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“Ik schreef het al eerder: deze tijd vraagt klaarblijkelijk 
om vooruitblikkend proza. Zowel Ewout Kieft (De 
onvolmaakten) als Sarah Sluimer (De stilte), Emy
Koopman (Het boek van alle angsten) en Christiaan 
Weijts (Furore) schreven een dystopische roman waarin 
we telkens dezelfde – dus niet bijster originele – ideeën 
terugzagen: een maatschappij in de niet al te verre 
toekomst (meestal rond het jaar 2050) waarin nijpende 
maatschappelijke thema’s van nu (klimaat, kunstmatige 
intelligentie, radicalisering, om maar wat te noemen) tot 
uitbarsting zijn gekomen. De standaardingrediënten: een 
verdord/overstroomd land, een afgeschermde elite, een 
underground scene waar je nog écht vlees kunt eten, een 
big-brotherachtige overheid, brillen of lenzen waar je 
superveel mee kunt en een hoofdpersoon die zich 
gevangen voelt in het kille systeem van vergevorderde 
technologie. De toekomst is geen pretje: we got it.”

(De Volkskrant, 12 december 2020)
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Hoe deze roman te labelen?

• Toekomstroman?

• Dystopie?

• Speculatieve fictie?

• “een genre dat bestaande maatschappelijke en morele kaders als uitgangspunt neemt, die iets 
oprekt en op de spits drijft” (Thomas de Veen, NRC Handelsblad, 18 september 2020)

• Youngadultliteratuur?

• Geëngageerde literatuur
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Engagement

Engagement (letterlijk: zich ergens toe verplichten) duidt op de zelfopgelegde verplichting van 

de kunstenaar zich met zijn werk in dienst te stellen van een politiek, sociaal of moreel ideaal 

en zo mee te werken aan de verandering van de samenleving om dat ideaal te 

verwezenlijken.

Algemeen letterkundig lexicon (2012-…)

Prekerig? Moralistisch?

Nee! Betrokkenheid
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De millennial: ultieme navelstaarder of ultiem geëngageerd?
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Millennial-literatuur: engagement om het engagement?
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https://dereactor.org/teksten/aukje-van-rooden-had-ik-maar-een-hondje-engagement-van-de-millennialgeneratie
https://dereactor.org/teksten/aukje-van-rooden-had-ik-maar-een-hondje-engagement-van-de-millennialgeneratie


Emy Koopman: schrijver, onderzoeksjournalist, literatuurwetenschapper
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Drie geëngageerde lezingen van Het boek van alle angsten

• De roman als zelfhulpboek  ‘public pedagogy’

• De roman als kritiek op de neoliberale orde

• De roman als pleidooi voor ‘zachte krachten’

+

• De roman als youngadultliteratuur
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De roman als zelfhulpboek

• Titel: leest als die van een handboek voor psychologiestudenten

• Hoofdpersonage Fana schrijft een scriptie over angst, waaruit langere 
passages geciteerd worden

• Eerder al woonden we een van Fana’s hoorcolleges bij

• Veel wetenschappelijke kennis wordt en passant gecommuniceerd, 
niet alleen over psychologie, maar ook over biologie (Viko)
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De roman als zelfhulpboek

Het idee van ‘public pedagogy’:

“Public pedagogy is a theoretical construct focusing on various forms and sites of education and 
learning occurring beyond formal schooling practices; in institutions other than schools, such as 
museums, zoos, libraries, and public parks; in informal educational sites such as popular culture, 
media, commercial spaces, and the Internet; and in or through figures and sites of activism, 
including “public intellectuals,” grassroots social activism, and various social movements.”

(Michael P. O'Malley, Jennifer A. Sandlin & Jake Burdick, Encyclopedia of Curriculum Studies, 2010)
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De roman als zelfhulpboek

Wat leert de roman ons over angst?

