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Een nieuwe Vooys,
nieuw gel u id

Een nieuw jaar, een nieuwe Vooyrs een nieuw concept. In de aanloop naar
het lustrumjaar (2007) gaat Vooys alvast goed met haar tijd mee . Vele
nieuwe snufjes sieren het blad dat voor u ligt . Tradities worden achtergelaten, conventies omvergegooid .
Om to beginnen heeft het essay een waste plaats gekregen en om deze
rubriek waardig in to luiden, bieden de navolgende pagina's er maar liefst
twee . Bovendien verdiept Vooys zich in de wereld van de nieuwe media en
van nieuwe literatuur. In dit nummer resulteert dat in het hoofdartikel
van Berber Hagedoorn over de filmgeschiedenis van de femme fatale en de
bespreking van een filmtheoretisch boek door Frank Kessler in de rubriek
Uit de Kast! Maarten Rommens doet een boekje open over de postmoderne roman Slaughterhouse Five, waarin geexperimenteerd worth met
literaire conventies . Wat betreft de nieuwe media doen de essayschrijvers
flinke duiten in het zakje . Jan-Hendrik Bakker bespreekt de invloed van
veranderende media op de literatuur. Het essay van Mikita Brottman over
urban legends op Internet is speciaal voor V oys uit Amerika overgekomen .
Dat Vooys voor dit nummer over de grens heeft gekeken, blijkt ook uit
het interview met de van oorsprong Perzische auteur Kader Abdolah over
zijn schrijverschap en zijn nieuwe roman Het huffs van de moskee. Abdolah
noemt zichzelf representant van een nieuw genre binnen de Nederlandse
literatuur : `of het goed is of niet goed is, of het mooi is of niet mooi is,
of het krachtig is of niet krachtig is : het is een snort nieuwe Nederlandse
literatuur, geschreven door de immigranten', aldus Abdolah . Een nieuw
geluid vanuit iets nabijer buitenland, biedt de Vlaamse Geert Buelens,
onze nieuwe columnist, die zich zoals hij het zelf zo treffend zei, `deze jaargang zal ontpoppen tot uw reporter in het Zuiden .'
Kortom, deze nieuwe V oys is opnieuw een echte pageturner.
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Deadly
woman
Een filmgeschiedenis van de
femme fatale

Berber Hagedoorn

De femme fatale kenschetst het bekende beeld van de dodelijk
verleidelijke vrouw en spreekt bij zowel mannen als vrouwen tot
de verbeelding . Hoe deze legendarische vrouw aan haar huidige
gecanoniseerde status is geraakt, is een minder bekend verhaal . Berber
Hagedoorn schetst in dit artikel de contouren van defemmefatale
in de filmgeschiedenis aan de hand van vier verschijningsvormen
van deze noodlotsvrouw : van zwijgende diva tot zelfstandige dame.
She enters, gorgeous, unattainable . She tempts you with the curve
of her neck . She takes your breath away . Her eyelids are slow. Her
gestures are long. What could have meant longing, fulfillment, and
fire, or sadness, solitude, and loss now translates into one denouement: death. You are going to die, and she is going to walk away.'
(Brashinsky i99G, p. 36)
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De femme fatale is een beeld dat is doorgedrongen in de westerse cultuur en
oorspronkelijk voortkomt uit de literatuurgeschiedenis en de schilderkunst .
Deze `gevaarlijke vrouw' beschikt over een mysterieuze aantrekkingskracht,
waarmee zij mensen, vooral mannen in gevaar brengt of tot wanhoop drijft .
voorbeelden zijn archetypen zoals Salome, Eva, Pandora en Cleopatra, maar
ook meer hedendaagse beroemdheden als Marlene Dietrich in nER sLAvE
ENGEr. (Von Sternberg i93o) en Linda Fiorentino in THE LAST SEDUCTION (J.
Dahl 1994) worden vaak beschreven als een femme fatale.
De femme fatale kan gezien worden als een indicatie van mannelijke
angsten voor het feminisme . Deze worm van angst is aan het einde van
de negentiende eeuw ontstaan door verschuivingen in het begrip seksuele
differentiatie. In deze periode lijkt de man de controle over het lichaam
to verliezen, omdat het vrouwelijke lichaam overvloedig gerepresenteerd
wordt in literatuur, schilderkunst en filosofie - bijvoorbeeld in teksten
van Charles Baudelaire en Theophile Gautier en schilderijen van Dante
Gabriel Rosetti en Gustave Moreau . Hierbij wordt de seksuele vrouw als
een object van fixatie gepresenteerd dat door mannen zowel gevreesd als
begeerd wordt . (Doane r99i, pp . r-a) De femme fatale is daarom van groot
belang voor het feminisme, mede doordat zij het bezit over macht, agentschap, subjectiviteit en tegelijkertijd het gebrek hieraan, weet to representeren . De femme fatale heeft op deze manier een aparte status op het witte
doek weten to verwerven, waarmee zij in de loop van de twintigste eeuw op
verschillende manieren verbeeld is in de westerse cinema .
Hoewel de femme fatale een belangrijke plek inneemt in filmkritiek en in
brede populaire discoursen buiten de cinema, blijft zij een figuur die moeilijk to definieren is : fascinerend, maar tegelijkertijd ongrijpbaar . In dit
artikel streef ik ernaar de representatie weer to geven van de femme fatale
op het witte doek in de loop van de twintigste eeuw en geeft hiermee een
alternatieve blik op honderd jaar filmgeschiedenis . Aan de hand van vier
verschillende periodes uit honderd jaar filmgeschiedenis, namelijk de Italiaanse `diva'-periode (1910-1920), Weimarcinema (i9i8-1933), film noir in de
verenigde Staten (i94o-1958) en new film noir in de Verenigde Staten (1966heden), zal aangetoond worden hoe de femme fatale verschillende malen
gereincarneerd is in de westerse filmgeschiedenis van de twintigste eeuw.

Diva's van de ltaliaanse zwijgende film (1910-1920)
In het tweede decennium van de twintigste eeuw treedt de femme fatale op
in de zogenaamde divafilms in de Italiaanse zwijgende cinema . De mythe
van de diva wordt in deze periode belichaamd door actrices als Francesca
Bertini, Lyda Borelli, Pina Menichelli en Leda Gys . De populariteit van
dit genre is vooral afhankelijk van de charismatische persoonlijkheid van
deze hoofdrolspeelsters met hun flamboyante, vaak theatrale acteerstijl,
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en in mindere mate van technische of esthetische kwaliteiten van de
filmproducties . De speelstijl van de divafilms is ontleend aan het toneel, met
name aan de tragedie, waardoor de actrices kunnen excelleren in mimiek,
exhibitionisme en gebaren. Later in de jaren tien komt onder aanvoering
van de actrice Francesca Bertini ruimte voor een meer realistische speelstijl .
(Verdone 1988, pp . 35-40) De kern van de divafilm blijft echter onaangetast :
de handeling draait om de mysterieuze, fatale seksualiteit van de vrouw .
Voorbeelden van Italiaanse divafilms zijn MA LAMOR MIO NON MUORE!
(Caserini i9i3), TIGRE REALE (Pastrone I9IS), FIOR DI MALE (Gallone 1915) en
His (Bragaglia i9i6) .
De mythe van de diva is afkomstig uit de literatuurgeschiedenis van met
name de roman . Len diva is een zeer aantrekkelijke vrouw, die onheil over
zichzelf en andere mensen om zich heen afroept . Dit gebeurt echter niet
bewust: de Italiaanse femme fatale is ook voor zichzelf fataal en haar eigen
lot is vaak even dramatisch als het lot van haar minnaars en andere personen, die het ongeluk treffen op haar pad to komen . De diva neemt op deze
manier de worm aan van een kracht waartegen niemand is opgewassen, ook
zijzelf niet . Dit is de reden waarom deze Italiaanse femme fatale `diva' of
`godin' wordt genoemd : iedereen die in haar leven komt en die zij verwerpt,
wordt namelijk het slachtoffer van een mysterieuze, superieure kracht .
Over het algemeen spelen divafilms zich of in aristocratische settings, zoals
lake boudoirs en salons . De films spreiden een fascinatie voor de figuur van
de vrouw en de lotgevallen van haar liefdesleven tentoon . De vrouwelijke
hoofdpersonages in deze films zijn ongelukkig, op zoek naar liefde en verslaafd aan intriges, weigeren zich aan to passen aan de normen en waarden van de eigentijdse maatschappij en moeten hiervoor boeten : meestal
moeten zij het met de dood bekopen .
De rol van de diva wordt in de loop van de jaren tien steeds belangrijker
in de Italiaanse cinema . De actrices worden gezien als supervrouwen, die
dankzij het witte doek ook bereikbaar zijn voor de gewone man . Divafilms
zijn ook populair bij het vrouwelijke publiek, maar iedere sekse heeft zijn
eigen voorkeuren : zo prefereren mannen de klassieke schoonheid van
Francesca Bertini, terwijl vrouwen de voorkeur geven aan de elegante Lyda
Borelli. De toeschouwers bewonderen vooral de schoonheid van de diva's
en hun interpretatieve kwaliteiten . Door de grote populariteit van zowel de
Italiaanse diva's als de vele `importactrices' uit het buitenland verovert de
divafilm ook de internationale markt .
Eenmaal op haar hoogtepunt raakt de divafilm vlak na de Eerste Wereldoorlog snel in verval, aangezien de productiemaatschappijen hun financiering stop moeten zetten en acteurs en actrices genoodzaakt zijn werk
in het buitenland to zoeken . (Verdone 1988, pp . 39-4z) Later in de twintigste eeuw worden er wel films geproduceerd die de sfeer van de divafilms
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ademen, b1jVOOTbeCIGI LA SIGNORA DI TLITTI (Ophuls I934), maar de hoogtijdagen van de divafilms in Italie zijn na de Eerste Wereldoorlog voorbij . De
figuur van de femme fatale zien we echter na de Eerste Wereldoorlog net
over de grens terugkeren in de cinema van de Weimarrepubliek.

Weimar-women (1918-1933)

De femme fatale neemt in de periode i9i8-1933 een belangrijke positie in in
de cinema van de Weimarrepubliek in . In deze eerste Duitse democratische
staat, die aan het einde van de Eerste Wereldoorlog het regime van Kaiser
Wilhelm II opvolgt, krijgt de cinema de kans om zich als een sociaalrealistische kunstvorm to ontwikkelen, ondanks, maar ook vanwege sociale,
economische en politieke crisissituaties . Veel kunstenaars slaan de weg in
van de Neue Sachlickeit, een stroming die zich kenmerkt door sociale kritiek
en realisme .
In films uit de Weimarperiode komen onderwerpen aan bod als homoseksualiteit, incest, hermafroditisme, pornografie en prostitutie, waarmee
traditionele taboes worden doorbroken . De ontbloting van het menselijke
vlees staat hierbij gelijk aan een confrontatie met de werkelijkheid . Het
`seksueel cynisme' - dat aantoont dat seksualiteit gehuld is in een waas
van geheimzinnigheid - neemt in deze periode een belangrijke plaats in .
(Doane 1999, pp . i42-I43) De films draaien om zowel mannelijke als vrouwelijke seksualiteit en identiteit en trekken hierdoor een mannelijk en
vrouwelijk publiek aan .
In deze Weimarcinema komt vaak een seksuele, `gevaarlijke' vrouw voor,
meestal een danseres of prostituee . Haar seksualiteit wordt afgebeeld als
mysterieus en gevaarlijk, maar is niet to lokaliseren, wat tegelijkertijd haar
aantrekkingskracht is. De seksuele vrouw wordt beschouwd als een verstoring van de sociale orde en is tegelijkertijd een aanduiding van de mogelijkheid van `castratie' : de autoriteit van de man wordt door de vrouw
bedreigd. Het sociaal-realisme van de Weimarperiode vereist echter dat elk
spoor van vrouwelijkheid aan het einde is uitgewist : vrouwelijke seksualiteit
is namelijk een gevaar voor de sociale orde .
Het sociaal-realisme van de Neue Sachlickeit brengt in eerste instantie de
Strassenfilm voort, waarin de femme fatale nadrukkelijk op de voorgrond
treedt. Voorbeelden zijn films als DIE sTxa(3E (Grune 1923) eri VARIETY,
(Dupont i9as) . DIE sTxw[3E is een goed voorbeeld van een Strassenfalm :
een man wordt van zijn saaie leven thuis naar de opwinding van de straat
gelokt, beleeft een slechte ervaring met een femme fatale - de hoofdpersoon
wordt bijvoorbeeld ten onrechte beschuldigd van moord - en besluit hierna
terug to keren naar de veiligheid van zijn thuis . (Bordwell & Thompson
2003, p . us) Aan het eind van de jaren twintig neemt de populariteit van de
Strassenfilm echter af. Dit genre maakt plaats voor films die tevens sociale
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kritiek en het doorbreken van traditionele taboes als onderwerp behandelen, maar die geen nadrukkelijk straatmotief meer bevatten . Voorbeelden
Zl~ri f1Iri1S 3IS DIE B~JCHSE DER PANDORA ~PabSt, I929~ eri DER BLADE ENGEL
(Von Sternberg, i93o) .
In deze Weimarfilms, met of zonder straatmotief, komen twee verschillende vrouwfiguren prominent naar voren : de femme fatale en de femme
attrapee. (Fenner Zoos, p . 58) De femme fatale wordt hierbij afgebeeld als
een `ontmannende', ofwel `castrerende' vamp, die aan domesticatie probeert to ontsnappen, terwijl de femme attrapee juist een vrouw is die zich
ondergeschikt heeft gemaakt aan de heersende maatschappij . De overwinning van de zorgzame, traditionele femme attrapee op de gevaarlijke femme
fatale kan tevens gezien worden als een herstel van de sociale orde . De
femme fatale is hierbij meestal het slachtoffer van een bepaalde traumatische gebeurtenis, die haar of vernietigt of straft voor het volgen van haar
eigen verlangens .
De femme fatale in de Weimarcinema is echter meer dan slechts het mannelijke beeld van de kwaadaardige, castrerende vrouw Vanwege haar uit-

gesproken seksualiteit vormt de vrouw weliswaar een bedreiging voor de
mannelijke autoriteit, maar het is voornamelijk haar aanwezigheid an sich
die een probleem veroorzaakt : zij kan er schijnbaar niets aan doen dat
mannen op haar vallen . (Bock r998, p . aaa) Door middel van haar mysterieuze aantrekkingskracht zet de femme fatale een kettingreactie van ongelukken in werking, maar de vraag of ze daadwerkelijk kwaad in de zin heeft
gehad, blijft vaak onzeker . Door de opkomst van het naziregime komt er
in 1933 een einde aan het Weimartijdperk, maar de femme fatale leeft voort
in film noir. Dit genre heeft veel overeenkomsten met de Weimarcinema,
maar beleefde zijn hoogtijdagen in de Verenigde Staten in de jaren veertig
en vijftig.
De femme fatale in film noir in de Verenigde Staten
(1940-1958)
De periode van film noir wordt in de Verenigde Staten over het algemeen
gesitueerd tussen i94o en i9S8, ITlet C~e F11rilS STRANGER ON THE THIRD FLOOR
(Lorre i94o) en Toucx of ~L (Welles i9S8) als begin- en eindpunt . Andere
voorbeelden van film noir-films zijn nouBLE rNnEMNrrx (Wilder 1944 .) en
THE BIG SLEEP ~H1WkS I9~}6~ .
De oorsprong van film noir - een term bedacht door France filmcritici
- is diepgeworteld en gevarieerd : film noir komt voort uit onder andere
de literatuurgeschiedenis, het naturalisme, het existentialisme en het
expressionisme . Film noir kan eerder een beweging genoemd worden dan
een genre : zoals kenmerkend voor een beweging, heeft film noir namelijk
een relatief korte periode van bestaan gekend, terwijl genres zich juist aan10

passen aan verschillende periodes en zo blijven voortbestaan . De donkere
misdaadfilms worden gekenmerkt door specifieke stijleigenschappen - zoals
high-contrast belichting, schaduwgebruik en voice-over - en narratieve
handelingen. (Kaplan 1980, pp . r-2)
Een centrale figuur in film noir is de femme fatale of femme noire. Zij
worth gedefinieerd door haar seksualiteit en worth gepresenteerd als een
begeerlijke, maar gevaarlijke figuur : een object van de `male gaze', ofwel de
mannelijke blik . Of de mannelijke hoofdpersoon zijn doel zal bereiken, zal
afhangen van de mate waarin hij zich aan de manipulaties van de femme
fatale kan onttrekken . De femme fatale verbeeldt in film noir de angst voor
het verlies van stabiliteit, zekerheid en identiteit, wat voortkomt uit het
dominante sociaal-culturele besef en de veranderingen in traditionele sekserelaties in Amerika in de jaren veertig en vijftig .
De algemene boodschap van film noir is dat onbeteugelde vrouwelijke seksualiteit een gevaar vormt . De man moet uiteindelijk de seksualiteit van
de femme fatale bedwingen om niet zelf to gronde to worden gericht . Het
ultieme doel van deze femme noire is onafhankelijkheid, maar haar karakter is fundamenteel seksueel . De combinatie van deze twee factoren levert
een extreem gevaarlijke vrouw op, die toegang heeft tot haar eigen seksualiteit en hiermee ook tot de mannelijke seksualiteit en de macht die hiermee
gepaard gaat . (Place 1980, pp. 46-47) De bron van de seksuele macht van de
vrouw en het gevaar dat zij vormt voor de mannelijke hoofdpersoon, komt
hierbij duidelijk naar voren in de visuele stijl : de femme fatale domineert
hef beeld en spreidt een zekere egocentriciteit tentoon . In de seksueel en
gewelddadig getinte iconografie symboliseren sigaretten, lipsticks en pistolen tevens haar onnatuurlijke, fallische macht .
De femme noire wordt voornamelijk afgebeeld als een `spider woman ;
een `zwarte weduwe', die haar mannelijke slachtoffers in een web vangt .
Tegelijkertijd wordt deze vrouw echter zelf begrensd door sociale normen
en waarden . De figuur van de femme noire is hierdoor meer dan slechts
een zwarte weduwe : ze is vooral een krachtige en verleidelijke vrouw, die
`een vrouwelijk alternatief is voor de mannelijke rebel' . (Silver 2004, p . z6)
De sterke femme noire raakt verstrikt in een door mannen gedomineerde
wereld . Zij is bereid om elk wapen to gebruiken, waaronder haar seksualiteit, om in deze wereld ruimte to maken voor beide sekses. Aangezien
de femme noire duidelijk tegenover het patriarchaat en tegenover domesticatie geplaatst wordt, verstoort zij het traditionele systeem en daagt op
deze manier dit traditionele wereldbeeld uit . De originele `zonde' van de
femme noire is haar ambitie, die gesymboliseerd wordt door haar bewegingsvrijheid en dominantie . Film noir-films proberen meestal de sociale
orde to hervormen door de seksuele en manipulatieve vrouw to ontmaskeren en haar vervolgens to vernietigen . Haar ambitie is volgens de sociale en
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maatschappelijke orde ongepast voor haar status a1s vrouw en moet worden
beteugeld.
De tweedeling van de femme fatale en de femme attrapee is tevens van toepassing op film noir. Dit tegenovergestelde vrouwelijke archetype is in film
noir een zorgzame vrouw met een reddende functie, zoals bijvoorbeeld in
KISS ME DEADLY (Aldrich I9S5) . Waar de femme fatale de moderne vrouw
vertegenwoordigt, kan de femme attrapee gezien worden als een representatie van de traditionele maatschappij . De focus in deze film noir-films blijft
voornamelijk gericht op de femme fatale en haar buitensporige activiteiten,
maar de overwinning van de traditionele femme attrapee aan het einde van
deze film noir-films kan tevens gezien worden als het herstel van de sociale
orde.
In film noir zijn waarden en identiteiten niet betrouwbaar, vooral waar het
de femme noire betreft. Zij wordt namelijk gekarakteriseerd als onkenbaar,
wat tegelijkertijd een reden is voor haar aantrekkingskracht . Doordat haar
seksualiteit niet to lokaliseren is, wordt zij precies tegenovergesteld aan de
man gedefinieerd . Zijn sekse is duidelijk geplaatst : `a reassurance of mastery
and control : (Doane i99r, p . 103)
De ideologische mythe van film noir, waarin het absoluut noodzakelijk
is om de seksuele vrouw to beteugelen, wordt uitgewerkt door eerst de
gevaarlijke macht van de femme fatale to demonstreren en deze vervolgens
to gronde to richten . De vernietiging van de femme noire is vaak een groot
spektakel, ZOSIS b1jVOOPbeCICI 111 KISS ME DEADLY (Aldrich I95S), waar de
femme fatale aan het einde van de film letterlijk in vlammen op gaat . De
laatste `les' van de mythe verdwijnt echter naar de achtergrond : het is niet
de onvermijdelijke teloorgang van de femme fatale die de toeschouwer zich
blijft herinneren, maar haar gevaarlijke en opwindende seksualiteit . Film
noir-films zijn namelijk visueel zeer sensueel en expressief, waardoor het
dominante beeld van de femme noire een grote indruk achterlaat .
In een aantal film noir-films blijkt de onkenbare femme fatale uiteindelijk Been zwarte weduwe to zijn en wordt zij aan het einde van de film in
ere hersteld . Voorbeelden zijn LAURA (Preminger 1944) en GtLna. (Vidor
1946) . De logica die de representatie van deze good-bad girls ondersteunt,
is dat het vrouwelijke kwaad slechts een accessoire of onregelmatigheid
is die ter zijde gelegd kan worden . (Doane i99i, p. io8) Schijn bedriegt :
van binnen zijn deze vrouwen in principe goedaardig. De indruk van de
femme fatale is echter zo krachtig, dat ondanks het in ere herstellen van
deze vrouw, het beeld van de fatale vrouw blijfr overheersen : erotisch, sterk
en onbedwingbaar.
Toucx of EverL uit 1958 wordt over het algemeen gezien als de zwanenzang van de klassieke film noir- beweging . (Silver 2004, p. 187) Aan het
eind van de jaren vijftig en in de jaren zestig wordt de sterke, onafhanke12

lijke vrouw in de Amerikaanse cinema meestal vervangen door vrouwen in
meer traditionele rollen, zoals partner of assistente . Hoewel deze vrouwen
hebben laten zien dat zij zowel bekwaam als onafhankelijk kunnen zijn,
spelen zij een rol op de achtergrond en kunnen zij onmogelijk femmes fatales genoemd worden . De femme fatale zien we echter terugkeren als leading
lady in new film noir.
a
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De femme fatale (Gabrielle, links) versus de femme attrapee )Velda, rechts met Mike Hammer) in KISS ME DEADLY (Robert Aldrich,
1955) . Uiteindelijk wint de traditionele secretaresse Velda Mike voor zich en komt Gabrielle Dm het even .

De femme fatale in new film noir in de
Verenigde Staten (1966-heden)

De figuur van de femme fatale komt vanaf de jaren zeventig opnieuw naar
voren in de filmgeschiedenis, namelijk in de Amerikaanse new film noir .
New film noir- ook wel film apr~s noir genoemd - is een kritische term die
een specifieke trend beschrijft uit new Hollywood, de Amerikaanse populaire
cinema vanaf het eind van de jaren zestig . New Hollywood ontstaat wanneer
de Amerikaanse filmindustrie aan het eind van de jaren zestig en het begin
van de jaren zeventig een aantal grote economische veranderingen ondergaat.
In deze periode ontstaat tevens een nieuwe Amerikaanse artcinema met eigen
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auteurs . Deze filmmakers halen hun inspiratie uit de Europese artcinema en
uit klassieke Hollywoodgenres en -stijlen . De trend new film noir ontstaat
in deze tijd en is een navolging van de sfeer, narratieve stijl, cinematografie
en mise-en-scene van de beweging film noir uit de jaren veertig en vijftig .
De term wordt hiernaast meer in het algemeen gebruikt om aan to geven
hoe film noir nog steeds invloed uitoefent op eigentijdse filmproducties .
(Talker 1988, p. iii)
New film noir kan in relatie worden gebracht met new Hollywood vanwege
de veranderingen in regelgeving en censuur . Deze veranderingen zorgen
ervoor dat de filmindustrie steeds meer films uitbrengt die speciaal gericht
zijn op een specifieke doelgroep . Hierdoor worden bepaalde films verkocht met de belofte van het vertonen van expliciete seksualiteit of geweld .
Op deze manier kan de seksueel agressieve femme fatale een plaats binnen
de new film noir-trend veroveren . Deze trend wordt binnen een mix van
genres toegepast, varierend van de horrorfilm en de misdaadfilm tot de erotische thriller. (Tasker 1998, p . 123) Voorbeelden zijn xLUT'E (Pakula r97i),
BODY HEAT (Kasdan I9HI), FATAL ATTRACTION (Lyne 1987) eri DISCLOSURE
(Levinson 1994) .
Net zoals de filmindustrie in deze periode grate veranderingen ondergaat,
is ook de femme fatale uit de new film noir-trend van een geheel andere
snort . Met de komst van new Hollywood verschijnt er ook een nieuw stereotype in de populaire cinema : de `independent woman' (Talker 1998, p . I2I)
Deze onafhankelijke vrouw is werkzaam in het bedrijfsleven en weigert op
de werkvloer of in haar liefdesleven een ondergeschikte rol aan to nemen .
Binnen new film noir is de figuur van deze independent woman samengesmolten met de femme fatale. Hierdoor is een seksueel agressieve independent femme fatale ontstaan, wiens dreiging tevens naar de werkomgeving
is overgevloeid . Deze vrouw is zich bewust van de macht die haar lichaam
uitstraalt en maakt hier expliciet gebruik van . Een van de eerste voorbeelden van de independent femme fatale uit de westerse filmgeschiedenis is Jane
Fonda all de callgirl Bree Daniel in x1.uT'E (Pakula in) .
De independent femme fatale wordt in new film noir, net zoals haar voorgangsters, gekenmerkt door geheimzinnigheid . Haar non-identiteit wordt
hierbij benadrukt door haar afstandelijkheid, haar dubbelzinnigheid en
door het feit dat de femme fatale vaak in meerdere gedaantes opduikt,
zoals Rachel in BLADE RurrrrER (Scott 1982) en Bridget in THE i,nsT SEDUCTION (Dahl I994). Vergeleken met haar voorgangsters is de macht van de
femme fatale in new film noir echter duidelijk gegroeid : niet alleen kan de
femme fatale vanaf de jaren zeventig film noir uitdrukkelijk haar seksualiteit tentoonspreiden, maar tevens kan zij in verschillende films impliciet
of expliciet zegevieren . Deze groeiende macht van de femme fatale staat in
schril contrast met de afnemende macht en de toenemende kwetsbaarheid
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van de mannelijke personages . De seksuele dreiging van de femme fatale
brengt nieuwe angsten met zich mee, zoals de onzekerheid van de man op
de werkvloer en de angst voor passiviteit en kwetsbaarheid . Ondanks de
aanwezigheid van traditionele, zorgzame femmes attrapees en mannen op de
werkvloer, wordt deze omgeving voortdurend omgezet in een seksueel terrein door de machtige femme fatale. (Tasker 1998, p . 132) In hedendaagse
cinema heeft de femme attrapee hierbij een nieuwe functie toegewezen
gekregen : door middel van haar aanwezigheid wordt de femme fatale als
atypisch gerepresenteerd .
Vanaf het eind van de jaren zestig tot heden hebben er grote veranderingen plaatsgevonden in de Amerikaanse samenleving . Traditionele rollen zijn
omgegooid, de man hoeft niet meer per se de kostwinner in huffs to zijn
en de succesvolle carrierevrouw heeft haar debuut gemaakt . New film noir
stelt door middel van de combinatie van seksualiteit en de werkomgeving
hedendaagse vraagstukken omtrent mannelijke en vrouwelijke identiteit
aan de orde. Zo wordt bijvoorbeeld een parodierende fantasie van vrouwelijke successen in het hedendaagse Amerikaanse bedrijfsleven weergegeven,
ZOaIS Iri DISCLOSURE (Levinson I994) ell the LAST SEDUCTION (Dahi I994) .
De independent femme fatale wordt in new film noir namelijk bewonderd,
maar er wordt ook een ironische blik op haar als figuur geworpen, door
bijvoorbeeld in het midden to laten of zij werkelijk goed is in haar baan, of
enkel in het bedrijfsleven geslaagd is door het etaleren van haar seksualiteit .
Een andere manier waarop de dreiging van vrouwelijke seksualiteit wordt
aangekaart, is bijvoorbeeld het uitsluiten van traditionele familiesituaties .
Doordat binnen new film noir de nadruk wordt gelegd op figuren als de
kwetsbare, gekwelde mannelijke hoofdpersoon en de seksueel agressieve,
onafhankelijke vrouw, fungeert het personage van de femme fatale binnen
deze actuele trend als een aanduiding van vraagstukken omtrent mannelijke
en vrouwelijke identiteit en hedendaagse angsten over gender en seksualiteit .

