ill.: . Atlantis, 1999. Fiction, gebonden. Original title: De vlieger. 

Amsterdam: De Arbeiderspers, 1999. Present at the NLPVF library. 

 

Hart, Maarten 't. Om så hela världen rasar Swedish / translated from the Dutch by Eva 

Erichsen - Ingrid Wikén Bonde. Ill.: . Månpocket, 1996. Fiction, paperback. Original title: 

Het woeden der gehele wereld. Amsterdam: De Arbeiderspers, 1993. Present at the NLPVF 

library. 1e druk: 1994 

 

Hart, Maarten 't. Psalmupproret Swedish / translated from the Dutch by Kenneth von 

Zeipel. Ill.: . Atlantis, 2008. Fiction, gebonden. Original title: Het psalmenoproer. 

Amsterdam: De Arbeiderspers, 2006. Present at the NLPVF library. 

 

Hart, Maarten 't. Sladdbarnet Swedish / translated from the Dutch by Annika Johansson - 

Ingrid Wikén Bonde. Ill.: . Atlantis, 1997. Fiction, gebonden. Original title: De nakomer. 

Amsterdam: De Arbeiderspers, 1996. Present at the NLPVF library. 

 

Hart, Maarten 't. Solvisaren Swedish / translated from the Dutch by Rikard Bonde - Ingrid 

Wikén Bonde. Ill.: . Atlantis, 2003. Fiction, gebonden. Original title: De zonnewijzer. 

Amsterdam: De Arbeiderspers, 2002. Present at the NLPVF library. 

 

Kluun, . Änklingen Swedish / translated from the Dutch by Joakim Sundström. Ill.: . 

Wahlström & Widstrand, 2008. Fiction, gebonden. Original title: De weduwnaar. 

Amsterdam: Podium, 2006. Present at the NLPVF library. 
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Kluun, . Änklingen Swedish / translated from the Dutch by Joakim Sundström. Ill.: . 

Månpocket, 2008. Fiction, paperback. Original title: De weduwnaar. Amsterdam: Podium, 

2006. Not present at the NLPVF library. 1e druk: 2008. 

 

Kluun, . En sorts kärlek Swedish / translated from the Dutch by Birgit Lönn. Ill.: . 

Wahlström & Widstrand, 2007. Fiction, gebonden. Original title: Komt een vrouw bij de 

dokter. Amsterdam: Podium, 2003. Not present at the NLPVF library. Kluun is het 

pseudoniem van Raymond van de Klundert. 

 

Krabbé, Tim. Förseningen Swedish / translated from the Dutch by Annika Johansson - 

Ingrid Wikén Bonde. Ill.: . Trevi, 1995. Fiction, gebonden. Original title: Vertraging. 

Amsterdam: Bert Bakker, 1994. Published with support from the Literair Productiefonds. 

Present at the NLPVF library. 

 

Krabbé, Tim. Grottan Swedish / translated from the Dutch by Annika Johansson. Ill.: . 

Forum, 1999. Fiction, gebonden. Original title: De grot. Amsterdam: Bert Bakker, 1997. 

Published with support from the Literair Productiefonds. Present at the NLPVF library. 

 

Loo, Tessa de. Tvillingsystrarna Swedish / translated from the Dutch by Per Holmer. Ill.: . 

Bazar, 2007. Fiction, gebonden. Original title: De tweeling. Amsterdam: De Arbeiderspers, 

1993. Published with support from the Literair Productiefonds. Present at the NLPVF 

library. 

 

Moor, Margriet de. Virtuosen Swedish / translated from the Dutch by Signe Zeilich-Jensen. 

Ill.: . Norstedts, 1998. Fiction, gebonden. Original title: De virtuoos. Amsterdam: Contact, 

1993. Published with support from the Literair Productiefonds. Present at the NLPVF 

library. 

 

Möring, Marcel. I Babylon Swedish / translated from the Dutch by Per Holmer. Ill.: . Natur 

och Kultur, 1998. Fiction, gebonden. Original title: In Babylon. Amsterdam: Meulenhoff, 

1997. Present at the NLPVF library. 

 

Mulisch, Harry. Överfallet Swedish / translated from the Dutch by Ingrid Wikén Bonde. 

Ill.: . Wahlström & Widstrand, 2001. Fiction, paperback. Original title: De aanslag. 

Amsterdam: De Bezige Bij, 1982. Present at the NLPVF library. 1e druk: 1986. 
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Mulisch, Harry. Siegfried Swedish / translated from the Dutch by Joakim Sundström. Ill.: . 

Wahlström & Widstrand, 2002. Fiction, gebonden. Original title: Siegfried. Amsterdam: De 

Bezige Bij, 2001. Published with support from the Literair Productiefonds. Present at the 

NLPVF library. 

 

Mulisch, Harry. Upptäckten av himlen Swedish / translated from the Dutch by Joakim 

Sundström. Ill.: . Wahlström & Widstrand, 2004. Fiction, gebonden. Original title: De 

ontdekking van de hemel. Amsterdam: De Bezige Bij, 1992. Published with support from 

the Literair Productiefonds. Present at the NLPVF library. 

 

Nescio, . Titaneller samt Snyltaren och Skalden Swedish / translated from the Dutch by Per 

Holmer. Ill.: . Malexis, 2010. Fiction, gebonden. Original title: Dichtertje, Titaantjes, De 

uitvreter. s.l.: n.n.NL, 1911. Published with support from the Literair Productiefonds. 