• Hoofdpersonages lijden aan angsten

• Fana: sociaal angstig

• Viko: angst om zich kwetsbaar op te stellen

• De romanwereld wordt geregeerd door angst

• De ‘Trotsers’ vrezen de chaos

• Wetenschappers vrezen de klimaatverandering

• Bij de cliënten die Fana in deel 2 behandelt, komen diverse ‘klassieke’ angstpatronen langs: 
dwangneurose, paniekaanval
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De roman als zelfhulpboek

De roman probeert ook een meer politiek-filosofisch punt over angst te maken:

“Ze typt: Of angst gemedicaliseerd wordt hangt ervan af of het object van angst samenvalt met wat 
volgens de dominante opinie gevreesd dient te worden. Wat op maatschappelijk niveau wordt 
gevreesd, staat vaak – hoewel niet altijd – grotendeels los van de dreiging die op basis van feiten 
kan worden verwacht. […] Voor neurotici bieden gelegitimeerde angsten een mogelijkheid om hun 
gevoelens van onrust te kanaliseren, of zelfs te botvieren, zonder buiten de samenleving geplaatst 
te worden. Het label ‘pathologisch’ blijft ondertussen gereserveerd voor degenen die angstig zijn 
voor die zaken die door anderen – al dan niet terecht – niet, of nauwelijks, worden erkend als 
bedreigend.” (p. 104-105)
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Essay Emy Koopman in De Volkskrant, 18 april 2020
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Essay Emy Koopman in De Volkskrant, 18 april 2020

“Angst voor de angst leidt tot struisvogelpolitiek, zoals we die het duidelijkst zagen bij populistische 
leiders als Trump en Bolsonaro, die de kwetsbaarheid van eigen land en leden bleven ontkennen tot 
het allerlaatste moment, maar ook bij onszelf, bij onze volle terrassen en lachende premier, terwijl het 
dodental in Italië de duizend al naderde.”

“In een samenleving die ons voortdurend vraagt wat we voelen, maar ons zelden vraagt om op die 
gevoelens te reflecteren, worden we voortdurend heen en weer geslingerd tussen de neiging ons mee 
te laten slepen door onze emoties en de neiging die emoties helemaal weg te drukken.”

“Het gaat om de balans. Niet: banger worden, maar: beter bang zijn. Niet: de angst voeden, maar: 
hem eerlijk tegemoet treden. Hij kan ons helpen, als we hem onder ogen durven te zien, als we hem 
gepaard laten gaan met kennis, vertrouwen en een plan van actie.”
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De roman als zelfhulpboek

Opdracht: “Voor iedereen die bang is en dapper”

• Paradox van de angst: gevaarlijk én noodzakelijk

• Hoe we omgaan met onze angsten is ook een politieke kwestie

• Publiek-pedagogische moraal: we moeten beter bang leren zijn
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Zie ook:
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De roman als kritiek op de neoliberale orde
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De roman als kritiek op de neoliberale orde

Een tweeledige kritiek

• Sociaal-emotioneel: sterk versus zwak

• Ecologisch: de naderende klimaatramp
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De roman als kritiek op de neoliberale orde

Sterk versus zwak: een centraal motief in de roman

• Hoofdpersonages Fana en Viko worstelen met hun zwakheid

• Fana: te inschikkelijk (t.o.v. strijdbare zus en vader)

• Viko: mist fysieke kracht, vlucht in het verbale geweld van Trots en Eer

• Genootschap Trots en Eer, dat uiteindelijk de macht grijpt, verbasterd de beroemde leus van de 
Franse revolutie veelzeggend tot ‘Vrijheid, kracht, broederschap’

• De nieuwe orde na de klimaatramp is hypercompetitief: saldo’s, veilingen
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De roman als kritiek op de neoliberale orde

Sterk versus zwak: ook bezien in termen van gender

• De oude orde van voor de klimaatramp is al behoorlijk gegenderd

• Man moet vooral fysiek krachtig zijn, niet teveel nadenken

• Vrouw moet vooral dienstbaar zijn (studieadvies schooldecaan aan Fana)

• Na de ramp is dit alleen maar erger geworden

• Punten scoren met agressie, maar alleen binnen de sekse

• Mannen met te laag saldo gaan naar de grensbewaking

• Vrouwen met te laag saldo worden per opbod geveild aan mannen
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De roman als kritiek op de neoliberale orde