Linda Fiorentino als Bridget, de seksueel aggressieve independent
femme fatale in THE LAST SEDUCTION (Dahl, 1994)
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Conclusie

Zoals we gezien hebben, is de figuur van de femme fatale in honderd jaar
westerse filmgeschiedenis verschillende malen gereincarneerd . Filmcritici
en -theoretici zoals Ann Kaplan leggen vanaf de jaren zeventig al de
nadruk op de tegenstrijdige representatie van de vrouw als seksueel object,
dat door mannen en gevreesd en begeerd wordt . De femme fatale is niet
alleen interessant voor feministische filmcritici omdat zij een archetype is
voor de gelijkschakeling van vrouwelijke seksualiteit en noodlottigheid,
maar zij is ook belangwekkend vanwege de verschuivingen in stereotype
vrouwenrollen : als femme fatale vervult de vrouw namelijk een centrale rol
in bepaalde films, die hiervoor voornamelijk voor mannen weggelegd was .
Het is hierbij vooral de energie en de vitaliteit die de femme fatale uitstraalt,
die haar aantrekkelijk maakt voor theoretici als Mary Anne Doane, Janey
Place en Yvonne Talker.
Het is gebleken dat de femme fatale niet alleen gedefinieerd wordt door
haar seksualiteit, maar ook door de macht hieruit voort komt . Haar seksualiteit is moeilijk to lokaliseren, maar dat is tevens de aantrekkingskracht
van de femme fatale. zij is een mysterie dat opgelost moet worden .
De aantrekkingskracht van de femme fatale ligt tevens in haar afwijzing
van traditionele normen en waarden . De femme fatale wordt hierbij veelal
gepositioneerd tegenover de zorgzame en traditionele vrouw . Deze tegenstelling van de `goede vrouw' tegenover de `slechte vrouw' komt gedeeltelijk voort uit de onderdrukking van een uitgesproken seksualiteit die recht
tegenover domesticatie staat . De overwinning van de femme attrapee op de
femme fatale kan hierbij gezien worden als herstel van de sociale orde . In
hedendaagse cinema heeft de femme attrapee ook een nieuwe functie : door
middel van haar aanwezigheid wordt getoond dat de femme fatale niet typerend is voor het vrouwbeeld .
De representatie van de femme fatale is door de tijden heen beinvloed
door sociale, culturele, politieke en economische veranderingen . Vrouwelijke seksualiteit wordt aan het begin van de twintigste eeuw gezien all
een gevaar voor de sociale orde en daarom moet de femme fatale boeten
voor haar ongepaste, seksuele identiteit. Tijdens en na de Tweede Wereldoorlog vinden belangrijke veranderingen plaats in traditionele rollen van
mannen en vrouwen en als gevolg van deze veranderingen wordt de ambitieuze femme noire vaak nog harder gestraft voor haar tegenstrijdige gedrag
dan haar metgezellen uit de Weimarcinema en de divafilms : de vernietiging
van de femme noire is namelijk een groot visueel spektakel . De independent femme fatale uit new Hollywood weet echter de daps to ontspringen . In
new film noir wordt de femme fatale namelijk gedefinieerd als een seksuele,
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agressieve vrouw binnen een werkomgeving, waardoor zij zich verder verwijdert van het archetype van de femme fatale. De independent femme fatale
belichaamt nog steeds een mogelijke bedreiging voor de mannelijke autoriteit, maar weet hierbij ook de associatie tussen werkende vrouwen en seksualiteit to belichamen . Binnen de trend new film noir kan de femme fatale
vaker dan ooit zegevieren en hoeft zij geen prijs meer to betalen voor de
kettingreactie aan ongelukken die zij in werking stelt . De eigentijdse femme
fatale is minder verontschuldigend in vergelijking met haar historische verwanten, en is minder geneigd om to vervallen in stereotype vrouwelijke
eigenschappen als passiviteit en onbaatzuchtigheid, aangezien de behoefte
om vrouwelijkheid in to dammen grotendeels weggevallen is . In de loop
van de twintigste eeuw heeft de femme fatale een evolutie doorgemaakt en
haar representatie in de westerse cinema is onder invloed van sociale, culturele, politieke en economische veranderingen steeds meer onafhankelijk,
onverschillig, manipulatief en seksueel getint geworden . Kortom : in honderd jaar filmgeschiedenis is de femme fatale steeds fataler geworden .
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Essay

Media veranderen,
mensen niet

Jan-Hendrik Bakker

Literatuur is Been vastomlijnd fenomeen .
heeft ze diverse verschijningsvormen gehad .
crossmediale vermogen, ook in de toekomst.
vormen voortdurend in ontwikkeling zijn en dus
menselijke behoefte aan narratieve zingeving
Hendrik Bakker maakt de balans op .

In de geschiedenis
Haar kracht is haar
En waar de mediale
varieren, blijft de
een constante . Jan-

Onder letterkundigen en intellectuelen met andere specialismen leeft
het hardnekkige misverstand dat met de uitvinding van het schrift de
beschaving een aanvang nam . De gedachte is dat het schrift wetenschap
en literatuur mogelijk maakte, waar daarvoor slechts duisternis heerste,
onkunde en barbarij . Dat is wat overdreven uitgedrukt, maar aan de termen
`analfabeet' en `ongeletterde' kleeft onmiskenbaar ook nu nog een pejoratieve
bijsmaak . Geletterdheid worth zelfs wel eens als synoniem gebruikt voor
beschaving . In de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw heeft er een
diepgaand debat plaatsgevonden over de verhouding tussen oraliteit en
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schriftelijkheid . Dat debat werd vaak gevoerd in de schaduw van een andere
discussie namelijk over de vraag of de superioriteit van de westerse cultuur
wel zo vanzelfsprekend was . Waren primitieve samenlevingen werkelijk
zo primitief, of waren ze slechts primitief vanuit een bepaald standpunt,
namelijk het onze, het eurocentrische? Een van de complicerende factoren
was dat de discussie in hoge mate ook een politieke lading had : ze stond
nog in het teken van de dekolonisatie . In deze postkoloniale tijd is de
relatie tussen oraliteit en schriftelijkheid weer op een andere manier
actueel : nu omdat de schriftcultuur door de oprukkende beeldcultuur in
het defensief is gedrongen. Dat roept de vraag op welke waarde(n) we met
de schriftcultuur dreigen to verliezen . Het debat is weliswaar ontdaan van
de oude gevoeligheden, maar daar zijn nieuwe voor in de plants gekomen .
Het staat nu in het teken van cultuurkritiek en een vaak to makkelijk
cultuurpessimisme .
Maar ook vandaag is het goed zich to realiseren dat de oorsprong van het
schrift niet de oorsprong is geweest van de literaire verbeelding . Lang voordat in Mesopotamie de kooplieden en handelslui hun voorraden begonnen
to registreren door met stiften symbolen in kleitabletten to drukken en zich
daaruit al spoedig het schrift ontwikkelde, vertelde de mensheid al verhalen. De Franse antropoloog Claude Levi-Strauss vertelt dat het schrift aanvankelijk helemaal niet gebruikt werd om de culturele verbeelding worm to
geven en de massa's to beschaven, maar juist om macht uit to oefenen op
die massa's . Het schrift was in handen van de elite die er de bevolking mee
registreerde en zo een instrument bezat om haar onder de duim to houden .
In het oude Egypte was het schrift alleen voorbehouden aan de priesterklasse . In China handhaafden de mandarijnen zich als elite omdat zij zich
konden verdiepen in de kennis van de duizenden karaktertekens, iets waar
de arme bevolking eenvoudig niet de tijd voor had . Schriftelijkheid en
literaire verbeelding zijn zich pas veel later gaan verenigen in een een-opeen relatie, toen het stillezen een algemene vaardigheid werd . Het is een
bekend gegeven dat in Europa de eigenlijke leescultuur pas op gang kwam
aan het eind van de achttiende eeuw en heeft geduurd tot de introductie
van de radio. Voor die tijd werd het schrift nog heel vaak als een hulpmiddel gebruikt . Gedichten werden uit het hoofd geleerd om voorgedragen to
kunnen worden, (ridder)romans werden voorgelezen .
Met deze constatering, dat schrift en literatuur elkaar slechts gedeeltelijk
overlappen, komen we bij de kern van wat ik hier wil betogen . Lang voordat het boek was uitgevonden was er al literatuur en Lang na het verdwijnen
of marginaal worden van het boek zal er literatuur bestaan . Literatuurwetenschappers met een nuchtere, empirische instelling zullen niet opkijken van deze bewering . Immers literatuur is wat zich als literatuur aandient .
Toen vorig jaar Poetry International gebarendichters op het podium had
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toegelaten, ja zelfs een compleet programmaonderdeel aan de dovenpoezie
had gewijd, was voor hen de vraag of het hier literatuur betrof al niet meer
interessant . Het feit dat de gebarenpoezie door een gerenommeerd instituut
als Poetry International was toegelaten, was voldoende om die vraag met
`ja' to beantwoorden . Toch ligt de kwestie voor kunstfilosofen niet zo eenduidig . Afgezien nog van het gegeven dat de term `literatuur' niet altijd in
beschrijvende zin wordt gebruikt, maar ook als waardeoordeel, is het loch
een hele toer om het begrip literatuur of to bakenen . Filosofen zijn gewend
to vragen naar het wezen van lets . Dus niet : wat noemen we literatuur, maar
wat is literatuur. Dat klinkt pretentieus, zoals de zijnsvraag uberhaupt een
pretentieuze vraag is, maar helaas kunnen we er niet omheen .
Zelf heb ik in mijn proefschrift een poging ondernomen en literatuur
omschreven als `de esthetische verbeelding door middel van de taal' . In deze
visie kari de literatuur in vele vormen tot ons komen : als roman, toneelstuk, als liedtekst, film of podiumgedicht, maar ook als poeziebundel,
vlugschrift, gesproken radiocolumn, toespraak of essay. Op vergelijkbare
wijze is een literaire auteur niet noodzakelijk uitsluitend schrijvend actief
Samuel Beckett schreef romans, maakte ook toneelstukken, hoorspelen en
korte films . De samenhang tussen al die uitingen is zo sterk, dal een strikte
scheiding naar gebruikt medium onzinnig zou zijn . De tegenwerping dal
film en toneel weliswaar literaire elementen bevatten, maar ook niet-talige,
zoals beeld en geluid, is uiteraard juist ; de kwestie is echter dal de talige
verbeelding, ook in haar worm van boek, altijd samengaat met zintuiglijke gedaanten . Ze staat altijd in een ruimere context van klank, gebaar en
beeld . Zonder deze elementen zou taal een louter ideeel middel zijn, volledig geabstraheerd van het menselijk lichaam en zijn zintuiglijke orientatie
op de wereld . Een dergelijk rationalisme is onhoudbaar . Taal en betekenis
zijn een voortbrengsel van de evolutie . In mijn visie is literatuur daarom
ook nog steeds nauw verbonden met de oude orate cultuur waar ze vandaan komt : de wereld van zang, dans, verhaal, lied en theater, een musische
totaliteit die de oude Grieken de mousikP noemden. Alte verhalende kunsten zijn hieruit voortgekomen overigens, niet alleen literatuur .

***

Vaak is de afgelopen decennia de vraag gesteld wat vijfentwintig eeuwen
westerse beschaving aan vooruitgang hebben gebracht. Conservatieven zijn
geneigd de vooruitgang, zeker die door de moderniteit wordt geclaimd, in
twijfel to trekken . Mij lijkt het moeilijk vol to houden dal de komst van de
penicilline of de leesbril het menselijk leven niet aangenamer heeft gemaakt .
Dat is vooruitgang . Moeilijker ligt het op het terrein van de esthetiek .
Kunst is Been waste entiteit, maar een fenomeen day in wisselwerking met
een publiek `verschijnt' . Kunst kan niet losstaan van een receptieve context .
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Daarom kun je nooit zeggen dat de kunst vooruit is gegaan ten opzichte
van vroeger, beter geworden of mooier ; wel dat ze complexer is geworden,
verfijnder of gewoon een ontwikkeling heeft door gemaakt . Dat geldt
ook voor literatuur. James Joyce `verbeterde' Homerus niet, maar bouwde
erop voort, becommentarieerde, interpreteerde en adapteerde de Odyssee .
Natuurlijk kunnen we met argumenten verdedigen dat het ene boek beter
is dan het andere, maar niet dat de Nederlandse romankunst in haar geheel
sinds de achttiende eeuw steeds beter is geworden, zoals je dat wel kunt
zeggen van bijvoorbeeld benzinemotoren . Kwalitatief goede literatuur
vinden we door de tijd heen . Ook het gegeven dat de verteltechniek in
de loop der eeuwen geevolueerd is, bijvoorbeeld onder invloed van het
theater, de film of de computer, of dat poezie zich van magisch-religieuze
bezweringen via de hoofse lyriek ontwikkeld heeft tot het gedrukte vers,
is Been proces van vooruitgang, maar van voortgang, differentiatie en
technologische adaptatie .
De verwarring over het begrip `vooruitgang' ontstaat omdat er meestal
Been onderscheid wordt aangebracht tussen technologisch en antropologisch perspectief. Technologisch gesproken zijn wij lichtjaren verwijderd
van het holoceen, maar genetisch staan wij er nog vlakbij . Wetenschap en
techniek hebben ons tot nu toe in staat gesteld ons steeds beter to beschermen tegen de wreedheden van de natuur, tegen ziekte en dood, en we
hebben geleerd onszelf to verwennen, zoals Peter Sloterdijk het noemt .
Antropologisch gesproken echter zijn wij nog steeds dezelfde homo Sapiens
als die van 40 .000 jaar geleden, de rechtopgaande roofaap die dankzij het
bezit van de taal en een beter verstand de andere mensachtigen verdreef .
We worden nog door dezelfde impulsen gedreven en op deze impulsen is
ons emotionele !even ook flu nog gebaseerd . Het gaat nog steeds om liefde
en dood, in de meest rudimentaire worm van voortplanting en overleving
tot in de verfijnde varianten ervan zoals romantische liefde en individuele
ontplooiing. En niet alleen zijn liefde en dood van meet of aan instinctieve
aandriften, zij stellen ons ook voor raadsels . Het verstand van de mens heeft
hem in staat gesteld werktuigen to ontwikkelen, maar het confronteert hem
ook met de wetenschap dat hij een eindig wezen is . Culturele systemen zijn
daarom enerzijds bedoeld om to voorzien in voedsel, onderdak en bescherming tegen vijanden ; anderzijds organiseren ze een collectief antwoord op
de vraag naar het waarom van geboorte en dood . Zo is volgens de filosoof
Ernst Cassirer de magisch-mythische wereld een grote ontkenning van de
dood, omdat het de permanente aanwezigheid van alle leven in een snort
eeuwig heden belijdt . Op dezelfde wijze zou je kunnen zeggen dat alle religies, elk op eigen wijze, een vorm van verstandhouding met de dood prediken. voor seksualiteit en vruchtbaarheid geldt hetzelfde .
***
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Liefde en dood zijn altijd de grondthemas van de literatuur gebleven, in de
oraliteit, de wereld van het handschrift en die van de drukpers . Uiteindelijk
valt alle proza en poezie daartoe to herleiden . Natuurlijk is dat het laatste
wat een criticus moet doen, want bij de concrete analyse en interpretatie
gaat het uiteraard om de specifieke bijzonderheden van een tekst . Juist de
verscheidenheid en rijkdom aan vormen is de kracht van de literatuur . Die
verscheidenheid is hier niet in gevaar, integendeel : zij wordt juist begrijpelijk
tegen de zoj uist geschetste antropologische achtergrond . Uit de spanning van
menselijk leven dat zichzelf a1 vertellende probeert worm to geven, kan veel
moois opbloeien, omdat deze bron in principe onuitputtelijk is . Naarmate
de omstandigheden van het leven zich wijzigen, zal het materiele onderwerp
van de verbeelding ook veranderen . Don Quichot vocht tegen windmolens,
kolonel Aureliano uit Honderd jaar eenzaamheid tegen corrupte regimes . In
mijn visie is literatuur dan ook een antropologische noodzaak : een middel
dat de evolutie ons heeft verschaft om opheldering in to winnen over de
menselijke conditie . Dat was zo in de voorschriftelijke tijd, dat zal zo blijven
in deze mediatijden .
Wat zich in de loop der millennia ontwikkeld heeft, zijn dus niet de verhalen die wij vertellen, maar de techniek waarmee en de bemiddeling daarvan . Wie wil, zou hier van vooruitgang kunnen spreken . Duizend jaar voor
Christus was het lichaam het medium van de literatuur : het gesproken
woord, ondersteund door gebaar en muziek . Dat is heel Lang zo gebleven .
Pas veel later heeft het schrift zich uit dit synesthetische verband losgemaakt en een eigen weg ingeslagen, de weg van de individuele, innerlijke
verbeelding. De stillezer roep via het schrift zijn eigen innerlijke theater op,
dat voordien in de sociale ruimte plaatsvond, in de worm van een voorlezer, een sprokenverteller of een rapsodist . De worm van de representatie is
dus gewijzigd, geevolueerd, zo men wil . De inhoud van die representatie
is, mutatis mutandis, in essentie dezelfde gebleven : wat beweegt ons en wat
doen wij hier op aarde? Die vraag wordt door de literatuur keer op keer
aan de orde gesteld, niet op rationele, discursieve wijze zoals de filosofie dat
doet, maar esthetisch, verbeeldend en verhalend . De aard van het medium
heeft daarbij sterke invloed op de manier van vragen en verbeelden, maar
de grond van dat vragen is invariabel . Naar analogie van Chomsky's transformationele generatieve grammatica zou je kunnen zeggen, dat de antropologische grondthemas de grammatica van de literatuur vormen, waar de
verschillende media (stem, schrift, computer, televisie et cetera) zorgen voor
de performatieve acties . Media zijn in deze opvatting dus transformationele
systemen van de grondmythen van het bestaan . Het is steeds de literatuur
die deze mythen ter sprake brengt .
***
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Maar is de macht van het medium niet zo sterk dat zij tenslotte de mens zelf
zal veranderen? Natuurlijk is dit de vraag die onmiddellijk rijst . Het is ook
het cruciale probleem voor ieder die zich bezighoudt met mens en media .
Het is naief to veronderstellen dat media neutraal zijn . Mensen doen niet
alleen wat met media, maar het omgekeerde is ook waar . Techniek heeft onze
wereld ingrijpend veranderd, dat geldt ook voor de communicatietechniek .
Techniek `stelt' ons op een bepaalde manier in de wereld, om een uitdrukking
van de filosoof Heidegger to gebruiken, wiens conservatieve visie moeilijk
valt to negeren . De technologische samenleving, het Gestell, vereist een
bepaalde manier van leven . Hoewel de mens genetisch nog dezelfde is als
toen hij met vuistbijl in zijn onderhoud moest voorzien, is hij nu praktisch
gedwongen zijn mobiele telefoon altijd bij zich to hebben . En zo moet een
schrijver die verzekerd wil zijn van aandacht voor zijn boeken meegaan met
de publiciteitsmachinerie van de media . Daarmee komt de aandacht vaak op
heel andere aspecten to liggen dan op de artistieke kwaliteiten van het boek
dat aan de man gebracht dient to worden . Ook dat is haast onvermijdelijk .
Het medium televisie kent nu eenmaal andere wetmatigheden dan het boek .
Hadden we zo-even niet gezegd dat het boek niet het exclusieve voertuig van de literatuur is, maar een van de mogelijke? Inderdaad, het is op
dit moment in de geschiedenis echter onmogelijk niet to huiveren bij de
gedachte dat het boek geheel naar de achtergrond gedrongen zal worden .
Het is niet toevallig dat de opkomst van het lezen en de boekdrukkunst
historisch gesproken samenvalt met de opkomst van het humanisme . Vanaf
de uitvinding van de boekdrukkunst, de toename van het leesonderricht en
de opkomst van de roman, is de mens meer en meer betrokken geraakt bij
de vraag wie hij persoonlijk is . Niet op religieuze, maar op wereldse wijze :
in welke samenleving sta ik, wat betekent de ander (de andere sekse) voor
me, wat betekent het hebben van kinderen, wat als we in een oorlog verzeild raken? Kortom, een eindeloze reeks vragen die de identiteit koppelt
aan het dagelijkse leven . (Ms . Dalloway, Leopold Bloom, Frits van Egters
of Jozef K . is de moderne mens van vlees en bloed .) Juist dit vragend en
verhalend reflecteren op de wereld waarin wij leven, is de kracht van de
moderne romankunst, maar dat niet alleen : het laat ook de beste kant zien
van het humanisme . De huidige mensheid heeft dus veel aan het boek to
danken, want juist het boek heeft een individualiserende, verinnerlijkende
werking gehad op ons bewustzijn . Het heeft ons ook geduld, studiezin en
historisch besef geleerd en onze persoonlijke verbeeldingskracht gescherpt .
De opkomst van de multimedia hebben de nadruk daarentegen nu juist
gelegd op snelheid, een zekere oppervlakkigheid, de-individualisering (de
weblogger heeft de dagboekschrijver al lang verdrongen) en visualisering .
Door vele bezorgde mensen, vooral ouderen, worden deze kenmerken ervaren als een directe bedreiging van de schriftcultuur .
23

***

Wat moeten we deze bezorgden antwoorden? Dat het allemaal wel zal
meevallen? Dat de literatuur altijd overleeft? Inderdaad denk ik dat, maar
het is tegelijk ook een enorme dooddoener, onbewijsbaar en misschien
ook gevaarlijk omdat het tot onverantwoord optimisme kan leiden . De
overleving van literatuur is uiteraard wel afhankelijk van lezers, critici en
schrijvers, in welke worm dan ook . Natuurlijk zullen er naast de andere
media ook boeken blijven bestaan, en lezers ; de vraag is alleen in welke
mate en van welke kwaliteit. Een zeker cultureel activisme is nodig ; actieve
verdediging van het bestaansrecht van de alfavakken bijvoorbeeld . Zelf heb
ik ervoor gepleit de verworvenheden van de schriftcultuur vast to houden
en to integreren in de elektronische wereld waarin wij nu !even . Want zoals
ik hierboven schriftcultuur tegenover de moderne media zette - snelheid
versus traagheid, depersonalisering versus individualisering et cetera - is
uiteraard wat schematisch . Ook het schrift kent vele vormen van pulp,
oppervlakkigheid en overhaast raffelwerk. De humane waarden die wij zo
graag benadrukken in de schriftcultuur, zijn niet exclusief met het schrift
verbonden, maar door de schriftcultuur tot emergentie gekomen . De
schriftcultuur is een historische ontwikkeling, waarmee we ons voordeel
kunnen doen ; ze is echter begin noch einde van de culturele geschiedenis .
Momenteel maken we een ontwikkeling mee die het schrift weer veel
meer verbindt met andere mediate vormen . Het wordt weer duidelijk dat
literatuur een crossmediaal fenomeen is . Dat betekent niet dat het schrift
verdwijnt, maar dat het zijn dominante positie heeft moeten opgeven .
Daarmee is de literatuur terug bij de beginsituatie, die altijd een melee is
geweest van zintuiglijke verscheidenheid . Dit terug is echter Been `terug bij
af', maar een terugkeer op (techno!ogisch gesproken) een hoger plan : het
geschreven woord heeft zich onmisbaar gemaakt . Het heeft een lange weg
afgelegd, van `writing in the wind' en de inprenting van verhalen en lyrische frasen in het menselijk geheugen tot het gedrukte boek, verdwijnen
zal het niet . De rot die het speelt is echter wisselend : het valt nauwelijks
voor to stellen dat het westerse genre van de roman zal verdwijnen, zo vitaal
als het is ; in de poezie daarentegen nemen orate en visuele vormen (podiumpoezie, liedteksten, rapteksten maar ook poeziewebsites) op dit moment
de overhand . Het schrift is bier niet !anger het enige medium, maar een
ondersteunend medium, zoals ook in theater, film en nonlineaire vertellingen als games het schrift in de ontwerpfase zijn rot speelt . In de geschiedenis van het boek is dat een vertrouwd verschijnsel, zei ik in het begin van
dit stuk al, want schrijvers hebben eeuwenlang geschreven om voorgelezen
to worden, opgevoerd of voorgedragen . Misschien moet de huidige literatuur, om haar vitaliteit to herontdekken, beginnen Been aanspraak meer to
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maken op autonomie . In deze tijd is autonomie een ander woord voor isolement geworden . Litterature pure bestaat niet langer, als ze al heeft bestaan .
Ze is een oergezonde bastaard . En hondenliefliebbers weten het : van alle
rassen is het vuilnisbakkenras het sterkst .
J an-Hendri
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Portretten in een
nieuwe tijd

Margriet van Rooil en Laurens Ham

Illustratie : Margriet van Rooij

Kader Abdolah staat midden in her publieke debar . Met zijn roman Het
huffs van de moskee heeft hij een eigenzinnige bijdrage geleverd aan de
maatschappelijke discussie over de Islam . Zeven versies gingen eraan
vooraf, voordat Abdolah de Perzische magie, de islamitische realiteit,
de liefde en hey geweld vorm kon geven . Het werk vormt een keerpunt
in zijn oeuvre : de personages uit her Iran van zijn herinnering durven
eindelijk tevoorschijn to komen in de Nederlandse taal . Uooys sprak met
hem over realiteit en magie, Nederland en Iran en over her schrijverschap :
`Hey is een plicht, net zo mooi als hey leven, net zo onontkoombaar als
de dood en net zo noodzakelijk als ademhalen .'
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Kad er Abd o lah ( 1954) he eft zic h s inds zij n
vestlglllg in cder lan d in 1988 o n rwikkeld to t
ee n vecl zijdig sc h rijve r. Hi j begon zijn carriere
m et twee verhal enb und els, D e adelaars en H et
meisje en de pnrtizaurn. Hi erna rrad hi j o p a ls
co lumn ist in de Volkskrant (geb u nd cld in o nd er
andere Mirza), als vc rra le r (Kelile en Dt'11l1le) en
als romancier (me t o nde r a nd ere Sp ijkerschriJt
e n Portret trn en er n oude droom ), In d eze
werken sto nd d e Iraan se vluc h td ing cc n t raa l,
d ie rer ech rkw am in ec n ni euwe sam en leving e n
rcrugd achr aa n zi jn geboo nclan d . Ei nd 20 0 5
vcrsch een H et IJI/is uan de m oskee, d ar in middcls
is ge no m inee rd voo r d e Libris lircrar u ur p rijs.
H er is her ce rsre bo ck d ar zic h in zij n gehed
in Ira n a fs pec lt . D e gevo lge n va n d e lr aa n sc
revo lutie in d e jarcn zevent ig en rachrig worde n
o p cen sc h rijnc nde manicr zic h tbaa r gc maakr in
d eze fami liegesch iede n is. Abdo lah heeft dir bock
alla ng willcn sch rijvcn , maar n u pas was d e tijd
er C1JP voor.
' Ik heb la ng gewoo nd m et di t bock. m et d e
rh cm ar iek van di t bock. Ik had alrij d d ar huis
m et vijfe nd enig ka rne rs in m ijn h o ofd , en ik
wist d ar ik o oit ce n bock zo u sch rijve n d ar ove r
d ar hu is gi ng. Ik begon vijf [aar gclcd cn met hct
sch rijven , maar er kwa rn iers a nd e rs tusse n. H et
werd Kelile en D emne. a Kelile en D emn ebego n
ik weer met dit bock. Maar her we rd ec n ander
boek, het werd Port rettrn ell een oude droom.
Blijkbaar was de rijd nog n iet zo ver o m her te
mak en .
En d an , zo ' n d rie jaa r gelede n, to en ik nog
met Port rett en bezig wa s, be go n ik zac h tjes ee n
beetje sche tse n te maken en na te d en ken o f het
zo u kom e n , of he t ve r haa l zo u ko m e n . want
je weet ni et o f het tij d is voor de appel om d e
boo m te verlate n . M et aa rzel ing begon ik en in
een jaar tijd heb ik alles o p pap ier geze t. Ik wist
niet wat voor bo ek het zo u worden. ik had ee n
vaag idee. Een jaar lan g gooid e ik alles o p m ijn
b ureau . o f in mi jn co m p u te r. zo da t ik wist wat
voo r soo n materi aal ik had. Perso nages. plaatsen ,
bomen , kr aai en e n heel veel a n d e re din gen
kwam en gewoo n o p mi jn bureau . u mo est ik
ze vo rmge ven . O at was d e ee rste versie.
D aarna ben ik no g twee jaar bezig ge wees t aan
versc hi lle nde versies to tda t ik d e uitei ndcli jk e
vorm kon vinde n. H et bo ck we rd wat h et nu

is. D us waa rom dit bock ? Om d ar d e tijd zo ver
was.
Ik h ad rien jaa r gel ede n dit bo ek no g n iet
kunn en sch rijven. Ik denk d ar jij, ik , icd erccn .
versc h ille nde d iep e kcld ers hcefr, of kcld ers m et
ve rsc h ille n de ver di e pi nge n in zij n ge he u ge n,
in zijn hersen en . Oat is m ijn e rva ri ng. In clkc
kelder heb je ce n paa r k isr c n, en in di e ki sr en
heb je gegeve ns, informati e, a rc h ieve n . M et je
ccrstc bock ben jc met je cc rstc ke lder bezig, M et
je rwee de boek ga je een keld er na ar ben ed en . Ik
mo cst eers t mi jn an d ere negen be cken sch rijven
tot ik aa n d eze k is t e n kwa rn ,
et al s e en
m ijn we rk er : als je d e ee rsrc Iagen niet wcg haa lt ,
korn je niet bij d e di ep e goudaders in d e m ijn . In
m ijn cersr e verha len zit je gewoon o p de ce rsre
laag. Da n ga je di ep c r, di e per in m ijn gees t en
di ep er in d e gro nd van m ijn me mories.
H et sc h rijve n va n H et IJI/is ua n de moskre was
cc n m erkwaardige c rva ri ng , want vc le dingen
kende ik niet. Ik w ist ni ct ho c zulkc perso nages
zich in m ijn gegeve ns ve rborge n hadde n .' O a t
bl cck bi jvo orbeeld bi j h er pe rson age H aged is,
een m onsterlijk misrn aakt kind. ' Ik d ach t: " Mi jn
God, waa r ken ik h em va n. h o e kornt h ij in
m ijn gedach ren?" Ik rnoesr vaak naa r hu is bellen
en aa n m ijn o ude oo m vragen : " H ad d en we zo
icm and , zo' n bccsrachr ig m en s in o nze fam ilie?
Of ha d iem and ee n ve rhaa l ov er hem aan ons
verteld ?" To en pas ko n ik erac h re r korn en waar
d e wo rrcls van di e personages Iagen.
H er wa s h eel m erkwaa rdig. M erkwaard ig en
heel m en sdij k , he t was ee n d iepe, psychisch e
- ho c noem je dat - cult u rele erva ring . o m zo te
sch rijven.'
Di e p in A bdola h s geheuge n lag ee n sce ne
opgeslag en d ie h ij al ee ns had gebru ikt , m aar
di e hij nog ee ns moest ven ellen. In H et Imis viln
de moskl'e komt ee n waargeb eurde sce ne vo or,
waarin gezo cht wordt naar een begraafplaats voor
d e neef van Aga Dj an , d e ho ofdper so on. H et
is ee n herhalin g van ee n fragment uit Abdolah s
d ebuu t D l' A delllllrs ( 1993) . M aar terw ijl in
h e t ve rha a l in D l' Adelllllrs uite indelijk ee n
begraafplaat s wordt gevo nde n. lo opt d e nieuwe
ver sie van het verh aal minder goed a f. \Vaa rom
heeft Abdola h d eze sce ne herschreven ?
' Ik kwa m op een punt dat het n ood7~1kelijk was
o m het opnieuw te beschrijven . Toen kw am ik o p

herzclfde verh aal u it, maar her cindc klopre n ice
In her ecrsrc vcrhaal was alles goedgeko me n, maar
her ware vcrhaa l was dar her nie r goc dge ko me n
was. Mi ssch icn was her 1.0 gewcl d da dig. d ar ik
her in di e rijd nier 01' papi er kon zerren. Bij De
Adelaars moesr ik hem ccn graf gevcn: alles was
naar de werkel ijkheid gesc h reve n , beha lve de
laarste pagina. De laatsre pagin a was een leu gen,
Die moesr ik nu rcch rzettc n, denk ik.
Her ware verhaal is. dar 1.e d ie persoon in de m in
van her hu is he bbe n begr avcn , maar dar kon
ik niet bcschrijve n. Toc h wi ldc ik hem ee n gra f
geven. Ik had ricn jaa r rijd nodi g o m d e jui src
pick voor hem rc vinde n.'
Abd ol ah ve ra n de rde d e b egr aafpl ek in ee n
idyllische omgev ing in de bergen . ce n parad ijs.
Ook dit was nict de waarh cid , maar her was zijn
manier om de misdaad rech t re zerrcn. ' D ar vind
ik oo k de raak van d e sch rijve r, o m de dingen
recht te zetrcn. a m di e misd aad goed te maken .
Zij hebben hem di e pick niet gegeven; her is mijn
taak om hem naar dc juisrc plants re bren gen .'