Present at the NLPVF library. Naw. Marcus Sandekjer. 

 

Noort, Saskia. Middagssällskapet Swedish / translated from the Dutch by Olov 

Hyllienmark. Ill.: . Bonniers, 2006. Fiction, gebonden. Original title: De eetclub. 

Amsterdam: Anthos, 2004. Present at the NLPVF library. 

 

Nooteboom, Cees. Alla själars dag Swedish / translated from the Dutch by Per Holmer. Ill.: 

. Bonniers, 2001. Fiction, gebonden. Original title: Allerzielen. Amsterdam: Atlas, 1998. 

Present at the NLPVF library. 

 

Nooteboom, Cees. Paradiset förlorat Swedish / translated from the Dutch by Per Holmer. 

Ill.: . Bonniers, 2006. Fiction, gebonden. Original title: Paradijs verloren. Amsterdam: Atlas, 

2004. Present at the NLPVF library. 

 

Nooteboom, Cees. Philip och de andra Swedish / translated from the Dutch by Per Holmer. 

Ill.: . Bonniers, 2003. Fiction, gebonden. Original title: Philip en de anderen. Amsterdam: 

Querido, 1955. Published with support from the Literair Productiefonds. Present at the 

NLPVF library. 
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Nooteboom, Cees. Ritualer Swedish / translated from the Dutch by Ingrid Wikén Bonde - 

Signe Zeilich-Jensen. Ill.: . Bonniers, 1995. Fiction, paperback. Original title: Rituelen. 

Amsterdam: De Arbeiderspers, 1980. Present at the NLPVF library. 

 

Otten, Willem Jan. Specht och son Swedish / translated from the Dutch by Per Holmer. Ill.: 

. Bonniers, 2006. Fiction, paperback. Original title: Specht en zoon. Amsterdam: Van 

Oorschot, 2004. Published with support from the Literair Productiefonds. Present at the 

NLPVF library. 

 

Paemel, Monika van. Rosor på is Swedish / translated from the Dutch by Per Holmer. Ill.: . 

Forum, 1999. Fiction, gebonden. Original title: Rozen op ijs. Amsterdam: Meulenhoff, 

1997. Present at the NLPVF library. 

 

Palmen, Connie. Din tillgivne Swedish / translated from the Dutch by Per Holmer. Ill.: . 

Forum, 2004. Fiction, gebonden. Original title: Geheel de uwe. Amsterdam: Prometheus, 

2002. Published with support from the Literair Productiefonds. Present at the NLPVF 

library. 

 

Palmen, Connie. Lucifer Swedish / translated from the Dutch by Per Holmer. Ill.: . Forum, 

2009. Fiction, gebonden. Original title: Lucifer. Amsterdam: Prometheus, 2007. Present at 

the NLPVF library. 

 

Reve, Gerard. Kvällarna Swedish / translated from the Dutch by Joakim Sundström. Ill.: . 

Ersatz, 2008. Fiction, gebonden. Original title: De avonden. Amsterdam: De Bezige Bij, 

1947. Published with support from the Literair Productiefonds. Present at the NLPVF 

library. 

 

Royen, Heleen van. Den lyckliga hemmafrun Swedish / translated from the Dutch by Signe 

Zeilich-Jensen. Ill.: . Wahlström & Widstrand, 2001. Fiction, gebonden. Original title: De 

gelukkige huisvrouw. Amsterdam: Vassallucci, 2000. Present at the NLPVF library. 

 

Terrin, Peter. Blanko Swedish / translated from the Dutch by Urban Lindström. Ill.: . 

Augusti, 2006. Fiction, gebonden. Original title: Blanco. Amsterdam: De Arbeiderspers, 

2003. Published with support from the Vlaams Fonds voor de Letteren. Present at the 

NLPVF library. 
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Thomése, P.F.. Skuggbarn Swedish / translated from the Dutch by Joakim Sundström. Ill.: . 

Wahlström & Widstrand, 2004. Fiction, gebonden. Original title: Schaduwkind. 

Amsterdam: Contact, 2003. Published with support from the Literair Productiefonds. 

Present at the NLPVF library. 

 

Thomése, P.F.. Skuggbarn Swedish / translated from the Dutch by Joakim Sundström. Ill.: . 

Wahlström & Widstrand, 2005. Fiction, paperback. Original title: Schaduwkind. 

Amsterdam: Contact, 2003. Present at the NLPVF library. 1e druk: 2004. 

 

Uyterlinde, Judith. Ägglossning Swedish / translated from the Dutch by Cecilia Åhlén - 

Ingrid Wikén Bonde. Ill.: . Norstedts, 2003. Fiction, gebonden. Original title: Eisprong. 

Amsterdam: Mets & Schilt, 2001. Present at the NLPVF library. 

 

Wang, Lulu. Näckrosteatern Swedish / translated from the Dutch by Joakim Sundström. 

Ill.: . Bra Böcker, 1997. Fiction, gebonden. Original title: Het lelietheater. Amsterdam: 

Vassallucci, 1997. Present at the NLPVF library. 

 

Wang, Lulu. Syrendrömmar Swedish / translated from the Dutch by Per Holmer. Ill.: . Bra 

Böcker, 2002. Fiction, gebonden. Original title: Seringendroom. Amsterdam: Vassallucci, 

2001. Present at the NLPVF library. 
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