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Bart Vervaeck

Droom van een rijke deftige 
meneer: het utopia in Houtekiet

In 1939, aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog, verscheen Houtekiet, het boek 
waarvoor Gerard Walschap (1898-1989) naar eigen zeggen schrijver was geworden.1 

De roman is ondertussen een klassieker geworden. Volgens velen, inclusief de auteur 
zelf, is Houtekiet het meesterwerk van Walschap. Meer dan eens werd de roman om-
schreven als een utopie. In een eerste stap wil ik enkele van die omschrijvingen bekij-
ken. Het zal blijken dat het meestal om korte en terloopse vermeldingen gaat. Een ana-
lyse van Houtekiet als utopische roman bestaat niet. Die presenteer ik in het tweede deel 
van mijn artikel, en daarbij bekijk ik drie aspecten. Ten eerste onderzoek ik of Houtekiet 
de typische kenmerken van het utopische genre bezit; ten tweede bekijk ik de utopische 
filosofie in het boek en tot slot onderzoek ik wie die filosofie verkondigt. Is dat de vertel-
ler of een personage? En hebben de verschillende sprekers verschillende visies op de 
utopie? Door deze drievoudige analyse kan ik op het einde een korte conclusie formule-
ren over de utopische aard van Houtekiet.

Onvolkomen utopisch

Houtekiet beschrijft de geboorte en de groei van een maatschappij aan de rand van de 
gevestigde samenleving. In Deps, een ‘wildernis […] vol kattestaart, brem, heikruid, bra-
men, struiken, ook wel eens een spar’,2 sticht Houtekiet min of meer tegen wil en dank 
een alternatieve maatschappij die gaandeweg steeds minder alternatief wordt. Wanneer 
de wij-verteller aan het woord komt, is Houtekiet al lang dood en dat geldt ook voor de 
ongebreidelde en onconventionele levensdrift die de primitieve maatschappij kenmerk-
te. ‘Nu is Deps een dorp, banaal als elk ander, helaas,’ constateert de verteller.3 Als er al 
sprake is van een utopie, dan is ze blijkbaar verleden tijd. Jean Weisgerber spreekt van 
‘een vitalistische Utopia’ en ‘een anarchistisch Utopia’,4 maar vraagt zich af:
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Heeft Walschap het niet aangedurfd zijn Utopia tot het einde door te voeren door het 
instinct te laten overwinnen? Heeft hij zijn ideaal gevreesd en beseft dat het gevaarlijk 
was om de fysieke kracht en de wil tot macht te verheerlijken op het moment waarop 
het fascisme zich gereed maakte Europa te veroveren?5

Dat Houtekiet geen voldragen utopie is, komt her-
haaldelijk terug in de besprekingen die de roman 
met het utopische genre verbinden. Volgens Van It-
terbeek toont het boek hoe ‘een stukje aarde’ uit-
groeit ‘tot een stukje mythische wereld’.6 Hij om-
schrijft de plot als ‘het historisch verhaal van een 
fiktief-utopisch gebeuren’, maar voegt daar meteen 
aan toe: ‘Een volkomen utopisch verhaal is Houte-
kiet nu ook niet.’7 De argumentatie is niet volkomen 
helder, maar het lijkt erop dat Van Itterbeek vindt 
dat Deps zijn utopische trekken snel verliest.

Dat Deps ooit utopisch was, wordt bevestigd 
door Michel Dupuis. Die plaatst Houtekiet in de 
roman vernieuwing die zich niet meer tevreden stelt 
met een traditionele vorm van realisme. Het utopi-
sche gehalte van de roman wordt dan een verwer-
ping van het brave realisme:

Walschaps Houtekiet b.v. doet een expressionistische ge-
stalte, een mensgeworden idee optreden midden in een utopische gemeenschap. De 
realiteit fungeert daarbij slechts als referentiekader, als model waar het niet realistische 
verhaal slechts op indirecte wijze naar verwijst.8

Ook Lieske noemt Houtekiet een niet-realistische utopie: ‘Het is een utopie en een uto-
pie heeft weinig realistische trekken.’9 Van Vlierden daarentegen ziet Walschaps werk 
als ‘het laatste grote moment van een realisme’ dat ‘doorheen het primaat van de mens, 
de werkelijkheid groots en wijds heeft uitgebeeld’. In de figuur van Houtekiet wordt 
volgens Vlierden ‘de werkelijkheid gehominiseerd’ en hij voegt daaraan toe: ‘In het vita-
listisch utopia van Nieuw Deps heeft hij voor het laatst een mythe kunnen scheppen.’10