Keerpunt
Is de the rna tiek va n vluchtc n , d ic in Abd ol ah s
eerdere boek en ee n grore ro l speeld e, mind er
belan gri jk gewo rde n? ' He r th crn a vluc h rel ing
zijn, wcg zijn , had ik vo rmgegeve n. de beh ocfre
was weg. D e ki sren had ik lecggeh aald , h ct
ma reriaa l h ad ik geb ruikl. Ais ik wee r ove r
dar o nde rwe rp w ild e sch rijven , was he r nic r
ander s dan her haling gew ees!. Die laag was ik
gepasscerd. Mer dit bock ko men we 01' de pick
waar Kader Abdo lah zijn verhalen wil verrellen.
H er is eigenlijk een kecr p unt , ik zie dir bock als
een keerpunr waaraI' ik mer de boekcn begin di e
ik, als ik in Iran was geb lcven. daar had will en
schrijven.
Je moer je voorsrellen, ik kom in een nieuwe
sa me n l.eving en d e same n levi ng vraagr: " \'Vie
bcn jij? Waar kom jc vandaan ?" AI di e gegcven s
moer je ge ve n . Ik kon hi er ni er kom en e n
mereen mer Hl't IJI/ is van de 11loska beginn en .
H er was cen nicuw besraan va n Kad er Abdolah
in de ede rIandse lireralUur. Dar mo esr groe icn.
Dic beginfasc is voo rbij cn llli kom en we in ecn
nieuwe fase waarin im m igraric nier meer 1.0 srerk
aanwezig is. H oewel immigrari e zelfs I'h dir bock
aan we1.ig is. maar 01' een IO raal ande re man ier:

her is Sha h ba l. ec n immigrant , di e her bo ck
ges ch reve n hceft . Hij sc hrijfr zij n b o ck voo r
cc n br eed pub lick , zowel voo r zijn edc rlandse
lczcr, als voo r zij n Euro pese lczer of Am erika an se
lezer.'
Vo or ce n imm igranr a ls Sha h ba l is e r ee n
nieuwc raal nodig om zijn ver ha len te kunnen
sch rijven. 'S ha hba l vlu chr zijn land uit en voe lt
d ar hi j zijn vcrhaa l ni cr mecr in zij n eige n raal
kan ve nel le n. H ij h eefr ee n ni eu we taal , ce n
nieu wc orngeving, ee n ni cuw huis nodig geha d
o m zijn ve rhaa l rc kunn en sc h rijve n . Ik h eb
m ijn gcvoel aan Sha h b al gege ve n . Toe n ik in
ede rIand rer cchtkwam , voelde ik dar ik ni er
in sraa t was o m mijn verha len in her PerLisch te
sch rijven. Ik durfde d ar ni ce Mi jn per sonagcs
durfden in dezc mooie, pocrisch c, krachri ge taa l
nier revoor schi jn tc kom en . H er is oo k de taal
van voor mijn irnmigrari e, dc raal van geweld en

vluchr.'

Vorm en st ijl
D c wereld di e Abd olah beschrijfr, verande rt door
her geb ru ik van zo' n nicuwc raal, her wordr een
Pcrzisch c sa me n leving d oor cdc rlandse ogc n,
mer de ede rlandsc raal besch reven.
' \'Va r produceer ik? Is her Perzisch e lit craruur, is
her ede rlandse litcratuur? H er is abso luu r geen
Perzische literatuur, want in de Perzischc lireraru ur
kun je zo' n bock nier maken . H cr is o n mogeIijk
d aar. H er is ede rla ndsc lit er atuur, m aar her
is ee n n icu we s rro m i n g in d e ederla n dse
lirer atuu r. \'Vanr wa r ik d oc, of her go ed is of
n iet goed is, of her moo i is of nier moo i is, of
her krac hrig is of nict krac hrig is: her is een soo n
n ieuwe ede rlandse lirerat uur, gcschreven door
de immigranten .
D e raal van Her buis lla n til' moskee is de raal
van ee n im m igrant di e dc afgelopen vijfrien jaar
e1ke d ag vijfrien uur lan g heefr gewc rkr o m d ie
raal o ndcr de kn ie re krijgen . cn d ar is gcl u ke
Ik h eb aa n d e U n ivers ircir U rrec h r Algem en e
Lell er en gcs lll dcc rd. Ik hc b a l di e m od ern e
vorme n geIeerd, maar hcr is belachel ijk als Kader
Abdol ah h icr komr en do er wa r H arry Mulisch
d o c I. Kad er Abd ol ah kom r m er z ij n eigc n
bagage. hi j leen aa n de un iver sir eir e1em elllen
van de mod erne lirer alllur. en hij probeen deze
rwce di ngen in ec n nieuwc vo rm re gicrcn . D e

anderen hebben hun best gedaan, maar
ben
ik aan de beurt our mijn eigen product naar de
marks to brengen .
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Vo,or sommigen hebben mijn romans een mistige vorm, voor anderen lijkt het een beetje
krakkemikkig, maar het is niet krakkemikkig,
het is niet mistig : het is iets anders . Ik heb de
stijl van de Koran en van Duizend-en-een-nacht
in de stijlen van de Europese roman ingelijst .
Maar voor sommigen is dat even wennen . Het is
net een exotisch gerecht .
Mijn collega's, de andere schrijven met immigrantenachtergronden - Abdelkader Benali,
Hafid Bouazza en anderen - hebben ook de
geest van de Arabische cultuur in hun verhalen .
Maar zij waren drie, vier jaar toen ze hier naartoe
zijn gekomen, of ze zijn hier geboren . Ze hebben
de Nederlandse cultuur met de moedermelk
bijgebracht gekregen . Toen ik hier kwam,
hadden mijn karakter, mijn aders, mijn gezicht al
vorm gekregen . Ik was een man van vierendertig,
en met een enorme bagage van rijke Perzische
literatuur, en afkomstig uit een traditionele
familie . Met die bagage wend ik getroffen door
de Nederlandse literatuur . Door de ontmoeting
van deze twee, en omdat ik constant met de
Nederlandse samenleving bezig ben, neem ik
heel veel op . Het is niet zo dat deze twee dingen
in verschillende kisten naast elkaar gaan zitten,
maar het vloeit door elkaar . Ik heb veel tekstjes

uit de Koran gehaald, maar het zijn absoluut
geen teksten van de Koran meer, omdat ik ze in
een Nederlandse vorm gegoten heb .'
Ooit zei Abdolah in een interview, dat hij geen
lange zinnen schreef omdat het geen tijd was
voor lange zinnen . In de loop der jaren heeft zijn
stijl zich ontwikkeld : de beknopte stijl die hij in
De adelaars hanteerde, is vloeiender geworden .
Abdolah meent dat zijn stijl nog altijd beknopt
is en dat dat ook de enige manier is waarop hij
zou kunnen schrijven .
:Lange zinnen of korte zinnen zitten een beetje
g in je karakter. Het is niet dat je, als je diepere
kennis van de taal hebt, langere zinnen gaat
maken . Korte zinnen maken zit in mijn natuur,
our drie redenen .
Ten eerste krijg je het mee via de cultuur, of door
je familie . Kort schrijven, kort uitleggen, is in de
Perzische literatuur kunst . Het is een synoniem
voor kunst . Mijn overgrootvader was premier en
een van de beste Perzische dichters . Als je zijn
proza leest, zijn het allemaal korte, krachtige
zinnen. Sours als ik schrijf denk ik : "Ik zie hem
in mezelf, ik zie zijn pen in mijn hand ." Ik ben
hem, ik ben mezelf niet, hij schrijft . En mijn
proza heeft heel veel van zijn proza gekregen,
van nature .
De tweede, de belangrijkste reden waarom
ik korte bondige zinnen maak, is mijn vader .
Omdat mijn vader niet kon horen en niet
kon spreken, moesten we altijd in gebarentaal
spreken . In gebarentaal kun je geen lange zinnen
gebruiken : je moet zo kort, kort, kort mogelijk
communiceren . Dus vanaf mijn kindertijd
- ik was volgens mij twee, drie - hebben ze me
geleerd our me zo kort mogelijk to uiten . En dat
is mijn natuur geworden : ik moet mijn mening
formuleren in twee, drie gebaartjes . Het is het
kenmerk en de kracht van mijn taal geworden .
De derde reden is dat ik jarenlang aan de universiteit natuurkunde en wiskunde gestudeerd heb .
Daardoor heb ik geleerd our heel exact na to
denken en alles exact op papier to zetten . Want
in de wiskunde en de natuurkunde is elk puntje
of kommaatje, elke nul of zero bepalend .'
Het schrijven in de Nederlandse taal is voor
Abdolah een proces waar veel denk- en
schrapwerk bij aan to pas komt . Zo bedachtzaam
als hij praat, zichzelf voortdurend corrigerend
f
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en verduidelijkend, zo verloopt ook zijn
schrijfproces . `Voor mij is schrijven een
ambachtelijk werk . In de Perzische taal schrijf
ik automatisch, maar hier moet ik maken . Net

als met spreken in een gebarentaal, dat moet j
vormgeven . Vooral in mijn eerste boeken is d
taal uitermate ambachtelijk. In Het huffs van d
moskee niet meer, want in dat boek is de taa
meer automatisch geworden .'
Noodzakelijkheid
Kader Abdolah begon zijn schrijfcarriere a
toen hij nog in Iran woonde . Hij bracht daa
twee boeken uit waarin hij zich verzette tegei
het regime van Khomeini . De politiek wa
onlosmakelijk met zijn leven in Iran verbonden .
`Politiek is een van de aspecten die ik, gedwongei
door het lot of het leven, heb gekregen . Als it
bijvoorbeeld in Nederland geboren was, kwam d
politiek hoogstwaarschijnlijk niet zo nadrukkelijl
in mijn verhalen voor. Omdat mijn leven i
bepaald door de politieke omstandigheden, zi
de politiek in mij, in mijn leven .
Als ik in Iran was gebleven, was het zeker ander
geweest : ik weet niet of ik de kans had gekregei
om mijn boeken to kunnen schrijven binnei
dat regime . Het huffs van de moskee zou in Irai
misschien pas over honderd of tweehonderd jaa
geschreven kunnen worden . Tweederde van di
boek had ik daar niet kunnen vertellen .

Mijn collega .'s, mijn lotgenoten, mijn kameraden
zijn geexecuteerd, begraven, gevangen, of ze zi j n
kapot gegaan door de omstandigheden . Maar wat
doe ik? Ik leef in vrijheid . Ik schrijf mijn boeken .
Ik schrijf in de Volkskrant. Ik geef mijn mening
aan alle andere Nederlanders in Nederland .
Ik verdien goed, ik woon goed . Oke, dat mag
allemaal, dat is zo in het leven gekomen . Maar
het legs een extra zware verplichting op mijn
schouders . Nu moet ik schrijven met een harde
discipline, om de vrijheid die ik gekregen heb to
kunnen verdienen . Ik voel me altijd schuldig : zij
liggen daar begraven, ze zijn dood of zitten in de
gevangenis en Kader Abdolah heeft een royaal
leven . Om het to kunnen verdienen, doe ik mijn
best om tijdens mijn verblijf iets krachtigs neer
to zetten. Om in mijn gedachten aan hen to laten
zien dat ik niet voor niets hier gebleven ben, en
dat ik slaap, wandel en spreek. Dat zie ik als een
morele, zware verplichting . Mijn literaire werk is
niet gewoon een job, absoluut niet . Het is niet
gewoon prestige . Het is een plicht, net zo mooi
als het leven, net zo onontkoombaar als de dood
en net zo noodzakelijk als ademhalen .'
Hoewel Abdolah in Nederland niet meer
de politieke schrijversfunctie heeft die hij in
Iran vervulde, heeft zijn werk wel degelijk een
maatschappelijk doel . Het is zijn tack een beeld
to schetsen van de veranderingen die optreden in
de hedendaagse multiculturele maatschappij en
actuele thema.'s to behandelen die met immigratie
samenhangen.
`Wij leven in een nieuw tijdperk, met een grote
immigratie naar Europa en naar Amerika .
Het gezicht van Europa is veranderd door de
immigratie . Kijk bijvoorbeeld naar Rotterdam :
hem Rotterdam van vijftien jaar geleden was nog
blank, Rotterdam is donkey geworden . Kijk naar
Den Haag : Den Haag was vijftien jaar geleden
nog van de blanke elite, nu is Den Haag van
iedereen . Door de immigratie komt ook een
groep schrijven tevoorschijn . Een van hen is
Kader Abdolah . De boeken van Kader Abdolah
zijn eigenlijk een product van deze nieuwe
immigratie .
De literatuur is ook veranderd . Tot vijftien jaar
geleden was er bijna geen donkey personage in
de Nederlandse literatuur. Nu zijn er duizenden .
Waarom? Door die veranderingen . Het huffs van

de moskre is ee n vers lag van vcra ndc ringc n. Ais
mensen d ie deze rijd n iet m cegemaak t hebben
over derrig, vccrtig, vijftig jaar gaan kijken war er
hier aan de hand was. dan moeten ze boeken van
Kader Abdo lah lezen.'
Ab d o lah t recdr o p a ls vc rs laggcvc r van d e
n ieu wc rijd , mer boeke n ove r acruele th em e's.
' He r th crn a van vand aag , o p d e relevisie en d e
radi o . is d e islam. He! buis van de moskee gaar
ook over de islam . Men sen zijn nicu wsgicrig naa r
de islarn it isch e same nlcving . Ik heb d ie mcn scn ,
m ijn lezcr s, mcegen omen ac h rer d e go rd ijnc n:
" Korn kijkcn !", Ik heb geen kant gekozc n. Ik heb
ncr zovecl de poct ische, melan ch oli sch e, zac htc
kant van de islam latcn zicn, als de gewcldda d ige
kanr.'

Mag isch of realist isch
Ken rnerkend voo r Hrt liuis uan de mosker is d e
verme nging van de poetischc met de gewclddadi ge
ka n t va n d e isla miri sch c sa me n lcv i n g . D e
melan cholische sfecr waarin her bo ck begint, slant
hal vcrwegc o m naar ccn politi ck gela dc n sfce r
va n gcweld. Da r Ab do lah in sraat wa s alleb ei
deze gezichrc n te bcsch rijve n , is re d ankcn aa n
zijn im mig rarie naar ed erla nd: d c afsrand [Or
zijn vad erland gecfr hem d c m ogeIi jkhcid o m
objccrief naar Iran rc kijken .
' D ie afsrand d oer wo nde ren , volgcn s rnij, want
zo nde r d'ie afs ra nd wa s ik ni et in sraar o m d e
ecrstc, d ie zach rc, melan ch oli sch e, Duizrnd- rnren-nacht-sfeer in de ecrsre rweeh ondcrd pagin a's
re besch rijven . D c heimwee gecfr me d e krachr
om hcr o p papi cr rc zcu en. Thuis was ik nicr in
staa r o m d e clemelHcn va n di e scho o n hcid re
doo rzien .
Ais ik in dc bazaar va n Te hera n ga wi n kel en,
zie ik d ie magisch e kalH n ier. M aar als jij daar
naanoc gaar. als ik je naar de bazaar van Isp ah an
sm ur, zer ik jc gew oo n midden in Duizend-m N n-wlcht. u ik d ie afsra n d heb van vij frie n,
zcs rie n jaa r, ka n ik di e magi sch e kant bcr cr
zie n . Ik ga hi er naar d e H em a . o f V&D . o f
McDon ald s. en al di c nieuwe elcmc lHen kom cn
in mi jn hoofd zirren cn worden m ijn gcwoo mes .
Daarom ben ik in sraar om die magisch e kant op
papicr rc zcrren.'
Dc verm en ging van sproo kjesach rige c1cmcmcn
mer reali sm e he cfr e noc geI cid dar so m m ige

recenscnten in di r bock her mag isch-rcalismc van
G abriel G ar cia M a rquez h erkendc n , \X'ar vi ndt
Abdolah daar zelf van?
' Ik h eb gchoo rd d ar ze her n u en d an ove r
magisc h -rea lisrnc h ad d en . H er magi sch e d ar
wo rd r gczicn, kornt d oor d e m agisch e sfcer van
de oude Perzisch e cultu u r en tradi ties. Door d e
afsrand [Or mi jn land kan ik di e magisch e kan t
berer naar vo ren bren gen .
D ar her b o ck reali sr isch is, b en ik m er d e
recen sen ren ce ns. H er rea lism e is ee n van d e
di ngcn waar so m m ige n p rob lem en mee hebben ,
Ze dc nk en: " Kade r Ab d o lah had her helc bock
op di e surrealist] che mani er mo etcn sch rijven."
Ma ar dan werd her ccn ku nsrmarig bo ck. O md at
d e rcali reit nad ru kk clijk in mi jn bo ck aa nw czig
is. maak r her de magisch e kant reeler,
In d eze ri jd ma g Kad er Abd oIah n ict in d e
spo re n va n fa nra sie b li jven . Ik h eb zes, zeven
vcrsch illendc versies van Het buis van de moskee
ge m aa kr: ee rst a ll c maa l m e r di e m ag isc h e
vo rrne n , maar ik vo nd her nep. led er cen h eeft
al di e bccld en va n d e revolur ic in Iran o p d e
relevisie gezien . To r ee n zeke r mom ent kon ik
dar ficrion aliseren . maar nict helcm aal.'

Zoete contacten
Ni ct aileen de realir eit wordt gcroo nd, maar oa k
dar war her wesrcn norm aal gcsprokcn nl ct te
zicn krij gr. Zo geefr Her liuis uan de masker cc n
verrasscnd becld van de po siric van dc vro uw in
dc islamirischc same nleving.
' In mijn o ude rlijk hu is durfde gec n man zijn
vin ger oo ir naar ccn vro uw uir re stcke n. D ar
p asr ni er . d ar kan n icr , d e vro u we n hebben
ee n eno rme m achr binn en di c muren . Binnen
11lIis cn in d c fam ilic krcgen voo ral de meisjcs
o m zerrend veeI aandac hr en liefd e. Ma ar rechr en
in de samenleving hebbcn ze nier.'
Toch kri jgt ee n van d e vro uw en in her bock
een belan grijkc posi ric binnen h er regime van
Khom eini. 'Als jc Z ina r in een dem ocrarisch land
neerzer. en ha ar ha ar ga ng ba r gaan, wordr hcr
mi sschi en ee n m ev rouw Verdonk .' Hi j b che
' Zo' n typ e is hcr: carriere maken.
D c om srandi gh ed en maken dar de vrouwen
in bep erking blcvcn . Ais Fagra Sada r. de vrouw
van Aga Djan, in ccn d emocrarisch land leefd e,
wa s ze mi sschi en m er mod e cn kunsr b czig .

In het huffs van de moskee maakt ze eigenlijk
s
kunstwerken, maar ze west niet dat het kunst
is . Het blijft dezelfde vrouw, maar dan in een A
gesloten cultuur.'
Nooit eerder schreef Abdolah in z'n oeuvre
een boek dat zozeer over de verhouding tussen
mannen en vrouwen en de liefde gaat . `Het kon f»
niet anders, het was de tijd om over de liefde to
schrijven .' Het boek laat gebruiken zien die in
het westen ondenkbaar zijn . Zo words getoond 4
hoe de imam van de moskee door middel van
een soera, een spreuk uit de Koran in staat words
'.: gesteld om met een vrouw vreemd to gaan . `Zo
kon je binnen de westen van de Islam vroeger op
een nette manier vreemdgaan . Jij zei : "Ik wit je.
r Wit je mij?" Als zij oke zei, dan was het oke . Het
is hetzelfde als in Nederland, maar dan met een
-- soera van de Koran . Het voelde ass mijn plicht
- om zulke dingen to vertellen, want als ik het niet
vertelde, dacht je dat de vrouwen maar gewoon
?w-- werden verkracht in hun bed .
De Arabische cultuur is op het gebied van liefde,
seks en zoete contacten nog rijker en erotischer
dan die van ons . In Iran zijn er nog meer
beperkingen, door de charms van de Perzische
'= cultuur. Bij de Arabieren is het een beetje een
woestijncultuur. Zij gaan heel ver in die erotiek,
vooral in poezie . Een snort porno zelfs . Hafid
Bouazza heeft een keer gedichten vertaald, van
die echte pornopoezie, van Arabische dichters
van duizend jaar geleden .'

Je leest om be'invloed to worden
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Abdolah is erg thuis in de Nederlandse literatuur
dankzij een grondige kennismaking die voor hem
als immigrant essentieel was .
`Als nieuwkomer die serieus wit schrijven en
de ambitie heeft om to `bepalen', most je met
de Nederlandse literatuur kennismaken . Voor
- kennis begin je niet met de bladeren, maar met
de wortels . De roots . De roots zijn voor mij de
- Nederlandse klassieken van begin twintigste
eeuw - voor de Tweeds Wereldoorlog, na de
Tweeds Wereldoorlog, rond die tijd . Dat zijn
de essentiele tijden . Ms je die niet kept, begrijp
je de anders niet . Ms je die niet kept, begrijp je
Connie Palmen niet . Je most weten waar Connie
x
Palmen staat .
Je leest om bemvloed to worden . Je leest voor
3

een kennismaking met iets, en een kennismaking
betekent een verandering . Als je de poezie van
Bloem niet gelezen hebt, heb je haar niet gelezen .
Maar als je haar dan eenmaal leest, vooral als
je zijn nationals gedicht November leest, dan
denk je, elks keer dat het buiten regent en het
november is : `November . Het is weer dit legs
hart . . .' Kijk, dan word je veranderd .'
Laurens Ham is bachelorstudent Nederlandse taal en cultuur
aan de Universiteit Utrecht en hoofdredacteur van Vooys.
Margriet van Rooij, oud-redactielid van Vooys, studeerde
Grafische Vormgeving aan de Hogeschool voor Beeldende
Kunsten en deed vervolgens Literatuurwetenschap aan
de Universiteit Utrecht . Momenteel is zij werkzaam bij
Uitgeverij Wereldbibliotheek.

Poo tee weet .
So it goes . . .

Slaughterhouse Five als talig

monument
Maarten Rommens

Alles is onderhevig aan tijd, hoe je het ook wendt of keert . Maar
wat als de wereld voor een keer niet door tijd, maar door ruimte
zou worden geregeerd? In Slaughterhouse Five gooit Kurt Vonnegut de conventie van tijd als ordeningsinstrument overboord
en zet zo een 'talig monument' neer . Maarten Rommens las,
analyseerde en concludeerde .
Dinsdag 13 februari 1945 werd de Duitse stad Dresden door geallieerde
bommenwerpers in de as gelegd . Tot op de dag van vandaag woedt de
discussie of deze aanval een strategisch militair doel diende of dat de
'onschuldige' stad zinloos is platgegooid . Feit is dat er ruim 35 duizend mensen
om het leven kwamen . De Amerikaanse schrijver Kurt Vonnegut maakte als
krijgsgevangene het bombardement mee en putte uit deze ervaring om in
1969 Slaughterhouse Five or the children's crusade . A duty dance with death
to schrijven . Daarin vertelt hij het verhaal van Billy Pilgrim, een Amerikaanse
krijgsgevangene die tijdens het bombardement op Dresden vastgehouden
wordt in een slachthuis . Billy wordt ontvoerd door buitenaardse wezens,
de Tralfamadorians, die hem samen met een aardse vrouw tentoonstellen
in een van hun dierentuinen . Tralfamadorians 'zien' alles in vier dimensies
in plaats van drie, waarbij de vierde dimensie tijd is . Zij zien hun hele leven
voor zich en kunnen niets aan hun lot veranderen, maar hebben wel in eigen
hand in welke tijd van hun leven zij zich willen bevinden . Dit in tegenstelling
tot Billy die na zijn ontvoering of en toe unstuck in time is . Hierdoor komt
hij willekeurig terrecht van het ene moment in zijn leven in het andere . Van
Tralfamadore naar Dresden en van Dresden naar zijn gezinsleven na de oorlog
in de Verenigde Staten .

Monument
Het Nationaa/ Monument op de Dam to Amsterdam is opgericht ter
nagedachtenis aan alle Nederlanders die tijdens de Tweede Wereldoorlog door oorlogshandelingen zijn omgekomen . De jaarlijkse herdenking bij het monument ter ge/egenheid van de Dodenherdenking
is tevens een moment van bezinning op de actuele gevaren voor vrijheid en mensenrechten, die sours to gemakkelijk als vanzelfsprekende verworvenheden worden gezien . (w ww .oorlogsmonumenten .n l )
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Behalve stenen bouwwerken, kunnen ook literaire werken aangemerkt
worden als monument . Historische romans zijn zo'n gedenkteken van een
gebeurtenis uit het verleden . Een schrijver dicht een gebeurtenis een dermate
hoge status toe, dat hij die als uitgangspunt neemt voor een roman . Het
bombardement op Dresden door de geallieerden aan het eind van de Tweede
Wereldoorlog is het historische brandpunt van Slaughterhouse Five . Volgens
Hayden White speelt narrativiteit de belangrijkste rol bij het bouwen van zo'n
'talig monument' . Volgens hem is het vertellen en begrijpen van verhalen
met een begin, midden en eind een menselijke behoefte . Hoe minder
narratieve structuur in een verhaal zit, des to moeilijker is het een duidelijke
betekenis aan zo'n verhaal to koppelen . Het is onvermijdelijk dat de mens
door een 'verhalende' bril naar het verleden kijkt, omdat dit de enige manier
is om orde to scheppen in de chaos van gebeurtenissen . Onze kennis van de
geschiedenis van West-Europa maakt dat we gebeurtenissen uit het verleden
kunnen indelen in volgorde van belangrijkheid in de wereldgeschiedenis .
Deze capaciteit, gebeurtenissen to classificeren naar hun belang voor de
geschiedenis van een bepaalde groep of cultuur, maakt een narratieve
representatie van waargebeurde zaken mogelijk . leder verhaal, opgetekend
door een groep of een vertegenwoordiger van een groep, bestaat uit een
selectie van historische data . Zodoende ontstaan er diverse verhalen waarbij
het verschil in perspectief ontstaat door het verschil in culturele achtergrond .
Doordat de achtergrond de structuur van de roman kleurt, ontstaat een
conventionele relatie tussen historiografie en narrativiteit . De lezer wordt
meegevoerd in het verhaal, omdat een historische roman een bepaalde
narratieve structuur heeft . White stelt :
Every historical narrative has as its latent or manifest purpose the
desire to moralize the events of which it treats . f . . .l Narrativity,
certainly in factual storytelling and probably in fictional storytelling
as well, is intimately related to, if not a function of, the impulse to
moralize reality, that is, to identify with a social system that is the
source of any morality that we can imagine . (White 1987, p . 14)

In een historische roman vormen de gebeurtenissen een plot . De gebeurtenissen zijn onderdeel van een keten van oorzaak en gevolg, die leidt tot het
hoogtepunt van het verhaal .
The distinction between real and imaginary events [ . . .] presupposes a notion of reality in which 'the true' is identified with 'the real'
only insofar as it can be shown to possess the character of narrativity. (White 1987, p . 6)

Met behulp van geschiedkundige feiten lijkt het mogelijk 'de waarheid' to
reconstueren . Bestaat dit snort samenhang alleen in verhalen? Wordt de
realiteit een bepaalde vorm opgelegd?
White komt tot de conclusie dat
[t]he historical narrative [ . . .] reveals to us a world that is putatively
'finished ; done with, over, and not yet dissolved, not falling apart . In
this world, reality wears the mask of meaning, the completeness and
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fullness of which we can only imagine, never experience .' (White
1987, p . 21)
Mensen willen flu eenmaal graag geloven dat de geschiedenis een afgerond
geheel is waaruit een verhaal met een moraal valt to lezen . Hier maken
schrijvers dankbaar gebruik van : door narratieve structuren op historische
gebeurtenissen toe to passen, bouwen zij talige monumenten . En deze
papieren gedenktekens zijn hard als steen, zoals het Nationale Monument op
de Dam in Amsterdam .

