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“In zijn achtste roman verenigt Van Essen meerdere genres tot één organisch, grappig, ontroerend en 
spannend geheel: het is in eerste instantie een moederboek, maar evenzeer een road novel en een 
parodistisch scifi-avontuur als een utopische toekomstroman en een reflectie over literatuur en kunst.”

Laurent De Martelaer op De Reactor, 18 maart 2019.

“Intussen is 'De goede zoon' met zijn bizarre fantasieën, Big Brotherachtige complotten, zelflopende
rugzakken, seksleverende automobielen, z'n alles vervlakkende basisinkomen, wel degelijk een 
ideeënroman, over het leven, over kunst.”

Rob Schouten in Trouw, 13 oktober 2018.

“In zijn terugblik vanuit de toekomst naar de hedendaagse tijd verwerkt [Van Essen] een licht cynische, 
soms hekelende cultuurkritiek.”

Jos Borré in Lexicon van literaire werken, september 2019.
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De goede zoon als cultuurkritiek
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Hoe geeft De goede zoon aanleiding tot een cultuurkritische lezing?

1) Het is science fiction / een toekomstroman

Definitie Algemeen letterkundig lexicon (2012-…): 

“Subgenre van de fantastische literatuur waarin 
een beeld gegeven wordt van een te verwachten 
verre toekomst, hetzij als ideaalbeeld van een 
nastrevenswaardige samenlevingsvorm (utopische 
literatuur), hetzij als een cultuurvorm die het 
noodlottige gevolg is van een door de auteur als 
verwerpelijk geziene politieke, sociale of 
technologische ontwikkeling (dystopie).”

5



Hoe geeft De goede zoon aanleiding tot een cultuurkritische lezing?

2) Intertekst: Rob van Essen, Kind van de verzorgingsstaat. 
Opgroeien in een tijdloos paradijs. Amsterdam/Antwerpen: Atlas 
Contact, 2016.
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Historische tijd: 2023, jaren tachtig, jaren zestig/zeventig
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“Ik loop al zestig jaar ongewapend op 
deze planeet rond.” (p. 14)



Doelwit van de cultuurkritiek: Generatie X
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Doelwit van de cultuurkritiek: Generatie X

“Voor de generatie van mijn ouders was de Tweede Wereldoorlog een vormende gebeurtenis geweest 
die zich nog vrij recentelijk had afgespeeld, voor ons was ze deel van de geschiedenis. De naoorlogse 
verzorgingsstaat was vanzelfsprekend en dus saai. We werden zo ontzettend níét bedreigd dat er niets 
te verdedigen viel. […]

En voor mijn generatie, de kinderen van de verzorgingsstaat, was het protest wel erg eenvoudig en 
gemakkelijk. […] De generatie vóór ons, de leden van de protestgeneratie die volwassen was geworden 
in de late jaren zestig, had ons al voorgedaan hoe het moest. […] Toen we er zelf oud genoeg voor 
waren, konden we op een rijdende trein springen. Alles werd ons aangereikt, we hoefden het alleen 
maar uit te pakken, we waren de consumenten van links.”

Rob van Essen, Kind van de verzorgingsstaat, p. 136-37.
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Cultuurkritiek in De goede zoon

Vier deelthema’s

1. Omgang met het verleden

2. Kunstbeleving

3. Spiritualiteit en religie

4. De verzorgingsstaat
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(1) Omgang met het verleden: nostalgie

“De bus neemt een afslag, ik kijk op de borden, blijkbaar gaan we naar Mersbergen. Misschien is dit 
wel zo’n bus die al die nieuwe dorpen afgaat, het hele land door, het zijn er steeds meer, in de 
Markerwaard zijn ze al jaren bezig het centrum van Amsterdam na te bouwen. Brabantse gezelligheid. 
Grote beeldschermen langs de weg. Carnaval twaalf maanden per jaar.” (p. 27-28)

“Nostalgiekranten lees ik nog wel eens, papier in je handen, ritselend omslaan […]. Bij de CoffeeHub in 
de Rijnstraat hebben ze zo’n apparaat waarop je een willekeurige datum uit de tweede helft van de 
twintigste eeuw kunt intoetsen en dan rolt binnen tien seconden de krant van die dag uit een gleuf 
[…]. (p. 42)

“Eerlijk, ik dacht dat dit lange hoofdstukken zouden worden, met uitgebreide, in proustiaanse zinnen 
gevatte beschrijvingen van het gebouw, de gasten en de omgeving.” (p. 232)
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(1) Omgang met het verleden: nostalgie
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(1) Omgang met het verleden: herinneringen of het ontbreken daarvan

Het (bedrieglijke) geheugen als motief

• Het Archief

• Demente moeder

• Creëren van een nieuwe jeugd voor Bonzo/De Meester

“De herinnering is een ui die door de jaren heen steeds weer van nieuwe rokken wordt voorzien, 
terwijl het binnenste wegrot en verdwijnt; het geheugen is een holle rotte ui.” (Kind van de 
verzorgingsstaat, p. 9)
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(2) Kunstbeleving – het ideaal

“Ik had wel vaker in musea rondgelopen, maar dit was anders, want ik liep niet langer alleen door 
zalen, het was alsof opeens mijn ogen verder opengingen, we staken elkaar aan met een 
enthousiasme dat ons beiden verbaasde. […] We liepen opgetogen rond, die week, en ik heb toen 
begrepen dat het kijken naar kunst, het ondergaan van kunst, te maken heeft met opgetogenheid, in 
welke vorm dan ook.” (p. 131)