Sterk versus zwak: botsing van twee opvattingen van sterkte/zwakte

• Klassiek-masculiene (en neoliberale) opvatting

• Kracht = domineren via fysieke of verbale agressie

• Competitie staat centraal; het draait om winnen of verliezen

• Spirituele opvatting

• Kracht = jezelf en je emoties (er)kennen

• Emoties (zoals angst) moet je er laten zijn en tonen  kwetsbaarheid

• Innerlijke groei staat centraal
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De roman als kritiek op de neoliberale orde

De neoliberale orde is dus schadelijk voor het individu op sociaal-emotioneel niveau…

• Normatief systeem, waarin iedereen vastzit in zijn (gender)rol (anders hoor je tot de 
‘onaangepasten’)

• Geen ruimte voor erkenning van jezelf en je emoties

…maar ook op het niveau van onze planeet

• Klimaatramp (storm) als ijkpunt in de roman: aftellen tot 7 september 2026

• Maar daarvoor al diverse verontrustende aanwijzingen van klimaatverandering:

• Vlak voor Kerst, bij Viko en Elias thuis, het weerbericht: “Het onstuimige weer houdt voorlopig 
aan, met vooral in het weekend stevige regenbuien en het blijft een graad of vijftien.” (p. 101)

• Mei ‘26: de laatste hommel sterft op het balkon van Fana (p. 130-132)
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De roman als kritiek op de neoliberale orde
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De roman als pleidooi voor ‘zachte krachten’

• Beide hoofdpersonages contrasteren in hun zachtheid en twijfel met hun omgeving

• Fana tegenover activistische zus Arissa en vader

• Viko tegenover nieuwe orde van Trots en Eer

• Niet alleen de hardheid van ‘rechts’, maar ook die van ‘links’ wordt bekritiseerd: 

• “Maar voedde Arissa niet ook de angst met als doel het systeem omver te werpen? Zij kon wel 
denken dat het achterliggende idee rechtvaardig was, maar welke revolutie had niet geleid tot 
nieuwe onderdrukking?” (p. 105)

• In de commune van Arissa: “Ze doen alsof ze naar haar luisteren, maar ze willen alleen maar 
horen wat ze zelf al denken.”  (p. 121)
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De roman als pleidooi voor ‘zachte krachten’

• Sluit aan bij breder maatschappelijk vertoog, gericht op verbinding, twijfel en nuance, o.a. ook te 
vinden bij een cabaretier als Claudia de Breij

• Is paradoxaal in combinatie met kritiek op de neoliberale orde; de roman toont óók dat de zachte 
krachten het niet redden

• Viko (inmiddels tong- en dus sprakeloos) gaat letterlijk ten onder met zijn woonboot

• Fana eindigt in het Buitengebied

• Oplossingen?

• ‘Revolutie van tederheid’ (vgl. ‘Verantwoording’, p. 336)

• Breng de strijd terug in de politieke arena  Chantal Mouffe, On the political (2005)
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De roman als youngadultliteratuur

• Youngadultliteratuur als ‘tussenvorm’

• Tussen jeugdliteratuur en volwassenenliteratuur

• Tussen genre-label en leeftijds-label

• Doelgroep (in Nederland): lezers van 15 tot 25 jaar (maar ook veel 
oudere lezers)

• Label hier geïntroduceerd in 2009

• Razend populair
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De roman als youngadultliteratuur

Youngadultliteratuur: genre-matige kenmerken

• Personages in adolescentieleeftijd

• ‘Coming-of-age’-thematiek

Beide kenmerken zijn in Het boek van alle angsten te herkennen.

Zie ook Femke Essink in De Groene Amsterdammer, 9 september 2020:

“Vooral omdat de vertellers in het eerste deel het 
adolescentenperspectief amper ontstijgen, voelt haar boek daar als 
een young adult novel.”

28



De roman als youngadultliteratuur

• De thematiek van angst is ook actueel! (zie onderzoek Jolien 
Dopmeijer, UvA)

• Bijgevolg geschikte roman om leerlingen te laten lezen of in de klas 
te bespreken
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https://www.trouw.nl/onderwijs/ruim-de-helft-van-de-studenten-kampt-met-angst-en-somberheid-de-overheid-draagt-bij-aan-de-druk~bf5e7243/
https://www.trouw.nl/onderwijs/ruim-de-helft-van-de-studenten-kampt-met-angst-en-somberheid-de-overheid-draagt-bij-aan-de-druk~bf5e7243/