Scheuren
Nadat er op 26 december 1995 een deel van het voetstuk waarop
de centrale vrouwenfiguur rust naar beneden was gevallen, wees
bouwkundig onderzoek uit dat het monument in verval was . Regenwater was doorgedrongen in de holten van de steen en vorst veroorzaakte vervolgens kleine en grote scheuren .
(w ww .oorlogsmonumenten .n l )
Ook onverwoestbare voorwerpen blijken sours scheuren to vertonen . Is het
werkelijk zo dat iedere historische roman fungeert als narratieve structuur op
het verleden our zo een historische gebeurtenis tot monument to verheffen?
Of zijn er ook romans aan to wijzen die de narratieve structuur zo gebruiken
dat het monumentale ondergraven wordt? Linda Hutcheon reikt een handvat
aan our deze vraag to beantwoorden . Dat antwoord moeten we volgens
Hutcheon zoeken in de paradoxen binnen het postmodernisme . Net als
White wijst ook Hutcheon op de narratieve structuur waarmee de chaos van
de werkelijkheid onder controle kan worden gebracht :
[ . . .] the process of narrativization has come to be seen as a central
form of human comprehension, of imposition of meaning and formal coherence on the chaos of events [ . . .] Narrative is what translates knowing into telling f . . .l and it is precisely this translation that
obsesses postmodern fiction . (Hutcheon 1988, p . 121)
Postmoderne (historische) literaire werken genereren een betekenissysteem
waarmee we inzicht krijgen in het verleden . Met andere woorden : de
betekenis en de vorm liggen niet zozeer in de gebeurtenissen uit het verleden,
maar in de systemen die deze gebeurtenissen uit het verleden omvormen tot
hedendaagse historische feiten . Een paradox binnen het postmoderne is dat
het aan de ene kant vasthoudt aan een historische context als betekenisvol
en bepalend, terwijl aan de andere kant het uitgangspunt bestaat dat er geen
eenduidig en werkelijk verleden bestaat .
They f . . .] challenge narrative singularity and unity in the name of
multiplicity and disparity . Through narrative they offer fictive corporality instead of abstractions, but at the same time, they do tend to
fragment or at least to render unstable the traditional unified identity or subjectivity of character.' (Hutcheon 1988, p . 90)
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Deze tegenstelling onderschrijft de scheidslijn tussen historie als enerzijds
harde empirische realiteit en anderzijds als een proces van kritisch onderzoek
en analyse van kennis van het verleden . Zeer veel historische 'feiten' zijn
immers alleen aan ons overgeleverd via teksten en verhalen, dus via een
systeem met een narratieve structuur .
Het postmodernistische standpunt is om juist geen standpunt in to nemen,
maar de paradoxen binnen een verhaal - bijvoorbeeld fictieve versus historische representatie - uit to buiten door ze van alle kanten to belichten . Literatuur, in het bijzonder historische romans, is hier bij uitstek geschikt voor .
Hutcheon schetst een aantal zaken waarmee postmoderne werken spelen
en de monumentalisering doorbreken . Daarin komen tegenstellingen continu
naarvoren .
Ten eerste kan een postmoderne historische roman de historiciteit doorbreken door to focussen op een klein, zo niet minimaal, onderdeel van de
geschiedenis . Dit gebeurt veelal door een hoofdpersonage to kiezen waarin
zowel zeer algemene als erg specifieke waarden vertegenwoordigd zijn . Dit
dringt bepaalde historische figuren in een bijrol, terwijl juist de historisch niet
interessante personages naar voren worden geschoven en uitgebreid worden
besproken .
Vervolgens zijn er in postmoderne historische romans vaak tegenstellingen to vinden in het gebruik van details . Enerzijds kunnen gebeurtenissen zo
gedetailleerd beschreven worden dat men zich of kan vragen of het wel waar
gebeurd kan zijn . Anderzijds maakt men vaak gebruik van details die makkelijk
to verifieren zijn, zoals data waarop een gebeurtenis heeft plaatsgevonden of
namen van historische figuren .
Hiernaast speelt het postmodernisme ook met de thema's continuiteit en
traditie . Hutcheon stelt dat '[the (MR)] urge to unmask the continuities that
are taken for granted in the Western narrative tradition, [ . . .] by first using and
then abusing those very continuities .' (Hutcheon 1988, p . 98) Het resultant
van deze uitspraak is voor het postmodernisme een haast exemplarische
tegenstelling .
De postmoderne omgang met de conventies van narrativiteit worden zo
omgebouwd ; van ketenen waar je als schrijver aan gebonden bent, tot handvatten om lezers een eye-opener to bieden en hen de frictie, to laten zien die
bestaat tussen historiciteit en fictie . Verhaalstructuren worden gebruikt om
vraagtekens to plaatsen bij 'the very nature of the order that a systematic plot
structure implies .' (Hutcheon 1988, p . 121) .

Slaughterhouse Five

Hutcheon geeft een aantal paradoxen binnen postmoderne historische
romans waarmee de narratieve structuur en dus het monumentale karakter
van het werk ondergraven wordt . Dit gebeurt niet zozeer door een onderdeel
rigoureus de rug toe to keren, maar door aan to geven dat er spanningen
zijn binnen de bouwstenen van het werk . Binnen welke bouwstenen van
Slaughterhouse Five zijn dit snort spanningen terug to vinden?
Op de eerste plaats speelt tijd een belangrijke rol in Slaughterhouse Five .
De vertelwijze van Billy Pilgrims levensverhaal kan in tweeen worden opgesplitst . Om to beginnen is er de verhaallijn over de Tweede Wereldoorlog
en het bombardement op Dresden . Dit wordt chronologisch en lineair ver36

teld, al is het met veel onderbrekingen . De eerste onderbreking van de tijd
vindt plaats als Billy voor het eerst unstuck in time komt . Dit betekent dat
hij op ieder moment, zonder verklaarbare reden, van de ene periode uit zijn
leven naar de andere moet reizen . Deze unstuck in time-verhalen worden niet
lineair verteld, maar in de volgorde waarin Billy ze meemaakt . Door deze tweesoortige vertelwijze creeert Vonnegut zowel continuiteit als discontinuiteit in
de vertelwijze van Billy's verhaal .
Het algemeen geldende idee dat de mens invloed heeft op de tijd en het
verloop van de geschiedenis, wordt in het werk bekritiseerd door de Tralfamadorians, die weten dat alle momenten in de tijd een vaste structuur hebben
en dat daar niets aan to veranderen is :
I am a Tralfamadorian, seeing all time as you might see a stretch
of the Rocky Mountains . All time is all time . It does not change . It
does not lend itself to warnings or explanations . It simply is . Take it
moment by moment [ . . .1 (Vonnegut 2000, p . 62) .
In tegenstelling tot de mensen die alles altijd maar proberen uit to leggen
en verklaren : 'Earthlings are the great explainers, explaining why this event
is structured as it is, telling how other events may be achieved or avoided .'
(Vonnegut 2000, p . 62) Het leven van de Tralfamadorians is georganiseerd
door ruimte en niet door tijd . De wezens kunnen vrij reizen door de tijd en
zaken als 'de dood' zijn voor hen geen obstakels . Ook Billy's leven speelt zich
of in sprongen tussen verschillende momenten . Hij accepteert dat hij unstuck
in time is en hij wordt een beroemd man door deze filosofie op aarde to
prediken .
The most important thing I learned on Tralfamadore was that when
a person dies he only appears to die . He is still very much alive in
the past [ . . .] All moments, past, present and future, always have
existed, always will exist . The Tra/famadorians f . . .1 can see how permanent all the moments are, and they can look at any moment that
interests them . It is just an illusion we have here on Earth that one
moment follows another one, like beads on a string, and that once
a moment is gone it is gone forever . (Vonnegut 2000, p . 19-20)
Billy weet precies hoe hij zal sterven . Daar valt ook niets aan to veranderen .
Zijn eigen dood heeft hij ingesproken op een cassetterecorder . Het bandje
legt hij in een kluis van de Ilium Merchants National Bank and Trust . De tape
begint als volgt : 'I, Billy Pilgrim, [ . . .] will die, have died, and always will die on
February thirteenth, 1976 .' (Vonnegut 2000, p . 103) In zijn laatste toespraak
zegt Billy dat hij binnen een uur zal overlijden . De toeschouwers lachen erom .
Billy eindigt zijn redevoering in het stadion als alle andere : 'Farewell, hello,
farewell, hello .' (Vonnegut 2000, p . 103)
ledereen waar Billy Pilgrim mee to maken krijgt in zijn leven overlijdt . De
lezer krijgt hiervan een korte emotieloze beschrijving, ook al is de dood nog
zo gruwelijk . Enkele grote namen uit de geschiedenis worden in het werk
genoemd, maar alleen in verband met hun overlijden .
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Robert Kennedy, whose summer home is eight miles from the
home I live in all year round, was shot two nights ago . He died last
night. So it goes . Martin Luther King was shot a month ago . He
died, too . So it goes . (Vonnegut 2000, p . 154)
Als de dood genoemd wordt - van mens, dier of de bubbels in de champagne
-, volgt steevast het zinnetje 'So it goes' . Dit is wederom een verwijzing naar
de onveranderlijkheid van het tijdsverloop . Gebeurtenissen in de geschiedenis
zijn onomkeerbaar.
Het verhaal sluit of met de vrijlating van Billy . Als hij naar buiten loopt, hoort
hij de vogels fluiten . De laatste regel van het boek luidt : 'One bird said to Billy
Pilgrim, "Poo-tee-weet?" (Vonnegut 2000, p . 157) Dit lijkt Vonneguts beste
verklaring to zijn voor alles wat er gebeurd is . Vogels kijken uit over het landschap en zeggen : 'Poo-tee-weet' .

Naar de waarheid

De precieze beschrijving van de belevenissen van Billy in de Tweede
Wereldoorlog komen zeer waarheidsgetrouw over, omdat Vonnegut zelf
soortgelijke dingen heeft meegemaakt . Dit benadrukt de schrijver ook in
Slaughterhouse Five : Vonnegut begint en eindigt het verhaal door in de ikvorm to vertellen dat hij een boek aan het schrijven is over het bombardement
op Dresden . Het ingebedde verhaal over Billy Pilgrim wordt verteld in de hijvorm . Binnen dit verhaal laat Vonnegut echter twee keer doorschemeren dat
Billy en hij eigenlijk dezelfde persoon zijn . 'That was I . That was me . That
was the author of this book .' (Vonngegut 2000, p . 91, 108) De lezer neemt
aan dat de gegevens die Vonnegut in Billy's verhaal heeft verwerkt waar
zijn, dat de schrijver deze heeft meegemaakt . Deze indruk wordt versterkt
door de gedetailleerde beschrijvingen van bijvoorbeeld het slachthuis waar
de krijgsgevangenen vastgehouden worden . Anderzijds zijn sommige
beschrijvingen zo gedetailleerd, dat ze haast absurdistisch overkomen .
Bijvoorbeeld de kleding die Billy aanheeft : hij lijkt in zijn outfit wel een
toneelspeler die op de verkeerde set is bin nengestapt :
Cinderella's slippers, which were the airman's boots painted silver
[ . . .] then he remembered [ . . .] that he needed boots . [ . . .] The boots
fitted perfectly. Billy Pilgrim was Cinderella, and Cinderella was Billy
Pilgrim . (Vonnegut 2000, p . 105)
Veel details uit het verhaal zijn verifieerbaar. Deze details varieren van data,
plaatsen tot mensen die overlijden .
The word photography was first used in 1839, and it was that year,
too, that Louis J. M. Daguerre revealed to the French Academy that
an image formed on a silver plate covered with a thin film of silver iodide could be developed in the presence of mercury vapor .
(Vonnegut 2000, p . 29)
En deze gelaagdheid benadrukt de feitelijkheid van deze details . Niet alleen
maakt de lezer kennis met feiten, maar ook de personages doen in het verhaal
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kennis van het verleden op :
We became curious about the real Children's Crusade, so O'Hare
looked it up in a book he had, 'Extraordinary Popular Delusions and
the Madness of Crowds ; by Charles Mackay, LL . D . It was first
published in London in 1841 . (Vonnegut 2000, p . 11)
In Slaughterhouse Five zijn verder geen werkelijke good-guys of bad-guys aan
to wijzen . Een historische roman over de Tweede Wereldoorlog leent zich
prima voor een heldenepos . Vonnegut brengt met Billy Pilgrim een suffig,
initiatiefloos personage tot leven : het laatste wat Billy wil, is heldenroem
vergaren . Desondanks wordt hij een populair publiek figuur . Alle personages
lijken wel een speelbal to zijn van een hogere overkoepelende macht waar
geen invloed op uit to oefenen is . Dat kan kloppen : volgens de Tralfamadorians
ligt alles flu eenmaal vast .
Zoutpilaar
Het is een menselijke behoefte terug to kijken naar het verleden . Vonnegut
haalt zelf het verhaal van Lot uit de bijbel aan :
The sun was risen upon the Earth when Lot entered into Zo-ar, I
read. Then the Lord rained upon Sodom and upon Gomorrah brimstone and fire from the Lord out of heaven ; and He overthrew those
cities, and all the plain, and all the inhabitants of the cities, and that
which grew upon the ground . So it goes. Those were the vile people in both cities, as is well known . The world was better off without
them . And Lot's wife, of course was told not to look back where all
those people and their homes had been . But she did look back, and
I love her for that, because it is so human . (Vonnegut 2000, p . 16)
Ook Vonnegut kon zijn innerlijke drang niet beheersen en schreef
Slaughterhouse Five . Hij meent echter : "People aren't supposed to look back .
I'm certainly not going to do it anymore ." (Vonnegut 2000, p . 16) Hij vindt dat
hij zijn eigen verleden tang genoeg heeft uitgespit . Na lange tijd herinner je
je slechts een glimp van het verleden : zodra je het ziet, verandert het in een
zoutpilaar, zoals ook Lot een zoutpilaar werd toen ze achterom keek . Want
wat herinner je jezelf nu na zo'n lange tijd? Hoewel Vonnegut de gevolgen van
het bombardement op Dresden in eigen persoon heeft gezien, vraagt hij zich
toch of hoe iemand met zo'n beperkte kennis een talig monument van ~~n
moment uit de historie kan creeren . Zeer vroeg in het boek stelt Vonnegut dat
het schrijven van Slaughterhouse Five bij voorbaat al een mislukking was : 'This
one is a faillure since it was written by a pillar of salt .' (Vonnegut 2000, p . 16)
Het feit dat Vonnegut het bombardement op Dresden waard acht om centraal to stellen in een roman maakt het werk Slaughterhouse Five onherroepelijk tot een talig monument . Maar dit monument is niet van steen zoals het
Nationaal Monument op de Dam . Het is niet groots, fier en staat niet rotsvast
op een plaats . Vonnegut gebruikt technieken waarmee hij zowel protagonist
als antagonist is en waarmee hij zowel de elementen als de restaurator in de
kaart speelt . Hij creeert een constante dreiging van afbrokkelen, maar tegelij39

kertijd hecht hij steeds weer nieuwe stukken monument vast . In Slaughterhouse Five komen de postmoderne paradoxen die Hutcheon beschrijft aan
bod en binnen de roman brengt Vonnegut zoveel tegengestelde krachten aan
de oppervlakte dat de narratieve structuur die op een historisch moment is
toegepast niet direct leidt tot monumentalisering van dit moment, omdat juist
het instabiele karakter van het verleden wordt aangetoond .
Voor de Tralfalmadorians is een boek niet meer dan een verzameling nauwkeurig gekozen momenten in de tijd, die ze gezamenlijk bekijken, zodat er
een beeld van het leven ontstaat dat verrassend mooi en diepzinnig is . In hun
boeken 'there is no beginning, no middle, no end, no suspense, no moral, no
causes, no effects .' (Vonnegut 2000, p . 64) . Het lijkt wel of ook Vonnegut in
Slaughterhouse Five uit alle macht deze organisatie in ruimte heeft proberen
toe to passen om zo to voorkomen dat zijn historisch brandpunt, het bombardement op Dresden, tot monument verheven zou worden met deze roman .
En daarin is hij geslaagd .
Maarten Rommens studeerde Nederlands
aan de FontYs Hogeschool in Tilburg en Literatuurwetenschap aan de Universiteit Utrecht .
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Ult de kast!
In de rubriek Uit de kast! biedt Vooys gerenommeerde personen
uit de wereld der letteren de gelegenheid om hun passie voor
een werk uit eigen boekenkast over to brengen . In deze nieuwe
aflevering vertelt Frank Kessler - Utrechts hoogleraar Film- en
Televisiewetenschappen en directeur van het instituut Media
en Re/presentatie - over zijn herinneringen aan het seminar van
Christian Metz over Film als Kunst van Rudolf Arnheim .
Frank Kessler

Toen ik tijdens mijn studie filmwetenschap in Parijs met mijn maitrisescriptie
worstelde, volgde ik ook het maandelijkse seminar van de Franse filmsemioticus
Christian Metz . Eigenlijk was dit seminar voorbehouden aan promovendi,
maar omdat ik in de zomer in Duitsland een nieuwe uitgave van het boek
gekocht had dat Metz dat jaar wilde behandelen, werd ik ook toegelaten .
Onderwerp van het seminar was een filmtheoretisch boek dat vijftig jaar
terug, in 1932, voor het eerst gepubliceerd was : Film als Kunst van Rudolf
Arnheim . Dit boek is een van de klassiekers van de filmtheorie, en ik leerde het
toen wellicht op de monist mogelijke manier kennen : gepresenteerd, uitgelegd
en becommentarieerd door een andere grote filmtheoreticus, die Arnheims
vraagstukken in verband bracht met de actuele filmtheoretische discussies . Dit
was een fascinerende ervaring : de manier waarop Metz geduldig en precies
het boek van Arnheim stapsgewijs presenteerde en becommentarieerde, deed
mij voor het eerst beseffen dat de vragen die een filmtheoreticus vijftig jaar
geleden stelde nog steeds buitengewoon actueel en spannend konden zijn .
Maar nog lets anders fascineerde mij : in de inleiding van zijn boek schreef
Arnheim immers : 'Der Gegenstand and der Verfasser dieses Buchs sind etwa
gleich alt . Rund funfundzwanzig Jahre .' Toen hij begon met het schrijven van
Film als Kunst had hij dus dezelfde leeftijd als ik op het moment dat ik het
las en met mijn scriptie bezig was! Een boek dat nota bene vijftig jaar later in
het seminar van de vooraanstaande Franse filmtheoreticus werd behandeld!
Ik kon haast niet geloven hoe iemand op zo'n jonge leeftijd een toekomstige
klassieker met een dermate doorwrochten betoog had kunnen schrijven - en
als ik naar de stukken kijk die studenten van deze leeftijd vandaag de dag
schrijven, kan ik het nog steeds niet geloven .
Rudolf Arnheim werd geboren in 1904, studeerde psychologie in Berlijn en
promoveerde in 1928 bij de beroemde Gestaltpsychologen Max Wertheimer
en Wolfgang Kohler. Tussen 1928 en 1933 werkte hij als redacteur en
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filmcriticus voor het belangrijkste politiek-culturele blad van de Republiek
van Weimar, de We/tbuhne. In die periode schreef hij dus ook Film als Kunst.
In 1933 publiceerde hij Rundfunk als Horkunst, een boek dat de artistieke
mogelijkheden van de radio exploreert . In hetzelfde jaar moest hij emigreren,
eerst naar Italie, daarna via Groot-Brittannie naar de Verenigde Staten, waar
hij als kunstwetenschapper aan verschillende universiteiten verbonden was .
Twee van zijn meest befaamde kunsttheoretische werken zijn Art and Visual
Perception en Visual Thinking, maar hierin speelt het bewegend beeld feitelijk
geen rol meer. Het boek Film als Kunst hoorde dus voor Arnheim zelf tot een
relatief ver verleden toen Christian Metz het als onderwerp koos voor zijn
seminar.

De titel Film a/s Kunst kondigt het filmtheoretische programme van Arnheim
al aan : enerzijds wil hij laten zien dat film wel degelijk kunst ken zijn en
anderzijds wil hij uitleggen wet den de basis is van het artistieke potentieel
van de film . Een en ander houdt volgens Arnheim verband met de relatie
tussen het filmische beeld en de werkelijkheid . Noch fotografie noch film
ken immers een getrouwe weergave zijn van de werkelijkheid . Arnheim
legt step voor step uit op welke manier het filmbeeld zich onderscheidt van
onze natuurlijke waarneming en last zien dat juist deze verschillen door de
filmkunstenaar gebruikt kunnen worden om artistieke effecten to bereiken .
Voor Arnheim hoort de afwezigheid van geluid en kleur eveneens tot deze
wezenlijke verschillen met de werkelijkheid, wet hem enigszins sceptisch
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maakt ten opzichte van de komst van de geluidfilm (die juist rond die tijd dat
hij dit boek schreef zijn intrede deed) en de kleurenfilm . Andere theoretici,
zoals de Fransman Bazin, hebben de technische ontwikkelingen die de
film dichter bij de realiteit brachten, juist toegejuicht . Maar ondanks deze
scepsis is ongeveer een kwart van Film als Kunst gewijd aan de artistieke
mogelijkheden en grenzen van geluid in film . Arnheim is wat dat betreft veel
minder dogmatisch dan sommige commentatoren achteraf hebben beweerd .
Tot op de dag van vandaag is Film als Kunst een uitstekende inleiding in de
technische en artistieke mogelijkheden van de film, ook al zijn deze inmiddels
door allerlei nieuwe technologieen ongetwijfeld nog breder geworden . Maar
dankzij de systematische en gestructureerde aanpak van Arnheim blijft Film
als Kunst wat het in 1932 al was : een school der waarneming ; lessen in de
bewustmaking van de formele rijkdom van het bewegende beeld .
Via de uitvoerig becommentarierende presentatie van de theoretische
uiteenzettingen in Film als Kunstdoor Christian Metz heb ik toen niet alleen het
boek van Arnheim leren kennen ; Metz liet ook zien op welke manier de door
Arnheim behandelde fenomenen vertaald kunnen worden naar semiotische
vraagstukken . Hij benadrukte dus, met andere woorden, vooral de actualiteit
van Film als Kunst . Terugblikkend op dit seminar in het licht van het boek
waarmee Metz zelf waarschijnlijk al bezig was, L'Enonciation impersonnelle ou
le site du film (verschenen in 1991) denk ik nu to begrijpen waarom hij Arnheim
toen op zo'n intensieve manier heeft behandeld . In mijn collegeaantekeningen
kwam ik een passage tegen waarin Metz een aantal centrale punten samenvat .
In het bijzonder noemt hij daarbij het feit, dat volgens de theorie van Arnheim
de fotografische band met de werkelijkheid - de Naturnahe - altijd aan een
bewerking door formele middelen is onderworpen . En dit is een probleem
dat Metz door zijn hele werk heen heeft bezig gehouden : hoe komt het dat
film ons in een fictionele wereld kan doen geloven, terwijl elk shot door en
door gecodeerd is? Een vraag die een brug slaat tussen Film als Kunst en de
filmsemiotische reflecties van Christian Metz .
Vele jaren na dit seminar leerde ik Rudolf Arnheim ook persoonlijk kennen .
Hij was toen 98 jaar oud en had nog steeds zijn sprankelende Berlijnse humor .
In 2004 vierde hij in Ann Arbor, Michigan, zijn honderdste verjaardag .
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Essay
Nachtmerries in
cyberspace

Urban legends, moreel verval en
de schaduwzijde van het Internet

Mikita Brottman
Vertalin9 en bewerkin9 : Koen Leurs

Internet is een onuitputtelijke bron van informatie en introduceert als medium een hele nieuwe wereld . Maar wie is zich
ervan bewust dat hij met zijn computer tal van gevaren de huiskamer binnenhaalt? Die staat immers linea recta in verbinding
met pornografie, pedofilie, bedrog en andere onzuivere koffie . Als
internetgebruiker loop je voortdurend het risico door deze gevaren
to worden opgeslurkt. Mikita Brottman over urban legends: een
traditionele vorm van literatuur, die nu ook op Internet welig tiert .
De broer van een vriend van mij, laten we hem Jan noemen, is altijd al bezig
geweest met internetpornografie, maar de laatste tijd raakte hij steeds
meer gefascineerd door sadomasochisme en andere meer extreme fetisjen .
Onlangs ontmoette hij on line via een lokale sm-website een vrouw, laten we
haar Marie noemen . Hij was op dat moment verloofd en stond op het punt to
gaan trouwen ; hij had zich vast voorgenomen na de bruiloft de brui to geven
aan zijn verslaving aan internetporno . Na weken van stevige cyberseks met
Marie voelde Jan veel voor een allerlaatste slippertje voordat hij definitief in
het huwelijksbootje zou stappen, en sprak of met Marie in een lokale sm-club .
'Je zult me gemakkelijk herkennen', mailde ze, 'ik zal geheel in het zwart
komen met een puntige leren hondenriem om mijn nek .' Op de afgesproken
nacht dronk Jan zichzelf wat moed in en vertrok naar de bar . Hij overzag de
ruimte en spotte een sexy blondine op leeftijd, gekleed in het zwart en gesierd
met de omschreven hondenriem . Twee paar ogen ontmoetten elkaar, ze
zwaaide, hij zwaaide terug, en ze kwam op hem of om hem to ontmoeten . . .
Jan ontdekte tot zijn grote verbazing en ontzetting dat zijn cybermeesteres
niemand anders was dan zijn eigen moeder .
Waarheid of fictie? De persoon die mij dit ongeveer tien jaar geleden vertelde, was ervan overtuigd dat het verhaal een beschrijving was van de realiteit .
Zij wist op dat moment niet veel van het Internet at, gebruikte geen email
en vertelde dat ze het verhaal had gehoord van iemand die de zus van Jan
kende . Het is irrelevant of jij als lezer dit verhaal gelooft, het feit dat het wordt
overgedragen alsof het de waarheid is, betekent dat het een bepaalde mate
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van plausibiliteit in zich heeft . Ook al geloof je niet dat iets dergelijks werkelijk heeft plaatsgevonden, je zult waarschijnlijk beamen dat dit zou hebben
kunnen plaatsvinden .
Een verhaal als dit wordt een urban legend genoemd, iets wat je zou kunnen rangschikken onder hedendaagse folklore, overgeleverd in de vorm van
een anekdote of een roddel . De oudste urban legends zijn algemeen bekend
geworden : het verhaal van albino alligators die in de riolen van New York City
krioelen, de vrouw die haar poedel wilde drogen met behulp van de magnetron . Wij hebben allemaal wel eens dergelijke verhalen gehoord . Misschien
geloofden we ze en hebben we ze verder verspreid . Hoewel urban legends
niet 'waar' zijn - tenminste niet in de letterlijke zin van het woord - zitten er
wel degelijk waarheden in deze legenden verborgen : werkelijkheden over de
angsten van de mens, over verlangens, ongerustheid en nachtmerries . Als ze
niet over een bepaalde hoeveelheid symbolische of metaforische werkelijkheid zouden beschikken, zouden de verhalen niet blijven hangen, niet doorverteld worden, zoals ik het doorgeef .
Dit verhaal, laten we het Oedipus on line noemen, is slechts den variant
op een aantal urban legends dat verteld wordt op Internet . De meeste zijn
verhulde terechtwijzingen die waarschuwen voor de uiterst gevaarlijke verlei45

dingen van cyberseks . De meeste verhalen over mensen die on line seksueel
actief worden en later uitvinden dat iemand niet zo blijkt to zijn zoals het eerder leek . Soms blijken de twee protagonisten in de familiesfeer gerelateerd to
zijn : moeder en zoon, vader en dochter of broer en zus . Soms ook blijken het
mensen to zijn die elkaar in de wereld off line in een geheel andere context
kenden, zoals leraar en leerling, pastoor en kerkganger of dokter en patient .
In andere, meer schrikbarende, verhalen wordt het slachtoffer - overwegend
een jong meisje, verleid tot een geheime ontmoeting met haar on line geliefde - nooit meer teruggezien, totdat haar lichaam maanden later opduikt, op
een stuk verwoekerde grond bij een verlaten boerderij .
Urban legends komen plausibel, waarschijnlijk of aannemelijk over omdat ze
overeenkomen met de algemene visie op de wereld . In Oedipus on line is bijvoorbeeld een aantal impliciete aannames to herkennen . Die aannames zal ik
nu stuk voor stuk bespreken .