De onvolkomen utopie die Houtekiets Deps voor sommigen was, wordt nog min-
der perfect in Nieuw Deps, het vervolg dat Walschap in 1961 liet verschijnen. Toont Hou-
tekiet het ontstaan van een agrarische maatschappij, met trekken van handel en am-
bachtelijkheid, dan gaat het in Nieuw Deps om een industriële maatschappij. De 
concurrentie, de roddels en de onverdraagzaamheid nemen exponentieel toe in deze 
vorm van samenleving. De utopische kiemen van Houtekiet zijn duidelijk niet tot bloei 
gekomen in de maatschappij die Jakob, een van de talloze zonen van Houtekiet, sticht. 
In zijn bespreking van Nieuw Deps wijst Dinaux niet alleen op deze verstarring, hij ver-
meldt ook dat Deps nooit een utopische plek geweest is: ‘Deps was een “familistère”, zij 
het geen utopie; Nieuw Deps werd een tweede, een geïndustrialiseerde gemeenschap 
van broeders en zusters.’11

Daar is Lissens het niet mee eens. Hij noemt Houtekiet weliswaar geen utopie, 
maar ziet er wel ‘het ideaal van de daad’12 in en beweert over het vervolg: ‘Utopisch is 
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uiteraard Nieuw Deps (1961).’13 Waarom dat zo is, wordt niet toegelicht. Kees Fens noemt 
in zijn bespreking van Nieuw Deps het oorspronkelijke Deps een utopie: ‘Deps was een 
utopia: er werd geleefd naar de natuurlijke instincten, er was harmonie tussen aarts-
vader en gemeenschap, beschaving en cultuur waren ver; het was een betere wereld, met 
als middelpunt de mens van algoede wil: Jan Houtekiet.’ Over het eind is Fens minder 
te spreken: […]

Meestal sluipt Walschap uit zijn utopia weg, als het hoogtepunt bereikt is. In “Houtekiet” 
echter niet. Hij laat Jan Houtekiet een vreemde worden in zijn kolonie: zij ontgroeit 
hem. Houtekiets schepping gaat haar eigen wegen, die van het oorspronkelijke ideaal 
afleiden. Houtekiets vlucht blijft dan ook aannemelijker dan zijn bekering aan het einde 
van de roman.14

Het is zeer de vraag of Houtekiet inderdaad vervreemdt van zijn samenleving en of hij 
een oorspronkelijk ideaal voor ogen had. Ook zijn bekering is een discussiepunt. Zowel 
de vraag als de discussie behandel ik wanneer ik de utopische trekken van de roman van 
naderbij bekijk. Fens is in ieder geval een van de weinige critici die het utopische ele-
ment enigszins specificeert: er is harmonie in Deps, er is één aartsvader, er is een betere 
wereld die niet of nauwelijks in aanraking komt met de gangbare beschaving en cultuur. 
Ik wil nu onderzoeken in hoeverre deze en andere kenmerken van het utopische genre 
te vinden zijn in Houtekiet.

Het utopische genre

Een eerste belangrijk aspect van de klassieke utopie in de traditie van Thomas Mores 
Utopia (1516) is de combinatie van dynamiek en stilstand in ruimte en tijd. De typische 
utopie wordt omkaderd door een reisverhaal, dat op zijn minst drie vormen kan aan-
nemen: een reis in de ruimte (meestal een zeereis naar het afgelegen utopische eiland), 
in de tijd (naar een paradijselijk verleden of een gedroomde toekomst) en in de verbeel-
ding (de utopie bestaat alleen in de droom van de verteller).15 Van een dergelijk kader is 
in Houtekiet slechts ten dele sprake. Er is de afstand in de tijd tussen het moment waar-
op het verhaal verteld wordt – het nu, waarin Deps een banaal dorp is geworden – en het 
moment waarop Houtekiet de gemeenschap stichtte. Dat impliceert echter geen echte 
reis in de tijd – het gaat om een nostalgische terugblik en die is niet bepaald beperkt tot 
utopisch verhalen. Evenmin is er sprake van een reis in de ruimte of van een imaginaire 
tocht.

