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1. LITERAIR TOERISME





Plattegrond van stad en haven van Oostende. Berlijn: Goldschmidt/Kraatz, ca. 1910. 

(Stadsarchief Oostende, KP/G0084)



Affiches van Oostende in de belle époque.

(Stadsarchief Oostende, AF/J0161, AF/K0002, AF/K0003)



Prentbriefkaart van de Koning Albert I Promenade met van links naar rechts hotels: 

Plage, Beau Rivage en Splendid. Helemaal rechts staat Villa Maritza. 

(Beeldbank Kusterfgoed, M021860)



Koning Albert I Promenade, 2016. Foto © CC BY 4.0 Christel Nowé. 

(Beeldbank Kusterfgoed, M021809)



Prentbriefkaart van de Kursaal tijdens de transformatie van de tweede Kursaal 

(arch. Laureys & Naert) naar de derde (arch. Chambon). 

(Beeldbank Kusterfgoed, M020388)



Op het dak van het Casino-Kursaal verrees omstreeks 2004 het 

restaurant Ostend Queen. Foto © CC BY 4.0 Emmanuel Bovit. 

(Beeldbank Kusterfgoed, M021330)



https://www.youtube.com/watch?v=ET09IOw8jWM

https://www.youtube.com/watch?v=ET09IOw8jWM


https://klara.be/beluister-de-volledige-podcast-reeks-kamer-oostende

https://klara.be/beluister-de-volledige-podcast-reeks-kamer-oostende


• van Busken Huet tot Benali

• de blik van de Oostendenaar

• de blik van de buitenstaander 

(toerist, ‘aangespoelde’, enz.)

• motieven

• het lokale vs. het universele

• begin- en/of eindpunt

• decor voor rites de passage

• carnaval, maskerade

• enz.







De roman speelt zich af in de Stad aan Zee, maar hier en daar lopen 

de zaken enigszins door elkaar. De tijd klopt niet altijd. Hotelnamen 

bijvoorbeeld, en ach, dat personages in een roman de naam dragen 

van echte mensen, mag niet betekenen dat ze dat ook zijn. Vaak 

lijken ze erop, maar het is veel ingewikkelder. Ik heb overdreven, 

soms flink gelogen. Ach, fictie.

[…]

De roman is zoals altijd voor rekening van de onbetrouwbare 

schrijver, die niettemin iedereen wil danken met wie wij 

kennismaakten en optrokken in Oostende.

[Nawoord, 270]



‘Wij willen toch geen toeristen zijn?’ zegt Broucke.

‘Natuurlijk niet. Maar voel je onze bezoeken aan als een 

verplichting?’

‘Nee, echt niet, maar waarom doen wij dit eigenlijk?’ vraagt hij. 

‘Die gesprekjes, de wandelingen. Kun je dat onderzoek noemen? 

Alles moet zijn getal hebben.’

‘Welk getal?’

Dat weet hij zelf niet. Hij kan het zelf niet uitleggen.

[160-161]



2. DE SCHRIJVER 
ALS ONDERZOEKER



• “portretten van de hedendaagse 
[Franse] schrijver als 
onderzoeker”

• eerste “tijdperk van het 
onderzoek”: rond 1900

• vgl. Émile Zola 1880

• uitkristalliseren van disciplines 
en sociale systemen, o.a.

• sociale wetenschappen

• journalistiek

• recht

• “nieuw tijdperk”: rond 2000

• nieuwe toenadering tussen 
verschillende praktijken

• ongemak van de schrijver als 
‘amateur’?



biografische 
onderzoekingen

meerstemmige 
verzamelingen

geografische 
verkenningen

Literair onderzoek: soorten

[Demanze 2019: 23-25]



Literair onderzoek: figuren

[Demanze 2019: 29-33]

de detective

• ‘Methodisch wijst [Broucke] nu om zich heen, alsof hij 
de plek van een misdaad afbakent.’ [20]

de verslaggever

• ‘[…] dat Roth een bijzonder goed journalist was, omdat 
hij als kind van spinnen hield: spinnen jagen niet, ze 
wachten hongerig en geduldig op hun prooi. Ik vraag me 
af of ik ook zo ben: in afwachting observeren?’ [36]

de etnograaf

• ‘Van elke ontmoeting zullen we een protocol 
opmaken,zegt [Broucke]. Hij spreekt weer als een 
historicus.’ [46]

gemeenschappelijk:

veldwerk

ervaring

onderdompeling

verrassing

ontmoeting



Luister vooral geduldig. Ja, luister geduldig en gulzig.