De eerste aanname
Mensen verschuilen zich achter het anonieme
karakter van Internet

Het is niets nieuws dat mensen zich graag hullen in anonimiteit : verhalen
over anonieme correspondenties worden dan ook al eeuwenlang verteld .
Verwijzingen naar het Internet maken zo'n verhaal modern en dus actueel,
tenminste voor diegenen die erin geloven . Dat geldt niet voor alleen email
en bijvoorbeeld sms-berichten ; er zijn meer anonieme overdrachtsmogelijkheden . In de populaire Amerikaanse cultuur komen vaak verhalen voor waarin
onbekenden bekenden blijken to zijn ; ook buiten Internet en de wereld van
kinky seks . In de recente Hollywood-film MUST LOVE DOGS, beantwoordt
Diane Lane on line contactadvertenties, wat leidt tot een date met haar eigen
vader . En het lied If you like Pina Colada beschrijft een vrouw die zonder
het to weten reageert op een oproep van haar eigen man . Vanuit een meer
literair perspectief valt to denken aan het Cyrano de Bergerao-thema, waarbij
prachtige passionele brieven en liefdesverklaringen niet geschreven blijken to
zijn door de charmante knappe hoofdpersoon, zoals eerst aangenomen, maar
door de onderschatte underdog . In een meer sinistere vorm komen situaties
voor in urban legends met dreigtelefoontjes die getraceerd worden en blijken
to zijn gepleegd vanaf de bovenverdieping . Of over seriemoordenaars die
worden ontmaskerd en uit de buurt blijken to komen of, in het ergste geval,
je eigen man, vader of zoon blijken to zijn .
Voor veel mensen is de anonimiteit het meest angstaanjagende aspect van
Internet, een angst die bevestigd wordt door frequente nieuwsberichten over
adviezen van zogenaamde experts op het web : doktoren en advocaten die
later achtjarige computerfreaks blijken to zijn of tienerhackers die in hun eentje immense bedrijven ontregelen . Zo worden de angsten gevoed door de
mediate presentatie van Internet als de nieuwe schaduwzijde van de Amerikaanse, of Westerse cultuur : het zou de thuishaven zijn van alle slechteriken
zoals geesteszieken, plegers van zelfmoordaanslagen, Islamitische terroristen
en psychopaten die verantwoordelijk worden geacht voor de angsten die op
dagelijkse basis voorkomen in onze moderne samenleving . Cyberspace is een
nieuwe vorm van de hel, waarin niemand je kan horen schreeuwen .
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De tweede aanname

Internetmisbruik heeft angstaanjagende gevolgen

Alle nieuwe vormen van technologie zijn angstaanjagend voor mensen die
voor het eerst met het betreffende medium in aanraking komen . Nieuwe
technologie brengt over het algemeen een stortvloed aan geruchten en
legenden over mogelijke gevaren met zich mee, voornamelijk over wat er
gebeurt wanneer er iets fout gaat . We hebben allemaal wet gehoord van
de doemscenario's : het meisje dat onder een zonnehemel in slaap viel en
levend verbrandde, het verhaal van de mobiele telefoon die hersenkanker
zou veroorzaken of het huisdier dat in de magnetron gestopt werd om to
drogen . Urban legends op Internet zijn niet anders . In de media, met name
de conservatieve christelijke media, wordt het computerscherm overwegend
gezien als een magisch portaal, als een van de zeven poorten tot de hel,
waardoor onzichtbare virussen ontsnappen die je huffs zullen infecteren : je
man verandert in een pornoverslaafde en je kinderen worden slachtoffers
van rondsurfende pedofielen .
Computerexpert John Ives is van mening dat de internetexplosie sociale
veranderingen veroorzaakt heeft die hebben geleid tot verhalen met bijna
apocalyptisch to noemen scenario's waarbij onschuldige gebruikers zichzelf
gevangen zien door krachten die ze zelf niet beheersen . Ives weidt uit over de
angst van de mens voor de kracht van Internet die de stabiliteit van gemeenschappen en organisaties kan ontwrichten . Volgens hem wordt die angst
getypeerd door computervirussen die in staat zijn om zich door een harde
schijf heen to eten of een computerscherm to laten exploderen . Niet voor
niets worden computervirussen plastisch geconcretiseerd als infecties, wormen, Trojaanse paarden en spookprogramma's . Voor vele noobs- onwetende
computergebruikers - is cyberspace een ongelimiteerd, ongecontroleerd niemandsland waar pedofielen elkaar tips geven, tieners zelfmoorden beramen
en elke smileywel een kwaadaardige uiting van een gek moet zijn .
Christelijke organisaties, voorstanders van censuur, morele kruisvaarders en
andere bepleiters van het gezin als hoeksteen van de samenleving uiten met
grote regelmaat bezwaren over het met bijgeloof doorspekte Internet met zijn
kracht om levens to ruineren, iedereen verslaafd to maken aan pornografie
en onschuldige surfers om to vormen tot kindermisbruikers en seriemoordenaars . In de conservatieve media wordt het Internet geportretteerd als een
toegangspoort tot een monsterlijke wereld : de bijbehorende aanname dat
pixels op een scherm verkrachtingen en moord kunnen veroorzaken wordt
nauwelijks in twijfel getrokken . Veel vrouwen, en misschien zelfs meer mannen, zijn voornamelijk angstig voor de kracht van pornografie om de kijker seksueel op to winden . Dat schept namelijk een gevaar voor de familiewaarden .

De derde aanname

Het Internet slurpt je op

Waarschuwingen over de magnetische kracht van het Internet delen bepaalde
onbekritiseerde aannames, zowel binnen de christelijke context van de moraal
als de 'klinische objectiviteit' van therapeuten . Bovenal wordt aangenomen
dat het Internet de mogelijkheid heeft om je als het ware naar binnen to halen,
waardoor het als gevaarlijker wordt geacht dan meer traditionele media zoals
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film of televisie . Het ken je op een subtiele, bijna magische manier in de val
lokken en verslaven, zonder je toestemming en zonder dat je ervan bewust
bent . In het boek In the Shadows of the Networden we gewaarschuwd :
The Internet and cybersex . . . are like the Sirens' call, a seemingly
innocent and harmless beckoning to enter a portal that distorts
time, perceptions, and values . Cybersex can override your inner
voice and begin to collapse your boundaries, just as the reefs crushed the sailor's ships as they followed the Sirens' call . Cybersex
is capable of casting a spell under which you no longer think about
what you are doing anddistractions fall away as you slip deeper and
deeper into the cyber-world . (Carnes e .a . 2004, p . 99)
Diegenen die waarschuwen voor internetpornografie noemen deze gevaren
tegelijkertijd meer en minder echt den de verleidingen van het echte leven .
Het is minder echt, volgens de schrijvers van In the Shadows of the Net,
omdat het je wegdrijft van tijd, pleats, thuis, werk en familie . Verderop in het
boek echter stellen de schrijvers dat cyberseks net zo echt is als ander gedrag
dat ze als schadelijk beschouwen, en wellicht zelfs slechter ken zijn . Het mag
den wel lijken alsof je niets aan het doen bent met een ander, zo stellen zij,
maar deze illusie is simpelweg een van de vele wijzen waarop het Internet
ons misleidt omtrent de ware consequenties van ons cyberseksgedrag voor
onszelf en onze geliefden .

De vierde aanname

I nternetporno is verslavend

Internetpornografie is voor diegenen die geloven in de gevaren ervan erger
dan elke drug, omdat het een nooit eerder vertoonde kracht heeft om afschuwelijke beelden permanent in de hersencellen to branden zodat ze niet meer
verwijderd kunnen worden . Dat is tenminste de overtuiging van Mar Anne
Layden, assistent-directeur van het Seksuele Trauma en Psychopathologie
Programme van het Centrum voor Cognitieve Therapie van de Universiteit van
Pennsylvania : zij noemt internetpornografie het meest bedreigende ding voor
de psychologische gezondheid waarvan zij van het bestaan afweet . Ze voegt
hier aan toe dat pornografieverslaafden het moeilijker hebben om van hun
verslaving of to komen den cocaineverslaafden, omdat cocainegebruikers de
drug uit hun lichaam kunnen krijgen, maar pornografische beelden voor altijd
in de hersenen blijven . Volgens Judith Reisman, die het gezin centraal ziet in
de maatschappij, herstructureert pornografie de hersenen op een ref lexieve
en mechanische wijze, waardoor je in een pornozombie verandert . Porno is
volgens hear een erotoxine, die een verslavende drugscocktail produceert,
bestaande uit testosteron, oxytocin, dopamine en serotonine, met meetbare
organische effecten in de hersenen . Ze claimt dat zelfs tijdens de sleep
celmutaties plaatsvinden waardoor we geen weerstand kunnen bieden aan
de gecreeerde indrukken . Het argument van Reisman bevestigt wet vele
christelijke conservatieven al lang verwachtten :
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What happens to the images that we see with our human eyes?
Psychologists believe that the sexual images we see can actually
be burned into our minds . The hormone epinephrine is released in
the brain when a person is emotionally aroused . This causes a chemical reaction that actually burns the picture permanently into your
memory . . . (Reisman 2004)

De vijfde aanname
Internetporno Ieidt van kwaad tot erger

Het meest verbazingwekkend is de veronderstelling dat een verslaving aan
internetpornografie leidt tot een slachtoffer dat zieker en zieker wordt . Dit
slachtoffer zou zich een weg banen door de waarachtige mengelmoes van
seksuele deprivatie - van hetero, homo en sm-golden showers en bestialiteit
- totdat hij uiteindelijk getransformeerd wordt tot de ultieme manifestatie
van het menselijke kwaad : de pedofiel .
Porn and cybersex addicts have acquired a tolerance to perverse
and obscene material, material that would leave most sick to their
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stomachs . . . they've got to take a "harder drug" to get the same
high . In too many cases, this "harder drug" is the addict acting

out what they've seen in porn, with real people - often innocent
women, teens and children . . . It's as if he might go crazy without
another session . The withdrawal pains may drive an addict to find
porn or sexual arousal any way and anywhere he can .
(www. contentwatch . net)
Sommigen denken dat de reikwijdte van Internet geen grenzen kent : het
heeft de kracht in zich tot corruptie, vernietiging, perversie of zelfs tot moord .
Volgens Amanda Chapman bestaat er een correlatie tussen waaraan we
onszelf blootstellen en de daden die we verrichten . In november van 1998,
stak een elfjarige jongen een achtjarig meisje dood, na het bekijken van
twintig minuten van grafische, gewelddadige internetpornografie .' ( www .
zol .co m ) Meer recentelijk, in juni 2005, refereerden enkele websites aan een

gebeurtenis in Korea die pas recentelijk in de Westerse pers aan de oppervlakte
is gekomen . Het ging om een stelletje dat de vierjarige dochter alleen thuis
liet om samen naar een nabij internetcafe to gaan en zichzelf verloor in een
on line computerspel . Bij thuiskomst troffen ze hun kind dood aan : overleden
door verstikking . De kop van het artikel : 'On line gamen van koppel leidt tot
dood kind .' Op 9 maart 2004 wijdde een aantal nieuwsdiensten aandacht aan
een item over een 31-jarige computerverslaafde, afkomstig uit de provincie
Sichuan in China, die stierf achter zijn scherm na een 'marathonsessie' van
twintig uur non-stop computerspelletjes spelen . Naast een vermelding van
computerverslaving werd er geen andere doodsoorzaak vermeld .

Het on line onderbewustzijn

Waarom wordt het Internet omringd door zoveel angst en mystificatie,
vooral onder diegenen die er het minst gebruik van maken? Waarom
wordt de computerterminal - een homp van glas en metaal - gevaarlijker,

corrupter en krachtiger geacht dan meer traditionele mediavormen, 'gewone'
pornografie en zelfs illegale drugs? Laten we wel zijn : Internet is bovenal
een fysieke manifestatie, niets meer of minder dan een aantal pixels op een
scherm, een plak siliconen met symbolen . Je zou ook kunnen stellen dat
het niet schadelijker is dan een muur die is bekrast met hierogliefen of een
blad met muziek . Wat is het toch met Internet, waardoor aan het medium
dergelijke magische krachten worden toegeschreven? Het zou in staat zijn
om onze hersenen to herstructureren terwijl we slapen, onze huiselijke sfeer
to verpesten en zou zelfs kunnen leiden tot moord en doodslag, terwijl we
verbaasd en hulpeloos voor ons verderfelijke scherm achterblijven .
Ik kan de verleiding niet weerstaan om de menselijke vrees voor het onderbewustzijn hierbij in ogenschouw to nemen, dat in zijn populaire vorm wordt
voorgesteld als een bodemloze put van incestueuze wanorde . Het blijkt dat
de metaforische structuren van Internet en van het onderbewustzijn belangrijke overeenkomsten vertonen . In tegenstelling tot andere manifestaties van
populaire cultuur zoals televisie of film, die vaak door psychoanalytici worden
beschouwd als de onthullers van het onderbewustzijn van een natie, een cultuur of een generatie, wordt datgene wat verschijnt op het computerscherm
50

Illustratie Ray Jones

van een individu prive opgeroepen, als een respons op individuele prikkels .
Onderdrukte seksuele drang vindt een eigen manier van ventilering, zoals in
erotische dromen en nachtelijke emissies, aldus Freud .
Het is belangrijk vast to stellen dat diegenen die de minste weerstand hebben tegen de verleiding die stromen van smeerlapperij via Internet op hen
loslaten, juist die mensen blijken to zijn van wie de seksualiteit onderdrukt is,
of mensen die in dienst staan van een hoger ideaal, zoals God, het huwelijk of
de familie . Het is interessant dat, over het algemeen genomen, jonge kinderen internetpornografie niet bedreigend vinden ; ze zijn er meer nieuwsgierig
naar dan erdoor beangstigd . Het zijn de ouders van de kinderen die internetpornografie als een bedreiging zien . Logischerwijs zijn ze er van overtuigd dat
kinderen bescherming nodig hebben, omdat ze to onschuldig zijn om zich to
realiseren waar ze mee van doen hebben .
Daarentegen is het interessant to constateren dat veel internettegenstanders opmerken dat ouders computers niet voor zichzelf kopen maar voor de
kinderen . Wanneer de kinderen per ongeluk op internetpornografie stuiten en
daarmee de deksel van de doos van Pandora openen, zijn het de ouders die
zichzelf erin kunnen verliezen .
Een andere overeenkomst die het Internet heeft met het onderbewustzijn 51

tenminste, volgens het hierboven geschetste populaire beeld - is de inherente
kracht om de gebruikers of eigenaars to misleiden door versprekingen, eventueel in de vorm van een simpele typefout : een verspreking door de vingers .
Volgens de mensen die deze angst koesteren, is dat de meest voorkomende
manier waarop onschuldige mensen met de schaduwkant van Internet in aanraking komen : een 'misinterpretatie' van een woord of zinsnede . We worden
erover geinformeerd dat in de geperverteerde wereld van cyberpornografie,
onschuldige woorden allerlei seksuele connotaties kunnen hebben : alledaagse woorden als 'hond', 'jongen' en 'meisje' leiden tot expliciet seksueel materiaal . Waarschuwingen over de schaduwzijde van het Internet worden vaak in
de vorm van een anekdote gepresenteerd, waarbij onwetende, onschuldige
mensen beschreven worden die door een verkeerd woord of een typefout
misleid worden . Neem bijvoorbeeld de moeder die haar kinderen mee wilde
nemen naar het wet and wild waterpark, die wet and wild intypte in een zoekmachine en schokkende zoekresultaten op haar scherm kreeg . Of het kleine
meisje dat zocht op 'Barbie' en belandde op onzedelijke pagina's . Volgens de
auteurs van In the shadows of the net:
a client told of her ten-year-old doing a research project on
black holes . She typed in the term "black hole" and was
greeted by a web site dedicated to the genitalia of black
women and a screen full of black women's vulvas . Another client
spoke of how his son wanted to learn more about the president of
our country and the White House . He mad a mistake when typing
" www.whitehouse .go v " into the search engine and ended up in a
porn site . Even accidental discovery gives kids access.
(Carnes e .a . 2004, pp . 192-193)
Het lijkt erop dat Internet er met zijn geperverteerde karakter de gewoonte
van heeft gemaakt om seksuele connotaties en dubbele betekenissen to
verlenen aan de meest onschuldige uitdrukkingen . Dat herinnert me aan
de geestelijke stem van de pop van de hypnotiseur, of de papagaai die
geheel volgens de conventies van de flauwe grap per ongeluk de diepste
geheimen van zijn eigenaar verraadt, vaak voornamelijk malafide verlangens
of een dubieus verleden . Als we deze verkeerde lezingen in ogenschouw
nemen als voorbeelden van wat Freud 'parapraxen' noemt - onderdrukte
of onderbewuste verlangens -, kunnen we misschien tot een begrip van
Oedipus on line komen . Uiteindelijk is incest immers nog steeds een sterk
seksueel taboe, iets wat we alien verafschuwen, omdat we - als we Freud
geloven - het allemaal stiekem verlangen .
Dit is precies wat het Internet voor velen zo angstaanjagend maakt : met het
Freudiaanse verankerd in ons onderbewustzijn, realiseren we ons dat stiekeme blikken op de schaduwzijde van Internet niet onschuldig zijn, maar iets
onthullen . Ook mensen die zelfs nog nooit van Freud hebben gehoord, hebben zich over het algemeen een idee van het onderbewuste eigengemaakt,
er van uitgaande dat we bestaan uit een 'innerlijk' en 'uiterlijk' leven . Hierbij
is het uiterlijk leven ons dagelijks gedrag : het proces van socialisatie of religieuze verlossing dat de drang naar plezier in toom houdt .
Dat mensen Internet kunnen verafschuwen, is misschien het best to begrij52

pen als een vorm van morele paniek, een type van collectief gedrag dat door
socioloog Jeffrey Victor beschreven wordt als 'suddenly increased concern
and hostility, in a significant segment of society, in reaction to widespread
beliefs about a newly perceived threat from moral deviants' . (Victor 1998, p .
100) Volgens Victor leidt morele paniek normaliter tot de opkomst van sociale
groeperingen, die er op uit zijn het gevaar uit to schakelen . Vanuit een moreel
streven in die groepen ontstaan strubbelingen over wetten die de gevaren
zouden moeten onderdrukken . Dat gebeurde ook in de Verenigde Staten,
toen conservatieve pressiegroepen censuurregulatie voor het Internet en
straf voor overtreding bij de wet wilden verplichten .
Morele paniek zoals deze is het resultaat van zelfdeceptie, dat Jean-Paul
Sartre omschreef als 'slecht vertrouwen' . Radicaal psychiatrist R .D . Laing
beschrijft in zijn boek The Devided Self hoe sociale structuren populaire noties
kunnen verwarren, waarbij mensen in onmogelijke situaties terecht kunnen
komen . Mensen kunnen belanden in een situatie waarin ze zich onmogelijk kunnen conformeren aan de conflicterende verwachtingen van de maatschappij, zoals de tegenstrijdigheid tussen seksuele behoeften en de plicht
tot monogamie . Dergelijke paradoxen leiden onvermijdelijk tot een 'verliesverlies situatie' en tot groot mentaal ongenoegen, tenzij er een systeem is
om ze in balans to kunnen houden .
Voor Laing is de familie een dergelijk systeem ; hij beschrijft die dan ook als
een 'gemeenschappelijk bescherming racket' . Ons geloof in de natuurlijke
heiligheid van de familie, leidt tot veel verwarring met de functie 'een vals
bewustzijn van veiligheid to introduceren ; dood to ontkennen door het leven
to vermijden ; en het transcendale of to snijden om respect, conformiteit, en
respect voor respectabiliteit to promoten' . (Laing 1965, p . 35)
We zijn er wellicht niet van bewust, maar een groot gedeelte van de zaken
waarin we geloven zijn urban legends. We herhalen dingen die we gehoord
hebben van anderen, dingen die we lezen in een boek of tijdschrift en dingen
die zagen op televisie . We geloven hierin, omdat ze overeenkomen met onze
culturele aannames over ons dagelijks leven . Sommige zijn klassieke urban
legends met een zeer plausibele vorm en zo nieuw dat ze nog herkend moeten worden als een dergelijke legende . Andere zijn meer clichematig . Echter, allemaal worden ze vaak aangenomen als de waarheid : ze zijn 'common
sense' geworden . Het zijn illusies die de status van werkelijkheid hebben verkregen, omdat ze passen binnen onze perceptie van het patroon van hoe de
dingen schijnen to werken - of hoe we geloven dat de dingen werken . Of
misschien is het beter to stellen dat ze een passen binnen een patroon dat
natuurlijk lijkt - en we houden er allemaal van to denken dat het leven volgens patronen verloopt . Zelfs als dit patroon een illusie is, zoals Gustave Le
Bon kort en bondig uitlegt in zijn studie over de populaire geest :
From the dawn of civilization onwards, crowds have always undergone the influence of illusions. . . The masses have never thirsted
after truth . They turn aside from evidence that is not to their taste,
preferring to deify error, if error seduce them . Whoever can supply them with illusions is easily their master ; whoever attempts to
destroy illusions is always their victim . (Le Bon 2002, p . 2)
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Column
Het Diepe Zuiden [1]

Geert Buelens

Het eerste wat ik dacht toen mij gevraagd werd Tjooys-columnist to worden
was : ga nou niet over het verschil tussen Vlaanderen en Nederland zitten
schrijven . Het tweede, derde, vierde en vijfde wat ik dacht was : wat zijn
Vlaanderen en Nederland toch verschillend . En dus schrijf ik er toch maar
over (ik beperk me tot de literatuur) .
Laatst bleek uit een grote studie van de Taalunie dat zeventig procent van
de Nederlanders niet in staat is de naam van een enkele Vlaamse schrijver to
noemen . Dat begrijpen veel Vlamingen niet, want zij menen allemaal we!
Nederlandse auteurs to kennen (Anne Frank, Thea Beckman, Annie M .G.
Schmidt, misschien zelfs Harry Mulisch) . In Vlaanderen worth we! eens
gedacht dat er een Nederlands complot is waardoor Vlaamse boeken boven
Wuustwezel niet besproken, ingevoerd, verkocht en gedoceerd worden.
Dat is natuurlijk onzin; om een complot tegen iemand to beramen, moet je
eerst weten dat die persoon bestaat en waarom een complot tegen diegene
voor jou voordelig zou kunnen zijn . Aan die voorwaarde is niet voldaan .
Zelfs breed georienteerde Nederlanders leggen in Vlaamse kwesties
een onwetendheid aan de dag die Vlamingen zeggen zich nauwelijks to
kunnen voorstellen . Terwijl ze dat natuurlijk wel kunnen . Want wat weten
Vlamingen over Luxemburg? Dat het bestaat . Dat je er onderweg naar
Frankrijk goedkoper kan tanken . En daar houdt de kennis ongeveer op .
Niet kan de Vlaming een Luxemburgs kunstenaar of schrijver noemen .
Nu spreken en schrijven ze daar natuurlijk Been Nederlands en dus lijkt
de vergelijking niet op to gaan . Maar kunnen Vlamingen namen van
Surinaamse schrijvers noemen? (Kunnen Nederlanders dat?) Vlaanderen/
Belgie is voor Nederlanders buitenland. En dus beperkt de kennis zich tot
wat toeristisch gesproken van belang is : eten, uitgaan, shoppen .
En voor steeds meer Vlamingen geldt het omgekeerde evenzeer . Gidsland
is Nederland al lang niet meer ; het is steeds minder de grote broer waarnaar
wordt opgekeken . Politiek sowieso niet, maar ook cultureel en literair
wordt Vlaanderen steeds zelfbewuster en zelfstandiger . Vlaamse auteurs
willen natuurlijk graag besproken worden in de Tjolkskrant of NRC maar
belangrijker is een vermelding in De Morgen of De Standaard. Ze zullen
55

een uitnodiging van de SLAA, SLAU of Crossing Border niet afslaan,
maar staan toch liever op het podium van Het Beschrijf in Bussel of op De
Nachten in Antwerpen . En hoewel Nederland uiteraard minder onbekend
is dan Luxemburg neemt de kennis van Vlamingen over Nederland
zienderogen af. Uit het genoemde Taalunie-onderzoek blijkt dat in de
praktijk nog slechts de helft van de Vlamingen een Nederlands schrijver
kan noemen.
Zo ontstaat stilaan een toestand van gelijkwaardigheid die, ironisch
genoeg, het best blijkt uit de afivezigheidvan kennis over elkaar. Generaties
die opgroeiden met de overtuiging dat net de culturele eenheid van
Nederland en Vlaanderen moest worden benadrukt, juichen deze evolutie
allicht niet toe . Toch biedt ze enorme mogelijkheden . Onwetendheid kan
de bron zijn van veel vooroordelen, maar wanneer de kennis echt heel
Bering is dan verdwijnen ook die vooroordelen . Dat kon ik goed merken
aan de Amerikaanse studenten die ik in Berkeley had . Europa is voor hen
zo ver weg, dat Franz Kafka hun even vreemd is als Paul van Ostaijen . Bij
die laatste denken ze niet : o, een Belg, dat zal wel onbeduidend zijn . Ze
denken helemaal niets, maar ze staan er wel voor open . Een vergelijkbare
houding - alle verhoudingen in acht genomen - merk ik nu bij Nederlandse
studenten . Ze zijn erg benieuwd naar die Vlamingen, die grotendeels
afwezig zijn in hun curriculum en ook blijkt uit de inschrijvingscijfers
aan het Instituut Nederlands in Utrecht een grote interesse voor (Zuid-)
Afrikaanse schrijvers .
Binnen de neerlandistiek in Nederland weerklinkt steeds vaker de roep
tot internationaliseren . Deuren en ramen moeten worden opengezet,
we moeten publiceren en doceren in het Engels . . . Maar we zouden
natuurlijk kunnen beginnen met de dichtstbije buitenlanden . Zo blijkt er
in het Zuiden een heel andere wereld to bestaan waar heel andere boeken
gezichtsbepalend waren in 2005 . Niet Jan Siebelink (Knielen op een bed
violen) en Tommy Wieringa (Joe Speedboot) zijn er alomtegenwoordig in de
eindejaarslijstjes, maar Los van Tom Naegels en Zwerm van Peter verhelst .
Die laatste auteur geniet in Nederland nog enige bekendheid, maar zijn
buitengewoon ambitieuze laatste roman werd er al snel als pretentieuze
onzin afgeserveerd . Naegels kreeg een kort signalement in Trouw en voorts
helemaal niets . De auteur werd niet geinterviewd en het boek lag niet in de
boekhandel, hoewel het qua human interest appeal bepaald niet onderdoet
voor Siebelink en bovendien ook nog eens buitengewoon actueel is . Los is
het in hoge mate autobiografische verhaal over hoe ene Tom afscheid neemt
van zijn levensmoee, totaal verbitterde grootvader die steeds racistischer
wordt, terwijl de jongen verliefd wordt op een Pakistaanse vluchtelinge
en hij als dagbladjournalist verslag doet van het veelal problematische
multiculturele leven in Antwerpen . Belangrijke hedendaagse kwesties die
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in de Nederlandstalige literatuur nog niet overdadig vaak zijn behandeld,
komen hier op grappige, ontroerende, genuanceerde en herkenbare wijze
aan bod . Door bier kennis van to nemen, internationaliseert de Nederlander
automatisch. En je hoeft er niet eens een andere taal voor to leren .
Geert Buelens is sin s 200 5 h0oge raar
Mo erne Ne erlan se Letterkun e aan e
Universitoit van Utrecht . Eor er was hi'l
werkzasm ais docent asn e universiteiten
to AntwerPen en Berkeley. HiJ ' promoveer de in 2001 met ziJjn proe fschri t Van
Ostai'en
J tot he en Onlangs ve rscheen ziljn
twee de icht o n el Uerzeker u .
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Recensies

Olga van Marion

He/dinnenbrieven .