Op het vlak van het dynamische kader scoort Houtekiet dus erg slecht. Dat geldt 
nog meer voor het kenmerk van de stilstand. Utopische maatschappijen zijn harmoni-
eus, perfect en daardoor onveranderlijk: ‘Sie sind statisch und konfliktfrei.’16 De tijd is 
die van ‘un éternel présent’.17 Er kunnen spanningen zijn, die de utopie bedreigen, maar 
het utopische verlangen is een ‘quête de l’immuable’.18 Dat geldt niet voor de hoofd-
figuur van Walschaps roman en al evenmin voor de geschiedenis die verteld wordt. Hou-
tekiet toont de evolutie van een maatschappij en die impliceert een drastische verande-
ring: van wild naar gedomesticeerd, van ongelovig naar gelovig, van isolement naar 
aanpassing. Houtekiet zelf is een zwerver, een ‘bronzen Bohemer’ geënt op het stereo-
type van de zigeuner.19 Hij kan zich niet of nauwelijks verzoenen met het sedentaire 
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bestaan van een dorpsgemeenschap. Door de kerk, de handel en het huwelijk wordt dat 
sedentaire bestaan steeds dwingender in Deps en daarop besluit Houtekiet weer te gaan 
zwerven – zoals hij deed vóór hij Deps stichtte. Zijn tocht wil een terugkeer zijn naar de 
ruimte en de tijd van zijn jeugd, maar dat blijkt een illusie.20 Al even illusoir is zijn idee 
dat hij in Deps niets verloren en niets achtergelaten heeft – dat hij met andere woorden 
nog een nomade zou kunnen zijn:

Hij had zichzelf wijsgemaakt dat hij vetrokken was zonder iets achter te laten en hij was 
zoals die man, die veilig en zalig op plezierreis geweest is en zich de laatste dag herin-
nert noch zijn brandkast noch zijn huisdeur te hebben gesloten. […] Neen, hij haastte 
zich naar huis.21

De spanning tussen dynamiek en stilstand werkt in Houtekiet dus op een heel andere 
manier dan in de utopische roman. Het gaat, op het niveau van het personage, om een 
thematische tegenstelling tussen nomadisch en sedentair, en op het niveau van de ver-
telling, om een conflict tussen de fotografische presentatie van een toestand versus de 
filmische weergave van een proces. Als er al sprake is van een utopie in de roman, dan 
gaat het om een utopie-in-beweging. Dat sluit niet alleen aan bij Walschaps poëtica, die 
dramatische en narratieve voortgang verkiest boven lyrische stilstand en psychologi-
sche beschouwing,22 ze past ook bij het gezonde verstand dat de hele roman doortrekt 
en dat de stilstaande perfectie al te onrealistisch zou vinden. Houtekiet gelooft blijkbaar 
niet in de gerealiseerde en stilgevallen droomwereld. Het boek is dan ook geen klassieke 
utopie:

L’utopie est, dans un présent définitif qui ignore le passé et même l’avenir puisque, 
parfaite, elle ne changera plus. Edifiée au nom du progrès absolu, l’utopie réalisée renie 
toute possibilité de progrès ultérieur : elle est résolument fixiste, définitive, à l’abri du 
temps.23

In geen geval kun je dat over Houtekiet zeggen. De roman en de beschreven wereld zijn 
niet gefixeerd. Integendeel, het boek toont een evolutie, die je ruwweg in vier fases kunt 
opdelen. Eerst is Deps ‘een wildernis’, ‘een weer’, ‘een plek eelt’.24 Dan wordt Deps een 
ongeorganiseerde gemeenschap van vrije driftbeleving, een heropleving van ‘het oude 
heidendom’,25 ‘ons Sodoma en Gomorrha’.26 Maar die vrijheid duurt niet lang. Door de 
introductie van de wereldse handel (Nard Baert) en het bovenwereldse geloof (pastoor 
Apostelis) wordt de gemeenschap beschaafd: de Depsers leren lezen en schrijven, bid-
den en geloven, ze leggen wegen aan en omarmen de beschaving. In de laatste fase is het 
dorp net als alle andere dorpen geworden.

Met die fase vervalt een tweede utopische kenmerk, na de spanning tussen dyna-
miek en stilstand. De utopische gemeenschap leeft meestal geïsoleerd en doet er alles 
aan om niet te worden zoals de reguliere maatschappij. Deps wordt een gewone samen-
leving en dat komt niet door een vijandige bestorming of een militaire invasie van de 
buitenwereld, maar door de vrijwillige incorporatie van de buitenwereld. Het schijnbaar 
complexe proces dat de roman beschrijft is met één woord goed te karakteriseren. Het 
gaat om een verinnerlijking van wat oorspronkelijk buiten is. Die incorporatie kenmerkt 
zowel het dorp als de hoofdfiguur.