Denk aan de oude Sigmund Freud, aan het hoofdeind van

de sofa, waarop een cliënte ligt. […]

Het doel mag nooit zijn om te ontmaskeren. Daarover

gaat het niet. Er is geen schuldige, geen misdaad, er rookt

nergens een moordwapen.

Soms volstaat één gesprek, slechts één getuigenis om

iets van belang te vinden. Maar meestal heeft alles zijn getal.

Belangrijk is alvast: kom bij de mensen thuis. Tracht altijd

minstens in de woonkamer te geraken. 

[187]



Plots noemen wij dat zo, ‘ons onderzoek’. […] Ik beloof alles op te 

schrijven, en Broucke schetst, tekent wat. Enkele keren per jaar 

samen optrekken in Oostende, ik heb dat nodig. Alsof het nooit 

anders is geweest. Opnieuw, het is om uit te waaien, en meer dan 

dat: met hem is het alsof ik door zijn ogen kan kijken. Anders, 

dieper. Met een groter gewicht.

[46-47]



s’étonner

zich 
verbazen

explorer

verkennen

collecter

vergaren

restituer

restitueren

poursuivre

vervolgen

suspendre

opschorten

Literair onderzoek: benaderingen

“liste ouverte

d’opérations

concrètes”

[Demanze 2019: 33]



■ “Al die namen op de houten brievenbuskastjes: wie zou dat och god toch 
allemaal zijn?” [11]

■ “Ik verwonder me over het oude groen,het fletse geel dat misschien ooit een 
krachtig oker was. Wat zoek ik in Oostende? Ik kan het moeilijk benoemen.” 
[23]

■ “Ons verwonderen over de lichten die ’s nachts naar ons knipogen op zee. 
Blauw, wit geel. Wat betekenen die? […] Broucke heeft gelijk. We moeten er 
dringend aan beginnen, maar aan wat?” [163]

■ “Eerst is er de koppige fascinatie. Nieuwsgierigheid, maar dan als plicht, 
dwangmatig gedrag, ontsnappingsdrift of een onbepaald verlangen.” [185]

■ “De niet-gespeelde verbazing. Denk even na, zonder je gesprekspersoon aan te 
kijken. Stel dan je vraag met een zijdelingse blik. Altijd vriendelijk zijn en 
blijven.” [187]

s’étonner

zich 
verbazen



■ “Op de brievenbussen en deurbellen inspecteer ik de namen. Ik maak notities.  
Naast Neyts wonen Salarzai Sidigkan en Shiawari Khalid. […] Alle huizen bekijk 
ik een voor een, alsof ik ze wil vatten met een camera.” [22]

■ “Soms betast ik de barstjes in het schilderwerk van ramen en deuren en pulk 
ze los. Ik verzamel de oude verfschilfers in mijn portefeuille, tussen de 
geldbiljetten. […] Ik weet zelf niet goed waarom ik dat doe, ik ben er op een 
bepaald moment mee begonnen.” [22-23]

■ “Broucke wil een lijst maken van alle namen van appartementsgebouwen op de 
dijk.” [113]

■ “Alles interesseert ons: de begraafplaatsen, de overlijdensberichten in De 
Zeewacht, inboedels in verkoopzalen, nalatenschappen van kunstenaars, 
verdwenen winkels en cafés. Wij kijken toe, leunend tegen een muur of een 
deur. Wij verzamelen.” [220]

collecter

vergaren



Bij voorkeur koop ik de ouderwetse prentbriefkaarten, met de 

verzadigde, malse kleuren. In Kodachrome of Technicolor toont de 

stad zich op haar best, op haar volst, met de pittoreske of 

panoramische blik. Er zit een aardige, misschien oppervlakkige 

melancholie in, maar ook vreugde. Ik heb er al tweehonderd.