Nijmegen (Vantilt) 2005
€ 24,90
409 pagina's .
ISBN 90 77503-41-2

Literaire travestie
In 1642 verscheen Vondels Br/even der Heilige
Mae9hden, Martelaressen : een verzameling fictieve
brieven van de hand van bekende rooms-katholieke
heiligen . Zoals gebruikeli1jk in zi1jn tiJjd, ver9ezelde
Vondel zi1n bundel van een voorwoord waann hi1 aan
de lezer duideli1jk maakte wat voor werk deze ten
hand had genomen : 'WY offren u een' martelstarre9ordel : / Geen' diereriem, waer door de zon haer
streecken / Gedurigh houdt, de twalef maenden
Ian9k; / Maer riem, waer Iangs uw Kruiszon gaet
haer 9an9k .' Vondel presenteert hiermee een alternatief voor het op de klassieke Oudheid 9ebaseerde
beeld van de dierenriem . Vol9ens Van Marion is er
sprake van 'vervan9in9 van het oude hemelbeeld
door een nieuwe, christeli1jke versie en variatie op
een Neolati1jnse, christeli1jke traditie ten behoeven
van een antler (Noord-Nederlands, Nederlandstalig)
p ubliek .'
'Vervan9in9' en 'variatie' zi1jn sleutelbegrippen in
He/dinnenbrieven, een ruim vierhonderd pagina's tellende studie waarop de historisch letterkundi9e Ol9a
van Marion in het na1jaar van 2005 promoveerde .
'Brieven zi1jn er in diverse soorten', schri1jft Van Manon in de eerste zinnen van haar boek . 'Maar tot de
onbekendste behoren zonder twi1jfel de heldinnenbrieven .' Van Manions onderzoek maakt duideliJjk dat
het genre van de heldinnenbrief in vroe9ere ti1jden
een 9rote populaniteit heeft 9ekend in het Nederlandse taalgebied : ruim honderdveerti9 dichters tussen
de vi1jftiende en de negentiende eeuw kropen in de
huid van beroemde figuren uit de geschiedenis en
schreven 9efin9eerde brieven aan de naasten daarvan . Het voorbeeld voor deze meer dan zeshonderd
brieven is de bundel Heroides-'heldinnen' - van de
Romeinse schri1jver Ovidius . In de Heroides zette Ovidins beroemde personages uit het literaire erf9oed
over naar zi1jn ei9en ti1jd en liet ze klachten schri1jven
die inspeelden op het gevoel van de geliefde of het
familielid aan wie de brief gericht was . Omdat deze
personages meestal vrouwen waren en de dichters
door9aans mannen, wordt de heldinnenbrief ook wel
een vorm van literaire travestie genoemd .
Van Marion is niet de eerste die zich met een studie op deze travestie stort . In 1968 had Heinnich Donre in Der heroische Brief laten zien dat de heldinnen58

brieftraditie zich in de vroe9moderne ti1jd uitstrekte
over heel Europa met uitlopers tot in Rusland . Het
briefg enre, beoefend in het Latin
1 en in minstens
tien volkstalen, beleefde een ware raga die volgens
Van Marion in het Nederlandse taalgebied veel groten was dan Dorrie desti1jds heeft beweend . Niet
alleen had Dorrie het corpus teksten veel to klein
ingeschat, maar volgens Van Marion had hi1 ook de
ontwikkelin9 van het genre verkeerd beoordeeld . Zo
kwam de heldinnenbrief in het Nederlandse taal9ebled niet last op gang, maar was ons land en in 1412
1juist erg vroeg bilj . In dat 1jaar verscheen nameli1jk Der
minnen loep van Dirc Potter met daarin verstopt een
brief van Hero aan Leander . Deze brief verwi1jst duideli1jk naar het voorbeeld in de Heroides, maar wend
door Potter aan9epast aan de liefdesles die hi1j met
zi1jn werkwilde uitdra9en . De vrouwen die bi1j Ovidius
radeloos waren, toverde Potter om tot standvastige
dames die als voorbeeld dienden voor de lezers van
Der minnen loep .
Potters liefdesbnief last echter niet alleen zien dat
in Nederland als een van de eerste landen in Europa
het genre beoefend wend, maar 9eeft ook aan dat
de volkstaaldichters in ons land de dragers van het
genre waren ; dat waren niet-zoals Dorrie meende
- de neolatinisten . In 1533 schreef Secundus weliswaar een heldinnenbrief in het Latin,
maar deze
1
bleef Iange ti1jd onbekend en zonder navol9ing . Voordat de Neolati1jnse brieventraditie een beet1je op gang
kwam, was het navolgen van Ovidius' Heroides in de
rederi1jkerskamens al een 9eliefde bezigheld 9eworden . De rederi1jkers zetten het genre in ten gunste
van een moreel doel, waarna in de zeventiende
eeuw bi1j Vondels Br/even 1juist de chnisteli1jke boodschap centraal stond . Van Marion le9t op der9eli1jke
functieverschillen 9rote nadruk en last daarmee zien,
zoals zi1j het zelf in de inleiding omschni1jft, 'hoe de
traditionele vorm en inhoud van een klassiek (en
'heYdensch') werk als de Heroides telkens opnieuw
is aangepast aan de (chnisteliJjke) cultuur in het Nederlandse taal9ebied en de steeds weep venanderende
eisen van poetica en samenlevin9 .' Ze le9t in haar
boek een geraffineerd 9enrespel bloot, dat ik met
9rote interesse heb 9evolgd .
Door de brieven van een religieuze insla9 to voorzien, vormde Vondels Br/even volgens Van Marion
weliswaar een miJlpaal in de geschiedenis van het
genre, maar een eindpunt, zoals Dorrie in 1968
su9gereerde, was Vondel geenszins . Sterken no g
het genre beleefde vol9ens Van Marion in het achttiende-eeuwse 9enootschapsleven 1juist ziJn grootste bloeiperiode . Misschien is de achttiende eeuw
door Dorrie niet met het genre in verband gebracht,
omdat men zich in die ti1jd niet meer met goed fatsoen expliciet op het heidense Romeinse voorbeeld
kon beroepen . Het zedeli1jke gehalte van de Heroides
is echter alti1jd al in twi1jfel 9etnokken : Erasmus stelde
weliswaar voor om Ovidius' bundel to gebruiken in
het onderwi1js, maar voegde eraan toe dat slechts

een gedeelte van de brieven daarvoor voldoende
geschikt was . Dirc Potter gebruikte in Der minnen
loeP verschillende passages uit de Heroides our to
laten zien welk gedra9 verwerpeli1jk was . In de achttiende eeuw veranderde de twi1'fel in pure afkeer : 'Als
de naam Ovidius al valt dan is dat in ne9atieve zin .'
Dat er sprake is van een bloeiende navolgingstraditie van een werk waarbi1j dichters vraagtekens zetten, IiJ'kt op bet eerste gezicht vreemd . Van Marion
schri1jft op de website van de Universiteit Leiden
over haar onderzoek: 'Een van de opvallendste resultaten vind ik dat de heldinnenbrief niet uit bewondering voor de klassieken is ontstaan, maar uit verzet .'
Heldinnenbrieven maakt inderdaad duideliJjk dat het
1juist de vermeende tekortkomingen van Ovidius
waren die navolgers hebben gemspireerd tot 'verbetermgen' . AfhankeliJjk van de situatie, de ti1jd en de
functie van de brief, werden de Heroides in moreel,
retorisch, didactisch of religieus opzicht overtroffen .
Deze constatering is interessant en zelfs een beetJje
gewaagd, want over de dichters in de vroe9moderne
ti1jd bestaat doorgaans de opvatting dat het klassieke
voorbeeld hun hoogste ideaal is . Van Marion : 'Te
vaak wordt gezegd dat de klassieken zo bewonderd
werden . Maar men vond Ovidius veel to hartstochteli1jk, to radeloos en to redeloos . ( . . .) Dat strookte
helemaal niet met de morele opvattingen die men in
die eeuwen in de Nederlanden had .'
Ik ben het met Van Marion eens dat ook het afzetten tegen een voorbeeld een vorm van navolging is,
maar toch zitten de Heroides-bewerkin9en uit met
name de achttiende eeuw me niet helemaal lekker .
Is het niet vreemd dat als Bet1je Wolff zich in 1773
beroept op de traditie van de heldinnenbrief, zi1j niet
eenmaal de naam van Ovidius als uitvinder van het
genre noemt? In Nederland heerste in de achttiende
eeuw een opvatting die door de Fransman Dorat
goed onder woorden is gebracht : 'Je moet Ovidius
wel lezen, maar niet navolgen .' Het is merkwaardi g
dat Van Marion zich niet afvraa9t of een tekst no g
een heldinnenbrief to noemen is, als Ovidius niet
meer words nagevolgd . Je kunt immers betwi1jfelen
of de vraag 'in hoeverre de karakters van de vrouweli1jke en manneliJjke personages ziln gebaseerd o p
Ovidius' nog relevant is op het moment dat er van
directe navolging van Ovidius geen sprake meer is .
Als de eis van navol9in9 als eis verdwi1jnt, words
het onduideli1jk wanneer nog gesproken kan worden van een heldinnenbrief en op welk moment dat
genre definitief words verlaten . Aan het begin van
de negentiende eeuw raakte vol9ens Van Marion
het genre in verval, wat onder meer verklaard kan
worden met de opkomst van de briefroman . Heldinnenbrieven heeft me nieuwsgierig 9emaakt naar het
schimmiga gebied dat tussen de heldinnenbrief en
de briefroman Irks
to bestaan, maar over het hoofd
1
wordt gezien .
Een breee genredefinitie brengt echter ook interessante inzichten met zich mee . Van Marion omschri1jft

de heldinnenbrief als 'een fictieve brief in het Latin
1
of in de moedertaal' . Hoewel het binnen de neerlandistiek vri1' ongebruikeli1jk is our Neolati1'nse teksten
in het onderzoek to betrekken, biedt deze keuze de
mogeliJjkheid our de 9enreontwikkeling in de moedertaal to spieg elen aan die in het Latin
J . Van Marion
noemt vervolgens een viertal gemeenschappeli1'ke
kenmerken van de teksten die zi1j als heldinnenbrief
beschouwt . Zoals ik al heb opgemerkt, moet de
tekst op de eerste plaats de vormeli1jke en inhoudelike
kenmerken delen met de brief . Daarnaast client
1
de tekst zich to kenmerken door karakteruitbeeldin g
en een argumentatief betoogkarakter. Ten slotte vertoont een heldinnenbrief volgens Van Marion in ieder
geval 'kenmerken van een elegie', ofwel een liefdesklacht . Door de ruime definitie vallen betrekkeli1jk
veel teksten onder de definitie, waardoor Heldinnenbrieven een breed zicht biedt op alle mogelijke vormen van vervangin9 en aanpassing die in de loop der
eeuwen binnen het genre hebben plaatsgevonden .
Dit boeiend spel komt het allermooiste uit in de analyse van Barlaeus' brief van de bezorgde echtgenoot
van prips Frederik Hendrik, Amalia, aan haar man,
toen deze in hevige oorlog verwikkeld was . De brief
bliJjkt een ingenieus 'spel met intertekstualiteit, opge bouwd uit toespelfingen op belan9ri1jke Nederlandstalige en NeolatiJjnse literatuur.' De karakteruitbeeldin g
van Amalia is aan de literaire traditie ontleend en
zodoende gebaseerd op fictie, maar is togeliljkerti1jd
ingebed in werkeli1jke historische omstandigheden,
die op een dusdani9 zorgvuldige manier zi1n 9ekozen dat zi1j noodzakeli1jke genreconventies als karakteruitbeeldin9 en elegie ten volste uit de verf laten
komen : 'Voor de Amaliabrief heeft Barlaeus de genreconventies voor de heldinnenbrief gevolgd en de
omstandigheden van de schriJjfster zo zwart mogeli1jk ofgeschilderd door het eventuele succes van de
belegering in het ongewisse to laten .'
Het onderzoek naar vroegmoderne heldinnenbrieyen last op deze manier prachti9 zien dat subtiele
intertekstualiteit geenszins een uitvinding is van
experimentele postmoderne dichters . Maar als we
de heldinnenbrieven willen tYperen 'als een vernufti 9
literair spel ( . . .), dan toch als een spel waarvan van
meet of aan de deelnemers, de spelregels en ook
de inzet varieerden', zo stelt Van Marion in haar conclusie . De variatie is sours wel erg groot, maar Van
Marion last mooi zien dat ook teksten die onverenigbaar liken
to zi1jn, kunnen participeren in een literaire
J
traditie .
Feike Dietz
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F.L .L . Abbink

Van Enge/andvaarders tot Oorlogswinter :
Het veranderende bee/d van de Tweede
Wereldoorlog in de Nederlandse jeugdliteratuur (1945-2005)

Zutphen : Walburg Pers
99 pagina's
ISBN : 9057303612

Het juiste plankje
In de boekhandel waar ik werk zijn op de eerste verdieping twee grote kasten 9ereserveerd voor boeken
over de Tweede Wereldoorlog . Dat is relatief veel,
zeker als 1je bedenkt dat de rest van de wereldgeschiedenis, van het Romeinse Ri1jk tot de VOC en van
de Cro Ma9non-mens tot de homo saplens, bi1j ons in
een magere drie kasten is samengevat . En dan zi1jn
we nog ruim gesorteerd, al zeg ik bet zelf .
Met andere woorden : er is en words veel 9eschreyen over bet grootste menseli1jke drama van de ofgetopen eeuw. No9 wekeli1jks sta ik met vuistdikke,
vers van de pers gerolde titels voor die WOII-kast to
zweten . Schuiven, stapelen en wegmoffelen is aan
de orde van de dag . Je moet het niet verder vertellen, maar of en toe heb ik het idee dat er meer boeken verschi1jnen over de oorlog, dan er daadwerkeli1jk
nog gelezen worden . Aan de andere kant : een uit9everiJj is geen liefdadigheidsinstelling, dus als er geen
markt voor zou zi1jn . . .
Ondanks dat nu de eerste generaties opgroeien die
9een directe band meer hebben met de oorlog, is er
dus no9 veel belangstellin9 voor dit zwarte hoof dstuk
uit de geschiedenis (denk ook aan het recente succes van een film als DER UNTERGANG . En terecht : de
littekens van dit collectieve trauma zi1jn nog wereldwi1jd zichtbaar en zeker met het weer aan populariteit
winnende rechts-extremisme kan daar eigenli1jk niet
9enoe9 op 9ewezen worden .
Onder die hele wekeli1jkse stortvloed aan boeken
die de herinnering aan WOII levend houdt, zitten
alti1jd was noodzakeliJjke en wat minder noodzakeli1jke
titels . Van En9e/andvaarders tot Oorlo9swinter, van
de historicus F.F.L . Abbink, moet zeker onder die
laatste cate9orie 9eschaard worden .
Het probleem be9on eigenliJjk al op het moment
dat een exemplaar van het boek, vers van de pers
in de winkel binnenkwam . Even de achterflap gelezen en een stuk1je van de inleidin9 om to weten
waar het over ging en vooral ook bi1j welke case9orie
ik het in de kast moest zetten . Het euvel zat hem
in dat laatste . Van En9elandvaarders tot Oorlo9swinter is een onderzoek naar, zoals de ondertitel
al verraad, het veranderende beeld van de Tweede
Wereldoorlog in de Nederlandse 1jeugdliteratuur . Als
boekverkoper breekt 1je daar het koude zweet bi1 j uit .
Waarom? Een wetenschappeli1jk boek over boeken
dat en over WOll en over 1jeugdliteratuur gaat . Man,
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alleen in onze winkel zou dat boek al in minstens drie
case9orieen ondergebracht kunnen worden! Na een
kwartiert1je doelloos ronddwalen, twee kopJes koffie ,
evenzoveel si9aretten en een Iangdurig overle9 met
collega's is het boek uiteindeliljk op het plankJje 'bibliofilie' terecht gekomen, waar het ei9enli1k gedoemd
is om onaan9eraakt tot stof weder to keren .
Ik zou het ook nooit meer ter hand hebben 9enomen, als ik het niet moest recenseren .
En nu ik het helemaal gelezen heb, kan ik met een
9erust hart ze9gen dat 'bibliofilie' de 1juiste keuze is
g eweest . Niet omdat het onderzoek opeens eensluidend in die richtin9 wi1jst, maar meer om het felt
dat alleen de echte fanatiekelingen - de freaks en de
alles-lezers - er misschien in geinteresseerd zullen
ziJn . Als de wind in de goede richting waait .
Het boek begant, zoals het een goede scnptie
betaamt (want daar hebben we het her over', met
een inleiding op de vraagstelling, die luidt:'Waardoor
words het beeld gevormd dat 1ongeren hebben van
WOII, hoe vertaalt dat beeld zich in de wi1ze waaro p
zi1 nu hun buurland beJegenen en welke rol speelt de
geschiedenis hierin?' Een tameliJjk ambitieuze vraagstelling, aan9ezien niet alleen de geschiedenis als
discipline, maar ook de psychologie, de sociologie,
de antropologie en zelfs de cultuurwetenschappen
hierbi1 betrokken zouden moeten worden . Abbink
does er dan ook verstandi9 aan haar onderzoek specifiek to nchten op de wi1ze waarop WOII in 1eu9dliteratuur naar voren komt .
Het eerste hoofdstuk behandelt de ontwikkelin g
van het beeld van WOII zoals dat in de historio9rafie
wordt geschetst. Interessant is het om to zien dat de
manger waarop om9egaan wordt met WOII eigenliJk
per decennium is veranderd . Waar de 1aren vi1fti9 in
Nederland no9 in het teken stonden van een 'collectief vergeten' en een ontkenning van het lot van de
Joden, zien we dat in de loop van de 1aren het zwartwit beeld van de oorlog verdwilnt en plaats maakt
voor een meer 9enuanceerde vise . In de 1aren tachtig words het idee dat de oorlo9 moet worden doodgezwegen, in9eruild voor de opvatting dat geleerd
moet worden van de gruwelen van WOII . In de
zesty9 1aar sends het einde van de oorlog bli1kt dat er
Iangzaamaan dus meeropenheid en erkenning 9ekomen is voor de complexititeit in de beschouwin9 van
WOII . Het spreken over de oorlog is, met andere
woorden, vermenseli1kt .
Abbink, van hues uit historicus, last zich in dit hoof dstuk nog van haar beste kant zien . Ze weet de veranderingen in de beeldvormin9 en de discussie over
de oorlog overzichteli1k en bonds9 weer to 9even en
bovendien to relateren aan sociaal-maatschappeli1ke
ontwikkeli1kingen . Het is in het tweede hoofdstuk
waar ze uit de bocht vliegt . Dit hoofdstuk, met de
veelzeggende titel 'Enkele beschouwingen over
1jeugdliteratuur', is een willekeuri9e opsomming van
histonsche feet1es, opvoedkundige inzichten en Iiteratuurwetenschappell1k onderzoek naar 1eugdboeken .

Dat Abbink een beeld schetst van de veranderende
opvattin9en over 1jeu9dliteratuur sinds de Verlichtin9, kan ik no9 begriJpen, maar waarom ze aandacht
besteedt aan de pedago9ische functie van 1'eugdliteratuur en de criteria voor een 9oed Jjeu9dboek, is mij1
niet duideli1jk : in het verslag van het onderzoek wordt
hier nameli1jk niet meer naar verwezen . Bovendien is
de informatie die ze geeft summier en fra9mentarisch en gaat ze voorbi1j aan de rol van de lezer.
Eenmaal uit de bocht 9evlo9en, bli1jkt Abbink niet
meer in staat de berm weer voor het harde asfalt to
verruilen . In het derde hoofdstuk met haar onderzoeksversla9, dat de helft van het hele boek beslaat,
worden per decennium enkele Jjeu9dboeken uitgelicht
en uit9ebreid samen9evat . En 9ek genoe9 bliJjft het
daarbi1j : vi1jfti9 pagina's Iang lees 1je een bloemlezin 9
uit de geschiedenis van de Nederlandse 1jeugdliteratuur. De conclusies die ze trekt, ziJjn maar moeizaam
onderbouwd en liken,
door de dwarsdoorsnede aan
1
titels die ze gekozen heeft, niet echt representatief
voor de betreffende periode .
Het in potentie interessante boek is dus teleurstellend uit9epakt . Niet alleen hadden het onderzoek en
de ar9umenten sterker moeten ziJjn, maar ook de
vele taalfouten en het misplaatste nawoord zi1jn storend . En wanneer Abbink het nodi9 vindt om in de
samenvattin9 van bi1jna elk boek to vermelden dat ze
'van woede en onmacht in tranen uit9ebarsten' is, is
voor mi1j de lol er definitief vanaf .
Roel van Diepen
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Vooys is ongetwijfeld van al de in het literaire bedrijf aangewende tijdschriften diegene die zich het beste leent tot bestudering van de talloze vormen
van de hedendaagse letterkunst . Waar in het vorig nummer uitbundig de
grenzen van de nieuwe literatuur verkend werden, is in dit nummer weer
plaats voor meer traditionele Vooys onderwerpen . Zo onderzochten Fieke
Smitskamp en Roeland Smith een geschiedenis over Nederlandse literatuurgeschiedenis die tijdens de Tweede Wereldoorlog verscheen . Ruikt dat,
gezien de papierschaarste, naar heulen met de vijand of ligt het genuanceerder? Nu Vooys zich mengt in het debat over literatuurgeschiedschrijving,
kan een bespreking van recente literatuurgeschiedenissen natuurlijk niet
achterwege blijven . Bart Besamusca recenseerde Stemmen op schrift van
Van Oostrom, terwijl Jaap Faber zich waagde aan het nieuwe handboek van
Van Boven en Kemperink .
Behalve met nieuwe literatuurgeschiedenissen, staat deze Uooys vol met verrassende inzichten . Mock u nog geloven dat het surrealisme nooit voet aan
de grond heeft gekregen in Nederland : No Nieuwenhuis laat in zijn artikel
over Bordewijk zien dat een andere visie mogelijk is . Een eveneens ongebruikelijke visie komt naar voren in Willem Bongers' artikel over Kaas van
Willem Elsschot, waarin de rol van een volgens hem ten onrechte veronachtzaamd personage uitgediept wordt . Het aanstaande Elsschotjaar Zoo7
beleeft niet alleen met Willem Bongers een voorproefje : ook Marcel van
den Hoeven buigt zich over Elsschot, maar dan in een artikel over de religieuze aspecten in zijn werk . Jemeljan Hakemulder formuleert in zijn essay
zijn ideeen over de ontwikkeling van de empirische literatuurwetenschap
en de verdiensten daarvan .
Ook de jongens van De Kift zitten nooit om een mening verlegen . Zij
stoempen keihard door tot het opperdepop is . Nieuwsgierig gemaakt? In
dit nummer een uitgebreid interview met de heren uit Koog aan de Zaan .
In Uit de Kast! is ditmaal het woord aan Jos Biemans . De boekwetenschapper doet een boekje open over een voor hem bijzonder, eh, boek .
En mocht u uw voorhoofd gefronst hebben bij de eerste zin van dit redactioneel, als we Elsschots Boorman mogen geloven bent u zo het best to
`lijmen' .
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Nederlander met
hart en ziel?

Gerard Brom en ziin boek tiidens de bezettinq

Illustratie : Danny van den Hoonaard

Fieke Smitskamp & Roeland Smith

Wie de wens koestert ooit een eigen boek uit to geven, mag zich
gelukkig prijzen in deze moderne wereld geboren to zijn . Iedereen
die daar de behoefre toe voelt, kan met een enkele druk op de
knop van zijn geavanceerde laserprinter een hens boekwerk op
zijn naam zetten. Auteur hoef je niet langer to `worden' : auteur
maak je jezeif. Wie leeft met de mogelijkheden die het moderne
bestaan ons biedt, vergeet dikwijls dat Nederland ook tijden heeft
gekend waarin uitgaven onderhevig waren aan strenge censuur.
Het boek Geschiedschrijvers van onze letterkunde van Gerard
Brom uit 1944 is een voorbeeld van een werk dat zich onmogelijk
heeft kunnen onttrekken aan de sporen van zijn tijd . Hoe hebben
de omstandigheden van de Tweede Wereldoorlog het boek
beInvloed? Op welke manier benutte Brom de mogelijkheden die
zijn context hem boden?
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In de huidige wetenschappelijke wereld der Letteren gonst het van multidisciplinariteit of zelfs interdisciplinariteit . Onderzoekers met verschillende
specialismen werken samen en zo ontstaan er nieuwe tendensen in het
onderzoek naar literatuur . Die ontwikkeling is onder meer mogelijk
doordat wetenschappers de vrijheid hebben om to schrijven en to publiceren zoals ze dat zelf willen . Ook de uitgevers zijn niet onderworpen aan
verplichtingen van hoger hand en hoeven geen rekening to houden met
technische en materiele hindernissen . Die vanzelfsprekendheden wat betreft
de mogelijkheden voor het uitgeven van boeken maken de weg vrij voor
allerlei geschriften, theorieen en nieuwe ontwikkelingen in literatuur en
wetenschap .
De geschiedenis kent echter ook tijden waarin deze mogelijkheden verre
van vanzelfsprekend waren, zoals de Tweede Wereldoorlog . Een boek dat
uitkomt in een periode van bezetting, censuur en papierschaarste is daarom
vanzelf een interessante verschijning. Zeker als het geschreven is door een
katholiek wetenschapper die bovendien eerder al een boek uitbracht dat
door de Duitse bezetter onverbiddelijk op de verboden lijst werd gezet . De
Nijmeegse hoogleraar Gerard Bartel Brom (x882-x959) publiceerde in r944
Geschiedschrijvers van onze letterkunde, waarin hij de geschiedenis van de
literatuurgeschiedschrijving bespreekt en commentaar levert op de verschillende literatuurgeschiedenissen die tot dan toe zijn verschenen .
Wie was Gerard Bartel Brom eigenlijk en hoe was het mogelijk dat een
boek dat zo op de Nederlandse cultuur georienteerd is, kon verschijnen
tijdens de Duitse bezetting? Om tot een onderbouwd antwoord op deze
vraag to komen, dienen eerst enkele taken to worden opgehelderd . Waar
was de censuur op gericht, wat mocht wel en wat niet, en wat was de speling binnen dit apparaat? Na een situatieschets komt Brom zo veel mogelijk
zelf aan het woord. Wat schreef hij en hoe schreef hij? Met de verzamelde
informatie proberen we een bevredigend inzicht to geven in de omstandigheden waarin het boek van Brom verscheen .

Censuurbeleid

`Ik ben een Nederlander met hart en ziel!' Dit zijn niet de laatste woorden
van een ter dood veroordeelde verzetsheld, maar het is een uitspraak van
Anton Mussert, de leider van de NSB . (Groeneveld Zoos, p . iaG) Adolf
Hitler schrijft vol lof over het `stamverwante Nederlandsche yolk' in een
brochure die vlak na de capitulatie werd uitgebracht . In nazi-Duitsland was
de cultuureigenheid - Blut and Boden - van groot belang, maar blijkbaar
kreeg het Nederlandse yolk ook enige ruimte om zichzelf to zijn . Het ideaal
van de NSB was dan ook de oorlogsdagen snel to vergeten en zich re richten

op de toekomst : een nauwe samenwerking met het Groot-Duitsche Rijk.
Jan de Vries, een Leids germanist, zei to willen `streven naar een verbinding
tussen socialisme en nationalisme dat strookt met onzen waarlijken Nederlandsche aard' . (Groeneveld aooi, p . 127) Dat deze gerichtheid op de
Nederlandse zelfstandigheid ruimte kreeg van de Duitsers is veelzeggend .
Blijkbaar moest het geheel meer lijken op een snort Anschluss a la Oostenrijk
dan op een bezetting .
Toch trokken de Nazi's duidelijke scheidingslijnen . Het was natuurlijk verboden om anti-Duitse teksten to publiceren, maar ook teksten die positief
waren over het vroegere Nederland waren niet toegestaan : het koningshuis
en de democratie waren verleden tijd . Tevens gold een verbod op de letteren van joden, marxisten, vrijmetselaars en katholieken . (Groeneveld x995,
p. 137) Binnen deze grenzen werd er grote schoonmaak gehouden : duizenden al bestaande boeken werden gecontroleerd en zonodig op de verboden
lijst gezet, vernietigd of aangepast (J . de Jong 1976, dl s, p • 342-343)
Controle
Ten behoeve van de controle en aansturing van het culturele leven werd
het Departement van Volksvoorlichting en Kunsten (DVK) in het leven
geroepen. Naast het schiften van de bestaande boeken was het DVK belast
met het controleren van op handen zijnde uitgaven . Uitgevers moesten
bij het DVK toestemming vragen voor het uitgeven van een boek . Ms
toestemming verkregen werd, dus als de censuur gunstig oordeelde, kon de
uitgever aan de hand van deze toestemming een papiertoewijzing aanvragen .
Zonder deze toewijzing was er geen papier to verkrijgen en kon het boek
ook niet gedrukt worden . Het toegewezen papier was voorzien van een
geregistreerd K-nummer dat per aanvrager uniek was . Aan de hand daarvan
kon worden achterhaald wie verantwoordelijk was voor wat op het papier
gedrukt stond .
Een kanttekening hierbij is dat de papiertoewijzing voor een drukwerk tot
een totaalgewicht van S kilo zonder toestemming van het DVK to verkrijgen was . Dit gaf ruimte voor kleine illegale oplagen . (J . de Jong 1976, dl
7, p. 863) Uitgevers bleken overigens zeer vindingrijk in het verkrijgen van
toestemming voor het drukken van de boeken die zij graag op de markt
wilden brengen . Zo bracht een uitgever bijvoorbeeld het vrij onbenullige
boekje Hoe leer ik Duits in 14 dagen? uit teneinde goede wil to tonen en het
DVK zo zand in de ogen to strooien voor een ander, meer `verdacht' boek .
(l eidenuniv.nl/host/mnl/mnl/levens/91-92/leiker .htm)
Er is een onderscheid tussen boeken die buiten de Duitse wetten om
geproduceerd werden, illegale uitgaven, en `gewone' boeken van schrijvers
die wilden blijven doen wat ze voor de oorlog ook al deden . De laatste
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groep schrijvers keerden zich slechts in zoverre tegen de bezetters, dat ze
zich niets aantrokken van de gestelde eisen . Werken die zo ontstonden,
heten clandestiene uitgaven : voor de schrijvers hiervan was zelfs een steunfonds opgericht . (J . de Jong 1976, dl 7, p. 86)) Het uitbrengen van een
boek via niet toegestane wegen bracht namelijk meer kosten met zich mee,
hetgeen deze boeken relatief duur maakte .
Hoe langer de oorlog duurde, des to erger was het op den duur gesteld
met de papierschaarste, maar het lijkt erop dat op de zwarte markt nog
genoeg papier to verkrijgen was om clandestiene boeken to produceren .
Was het uitbrengen hiervan Been hachelijke zaak? De Jong meldt dat de
Sicherheitspolizei, die met de uitvoerende controle belast was, wel op de
hoogte was van de praktijken, maar gewoonweg Been tijd had om alle uitgevers en schrijvers systematisch to vervolgen . (J . de Jong 1976, dl ~, p. 867)

Lezers

Vanaf het begin van de oorlog ontstond er een `(. . .) ware leeshonger: er
was een behoefte aan culturele verdieping' . (J. de Jong 1976, dl 7, p . 863)
Deze tendens had veelal betrekking op leesboeken als romans . Het publiek
voor wetenschappelijke werken was uiteraard kleiner, maar de markt werkte
daarbij hetzelfde . In de bibliotheken verdubbelde het aantal uitgeleende
boeken en ook de uitgeversproductie steeg aanzienlijk . De Jong noemt als
mogelijke oorzaak het feit dat de mensen 's avonds vanwege de spertijd de
deur niet meer uit konden en hun vermaak dus in huiselijke kring moesten
zoeken. (J . de Jong 1976, dl ~, p. 863) Maar een verklaring kan natuurlijk
ook liggen in het feit dat men in tijden van angst en bezetting troost zocht
in literatuur en dan waarschijnlijk het liefst van eigen bodem . Verder waren
er weinig andere dingen om geld aan uit to geven . Dit geeft meteen aan dat
de hogere prijs van clandestien uitgegeven boeken wellicht Been bezwaar
hoefde to vormen .
Er was dus een grote vraag naar boeken en uitgevers hadden enige
speelruimte om boeken uit to brengen als ze niet anti-Duits waren of
pro-Oranje. Met het oog op de papierschaarste, zeker in 1944, is het to vermoeden dat het toch vrij force boek van Brom via de officiele weg tot stand
is gekomen, met toestemming van het DVK en op geregistreerd papier
waarvoor een officiele aanvraag is gedaan . Dit wordt nog meer aannemelijk
omdat het boek niet in de uitgebreide bibliografie van clandestiene uitgaven in de Tweede Wereldoorlog van Dirk de Jong is opgenomen . (D . de
J ong 1978) Met deze gegevens als uitgangspunt is het interessant om eens
to bekijken hoe Brom, die toch ook een verboden boek op zijn naam had
staan, samen met zijn uitgever Elsevier het DVK zover heeft gekregen om
Geschiedschrijvers van onze letterkunde goed to keuren . Loopt hij keurig in
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de pas - niet anti-Duits, niet pro-Oranje - en heeft hij concessies aan zijn
werk gedaan opdat het boek niet onuitgegeven zou blijven, of is er meer
aan de hand?