Laat ik beginnen met het dorp. Het symbool voor het binnenhalen van wat eerst 
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buiten was, is de plank die een brug wordt. Aan het begin van het verhaal is Deps nau-
welijks verbonden met de buitenwereld. Tussen de beschaving en de marginale wereld 
van Deps is er een grens van water, die slechts overbrugd wordt door een ‘lange, dikke, 
smalle plank’, die ‘diep doorbuigt’ wanneer iemand naar Deps probeert te gaan.27 Steeds 
meer mensen komen over die plank en met hen komen de twee pijlers van de westerse 
beschaving binnen: de materiële infrastructuur van handel en productie en de spirituele 
suprastructuur van geloof en religie. Dankzij die pijlers wordt de plank een heuse brug:

Thans is Deps een dorp zoals een ander, maar het heeft nog een eigenaardig, ja in-
drukwekkend middeleeuws silhouet, tenminste wanneer men het des avonds van over 
’t water nadert langs het brugje van Mandus, maar dat is nu geen plank meer, het is een 
ferme stenen brug, twee karren breed.28

Voor een utopie is zoiets ondenkbaar. Die zou nooit de deur openzetten voor de buiten-
wereld. Dat heeft te maken met de kritische en vaak satirische dimensie van de utopie: 
ze omvat meestal een scherpe en expliciete kritiek op de contemporaine maatschappij. 
Hoe zou die dan binnengehaald moeten of kunnen worden? Bij Walschap ligt dat blijk-
baar anders. Zoals ik zal tonen bij de bespreking van de utopische filosofie, valt er zelfs 
veel voor te zeggen om Houtekiet te lezen als een omarming van een vanzelfsprekende 
westerse en kleinburgerlijke ideologie.

Incorporatie of verinnerlijking kenmerkt niet alleen de evolutie van het dorp Deps, 
maar ook die van de hoofdfiguur, Jan Houtekiet. Aan het begin staat Houtekiet affectief 
buiten de driften die hem beheersen. Hij vrijt met elke vrouw, vermoordt de boswachter 
en de vader van Iphigénie – en blijft bij dat alles volstrekt onaangetast, rustig, onbewo-
gen. Eros en Thanatos leiden zijn leven, maar zij worden niet of nauwelijks emotioneel 
beleefd. Evenmin worden ze gekanaliseerd en gekleurd door een geweten, een freudi-
aans Über-ich dat de driften uit het Es fatsoeneert en vertaalt naar emoties (bijvoor-
beeld, drift wordt liefde) en naar aanvaardbare gedachten en gedragingen.

Iphigénie zorgt bij Houtekiet voor de interiorisering van Eros en Thanatos en zo-
doende voor het ontstaan van een geweten. Door Iphigénie leert Houtekiet de liefde en 
de dood niet alleen kennen, maar ook en zelfs vooral voelen. De dood van zijn geliefde 
verinnerlijkt die twee driften tot emoties. Zo voelt hij de dood aan den lijve: ‘Voor het 
eerst begon tot hem door te dringen dat een mens eenmaal oud wordt, hij had daar nog 
nooit iets van gevoeld.’29 Net dat gevoel is het rijk van het onvatbare, het raadsel dat in 
de roman steeds duidelijker naar voren treedt en dat leidt tot de beroemde slotzin van 
het boek:

En hij voelde zich een met die oneindigheid, waarin onvatbaar voor woorden en ge-
dachten, dat fijne raadsel zweeft, waarvoor het sterven van Iphigénie hem aandachtig 
gemaakt had en dat ons allen boeien blijft in dit aardse leven.30

Het onvatbare waarover hier sprake is, ziet of voelt Houtekiet terwijl hij in de kerktoren 
zit en uitkijkt over de velden. Hij combineert letterlijk en figuurlijk het hoge en het lage, 
het bovennatuurlijk en het natuurlijke. Vandaar dat deze slotzin voorafgegaan wordt 
door de omschrijving: ‘Hij keek rustig over de velden en in de lucht.’ Op zijn eigen ma-
nier heeft Houtekiet gedaan wat Deps eerder al deed: het spirituele (Apostelis) en mate-
riële (Baert) binnenhalen en combineren. Het resultaat van de twee evoluties (die van 
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het dorp en de hoofdfiguur) is niet identiek. Het dorp zoekt de combinatie van geest en 
lichaam, transcendentie en natuur in instituten (zoals de kerk of de handel) en rituelen 
(zoals het huwelijk), terwijl Houtekiet ze zoekt in een immanente transcendentie, een 
ervaring van het bovennatuurlijke in de natuur zelf.

De klassieke utopie is een genre van de ratio.31 Het intellect, de kennis, de weten-
schap – dat zijn de bouwstenen van een utopisch universum. Dat geldt slechts ten dele 
voor Houtekiet, vooral dan voor de titelfiguur en Nard Baert. Maar het geldt niet voor de 
vrouwen, die aan de kant van het irrationele en het (bij)geloof staan, niet voor Apostelis 
en uiteindelijk ook niet meer helemaal voor Houtekiet, die voelt dat er meer is dan ma-
terie en verstand. Ook op dit gebied is de buitenwereld binnengedrongen en is het uto-
pische isolement – zo het er al ooit geweest is – verdwenen.