Sinds kort vind ik geen nieuw prentbriefkaarten meer, nu koop ik 

er oude, gebruikte. Liefst volgeschreven en verstuurd. Die koop ik als 

ik op mijn eentje of met Broucke in de stad ben. Ik zoek naar 

bijzondere souvenirs, particuliere getuigenissen.

‘Wat zoek je dan precies?’ vraagt Broucke.

‘Och, het is gewoon om te verzamelen.’

‘Maar waarom?’

‘Nieuwsgierigheid naar andere levens, denk ik.’

[62]

collecter

vergaren



■ [Broucke:] “Als we de schilder Ensor willen begrijpen, moeten wij hem hier 
zoeken, in deze stapelingen, verzamelingen, wedersamenstellingen. We moeten 
alle magazijntjes met oude meubels bekijken in Oostende.” [28]

■ “Ik knip Oostende-foto’s uit De Tijd en kleef die thuis in mijn Oostende-schriftje.” 
[156]

■ “Wat ik bedoelde was: wij herstellen door de omgekeerde beweging te maken. Het 
is: in de voetsporen teruglopen naar de bron. Dezelfde lucht inademen. Een ritme 
oppikken, daarin meelopen zodat we onszelf verlengen, zodat ons lichaam een 
kopie vormt van een ander lichaam. Intussen onszelf observeren.” [191]

■ “Wat wij vinden komt uit een of ander reservoir. Misschien het collectief geheugen 
van deze stad, een tere, kwetsbare intelligentie. Het zijn wederverschijningen, 
gereconstrueerd met getuigen, en het werkt omdat iemand op het juiste moment 
iets zegt of een gebaar maakt.” [191]

restituer

restitueren



Sigsje vraagt: ‘En als jullie onderzoek beëindigd is, wat

gebeurt er dan?’

‘Dan doen we iets anders,’ zeg ik luchtig.

‘Jullie komen dus niet meer naar Oostende?’ Er klinkt

een lichte wanhoop in haar stem.

‘Niet erg,’ stel ik haar gerust. ‘Het is echt niet erg. Dan 

verzinnen we weer wat anders. Broucke zal gelukkig zijn in 

Wallonië.’

[253-254] suspendre

opschorten



“We staan nog steeds te kijken 

naar Ensors zelfportret met de 

bloemenhoed.

‘Zijn wij onderzoekers?’ vraag 

ik.

‘Ja natuurlijk zijn wij dat,’ 

antwoordt Broucke.

[…]

Ik stel vast dat ik anders kijk 

dan Broucke naar deze 

zelfportretten. Ik kijk in de 

geschilderde ogen alsof ik de 

kunstenaar zelf kan ontmoeten.”

[46-47]

■ “Zijn toon is plots anders. Hij 
antwoordt nuchter, als een 
wetenschapper, een historicus: […]” 
[21]

■ “Dan zie ik het: Broucke kijkt naar 
de verf, de penseeltoetsen, het 
reliëf van de verfhoeveelheden.” 
[63]

■ “Broucke laat nu blijkbaar een 
stevige baard groeien, peper en 
zout. In combinatie met zijn forse 
wenkbrauwen, zijn blauwsatijnen 
sjaaltje ‒ en hij is ook dik gekleed ‒, 
lijkt hij enigszins op Ensor. Hij lacht 
mij uit als ik hem dat zeg.” [98]



■ “Ik vraag mij af of ik ook zo ben: in 
afwachting observeren? Herken ik 
nu mezelf in een dode Joodse 
schrijver? Er loopt een koude rilling 
over mijn rug.” [36-37]

■ “Ik herken mezelf enigszins in het 
schrijversportret, als ze het heeft 
over Gheeraerts ongedurigheid, 
zijn lastig doen, zijn onhandigheid. 
Maar dat was allemaal toch voor 
een groter doel geweest? Toch?” 
[42-43]