“De kunst hield me overeind, dat kan ik zonder overdrijving zeggen. Ik was kind aan huis bij het 
Stedelijk en het Rijksmuseum.” (p. 218)

14



(2) Kunstbeleving – de omslag
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(2) Kunstbeleving – de omslag

“Het Joodse bruidje, De staalmeesters, De brief, Het melkmeisje – de topstukken uit de Gouden Eeuw 
bleken opeens aan de muren van een wachtkamer te hangen. Ze hingen daar niet om te worden 
bekeken, bestudeerd, bewonderd; ze hingen daar ter verstrooiing van die driedubbelgevouwen rij 
wachtenden […]. (p. 72)

“En het effect beperkte zich niet tot de schilderijen die op die sinterklaasavond in de wachtkamer van 
Hirst hadden gehangen. Ook in andere musea was de betovering verbroken. […] En als ik me op die 
wandelingen door museumzalen verbaasde over mijn eigen cynisme (maar dat was het niet, het was 
afwezigheid van het vermogen om geraakt te worden, dat vermogen was me afgenomen) dacht ik: o 
ja, sinterklaasavond 2008.” (p. 73)
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(3) Spiritualiteit en religie

Religie als motief

• Terugkeer van de ouders naar de gereformeerde kerk

• De ik-figuur doet aan het meditatie (boeddhisme)

• De ik-figuur verblijft in ‘het klooster’ (een retraitecentrum)

• Daar treft hij iemand aan die hij ‘de Priester’ noemt

• De technologie/Arctifical Intelligence als nieuwe God

• Wekelijkse bezoeken aan zijn demente moeder (20 jaar lang) zijn ook een vorm van zingeving voor 
de ik-figuur (rol van ‘de goede zoon’)

• Na de invoering van het basisinkomen slentert de middenklasse lethargisch door musea; ze missen 
een (hoger) doel
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(3) Spiritualiteit en religie

• Passiviteit van de hedendaagse religiositeit

“Het was in deze tijd dat ik mijn eerste boeken over 
boeddhisme las; ik begon met tweedehands pockets van de 
al eerder genoemde Alan Watts. Dat het gedachtegoed 
waarover ik las aansloeg, zie ik nu als een bevestiging van 
het idee dat vooral verlangen naar passiviteit de honger 
naar westers (of als u liever heeft: quasi-) boeddhisme 
voedt; en dat bij uitstek meer passieve persoonlijkheden 
zich ertoe aangetrokken voelen.” (p. 218)
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(3) Spiritualiteit en religie

• Omkering van het conventionele Big Brother-motief

“Want dat begrijp ik nu: ik heb het leven geleid dat mijn moeder had 
gewild en pas op het einde van haar bestaan heeft gekregen. Ze wilde 
gezien worden, niet alleen zijn, overgeleverd aan haar lot en gezin met de 
boodschap ze het zelf maar moest uitzoeken […]. Ze wilde iemand die 
toezicht hield en ingreep wanneer het nodig was. Daarom is ze 
teruggekeerd naar God maar dat werkte niet omdat daar eeuwige straf bij 
hoorde, en dus angst; pas op het eind van haar leven, toen ze dement was 
en in de gesloten afdeling zat, heeft ze het bereikt, werd alles haar uit 
handen genomen en was ze nooit meer zonder toezicht. Gelukkiger is ze 
nooit geweest. En ondertussen had ik zonder dat ik wist het leven 
waarnaar ze altijd had verlangd: er werd toezicht gehouden en ingegrepen 
wanneer dat nodig was.” (p. 367)
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(4) De verzorgingsstaat

“Ja, de echtparen zullen blij zijn geweest, maar de kinderen 
die ze hier kregen niet, die hadden geen weet van de 
nauwe, tochtige etages van de binnensteden of de met te 
veel mensen  gedeelde woningen, die wisten niet beter en 
begonnen zich te vervelen, en die verveling is nooit meer 
uit deze straten verdwenen.” (Kind van de verzorgingsstaat, 
p. 11)

“Lang niet iedereen was links toen. […] Maar de geest van 
de jaren zeventig, waarin werkelijk iedereen links was 
geweest, ook de mensen die rechts waren, bleef nog lang 
hangen, als een zelfgenoegzame deken die ons allemaal 
verwarmde.” (Ibid., p. 130)
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(4) De verzorgingsstaat

De goede zoon als parabel over de verzorgingsstaat

• Het basisinkomen is te vergelijken met het uitkeringenstelsel zoals dat 
bestond tot in de jaren tachtig

• Voortschrijdende techniek neemt de mens steeds meer werk uit handen

• De verzorgingsstaat is als een verzorgingstehuis ( de verhaallijn van de 
demente moeder)

• De Dienst die zich over de ik-figuur ontfermt is als de staat die zich om 
zijn burgers ontfermt

• De zelfrijdende auto die de ik-figuur vervoert als metafoor voor de 
verzoringsstaat

• Voorziet zowel in zijn fysieke behoeftes (eten, seks)…

• …als in zijn mentale (de auto als therapeut)
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Gemene deler van de kritiek: de valkuil van het comfort

• (Teveel) comfort leidt tot lethargie

• Je bent niet meer in staat geraakt te worden door kunst

• Je zinkt weg in passieve religiositeit

• Het hele leven wordt één zoete, nostalgische droom (of is het eerder een nachtmerrie?)

22



De kritiek is dubbelzinnig…
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Hoe terecht is deze kritiek?

• Een kwestie van perspectief…
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