Er zijn dus overeenkomsten en verschillen tussen het dorpse en het persoonlijke 
proces van verinnerlijking dat de evolutie kenmerkt van Deps respectievelijk Houtekiet. 
Vanwege de vergelijkbaarheid tussen beide ontwikkelingen is het misleidend te spreken 
van een groeiende vervreemding tussen Houtekiet en Deps, zoals Fens deed. Er is geen 
sprake van een finale vervreemding; de afstand aan het eind is niet groter dan aan het 
begin. Houtekiet mag dan de stamvader zijn van Deps, hij heeft nooit de rol op zich ge-
nomen van de centrale figuur, de hoogste instantie en wetgever die niet kan ontbreken 
in een klassieke utopie.32 Vanaf het begin weigert Houtekiet in het centrum van de ge-
meenschap te staan – ook letterlijk: hij verdeelt de grond zo dat hij nooit in het centrum 
van het dorp moet wonen. Hij is in geen geval de belichaming van de ultieme wetgeving, 
want de wetten van het dorp gelden niet voor hem. Hij mag dan door haast alle Depsers 
erkend worden als de stamvader, hij is een vader die grotendeels buiten het gezin staat.

Daarom gelden in Deps ook niet de regels van de klassieke, unitaire utopische ge-
meenschap, door Trousson omschreven als ‘uniformité sociale’, ‘dirigisme’ en ‘collecti-
visme’.33 Uiteraard heeft dat te maken met de keuze voor Houtekiet als centrale waarne-
mende instantie in het verhaal. Hij is een uitzonderlijke figuur die zich niet onderwerpt 
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aan een groep of aan een geheel van wetten en regels. Was het verhaal verteld vanuit het 
perspectief van Lien of Iphigénie, dan had de lezer een ander beeld gekregen van Deps 
en was de sociale dwang waarschijnlijk duidelijker geweest.

Alles bij elkaar vertoont Houtekiet niet veel genrekenmerken van de utopie. Er is 
geen reis die toegang verleent tot een utopische staat; de gemeenschap van Deps wordt 
beschreven als een ontwikkeling in plaats van een stilstand; die ontwikkeling heft de 
grenzen tussen binnen en buiten op, terwijl de utopie slechts gedijt in isolement; de 
rationele orde wordt in Deps gerelativeerd; er is geen dwingend dirigisme, geen uniform 
collectief en geen wetgeving die voor iedereen geldt. De poëtica van Walschap, die dyna-
miek en actie verkiest boven beschouwing en uitweiding, vloekt met ‘het eeuwige nu’ 
van de klassieke utopische orde.

Dat wil natuurlijk niet zeggen dat er geen orde of filosofie in Houtekiet zit. Het is tijd 
om na te gaan in hoeverre de ideeënwereld van de roman utopisch genoemd kan worden.

De utopische gedachte

Zoals het personage Houtekiet het bovennatuurlijke zoekt in het natuurlijke, zo zoekt 
de roman Houtekiet het heilige in het heidense, het bovenmenselijke in het gewoonmen-
selijke. Walschap noemt het boek ‘mijn heidense catechismus’.34 Hij beschouwt zichzelf 
als een predikant van een nieuw, aards evangelie: ‘Ik predik via Houtekiet mijn evangelie 
in onze werkelijke wereld die door Christus is beïnvloed, niet in een fictieve.’35 In de ro-
man symboliseert pastoor Apostelis deze aardse en menselijke vorm van het evangelie: 
hij is een eenvoudige ziel, een boerenzoon, die een afkeer heeft van het intellect en van 
de kerk die zich verheven voelt boven het gewone volk. Hij zoekt god onder de mensen 
en kerstent op die manier het hele dorp. Hij is net als alle andere Depsers: ‘Van Apostel 
kon men zeggen dat hij gek was met de gekken.’36 Zijn religie staat in het teken van een-
voud, menselijkheid en, uiteraard, vitalisme:

‘Het schijnt,’ zei Apostelis eens in een sermoen, ‘dat ze mij in de omtrek uitlachen. Ge 
kunt hun voor mijn part zeggen dat ik de omtrek uitlach. Wij mensen van Deps, wij 
doen zoals ’t voor ons goed is en daarmee gedaan. Ons Heer is daarmee content en zijn 
er die daar niet mee content zijn, dat gaat ons niet aan. Het evangelie dat ik daarstraks 
gezongen heb was het evangelie van het goede zaad. Dat is een parabel voor ons boe-
renmensen. Zaad! Daar kennen wij iets van. Een zaaier ging uit om te zaaien…’37