■ “Perplex sla ik het boek dicht. 
Herken ik me echt in die schrijvers, 
en in welke dan? Ik kijk naar 
buiten. Ik hoor het schrapen van 
een bulldozer verderop in de 
Christinastraat.” [50]

■ “Zijn toon is plots anders. Hij 
antwoordt nuchter, als een 
wetenschapper, een historicus: […]” 
[21]

■ “Dan zie ik het: Broucke kijkt naar 
de verf, de penseeltoetsen, het 
reliëf van de verfhoeveelheden.” 
[63]

■ “Broucke laat nu blijkbaar een 
stevige baard groeien, peper en 
zout. In combinatie met zijn forse 
wenkbrauwen, zijn blauwsatijnen 
sjaaltje ‒ en hij is ook dik gekleed ‒, 
lijkt hij enigszins op Ensor. Hij lacht 
mij uit als ik hem dat zeg.” [98]



We hebben het voor het eerst, zonder elkaar al goed te begrijpen, 

over het perspectivisme. We vinden dat er een genealogie van 

mensen zit in voorwerpen en huizen, dat je stambomen kunt 

herkennen en aflezen die verwijzen naar levensfeiten, die je kunt 

oproepen door erover te praten. […]

[…]

‘Maar waarom wil jij zo perspectivisch zijn?’ vraagt Broucke nu 

aan mij.

‘Omdat ik nieuwsgierig ben, graag in vreemde huizen binnendring, 

om te begrijpen wat anderen al ontdekt hebben.’

Dat begrijpt hij, dat wil hij ook.

Ik zeg: ‘En dat ze maar oppassen met wat ze zeggen, want ik 

schrijf alles op. Van alles maak ik een protocol, zo systematisch als 

anderen hun zelfportretten schilderen, altijd dezelfde en steeds 

anders.’

[82]



Wat is echt, wat is verkeerd of geacteerd? Wat is mooi,

wat overdreven? En wat is goed, zodat het ons kan 

beschermen tegen de levensstormen?

[8]



Uitkomsten van het onderzoek?

■ onderzoek en zelfonderzoek, portretten en zelfportretten

■ Brussel versus Oostende

– beleving van tijd en ruimte

– Congo en het koloniale verleden van België

– raakpunten: De Kuyper in Oostende, Ensor en Permeke in Brussel

■ “Eindelijk begin ik de bezoeken aan Oostende te begrijpen. Als anderen 
uit de tijd stappen, kunnen wij even lopen in die verdwenen tijd. Dit 
tragische, romantische spel, dit valsspelen met zachte, terugdraaiende 
horloges, hebben wij samen nodig. Het zuivert ons van de somberheid.” 
[218]



Ik schrijf alles op, maar dit moet toch ergens naartoe leiden, en wat 

wij onderzoek noemen, zijn hooguit losse babbels. Hebben wij dan 

een specifieke onderzoeksmethode? Moeten we daar geen werk van 

maken? Hoe doen andere schrijvers dat eigenlijk?

[173]



3. OEUVRE, TRADITIE 
EN TREND



• Georges Perec (1936-1982)

• Oulipo, écriture à contraintes

• voorloper van nieuw “tijdperk 
van het onderzoek” in de Franse 
literatuur volgens Demanze 2019

• Tentative d’épuisement d’un
lieu parisien 1982

• L’infra-ordinaire 1989

• de etnografie van het nabije

• het ‘endotische’ 
vs. het exotische

• voyages de proximité



• “Ik rijd verder naar de 

kringwinkel bij de 

Torhoutsesteenweg; […] Vorige 

keer kocht ik er een boek van 

Georges Perec, La Vie mode 

d’emploi.In goede staat, wellicht 

ongelezen, alleen een 

uitgegomde, onleesbare naam 

vooraan erin.” [18-19]

• “Wij spreken geen woord tegen 

elkaar. Ik lees een bladzijde in 

een boek van Perec.” [144]