Gerard Brom

Gerard Bartel Brom werd geboren op 17 april 1882 in Utrecht . Na het
afronden van zijn schooltijd ging hij in Utrecht Medicijnen studeren, maar
hij wisselde al gauw van studierichting en legde zich toe op de Nederlandse
letterkunde . In 1907 promoveerde hij cum laude op zijn proefschrift Vondels
Bekering. Brom bleef de rest van zijn leven veel publiceren. verder was hij
leraar Nederlands in Maastricht en Haarlem en vanaf 1923 tot 1952 was
hij hoogleraar Kunstgeschiedenis (tot 1946) en Letterkunde (van 1946 tot
1952) in Nijmegen . Brom stond bekend om zijn felle en scherpe schrijfstijl,
zijn `ironische toon' . (Luykx 1981, p . 4G-47) De laatste jaren van zijn leven
woonde hij in het Brabantse dorpje Wijchen, waar hij in 1959 stierf.
Van jongs of aan was Brom een toegewijd katholiek . Hij legde zich er op
toe het katholicisme uit het verdomhoekje to halen en het katholieke geloof
weer een waardige plek to geven binnen de maatschappij en de cultuur .
Veel van zijn geschriften waren dan ook sterk gekleurd door zijn geloofsvisie . In 1916 richtte hij een tijdschrift op : De Beiaard. De doelstellingen
van dit blad, dat gedurende tien jaar maandelijks verscheen, zijn tekenend
voor Broms uitgangspunten wat betreft het katholicisme . Hij was niet bang
om als katholiek met andere levensbeschouwingen in aanraking to komen .
Het blad streefde dan ook naar een open houding ten opzichte van andersdenkenden, een openhartige kritiek op gevestigde opvattingen en gewoonten van medegelovigen en hoopte op een opleving van de letterkunde en
de beeldende kunst .
Tijdens de oorlog is Brom gewoon aangebleven als hoogleraar in Nijmegen. In verscheidene biografieen wordt verder niets over zijn doen en laten
in de oorlog gemeld . Dit is op zich vreemd, want hij heeft zeker niet stilgezeten in en rond de bezettingsjaren . Samen met vijf andere katholieken
onder wie Anton van Duinkerken, werd hij in 1936 lid van het Comite van
Waakzaamheid, geinitieerd door Eduard Du Perron . Dit comite was een
actiegroep, bestaande uit intellectuelen en kunstenaars, die waarschuwde
voor de gevaren van nationaal-socialisme en antisemitisme . Voor Brom
paste het lidmaatschap goed bij zijn streven om op een open manier om
to gaan met andersdenkenden, want in het comite waren vele opvattingen
vertegenwoordigd. Paradoxaal genoeg was dit ook de reden waarom de zes
katholieke leden door de kerkelijke overheid onder druk gezet werden om
weer uit to treden ; men zag katholieken liever niet samen met bijvoorbeeld
communisten in een verband . Met tegenzin trad Brom uit, maar hij heeft
nog wel geschreven en gesproken ten behoeve van het comite . (Luykx 1981,
10

pp . 43-So) Een van deze redevoeringen staat ook in zijn in 1938 verschenen

boek Van de Daken waarin hij zich expliciet distantieert van onder meer
de nazi-ideologie en waarin hij de leiderspersoon Hitler afwijst . Dit boek
werd dan ook in de oorlog door de nazi's op de zwarte lijst gezet . (Venema
1988-i99a, p . 469) Dat brengt ons bij Geschiedschrijvers van onze letterkunde,
waaraan hij tijdens de oorlog werkte en dat, zoals gezegd, in r944 door
Elsevier werd uitgegeven .

Onder de loep

Onze vooronderstelling was als volgt : ofwel Brom heeft zich onderworpen
aan de Duitse regels, ofwel hij heeft geprobeerd zich daartegen to verzetten .
In het eerste geval zou dat de nodige pro-Duitse uitspraken opleveren en
een verwaarlozing van vaderlandslovende elementen . In het tweede geval
zou er sprake moeten zijn van een manoeuvre om de censuur om de tuin to
leiden, zodat de publicatie toch kon worden doorgezet .
Om to kunnen beoordelen of Brom concessies heeft gedaan aan zijn
Geschiedschrijvers van onze letterkunde is het noodzakelijk de tekst zelf zorgvuldig to bestuderen . Want als ergens aanwijzingen gezocht moeten worden,
is het wel bij de bron . We hebben ons onderzoek dan ook voor een belangrijk deel gedaan aan de hand van de woorden van Brom zelf, zoals ze in het
boek gedrukt zijn : zij vormden een handreiking voor de analyse van Broms
schrijfbeleid . In eerste instantie zijn we op zoek gegaan naar argumenten
die Brom zouden markeren als iemand die de Duitsers tegemoet treedt, een
pro-Duitse houding. Daarna hebben we onderzocht hoe het gesteld was
met de verhouding tussen Brom en zijn vaderland, ofwel : in hoeverre laat
hij zien dat hij al dan niet sympathiseert met Oranje door een pro-Oranje
houding aan de dag to leggen?

Pro-Duits?

Op verschillende plaatsen doet Brom uitspraken die het vermoeden laten
ontstaan dat hij Duitsland en Duitse geleerden een warm hart toedraagt .
Hij doet dit door het benadrukken van namen of door Duitsland to schetsen
als voedingsbodem van wijsheid > waarop de Nederlandse wetenschappers
dankbaar konden voortbouwen . Het volgende citaat is een voorbeeld van
een plaats waar hij dat last doorschemeren : `Voordat N .G. van Kampen er
een boek in de moedertaal over schreef, had hij in i8io een deel voor een
Duitse reeks geleverd .' (Brom 1944, pp . 3z-32)
Soms lijkt Brom zijn vaderland zelfs ondergeschikt to stellen aan Duitsland, zij het via een omweg en heel subtiel . Een methode die hij daarvoor
hanteert, is het gebruik van citaten, de directe rede . Op die manier neemt
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hij de woorden niet zelf in de mond en dat maakt hem vrij van verantwoordelijkheid, zoals bijvoorbeeld in deze passage : `En binnen datzelfde
jaar maakte hij [Jonckbloet, FS] maanden Lang een studiereis langs Duitse
bibliotheken, om "de weldadige werking van den gezonden luchtstroom
van Duitschland" to ondergaan .' (Brom 1944, p. 48)
Deze zin valt direct op : de lezer is verrast door de pro-Duitse houding van
de man die bekend stond als degelijke katholieke Hollander. Het wordt
dan ook verleidelijk om verder to lezen . Dan ontdekt de lezer echter dat
hij zich vergist heeft . De passage is veel minder pro-Duits dan aanvankelijk leek, want nog geen twee regels verderop schrijft Brom dat Jonckbloet,
door de Duitse romanticus Gervinus aan ideeen geholpen, aan de eigen
schoonheid voorbij ging. Brom lijkt zijn tweede uitspraak dus verdekt op
to stellen : om ervoor to zorgen dat deze niet direct in het oog zou springen,
moest hij de eerst geciteerde zin eraan vooraf laten gaan .
Na deze opmerkelijke vindingen wordt de nieuwsgierigheid naar de rest
van het boek steeds groter. Waren dit incidentele toevalligheden of zijn er
nog meer retorische trucs to vinden? Het antwoord laat niet al to Lang op
zich wachten ; Brom komt alweer snel met een staaltje schrijfl{unst op de
proppen .
In hetzelfde jaar, waarin een Deutsche Literaturgeschichte dargestellt nach Generationen verscheen, leverde Kalff het vierde
deel van zijn werk, dat het nodig onderscheidingsvermogen bij
de toepassing van de generatie - voor hem altijd meer een vorm
dan een leer - bleef bewaren . De schommelingen, waaraan Duitsers de letterkunde door zoveel eenzijdigheden overleverden, werd
onze minder schokkende en minder botsende wetenschap bespaard .
(Brom i944, p . 135)

Dit is een regelrechte belediging aan het adres van de Duitsers . Brom maakt
hier een vergelijking tussen de Duitse en Nederlandse geschiedschrijving
waarin hij eerst de Duitsers vleit door aandacht to besteden aan hun
geschiedschrijving, maar het compliment meteen daarna ontkracht door
het noemen van de Nederlandse die `gelukkig' Been last heeft van dergelijke
`schommelingen' . Wie snel leest, ziet de connotatie van deze woorden uit
het laatste stuk over het hoofd.
Verder in het boek brengt Brom een lichte voorkeur voor Duitse theoretici naar voren . Het betreft een tekstgedeelte over Jan ten Brink, waarin
de kunstwaarde van psalmen aan de orde wordt gesteld . Ten Brink vindt
dat psalmen niet als kunst moeten worden beschouwd omdat de schrijvers
niet het doe! hadden ze als kunstwerk to scheppen . Brom voelt zich bier
genoodzaakt de kunstwaarde van psalmen to verdedigen . (Brom 1944, p •
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96) De zorgvuldige lezer ontgaat het niet dat Brom hiermee aangeeft zijn
katholieke wortels niet to willen verloochenen . Brom lijkt opnieuw door
het oog van de naald der censuur gekropen .
Tot zover dringt het vermoeden zich op dat elke pro-Duitse uitspraak die
Brom doet, teniet wordt gedaan door de context die ofwel een overduidelijk nationalistische weerklank heeft, ofwel subtiel een afkeuring laat doorschemeren van alles wat met Duitsland to maken heeft . Genoeg aanleiding
om to speuren naar passages in Geschiedschrijvers van onze letterkunde
waarin Brom zich openlijk waagt aan vaderlandslievende uitlatingen . Daarmee zou hij zich pas echt op glad ijs begeven . Had hij met wat hiervoor
besproken is wel genoeg risico genomen of wil hij nog subtiel een extra
Map uitdelen?

Pro-Oranje?

Brom valt met de deur in huffs . Provocerend geeft hij zijn boek de titel
Geschiedschrijvers van onze letterkunde. Het is niet uitgesloten dat hij
daarmee vast een statement wil maken . Bovendien licht hij zo een kleine
tip op van wat gaat komen . In aansluiting op de titel stuiten we op de
formuleringskeuze van Brom . Hij schrijft op vrijwel elke pagina over `ons
yolk', `onze geschiedenis', `ons vaderland' of `onze moedertaal' . Al lezende
krijg je het gevoel dat de schrijver de kwaliteit van `onze' letterkunde wit
waarborgen : hij tikt juist die literatuurgeschiedschrijvers op de vingers die in
zijn ogen de Nederlandse letterkunde onrecht aandoen en hij prijst diegenen
die daar op een voor hem acceptabele wijze over denken en schrijven . We
zullen het zojuist gestelde laten zien aan de hand van enkele citaten .
` . . .maar het werd nu tijd ze [de oude schrijvers, FS] als werkelijke vertegenwoordigers van het yolk tot hun recht to laten komen .' (Brom i944, p • 12)
Het gaat hier over de belangstelling voor poezie die voorwerp werd van academische studie. Met name het element vertegenwoordigers van het yolk illustreert het nationalisme van Brom . Verderop laat hij zijn vaderlandsliefde
blijken door een spreker to doen optreden die verwoordt wat hij waarschijnlijk zelf heeft willen zeggen . Brom citeert Helmers : `Nimmer is onze vaderlandsche dichtkunst tot zulk eene hoogte opgevoerd als waarop wij haar
thans beschouwen' . (Brom 1944, p . 27) Op paging 42 gaat hij nog een stap
verder in deze tactiek door Busken Huet op to voeren, want
`[iJmmers hij was de eerste Nederlander, die van de nationdle letterkundige kritiek een afzonderlijk yak gemaakt had. Zonder ophouden drong zijn inspirerend voorbeeld tot studie, waardoor hij het
recht verdiende om zijn natie vol verantwoording toe to roepen :
"O Volk! met zoo goed, met zoo grootsch een verleden! / O Volk! met
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zoo donkey, zoo droef een verschiet, /zoo lung gij den sluimrenden
krachten van 't heden / Ontwaken vergunt, noch ontwikklen
gebiedtl" (Brom 1944, p • 42)
Wie ontdekt hier niet opnieuw de truc van de directe rede? Door Busken
Huet to laten spreken, distantieert Brom zich van de verantwoordelijkheid
voor deze woorden .
Er blijken nog meer technieken to zijn waarmee hij subtiel zijn mening
weet to brengen . Op verschillende plaatsen gebruikt hij een ingewikkeld
geformuleerde zin om de Duitsers een trap uit to delen : de werkelijke betekenis van zo'n zin dringt pas door bij nauwkeurige lezing en zal dus vermoedelijk het gros van de oppervlakkige lezers ontgaan . Ter illustratie een
enkel voorbeeld :
Zelfs bij de Leidse oratie kon Jonckbloet nog altijd Been gevoel van
wrok onderdrukken tegen de man, `die met vreemde veeren durft
to pronken en Duitsche geleerden naschrijven, wits men maar een
virtuoos zij in het gebruik van onhebbelijke woorden, waarmee
men elkeen verguist, ten einde zich zelf op een voetstuk to pluatsen':
(Brom i944, p . 78)
Een passage sprong uitermate in het oog . De moderne lezer kan hierbij
op Been enkele wijze het gevoel hebben dat dit boek gepubliceerd is in
oorlogsjaar 1944 . Het betreft een vergelijking die Brom onder woorden
brengt op pagina 19 . Alvorens in to gaan op het fragment, willen we de lezer
attent maken op het feit dat het al heel opmerkelijk is dat deze schimpscheut
zo aan het begin van het boek staat en nog wel als eerste alinea van een nieuw
hoofdstuk : duidelijk naar wren tredend en niet voorzichtig weggemoffeld .
Die zin staat daar duidelijk niet per ongeluk . Broms vergelijking klinkt als
volgt:
Het was heel begrijpelijk onder een vreemde overheersing, dat het
nationaal besef opleefde en zijn toevlucht tot onze letterkunde nam .
De dwingelandij van Napoleon maakte met geweld een eind aan de
Franse invloed, die onze beschaving ruim honderd jaar had doortrokken en nu ons yolk door de overmaat zelf hdd tegen gemaakt .
Vaderland en moedertaal waren verrassende ontdekkingen . (Brom
I944, p . 19)
Niet alleen dringt de vergelijking zich op van Hitler met Napoleon als
dwingeland, maar tevens valt niet to ontkomen aan de overduidelijke
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bedoeling van Brom met deze uitspraak : hij laat hem functioneren als
waarschuwing . De Duitsers moeten volgens Brom oppassen voor het
onoverwinnelijke gevoel van nationalisme onder de Nederlanders . Dit gevoel
is niet weg to krijgen door onderdrukking opgelegd door buitenlanders .
Bovendien noemt hij dat vaderland en moedertaal ontdekt werden, hetgeen
suggereert dat die verworvenheden sindsdien dankbaar gekoesterd zijn
onder het yolk . Dat ditzelfde yolk zich die nu zou laten afpakken door de
nieuwe overheerser lijkt op die manier op zijn minst onwaarschijnlijk .
Zijn eigen woorden getuigen ervan dat Brom een weloverwogen keuze
heeft gemaakt voor wat hij wel en wat hij niet in zijn boek heeft opgenomen en vooral ook voor de wijze waarop hij het heeft geformuleerd . Het
is opvallend dat hij steeds weer rake uitspraken ophaalt van coryfeeen uit
de literaire- en geschiedkundige wereld : dat kan Been toeval zijn gezien de
omstandigheden waaronder zijn boek is verschenen .

Tot slot

Aanvankelijk was het opvallend dat Brom na een verbod op zijn boek Van
de Daken uit 1938 opnieuw een boek uitbracht, en waarschijnlijk langs
de officiele wegen, terwijl het zoveel nadruk legde op het vaderland . In
ogenschouw genomen dat de Duitse bezetter wel enige ruimte gaf aan
schrijvers en uitgevers, kunnen we vaststellen dat Brom die ruimte tot
in de marge benut heeft, maar meer nog dat hij de marge een heel stuk
heeft opgerekt. Met retorische snufjes en schrijversfoefjes geeft hij zichzelf
de mogelijkheid subtiele, maar rake klappen uit to delen aan Duitsland
en de Duitse cultuur. Met andere woorden : Brom heeft een schrijfwapen
geschapen, waarmee hij op zijn manier zijn yolk verdedigt tegen de Duitse
bezetter. En omdat deze dubbele bodem niet door de censuur is blootgelegd>
was er niets wat publicatie kon tegenhouden .
Kortom, Geschiedschrijvers van onze letterkunde heeft een meerwaarde die
het boek gevaarlijker maakt dan de censoren dachten . Brom creeerde zijn
eigen ruimte door, ondanks alle beperkingen, toch to publiceren wat hij
wilde en een bijdrage to leveren aan de wetenschap, waarbij hij zijn idea!en niet verloochende . De censoren zagen niet in dat Brom niet de stoffige literatuurgeschiedschrijver was die ze achter hem zochten en geloofden
blijkbaar klakkeloos dat hij zich aan hun wetten had overgegeven na het
verbod op Van de Daken . Ze hebben niet ontdekt dat zijn cynisme en
scherpe schrijfwijze de eigenlijke kracht van zijn boek bepaalden . Het is
die kracht die maakt dat het boek zo'n buitengewoon interessant voorwerp
is voor literatuuronderzoek .
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Essay

Gm het begrijpen te
kunnen verkiaren

Een derde cultuur als brug tussen Geesteswetenschappen en
Sociale Wetenschappen
Jemeljan Hakemulder

Iemand als Galileo was all-round wetenschapper: een veelheid aan
onderzoeksgebieden, van sterrenkunde tot retorica, was in de man
vertegenwoordigd . Inmiddels is de wetenschappelijk wereld enorm
gegroeid en vertakt, waardoor wetenschappers zich tegenwoordig
slechts specialiseren in een klein deelgebied . Weliswaar proberen
onderzoekers relaties to leggen tussen verschillende vakgroepen en
studies, maar deze worm van interdisciplinariteit kent zijn grenzen :
wie letterkundige is, houdt zich doorgaans verre van sociale
vraagstukken. In dit artikel betoogt Jemeljan Hakemulder dat
juist een samensmelting tussen verschillende faculteiten vruchtbare
grond biedt voor het onderzoek naar literatuur. Over receptie, postprocessing en een nieuwe derde cultuur .
Voorspellingen

In een bioscoopzaaltje ergens in de binnenstad draait THE MERCHANT
OF VENICE . (Radford 2004) Het publiek is muisstil, waarschijnlijk om
Shakespeare's poezie zo goed mogelijk to kunnen volgen . Na afloop druppelt
de zaal leeg . Dit is zo'n moment waarop je gemakkelijk commentaar op
de film kunt opvangen . Een paar opmerkingen zullen van gelijke strekking
blijken to zijn : wat hadden de twee verhaallijnen met elkaar to maken? Er
is het verhaal over Antonio . Antonio leent een groot bedrag waarmee hij
zijn vriend Bassanio aan een vrouw wil proberen to helpen . Maar omdat
Antonio's schepen op zee vergaan, komt hij in de problemen met zijn
geldschieter Shylock . Het contract dat gesloten werd, vermeldt namelijk dat
Antonio een pond vlees van zijn lichaam moet afstaan als hij niet tijdig kan
terugbetalen . De tweede verhaallijn beschrijft hoe Bassanio de obstakels op
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zijn liefdespad overwint .
Nu is het zo dat beide verhaallijnen veel aandacht krijgen . Het personage
Shylock is zo sterk ontwikkeld dat hij welhaast centraal lijkt to staan in de
film, haast nog meer dan Antonio (de merchant uit de titel) en Bassanio
(wiens verhaal het stuk afsluit) . Waarom is dat? Zijn er parallellen tussen de
twee verhalen? Zou de opvallende structuur van de film er niet toe leiden
dat de meeste bioscoopbezoekers zich dit afvragen? Sommige gedachten uit
de literatuurwetenschap hebben hier misschien een voorspellende waarde :
kijkers en lezers zullen waarschijnlijk proberen parallellen to zoeken in de
twee verhaallijnen om zo to komen tot een coherente interpretatie (zie bijvoorbeeld Short r99S) .
De empirische benadering van literatuur (en die van de kunsten in het
algemeen) is geboren uit een nieuwsgierigheid naar dit snort mogelijke
effecten . De lange traditie van reflectie op literatuur heeft vaak geresulteerd
in allerlei beweringen over wat lezers `doen' met literaire teksten . Maar
ook omgekeerd : wat doet literatuur met de lezer? A1 in de vierde eeuw
voor Christus vraagt Aristoteles zich of welke structuur een tragedie moet
hebben om toeschouwers to kunnen beroeren . De Russische formalisten,
begin twintigste eeuw, onderzoeken hoe literaire stijl of kunstgrepen een
hernieuwd bewustzijn bij lezers teweeg kunnen brengen . En de grondlegger
van de receptie-esthetica, Iser (i97o), schrijft over datgene wat niet vermeld
staat in literaire teksten en hoe dat lezers activeert om die `open plekken'
(Leerstellen) in to vullen en zo de tekst to concretiseren .
De vraag naar een empirische basis voor dergelijke empirische claims ligt
nogal voor de hand . Toch heeft het tot de jaren tachtig geduurd voordat
systematisch onderzoek hiernaar werd verricht - Binds Aristoteles is dat
2300 later . Hoe is dat mogelijk? Een verklaring kunnen we vinden in de
lange geschiedenis van afsplitsingen en voortschrijdende specialisatie in de
wetenschap (zie bijvoorbeeld Ruiter 1994) . Tijdens dit proces hebben de
beta- en gammawetenschappen zich losgemaakt van de alfawetenschappen, waardoor de verschillende disciplines steeds verder en verder uit elkaar
zijn gegroeid. De consequentie daarvan is dat we in de negentiende eeuw
de filosoof Dilthey kunnen horen stellen dat er twee onderzoeksmethoden
zijn die tot compleet verschillende soorten kennis leiden : er is het begrijpen ( Uerstehen) van bijvoorbeeld het wezen van een gedicht en er is kennis
in de worm van causaliteit, waarmee wij bijvoorbeeld bepaalde ziektes of
de bewegingen van hemellichamen kunnen verklaren (Erkldren) . Daarmee
is een scherpe grens getrokken tussen Geesteswetenschappen en Natuurwetenschappen . Sindsdien wordt die grens zelden overschreden . En zo
ontstaan er ook twee totaal verschillende culturen, constateert C .P. Snow
in 1959 . Maar, zo betoogt hij, er is eigenlijk Been reden waarom de twee
methoden niet samen zouden kunnen gaan in een derde cultuur.
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It is probably too early to speak of a third culture already in existence. But I am now convinced that this is coming. When it comes,
some of the difficulties of communication will at last be softened : for
such a culture has, just to do its job, to be on speaking terms with
the scientific one ( . .) (Snow 1993 (i9S9), p . 71)
J uist die combinatie vinden we in de empirische benadering van de kunsten,
waarvan die binnen de literatuurwetenschap het verst ontwikkeld is (Van
Peer et al . ter perse) . Met behulp van methoden uit de gedragswetenschappen
worden gedragingen van lezers bestudeerd : hun koopgedrag, hoe zij de
teksten proberen to begrijpen en to interpreteren, hoe zij praten of schrijven
over wat ze gelezen hebben, et cetera . Er is wat voor to zeggen dat een
dergelijke benadering thuishoort bij de gammawetenschappen, al was het
maar om to garanderen dat het onderzoek deugdelijk worth uitgevoerd .
Anderzijds, voor een stevige fundering in de literatuurtheorie moeten we
toch bij de Faculteit der Geesteswetenschappen zijn . Bovendien zouden
de debatten in de Geesteswetenschappen beter geinformeerd zijn over de
empirische basis van bepaalde claims, als het onderzoek juist daar en niet bij
de Sociale Wetenschappen plaatsvindt . Vaak weet men niet welk onderzoek
er beschikbaar is . Zo kon Stolnitz (i99i) bijvoorbeeld beweren dat er geen
enkel bewijs bestaat dat het lezen van literatuur effect heeft op denken en
handelen van de lezer, terwijl dat bewijs er wel degelijk is .
Om welke debatten gaat het hier eigenlijk? In de volgende paragrafen
worden enkele voorbeelden genoemd om to illustreren waar de aansluiting
gezocht kan worden . De voorbeelden zijn geordend volgens de faces in de
literaire communicatie . In de paragraaf `Productie en distributie' bespreken
we hoe literaire teksten bij de lezers terechtkomen ; in de paragraaf `Receptie' hebben we het over de betekenisgeving door lezers en in de paragraaf
over post processing over wat lezers doen met de teksten na ze gelezen to
hebben .

Productie en distributie

Het communicatieproces begint natuurlijk bij de productie en wordt
vervolgd met de distributie . De empirische benadering kept op dit gebied
psychologisch en sociologisch georienteerd onderzoek. De psychologische
studies concentreren zich op creativiteit . Vaak wordt daarbij gebruik
gemaakt van zelfrapportages door auteurs of vergelijkt men creatieve met
minder creatieve personen om zodoende die factoren to ontdekken die
samenhangen met creativiteit (bijvoorbee!d de bereidheid om beslissingen
uit to stellen, tolerantie ten aanzien van onzekerheid; zie Sternberg en
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Lubart 1999) . Inzichten in het schrijfproces zouden directe voeding
kunnen zijn voor de hernieuwde belangstelling voor de auteur (Claassen
in voorbereiding). Maar het belang van dergelijke studies zou nog wel eens
veel verder kunnen reiken dan de literatuurwetenschap. Op allerlei plekken
in de samenleving hangt immers veel of van de creativiteit van mensen .
De literatuursociologie is bepalend in het onderzoek naar de distributie
van literatuur. Zo wordt bijvoorbeeld aandacht besteed aan de sociale factoren die van invloed zijn op de carri~res van auteurs (Van Dijk 1999) . Een
tekst die eenmaal geschreven is, gaat door vele handen voordat de lezers
hun kans krijgen . Een hele reeks tussenpersonen kan besluiten de tekst
wel of niet door to geven . In het jargon heten zij gatekeepers. Het onderzoeksveld is wijds : bijvoorbeeld door de rol van tijdschriften (Bots en Levie
2006), uitgevers (De Glas 1998) en het mecenaat in al zijn verschijningsvormen (Van den Braber Zooz) . A1 deze studies bij elkaar tonen hoe sterk
de invloed is van sociaal-economische factoren op literaire ontwikkelingen.
Een handzaam overzicht biedt Janssen (zooi) .
Steeds duidelijker wordt dat de literatuurgeschiedschrijving deze bevindingen niet kan negeren . Dat geldt zeker ook voor het historisch lezersonderzoek . De onderzoeksresultaten van Darnton (i99S) en hier in Nederland
van Kloek en Mijnhardt (1993) onderschrijven keer op keer de stelling van
J auss (i9 7 5) : de literaire geschiedenis is incompleet zonder kennis van wie
de lezers eigenlijk waren, wat hun verwachtingen waren en welke esthetische normen zij hadden .

Receptie

De tweede categorie studies richt zich op leesprocessen . Dominerend is
hier de indrukwekkende hoeveelheid studies naar cognitief-psychologische
processen bij de verwerking van met name verhalende teksten (Emmott
1997) . Niet alle verhalen zijn literair en niet alle literatuur is geschreven in de
worm van verhalen, maar toch is hier een aantal begrippen ontwikkeld dat
met succes is gebruikt is om de literaire communicatie beter to begrijpen .
In het onderzoek staat de zogenaamde schematheorie vaak centraal .
(Bart!ett i93a) De theorie stelt dat schemata (ofwe! geheugenstructuren)
een belangrijke rol spelen bij de verwerking van verhalen en bepalend zijn
voor wat wij ervan onthouden. Dit inzicht is zeer bruikbaar gebleken voor
het begrip van bijvoorbeeld de rol van genreconcepten bij literaire receptie :
wat zijn genres immers anders dan geheugenstructuren in de hoofden van
lezers en schrijvers (Viehoff i99S ; Steen 1999)? Andere voorbeelden van
onderzoeksvragen betreffen de verwerking van informatie over personages
en de toegankelijkheid daarvan in het geheugen, hoe lezers onthouden
welke verteller of personage aan het woord is, wie wat gezegd heeft, en wie
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wat weet en wie niet (Magliano, Baggett & Graesser 1996), hoe causale
relaties gelegd worden tussen gebeurtenissen (Van den Broek, Rohleder &
Narvaez x996), wanneer lezers voorspellingen doen over wat gaat komen
in een verhaal (Weingartner, Levine & Klin aoo3) ; welke conclusies lezers
trekken over het thema van de tekst (Whitten & Graesser Zoos ; Louwerse
& Van Peer Zooa), wanneer lezers besluiten of de auteur man of vrouw is,
en wat zijn of haar intenties zijn met de tekst . (Hayward 2003, Claassen in
voorbereiding)
Veel van de bovengenoemde studies hebben betrekking op datgene wat
het begrip van narratieve teksten kan vergemakkelijken : welke verhaalstructuur helpt lezers het best bij het construeren van een causale relatie
tussen de gebeurtenissen of van de doelen die de personages hebben? Van
den Broek et al . (1996) stellen bijvoorbeeld een model op voor `succesvol
lezen' van literaire teksten, dat volgens hen afhankelijk is van een coherente
mentale representatie van de verhaalgeschiedenis . Een dergelijke nadruk op
coherentie kan ertoe leiden dat die aspecten die direct begrip vertragen of
verhinderen buiten beschouwing blijven . Sommige theoretici betogen dat
juist die aspecten belangrijk zijn voor een goed begrip van literaire communicatie. Aan de andere kant lijkt dit onderzoek een goed begin : een uitgangspunt aan de hand waarvan de effecten van deviatie vastgesteld kunnen
worden (Mukarovsky 1964 en Leech i9g5) •
Een belangrijk bezwaar tegen de studies die tot nog toe de revue passeerden, is dat zij vaak over schijnbaar onzinnig kleine deelvragen gaan . Deze
`miniatuur hypotheses' kunnen letterenonderzoekers nauwelijks boeien,
omdat ze geen enkele consequentie hebben voor de grotere vragen waarmee men zich daar bezighoudt (Ibsch 1996) . Zwaan (1993) is nog altijd een
exemplarische studie, een voorbeeld van een onderzoek dat direct aansluit
bij belangrijke debatten in de literatuurtheorie . Zijn onderzoeksresultaten
wijzen uit dat lezers literaire teksten op een andere manier verwerken dan
teksten uit andere tekstgenres . Als zij menen een literaire tekst to lezen,
lezen ze langzamer en onthouden ze meer van de manier waarop de tekst
geformuleerd is - de oppervlaktestructuur - dan als zij precies dezelfde
tekst lezen en denken dat het een krantenartikel is . Dit strookt met centrale
veronderstellingen in de literatuurtheorie, bijvoorbeeld met die van Jakobson (1960) .
Er is Binds Zwaan (r993) veel gebeurd . Een decennium geleden was het
misschien nog mogelijk geweest om in kort besrek weer to geven wat de
ontwikkelingen zijn in dit veld . Nu kunnen slechts vier voorbeelden kort
aan bod komen . Een eerste en vrij omvangrijk onderzoeksgebied is het
metafooronderzoek . Gibbs (zooz) onderzoekt bijvoorbeeld hoe het komt
dat lezers in de ene metafoor een hogere emotionele intensiteit denken
waar to nemen dan in de andere . Hoorn (1997) laat zien dat de oncon21

ventionaliteit van een metafoor zichtbaar gemaakt kan worden in de neurologische reacties van lezers . Hij noemt het eenvoudig een `verrassingseffect'
en ziet een duidelijke relatie met voorspellingen uit de literatuurtheorie
fonder meer met de foregroundingtheorie van Mukarovsky) . Hiermee geraken we al meteen in een tweede themaveld, waarin onderzocht wordt wat
de relatie is tussen foregrounding (afwijkingen van `normaal' taalgebruik)
en esthetische waardering (Van Peer & Hakemulder aoo6) . Het onderzoek
laat over het algemeen zien dat deviatie inderdaad, zoals de theorie voorspelt, de aandacht van de lezers trekt . Het maakt teksten esthetisch interessanter en wekt bij lezers de indruk dat er meer aan de hand is in de
tekst dan zij bij eerste lezing kunnen bevatten . Een derde voorbeeld dat
ook weer direct relevant lijkt to zijn voor de literatuurwetenschap is het
onderzoek naar de receptie van klanken : wat voor invloed hebben bepaalde
klanken op de stemming van lezers en hoe stuurt het hun interpretatie van
gedichten (Miall Zooi) . Een vierde groep studies die hier ook alleen kort
genoemd kan worden, betreft de zogenaamde psychonarratologie (Bortolussi en Dixon aoo3) . Onderzoeksmethoden uit de cognitieve psychologie worden hier ingezet om empirische hypotheses uit de verhaalanalyse to
testen. Veel onderzoekers houden zich bezig met de effecten van de narratieve structuur op gevoelens van verrassing, spanning en nieuwsgierigheid
(vorderer 1996, en Hoeken & Van Vliet aooo) ; anderen zijn geinteresseerd
in de effecten van perspectief en focalisatie op bijvoorbeeld identificatie
(Van Peer & Chatman Zooi) .