Deze aardse, eenvoudige en menselijke vorm van religie zonder angst voor de dood, de 
anderen of voor een wrede God, is niet onbekend in het land van de utopie: ‘Toutes les 
utopies se sont voulues religion de l’Homme, épargnant à l’homme les angoisses de la 
méditation sur le sens de son aventure terrestre.’38 Houtekiet kent geen angst en piekert 
niet over een leven buiten het menselijke bestaan. Dat zou immers indruisen tegen de 
immanente transcendentie. De enige God in Deps is de mens en dat strookt met de filo-
sofie van de utopie, die humanistisch is. De ideale staat is een creatie van de mens en 
getuigt net daardoor van de scheppende en ideale – goddelijke – aard van die mens.39 
Houtekiet schept en bouwt, bijvoorbeeld een molen en een kerk, om het plezier van het 
scheppen. Het spel. Het gaat hem niet om een doel buiten de creatie. Ook op die manier 
staat de immanentie centraal in de filosofie van Houtekiet.
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Toch moet de vergoddelijking van de mens gerelativeerd worden. Ten eerste lopen 
er in Deps geen perfecte, godgelijke mensen rond. Het gaat integendeel om gewone 
mensen, met hun kleine onhebbelijkheden, roddels, jaloezieën, enzovoort. Zelfs Houte-
kiet verliest zijn ongenaakbaarheid wanneer de zieke 
Iphigénie hem voorhoudt welke kansen hij heeft la-
ten liggen. Hij slaat de ruit van de deur stuk, vloekt 
en moet erkennen dat hij geen god is.40 Hij kan Iphi-
génie niet genezen. Misschien is dat wel de moraal 
van het verhaal en de les die Houtekiet moet leren: 
de mens is geen god, maar hij is het enige goddelijke 
op aarde. De kleinheid van de mens, zijn onvolko-
menheid en kwetsbaarheid, dat zijn de deugden die 
in Deps gevierd worden. Dat zal nog duidelijker wor-
den wanneer we, in het volgende hoofdstuk, luiste-
ren naar de stemmen van enkele Depsers die zich 
uitlaten over hun droomwereld.

De vergoddelijking van de mens moet dus gere-
lativeerd worden binnen Deps. Buiten het dorp is ze 
zelfs zo goed als afwezig. De mensen uit de buiten-
wereld zijn negatieve spiegels van figuren uit Deps. 
Zo wordt de materiële en financiële wereld in Deps 
gesymboliseerd door de positieve figuur van Nard 
Baert, terwijl die wereld buiten Deps verpersoonlijkt 
wordt door de negatieve personages van de graaf en 
zijn zoon. Op het spirituele vlak staat de goedheid van de Depser Apostelis in schril 
contrast met de negatieve religieuzen uit de buitenwereld, meer bepaald pastoor Van 
Ongenaden (de naam zegt het al) en zijn onderpastoor. Deze negatieve spiegelrelatie 
tussen binnen en buiten is typisch voor de utopie, die in haar zelfverheerlijking (bin-
nen) steeds een sociale en culturele kritiek formuleert op wat buiten de utopie leeft. De 
utopie is zo goed als altijd een satire,41 en dat geldt onverminderd voor Houtekiet.

Met het humanistische en satirische element sluit de ideeënwereld van Houtekiet 
aan bij de utopische filosofie. Die filosofie moet de lezer meestal uit de handelingen van 
de personages distilleren – dat hoort immers zo in de poëtica van Walschap. Toch zijn er 
uitweidingen en dialogen waarin de utopie aan bod komt. De term valt nooit in de ro-
man, maar er zijn wel degelijk passages waarin een ideale wereld op een beschouwende 
manier uiteengezet wordt. Er zijn personages in Houtekiet die ons vertellen hoe hun 
ideale wereld eruitziet. Die passages wil ik nu bekijken.

De utopische stem

Houtekiet is een man van weinig woorden. Bespiegelingen zijn aan hem niet besteed. 
Praten en filosoferen, dat is iets voor vrouwen. Vandaar dat de prekende pastoor Apos-
telis in de ogen van Houtekiet een vrouw is: ‘Het stuitte hem tegen de borst dat daar [in 
de kerk] een man met die vrouwendingen bezig was, zich verkleden en zo. O neen. Een 
vrouw babbelt, tot daar. Een man die man is zwijgt en handelt.’42 Op basis van de hande-
lingen van Houtekiet kun je stellen dat hij niet geïnteresseerd is in de opbouw van een 
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utopische samenleving. Hij wil zijn zin doen, zijn driften volgen, zonder sociale wetten 
te volgen en zonder zich als leider van een groep te moeten gedragen. Hij wil gerust zijn 
en met rust gelaten worden. Maar, zoals gezegd, in die onbewogenheid komt een barst 
wanneer Iphigénie hem vertelt wat hij gemist heeft en wat had kunnen zijn. In deze pas-
sage schuilt de belangrijkste beschouwing over de utopie in Houtekiet en ze toont hoe 
merkwaardig conventioneel het goede leven volgens dit zogenaamd rebelse boek is.