• “Soms verlang ik ook om 

opnieuw te beginnen zoals 

Broucke, die nog steeds droomt 

van verhuizen. Maar ik, ik wil 

eerder alles overdoen, ook al is 

het allemaal hetzelfde. Als een 

ademhalingsoefening, voor het 

plezier, voor de 

herhalingsvreugde. Ik wil de 

gevoelens terugvinden. Bij 

Georges Perec lees ik: ‘Ik zoek 

zowel de eeuwigheid als het 

korte ogenblik.’” [220]



“Het was Duribreux’ schema van zijn 

hotel, als een tabelletje in Excel, 

maar voor mij is deze schets 

betekenisvoller dan de hotelier zelf 

ooit kan bedoeld hebben. Elke 

logeerkamer is een hoofdstuk in een 

boek, vierendertig in aantal. Alsof 

de schrijver daarmee voor mij een 

masterplan heeft getekend.”

[244]



“Er is natuurlijk ook Georges 

Perec met zijn magistrale Het 

leven een gebruiksaanwijzing

(vert. Edu Borger). Perec stelt 

hier een menselijke encyclopedie 

samen in één roman, door de 

negennegentig flats van een 

Parijs appartementsgebouw te 

beschrijven. In Oostende 

volstonden vierendertig kamers.”

[Nawoord, 270]

Georges Perec, La Vie mode d’emploi

Plan de l’immeuble

30 x 21 cm

BNF, Arsenal, dépôt G. Perec, 110, 1, d







Koen Peeters

■ geboren Turnhout, 1959

■ studie 
communicatiewetenschappen en 
sociale & culturele antropologie

■ 1995-2018: CERA-Bank, later KBC

■ debuutroman 
Conversaties met K. 1988

■ Bezoek onze kelders 1991

■ De postbode 1993



Hoofdstuk VII: Het Kuuroord O.

“Het was bijzonder warm. Naast, voor en 

achter hem liepen de toeristen. […] 

Robert vroeg zich af waarom sommigen 

tennis- of polo-uniformen droegen 

hoewel ze geen van beide sporten 

beoefenden. En verder: waarom was het 

ene kledingstuk rood en het andere 

groen? Waarom droeg men kleren met 

bloemmotieven hoewel er geen echte 

vegetatie te zien was? En waarom droeg 

men kleren als men toch wilde bruinen?” 

[Peeters 1988: 120]



Koen Peeters

■ Het is niet ernstig, mon amour
1996

■ met Kamiel Vanhole:
Bellevue/Schoonzicht 1997

■ Acacialaan 2001

■ Mijnheer Sjamaan 2004

■ dichtbundel Fijne motoriek 2006

■ F. Bordewijkprijs voor De bloemen 
2009

■ E. du Perronprijs voor Duizend 
heuvels 2012

■ ECI Literatuurprijs voor De 
mensengenezer 2017



“Ik noemde mezelf onderzoeker én 

proefpersoon. Ik had wetenschap nooit 

eerder zo bekeken, als de individueelste 

expressie van de individueelste emotie.” 

[Peeters 1996: 13]

“‘We moeten een vereniging oprichten’, 

zei Robert ernstig. ‘Dat zal het 

Independent Research Center zijn.’ Hij 

stak zijn wijsvinger op: ‘Want we moeten 

de wereld lezen, we moeten alles 

onderzoeken, mijn beste Kuifje.’” [16]



“In het Leopoldhotel in Oostende heb ik 

afgesproken met drie mannen die Koen heten. 

De schrijver, de schilder en de architect. Ze 

houden van re-enactments. Zo hebben ze 

bijvoorbeeld al gelogeerd in het bed van Paul 

van Ostaijen en een dag doorgebracht in de 

Middeleeuwen. Ze hebben ervaring met lopen 

in het spoor van dode zielen ‒ het schijnt je 

dichter bij het onderwerp te brengen. Toen ik 

de Koenen vertelde over mijn zoektocht naar 

het tragische lot van de architect Gaston 

Eysselinck, bleken zijzelf onderzoek te doen 

naar de stad Oostende. Ze nodigden me uit 

deel te nemen aan hun queeste.”

[Van den Broeck 2019: 54]
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