Nog een beetje geduld, Jan, het is bijna gedaan. Ge zult het niet geloven, maar sinds 
ik weet dat ik sterven moet, denk ik de hele dag aan ons geluk. Juist gelijk een jong 
meisje droom ik nu. Maar het meisje droomt hoe haar huwelijksleven zal zijn, en ik, met 
de dood in het lijf, droom hoe ons geluk zou geweest zijn als ik geweten en gedurfd 
had. […] Sinds weken zie ik u elke dag in Fréjus. Weet ge waar dit ligt? Tussen Marseille 
en Nice. Daar heb ik als kind gewoond. En ik zie u daar in Fréjus, in datzelfde huis, een 
groot rose huis en ge zijt gekleed zoals grootvader, die had ook een baard, maar hij was 
helemaal grijs. Grootvader was ook zo onverstoorbaar statig als gij. Zo zie ik u. Een rijke 
deftige meneer. Dat gaat u niet, ik weet het, zet maar niet zo’n gezicht. Ik zeg u: zo zoudt 
gij geworden zijn, zo zou ik u gemaakt hebben, want dat hebt gij in u. Gij zijt geen boer, 
Jan, ook geen zwerver of landloper. Ge zijt evenmin als ik geworden wat ge in u had. Ge 
hebt ook liefde gemist. En daarom hebt ge u nooit aan één vrouw kunnen houden. […] 
Als we twintig, vijfentwintig jaar geleden samen van hier weggegaan waren, zouden we 
nu nog samen zijn in Fréjus, nietwaar, met onze vier jongens. Ge zoudt niet weggegaan 
zijn, ge zoudt naar geen andere vrouwen gekeken hebben, ge zoudt mij nooit verdriet 
gedaan hebben, we zouden al die tijd, van toen tot nu, gelukkig, stil gelukkig geweest 
zijn. Ik droom mij dat niet verkeerd, Jan, ik heb voor die enige maanden niets anders 
meer dan dat dromen. Ik vergis mij toch niet, zeg mij dat eens.’43

Jan zegt het haar, zonder woorden, door de ruit in de deur stuk te slaan. En verder met 
woorden, een vloek en een erkenning: ‘Ge weet dat het zo is en beter kan ik dat niet zeg-
gen.’44 De ultieme utopie van een wilde zwerver blijkt samen te vallen met de (klein)
burgerlijke droom van een adellijk meisje: een mooi huis, een deftig huwelijk, vier kin-
deren en vooral ‘geen andere vrouwen’. Weliswaar handelt Houtekiet na de dood van 
Iphigénie niet naar dit ideaalbeeld, maar dat is nu eenmaal eigen aan een utopie in een 
wereld waarin het gezond verstand en de gewone menselijkheid de ethische normen 
zijn. ‘Ons geluk’ ligt niet in een bandeloos vitalisme, maar in een omarming van het 
kleine geluk, sociaal aanvaard en perfect passend zowel in de maatschappij als in de 
utopische terugkeer naar een gedroomd en eenvoudig verleden (‘Daar heb ik als kind 
gewoond’).

Eenvoud is aanwezig in alle utopische vormen van Houtekiet. De goede religie is die 
van de simpele ziel, niet die van de godgeleerde of de bijbelexegeet. Het bovennatuur-
lijke ligt in het gevoel van de eenvoudige, met de natuur verbonden mens. En het geluk 
ligt in de omarming van het huwelijk en de sociale conventies. Zo bekeken is de kloof 
tussen Houtekiet-toen en de wij-verteller-nu niet eens zo groot. Misschien zijn ‘wij, 
huisdieren’45 gewoon de gerealiseerde versies van de droom die Iphigénie en Houtekiet 
niet konden realiseren. De niet-gerealiseerde utopie mag dan leiden tot spijt (‘Als men 
eenmaal weet dat het leven gedaan is, Jan, heeft men alleen spijt, omdat men niet heeft 
durven leven’),46 de gerealiseerde versie lijkt banaal.

De ‘pureté’, die zo kenmerkend is voor de utopie,47 neemt bij Walschap onverander-
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lijk de vorm aan van eenvoud. De stem van de utopie is dan ook die van de gewone mens, 
in eerste instantie (en in het verleden) Houtekiet en de Depsers, in tweede instantie (en 
in het nu) de wij-verteller en de aangesproken gij-figuur. Ook hier heerst de eenvoud: 
‘Wij verhalen in korte woorden’; ‘wij zijn een volk sober met woorden’ en ‘Pis of gene pis, 
de pot op, raasde hij in onze duidelijke taal.’48 De typische utopische staat heeft zijn ei-
gen taal.49 In Deps is dat de taal van de gewone mens. De lezer die zich hier te goed voor 
voelt, is vergeten dat hij niet anders is en dat ook zijn wereld ontstaan is op basis van 
Eros en Thanatos: ‘Zo begon het bij ons op Deps. Ook bij u, maar wij willen het nog we-
ten, dat is het enige verschil.’50 Net zoals het verschil tussen wij-nu en Houtekieters-
toen minder groot bleek dan gedacht, zo blijkt de breuk tussen wij en gij kleiner dan 
gedacht.

Algemener is de kloof tussen utopie en buitenwereld veel kleiner dan de lezer van 
Houtekiet aan het begin van de roman zou denken. Dat werd al duidelijk bij de bespre-
king van de genrekenmerken (waar het utopische isolement doorbroken werd). Het 
spreekt ook uit de expliciet beleden droomwerelden van de Depsers. Lien en Liza willen 
een traditioneel kerkelijk huwelijk en Nard Baert wil een nieuwe versie van het aloude 
ondernemingskapitalisme. Zijn droom van een geïsoleerde productie- en handelsmaat-
schappij lijkt erg veel op de reële economie, minus de bazen en de hiërarchie – dat wil 
zeggen: plus de eenvoudige menselijkheid. Ironisch genoeg ziet Baert zichzelf als de 
baas die hij wil afschaffen:

Veel meer van hem dan van Houtekiet is de gedachte van een zelfstandig Deps, een 
bloeiende gemeenschap die aan elkaar houdt, vrij van ouderwetse bazen en tirannie, 
trots, nieuw, ondernemend, oorspronkelijk, rijk. Hij had zijn zaak, maar was gans Deps 
niet een beetje zijn zaak? Zouden de boeren er zonder hem niet nog altijd aan ’t ploete-
ren en zwoegen zijn? Kweekt gans Deps niet voor hem, levert hij niet aan gans Deps al 
wat het niet zelf voortbrengt, al wat moet ingevoerd worden? Wat zoudt ge zijn zonder 
mij, zegt Baert voortdurend.51

Op alle mogelijke manieren blijkt dat het alternatief van Deps niet zo heel ver verwij-
derd is van de reële wereld. Buiten en binnen, nu en toen, wij en gij – de grenzen zijn dun 
en poreus. De utopie wil in zichzelf alles hebben wat de buitenwereld te bieden heeft. Ze 
wil zelfbedruipend zijn. Dat geldt niet alleen voor de handel en de productie, maar ook 
voor de religie: ‘Grote sensatie in het dorp en vooral op het kasteel: die van Deps gingen 
een kerk bouwen. En natuurlijk niet zoals een kerk moet gebouwd worden. Zij hebben 
niemand nodig, zij kunnen dat zelf allemaal beter.’52 Het is net door deze droom van self-
sufficiency dat het dorp de hele wereld binnenhaalt – en een dorp als alle andere wordt. 
De satire die in de tijd van Houtekiet vooral de buitenwereld geldt, kan ook (zeker vanaf 
Nieuw Deps) zonder al te veel problemen op Deps toegepast worden. Het humanisme 
van de kleine mens gaat ongemerkt over in de omarming van het kleinburgerlijke. De 
stem van de onopgesmukte eenvoud valt nog moeilijk te onderscheiden van de lokroep 
van het burgerlijke leven dat voorgesteld wordt als natuurlijk en vanzelfsprekend.

Als er al sprake is van een utopie in Houtekiet is die eerder te zoeken op het vlak van 
de humanistische en satirische filosofie dan op het gebied van de genrekenmerken. Bo-
vendien suggereren de expliciete beschouwingen over de gedroomde wereld in de roman 
dat de utopie van het vrije en ongebonden leven slechts een masker is voor het funda-
mentelere verlangen naar eenvoud en natuurlijkheid – een verlangen dat gerealiseerd 
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zou worden in een burgerlijk bestaan en algemener in de omarming van een wereld die 
initieel afgewezen lijkt te worden. De buitenwereld wordt verinnerlijkt, het burgerlijke 
leven krijgt een emotioneel gewicht waardoor het onvermijdelijk, natuurlijk en vanzelf-
sprekend gaat lijken. Misschien is de gerealiseerde utopie wel gewoon de banale reali-
teit.
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