Post-processing

Als de lezer de tekst heeft gelezen, is het verhaal nog niet uit . In onderzoek
naar wat postprocessing heet, vinden we vooral veel studies die zich richten
op de literaire kritiek, maar ook studies die zich richten op de effecten
op lezers . De eerste groep wordt gedomineerd door de institutionele
benadering . Onderzoekers houden zich bijvoorbeeld bezig met de sociale
dynamiek in de literaire kritiek en onderzoeken hoe men tot een consensus
komt over de waarde van bepaalde literaire teksten . Van Rees (1983) vond al
dat de statusverschillen tussen critici bepalend is voor de mate waarin zij het
evaluatieproces kunnen sturen (De Nooy 1999) .
De tweede categorie betreft vooral psychologische en pedagogische studies waarin onderzocht wordt hoe lezers veranderen door wat ze lezen . De
onderzoekers kijken naar effecten op normen, waarden, attitudes, empathisch vermogen en morele ontwikkeling (Hakemulder Zooo) . De meeste
studies laten een effect zien, maar er zijn maar weinig studies die ook laten
zien dat deze effecten exclusief voor literaire communicatie zijn (Hakemu!der aoo4) . Er worden we! literaire teksten gebruikt in de experimenten om
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bijvoorbeeld de re$ectie over ethische dilemma's to stimuleren, maar welk
tekstkenmerk het effect veroorzaakt, is onduidelijk .

Een blik op de toekomst

Laat me dit overzicht afsluiten met een blik op de toekomst . Een belangrijke
trend in de relatief korte geschiedenis van de empirische literatuurwetenschap
is een verschuiving van puur theoretische reflectie (bijvoorbeeld over de
epistemologische legitimatie van de nieuwe onderzoeksdiscipline) naar
een meer praktische onderzoeksgerichte benadering . Deze ontwikkeling
zouden we kunnen zien als een ontwikkeling in de richting van een normal
science in de betekenis van Thomas Kuhn (Steen 2003) . De empirische
literatuurwetenschap heeft sterke kritiek moeten verwerken van met
name traditionele hermeneutiek . Deze kritiek richt zich vooral op de
oppervlakkigheid van sommige onderzoeksvragen en het gebrek aan externe
validiteit van laboratoriumexperimenten, maar wordt ook gevoed door een
onverschilligheid ten aanzien van de empirische validering van theorie, als
ook ten aanzien van de interpretaties die `naieve' lezers geven aan complexe
literaire teksten (bijvoorbeeld Steinberg Zoo4) . Sommige van deze bezwaren
zijn ook binnen de discipline zelf to berde gebracht en inmiddels wordt
hard gewerkt om aan dergelijke kritiek tegemoet to komen . Zo gebruiken
steeds meer onderzoekers literaire teksten in plaats van zelfgeschreven
verhaaltjes . Dit zal ongetwijfeld het onderzoek relevanter maken voor de
literatuurwetenschap .
Een belangrijk probleem waarmee het meeste onderzoek in de empirische
literatuurwetenschap to kampen heeft, is dat van de beperkte onderzoekspopulaties : het gaat heel vaak om eerstejaars studenten Psychologie aan
een of andere Amerikaanse universiteit . Dat beperkt natuurlijk de mogelijkheden om de onderzoeksbevindingen to generaliseren . Dit besef dringt
goed door in de empirische literatuurwetenschappen . Sommige onderzoekers richten zich daarom nu ook op andere groepen (Dijkstra Zoos, Aaftink
aoo4) .
Een andere ontwikkeling is de groeiende aandacht voor de rol van emoties
in de receptie van literaire teksten (Oatley 1992 ; Frijda & Schram 1994) .
Die lijkt hand in hand to gaan met een toename van het gebruik van kwalitatieve onderzoeksmethodes . Om bijvoorbeeld spontane verbeelding en
emotionele reacties to registreren, verkiezen sommige onderzoekers open
reacties en `hardop-denk-procedures' boven bijvoorbeeld reactietijdmeting
en gesloten vragen (Goetz & Sadoski 1996; Andringa aoo4) .
Een trend die zich zeer duidelijk voordoet in de empirische literatuurwetenschap is dat meer en meer onderzoekers zich niet exclusief richten op
literaire communicatie, maar de verschijnselen in de bredere context van
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mediacommunicatie beschouwen . Konijn & Hoorn (Zoos) bijvoorbeeld,
ontwikkelen een model voor de waarneming van fictionele personages door
zowel lezers van literatuur als filmkijkers .
Het lijkt er op dat de derde cultuur daadwerkelijk tot stand is gekomen
en zich snel ontwikkelt tot een volwassen discipline . Als vast onderdeel van
het takenpakket zie ik het bouwen van een brug tussen de Geesteswetenschappen en de Sociale Wetenschappen ; een brug die goed onderhouden
moet worden . Enerzijds zouden bevindingen van de empirische literatuurwetenschap discussies over theoretische problemen kunnen verhelderen. Anderzijds moet het onderzoek ook gevoed worden door theories waar
anders haal je interessante hypotheses vandaan? Dat bouwen aan die brug
is in het verleden niet altijd even succesvol geweest, onder andere door een
onverkwikkelijke methodenstrijd . Die tijd lijkt nu voorbij .
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Noest doorstoempen tot het opperdepop is en je
het niet meer begaffelen kunt. Kunst om je aan te
laven. Zomaar twee, in artistieke waarde schijnbaar
tegengestelde zinnetjes uit het vocabulaire van popmuziekcollectief De Kift. Bonkig, met beide benen
op de grond en töch kunstzinnig. Met eigenzinnige
aandacht voor de wereldliteratuur. Onze verslaggevers
togen naar Koog aan de Zaan om voorman Ferry
Heyne eens danig aan de tand te voelen.

Ik heb duizenden vrienden gehad in dit zogenaamde leven en
ik zal er zo mogelijk nog duizenden krijgen. Ze zijn als partners
in de wals van de wereld maar als het bat voorbij is zal ik ze
me amper nog herinnerem Hoewel het op het moment zelf heel
plezierig was. Ik zal moeten trouwen om alle ondermijning van
mezelfen mijn roekeloze voorgeslacht te herstellen. Als ik niet
gauw een vermögende slons weet over te halen de groezigepoel
van haar verhandelbare bloed te adelen, wel, dan verlaat ik mijn
land en alzijn grijzige hemels. En hoewel er niet veel is datpleit
voor het buitenland sleep ik mijn ketting voort. Ik ben de vrolijke
molenaar. Ik maalom niemand en niemand maalt om mij.
y

' D e m o l e n a a r ' , p r o g r a m m a en t o u r n c e in s a m e n w e r k i n g n i e t Available Jelly;
naar Dagboeken
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Kruisbestuiving
Uit Koog aan de Zaan ko rn t De Kifr,
een onaIledaags muziekcollectief dar de
kruisbesruiving aangaat met literatuur, theater
en film. Met hun rauwe mix van hoempapa,
fanfare, hoekige rock en volksmuziek met
teksten van schrijvers als Jan Arends, Nicolai
Gogol, Venedikt Jerofejev, Flannery O'Connor,
T. Coraghessan Boyle, Lord Byron en Arthur
Rimbaud scheppen zij een alternatieve wereld
met een nostalgische blik op een irreeel
verleden , gecombineerd met bitter optimisme.
Sinds 1989 heefr de vanuit een kraakpand
opererende groep zes platen uitgebracht
in eigen beheer, in zes kunstzinnige, zelfgemaakte hoezen. Debuurplaar Yuerzucht was
een anarchistische punk-cd in een bescheiden
kartonnen hoesje, de rweede plaat Krankenbaus
(1993) zat verpakt in een heus sigarendoosje.
Gaaphonger (1997) besrorid uit een boek
en een cd , verhalend over de overwintering
van Willem Barentsz op Nova Zembla en
Vlaskoorts (1999) uit een fotohoesje met tvgids, waarin het verhaal verteld wordt van een
jongen die wanhopig probeerr re achterhalen
war er met zijn vader en moeder gebeurd is.
Met Koper (2001) vierde de band haar twaalfen-een-half-jarig bestaan. Her meest recente
werkstuk Vier uoor vier (2003) is een bewerking
van her toneelstuk Elisabeth Bam van de
Russische absurdist Daniil Charms in de vorm
van een Kiftiaanse opera. De verhalen van de
platen werden allen in geheel eigen stijl op het
podium gebracht tijdens optredens die her
midden hielden tussen theater en popmuziek.
Naast hun optredens op de reguliere poppodia,
stond De Kifi al diverse malen op Oerol. De
voorlopig laatste stap die de band maakte, was
die van podium naar film. Samen met Andre
van der Hour verfilmde de groep het verhaal van
Vlaskoorts tot DE I]ZEREN HOND. Ook DE ARM
VAN ]EZUS kwam voort uit een samenwerking
met Van der Hour en kreeg in 2003 de Prijs van
de Nederlandse Filmkritiek op her Nederlands
Filmfesrival kreeg en de International Film
Critics' Award op her Mannheim-Heidelberg
film festival. In 2001 werd de band gelauwerd
met een Zilveren Harp.

Hoewel De Kift zich in zoveel gedaantes
manifesreerr, vormt hun oeuvre roch een
sterk geheel, bijeengehouden door een gevoel
van weemoed en nostalgie door een bril
van nuchterheid en gelatenheid. Banjo's,
tuba's en accordeons bepalen her geluid,
er klinkt af en toe een valse noor, Heyne
spreekt met zijn Zaanse tongval woorden
uit als 'puinakkers' , 'rnaanroes', 'vuilbekken',
'pokkeploerten' en 'uitgebloeide brern' en de
hoezen stralen een ouderwetse degelijkheid
uit. De wereid die uit hun teksten spreekt, is
er een waar geen mobiele telefoons, internet
of moslimterroristen in voorkomen, maar des
te meer uitgestrekte akkers, roestig koper en
roggebrood. Deze wereld wordt bevolkt door
ongelukkige, eenzame figuren die een moeilijk
verleden met zich meedragen en tegenslag na
tegenslag moe ten verwerken, maar relkens
weer opstaan, vol geestdrift verder trekken en
met Lord Byron roepen: 'Wee mij!'

Tegendraads
De wortels van De Kift liggen in de Amsterdamse krakersscene van de jaren tachrig.
Voorman Ferry Heyne studeerde een blauwe
maandag Nederlands aan de Vrije Universiteit,
maar stopte al snel om muziek te gaan maken.
Hij woonde in een kraakpand samen met
leden van de legendarische Nederlandse
punkband The Ex en maakte zelf ook punk
volgens het DIY(Do It Yourself)-principe.
Hoewel de muziek later zou veranderen, is de
geest van her anarchisme van zeer bepalende
invloed gebleken op De Kifr: 'Her anarchisme
heeft de mentaliteit van De Kifr bepaald.
Het is de mentaliteir dar je dingen in eerste
instantie zelf moet proberen en de werenschap
dat je het aileen afkunt: je eigen cd zelf maken
in plaats van bij een grote plarenrnaatschappij.
We bedachren gewoon dar we een band wilden
beginnen. Nou , daar heb je instrumenten
voor nodig. Dus we gingen instrumenten
kopen . Toen we een paar nummers bij elkaar
hadden, wilden we een plaat maken , maar
onze onafhankelijk bewaren en niks re maken
hebben met "de muziekindustrie", Oat gold
ook op her gebied van de woningnood in
die tijd. Daar onrsrond als vanzelf een kraak-

beweging. H et bleek toen d ar je do or sam en
re we rke n heel veel kon ber eik en. Oa t je
ee n leegstaand fab rie ks pa nd zo da n ig kon
opwe rke n dat je er kon wo nen en werk en ,
dar her bloeiende culturele centra werd en . Je
ku nt je niet voo rstellen dar zoiets mogelijk is
als je in je een tje voo r zo' n pand staa r, M aar
wan neer je met tien me nsen bent of 250 kun
je dar bereiken: dar is wat ik her allermooiste
yon d van heel d e kraakbewegin g in di e tijd .
O at her mogelijk bleek om samen met mensen
zoiers tot stand te brengen. '
Toe n D e Kift in 198 9 on tst o n d, n am
Maanen Oudsh oorn nog de teksten en de
za ng voor zij n rek eni ng. Hi j sch reef ste rk
maatschappijkritische teksten. De mu ziek was
voo ral hoekige, harde punk. H eyn e beperkte
zich tot de gitaa r. Met deze bezetting maakt e
De Kift de eerste cd Yuerzu cbt. Zo d ra die cd
verschee n, viel de band uit elkaar. De rweede
cd Krankenba us, di e vier jaar later verschee n,
bevarte voor her eerst d e ingred ienten van
D e Kift zoa ls we di e nu kennen : een uni ek
k1ankbeeld met banjo's en tuba's en reksten uit
de literatuur over tragische person ages.

Afge zakte schouders
De werk wijze en her proces van iede r nieuw
Kifr-projecr is sindsd ien hetzelfde gebl even.
H et proces begint met Heyne d ie in de boeken
duikt om tekste n te zoeken. Soms beginr hij
vanui t een reeds besraand ver haa l, zoa ls De
overwintering der Hollanders op N ova Zemb/a
van H endrik To llens (1819) bij Gaapho nger.
And ere keren laat hij zich leiden door war hij al
grasd ui nend tegenkom t. ' Ik lees gevoelsma tig,
maar kies wei teksten uit van aute urs waarvan
ik weet dat ze eventueel iets zoude n kunnen
opl everen voor De Kifr. H et criterium is dar
ik me ermee rnoet kunnen vereenzelvigen. Op
een gegeven moment o nts taat d an een soo n
beginnerje, in wisselwerking met de muz iek.
D e sni p pe rs en f1 arden di e ik ver zam eld
heb, kom en dan op een soo n collagema nier
bij e1 kaar. Z o o n ts taa t er ste eds m eer ee n
vastomlijnd idee . Som m ige gedi chten kleed
ik een beerje uit : woord en als "verrnaled ijde"
vervang ik naruurlijk door "vervloekte". Sorns,
bijvoorbeeld op Vlaskoorts, zijn teksten samen-

ste llinge n van versc hi llende sch rijvers. Dan
sraar bij een tekst het gevoel me wei aan, maar
liggen de woo rde n niet goed in mijn mond ,
du s boet seer ik ze een beetj e naar D e Kift
to e. Of ik combinee r de rug gengraat van een
gedich r van Jan Arend s met een andere tekst,
d ie gevoelsmatig overeenk omt.'
De war bitt ere, melancholische sfeer die ieder
Kift-proj ect ten slo rte krij gt , onrst aat oo k
gaandeweg. Uiteindelijk gaan aile teksten over
mensen, buitenstaanders d ie strijden tegen een
wereld die hen niet wil begrijpen, maar het er
ni et bij laren zitten. ' O p het mom ent dar ik
besluit om het niet over een snowboa rde r of
een windsurfer te hebb en, kom ik automat isch
bi j d at soo n ziele n uit, H et geva l w il d ar
d ar soo n ziele n ook no g eens veelv uld ig de
lit er atuur bevo lke n . Ik wo rd ge"ins pireerd
door verh alen waarin de omstandig hede n wei
tre ur ig zijn, maar waari n ook humor zit. D e
figur en moeten in moe ilijke omstandigheden
zirte n, m aar ni et me t han gende ho ofd en
lopen, hooguit met afgezakte scho ude rs. Maar
de ru g wo rd r wei gerech t, hoe m oeil ijk d ar
ook kan zijn . O at spreekt me aan: men sen
die het niet rneezit, maar die her door middel
van inzet her roo ien in de wereid. Veel auteurs
waarvan De Kifr gebruikt heefr gemaakt, zijn
vroeg tijd ig overlede n. Jan Arends, Ven edikt
Jerofejev en Boris Ryzji zijn allemaa l mensen
die zelfmoord hebb en gepleegd, maar die wei
hele kracht ige literatuur hebb en achte rgelaten.
Ik probeer dar gevoel zo goed mogelijk en
zo nde r om wegen te verta len in mu ziek. D e
krach r van zo'n teksr wil ik in al zijn naaktheid
en in volle glorie presenteren .' Vanwege her
gebr uik van traditionele, uit de mode geraakte
in strum enten en oe r- Hollandse rhern ari ek
en taalgebruik, duikt her woord 'nos ralgie'
veelvuld ig op in recensi es over De Kift. Ten
onr echte, volgens H eyne. 'We hebb en het over
un iversele din gen . Of iema nd nu werkl oos
is en m et mo eite zijn bot erham bi j e1 kaa r
scha rrelt in 1930 of 20 0 6, dar maakt niets uit,
Het gaat om mensen en de mens is universeel.
D e o ms ta nd ighe de n ver ander en , m aar d e
emo ties blijven hetzelfde. De omstandigheden
zijn aileen d e randvoorwaard en di e d e sfeer
bepalen . Ik vind een gaslamp nu een maal

een of andere vreemde manier ben ik er nog
niet toe gekomen om me in de Nederlandse
literatuur to verdiepen . De teksten die mij
aanspreken, moeten niet bedacht zijn : het
moet stoelen op een eerlijke emotie . Daarmee
wil ik niet zeggen dat de Nederlandse literatuur
daarvan gespeend is, maar ik ben er nog niet
als vanzelf mee in aanraking gekomen . Maar
ik weet zeker dat als we zouden besluiten om
een De Kift cd to wijden aan de Nederlandse
literatuur, bijvoorbeeld uit een bepaalde
periode, dat dan zou lukken . Achterberg staat
wel op de lijst van auteurs waar ik me nog eens
goed in moet verdiepen en Nescio ook, maar
het is nog niet als vanzelf gekomen .'
Eigen nest

Artwork van de cd Gaaphonger door Wim ter Weele

inspirerender dan een neonbuis . We zouden
het ook wel kunnen hebben over de aanslag op
de Twin Towers, maar dat zal dan slechts het
decor zijn . lk vind het dan interessanter om
het over iemand to hebben die pannenkoeken
staat to bakken op drie hoog achter terwijl
hij die vliegtuigen binnen ziet vliegen . Dan
zal ik het dus niet nadrukkelijk over de ramp
hebben . De grote gebeurtenissen in de wereld
zijn natuurlijk wel belangrijk, kijk maar naar
de ophef over de Deense spotprenten rond het
begin van zoo6. Maar we zijn geen politieke
band die grote politieke onderwerpen bij de
kop neemt . Het is meet op de achtergrond .
Zo'n situatie als het moslimterrorisme levers
een gevoel van dreiging, twijfel en angst op .
Op die manier staan we wel in het huidige
tijdsgewricht, omdat dat snort gevoelens
terugkomt in de teksten die we gebruiken . Een
tekst uit 1907 kan was dat betreft plotseling
heel relevant zijn in 2006 .'
Dat Heyne zijn teksten voornamelijk uit nietNederlandse literatuur haalt, heeft een reden
die hij niet zo goed kan uitleggen : `Op de

Sinds Krankenhaus kept de voormalige
anarchistische punkband ook een bijzonder
extra bandlid : Heynes vader Jan . `Dat mijn
vader meedoet, heeft ook to maken met de
mentaliteit waarmee wij muziek maken en
onszelf presenteren . Ten tijde van Krankenhaus
hadden we een trompettist nodig om mee op
to treden en toen zat hij net in de VUT. Hij
was de eerste gegadigde. En dan denk ik niet :
"Eigenlijk zouden we een moderne, flitsende
afgetrainde trompettist op gympies moeten
hebben ." lk vind het dan juist leuker om met
mijn vader op een podium to staan voor een
punkpubliek. Zelf moest hij daar wel even over
nadenken . Hij was het er al absoluut niet mee
eens geweest toen ik stopte met mijn studie
Nederlands . Toen heeft hij zich toch wel even
geemotioneerd teruggetrokken in de tuin om
daar bladeren to gaan harken, omdat hij die
boodschap op dat moment niet kon plaatsen .
Tien jaar later vroeg ik hem, nadat hij zijn
leven lang metaalbewerker was geweest, of hij
zijn carriere wilde voortzetten in de muziek.
Dat was wel bijzonder. Maar na een dag
nadenken, besloot hij om mee to doen . En
sindsdien is mijn moeder er ook bij betrokken,
want zij had geen zin om thuis to blijven zitten
terwijl mijn vader met ons onderweg was .
Dus zij is verantwoordelijk geworden voor
de handel .' Tenslotte is ook Marco Heyne,
Heynes jongste broer, sinds enkele jaren als
manager betrokken bij de band.

De komst van Marco HeYne was to enen
voor de professionaliseringsslag die de band op
• rga nisatorisc ge ie oormaakte a 1aatste
pasr Jaren .' All es wor t een beetJe groter. Al s le
0p pro essionee niveau met muziek ezig' wil
•
ontkom Je aar
n . 0p h et moment
at l'e bes1uit om e mgen in eigen an to
houe n en Je e rnaa sr ree
t t zoveel mogeliJ k
mensen nasr J'e concerton to tre en en zoveel
mogeliJ'k c 's to ver ope n, an etekent at
at J'e ook gewoon zeif aan promotie mo et
werken . Dp een gegeve n moment riJ'g Je
an automatisch to makan met werk ruk
en ga euren er ingen die J'e niet meer in l'e
eent'a
~ kunt begaffe 1 en, torwiJ1 ze toch moeten
gebeuren .'
ne rwijs
~

De professi onalisering hee ft nog ee n ander e
0pva1 Ien e vorm gekregen . De Kift doet e
1aatsto J'aran ook aan on erwiJ's, door mi el
van spec ia1e CKV-proJ'ecteo voor mi el are
scholieren . Me de iero o r ontvangt De Kift
ook subsi ie vane overhei .
`Ik vin het nu belangriJ'k at we met D e
Ki ni et alleen bezg
i ziJn met ons eigen klem e
ingetJ'e, maar at we een epaal a1gemeen
e1ang ienen In eerste instantie doe Je at
al door muziek to maken zoa1s wiJ' at oen ,
met een bepas l e kwall'teit . Tege liJ'kerti'l
vin ik het ook e1angril'
at Je atgene wat
Je oet ook op an ere manieren proeert te
ver rei en . 0 P it moment leveren we per
• CKV-proJ'ecten aan . Docenten unnen
iJ' ons terecht voor lesmateriasl en e
leerlinge
un nnen hun pu nten ha en door
iJ' onza concerton to omen . Daar he en
we speciale 1 espak ettan voor gemask t die
biJ' ons esto kunnen wor en . Zo kunnen
e 1eerlingen zic voorberei en an heet er al
een schi ting p 1aats gevon e n, zo at ar leen
l'ongeren zitten die gemteresseer ziJ'n . I vin
et e angr iJ at wiJ wat kunnen etek enen
v0orcultuuron erwiJ's door het aen epaal
niveau mee to geven . Ik vin at De Kit een
best intoressanto groep is om a1s uitga ngspun t
to ienen aar iJ' . We geven an workshops,
• interviews met eer ingen . Aanvan e i'l
iep et nog niet ha1emaa van een eien
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akJe . Met Ga a onger een we nog een
tournee in het j eugtheatercitcuit waarbi J
we 's octeo s om tien uur en 's mi ags om
twee uur een voorste11ing de den, voor een
asnto schoo1 assen die het theater in wer en
gelasg . Die wer en an onvoor erei met ons
gecon ronteer en wiJ met hen . Dat !ever de in
e meeste gev en een on evre igen a situatie
op . Vaak ha en ze er vnJ w einig oo scha p
asn . Nu richton we on s op een wat ou ere
oelgroep, e ovenbouw, en tre en we
gewoon op in reguliere za1en wa ar leerh ngen
ie at w illen naar toe kunnen komen .'

oeste ar ei

De Ferry HeYne die nuc ter spree t over
verantwoor eiJkhei en werk ruk li J t
haast tegengeste aan a Ferry Heyne die
op het podium
u in e hui kruipt van et
hoopersonage uit Vene i t ero eJ'ev's
a 1ucinante roman Mos ou o ster water.
0p e aan re en a, anterisc iPlin aire
unstwer en en op tre ens die hil met ziJn
groep maa t, IJ t IJ an oo een zeer
nuc tere > ar ei zame i> to he en :. `I zie

et a s wer , oewe et natuur il' niet et
at ons product
verveen ste wer is . I vin
pa's
er 00k moet zi 1n net s at er zakken in
gemaakt moeten wor en . Goe e oe en
moeten ook ges chreve n wor en . Dat is noeste
ar ei . CuItuur is een be1an g ri1 1eve nsgoe .
s l'e a een maar asn et stoempen bent, is
het op een gegeven moment oPper ePop . Er
moeten cu1tuuruitingen zi1n waaraan le le unt
laven . Daarom vin i et wer at wi1 oen
elangriJk werk. Wat e mensen er ver er van
maken at moeten ze zeif weten, maar wi1
laten het niet meer zi1n an het is . ' Heynes
i1
liefde vo or het anarc hi sme bli1kt o0k g0e
zi1n Zaanse a omst to passen . De Zaanstreek
is ee n arbei za me streek . De mentaliteit
aarbil is een warshei van autoriteitsgevoel :
1e moet ingen oen zoals J'e zeif enkt at ze
goe zi ln en het niet accepteren als ieman le
ve r to1t war dat het an ers moet De volksgeest
zoals ik die heb meegekrege n is "doe je ding en
doe her goe " . Met bei e enen op e gron .
Die aar se man ier van werken vin Je ook in
De Ki t terng . Onze manier van werken is vrli'
onki g~ van a1le franl'e ont aan .
1"1kt hi1' wel en niet op
Met
e eenzame romanfiguur die stri1' t tegen e
were1 en niets an misere over zich heen krJi' ,
1
. Het
maar roc h met rechte rug o0rpoetert
verscit is misthien voo rnamelil'k at Heyne
en a zilnen uite m eli1k we! grespecteer
e
wore n e n hu n ei gen unieke positie in e
Ne erianse kunstwe re1 ve rove r he en .
r nkri'k
En zeifs asr uiten want o0k m Fa
l
krilgt e carriere van De Kif t 1angzaam vorm .
De otre
ens m het uitonlan zi1'n nog voor
p
et grootste eel m het Ne erlan s war geen
pro1eemliJtteziln . `We he en voorgeste1
om ooin het Frans re zingen, maar at wi e
het Fa
r nse puhek niet : at von e Ne erlan e
to we exotisch . We pro eren we1 tJi'kleine
mgetJes m e 1an staa1 . Dat is we1 van bea ng.
In Rus an de den we rie nummers fonetisch
mgestu eer m het Russisch . Zo etrek le J'e
pu hek er il . Een an ere manier om le pu liek
er i1 to et re an is a1s ik i1'voor ee1 begin to
vertollen over e pefoto
r r n e hersenschors : an
zi1'n ze weer even w er.
De nieuwe c is tans in a maa en za

a s reactie op e stra a operavorm va n Vier
voor vier, weer wat meer op a muzie geric t
zil'n en miner op to ten en et ver as . Ms
eenvouige oPlossing om e to ten war korter
to ou en is e ron itmaal R uss isc a poezie :
`Voorlopig
n aar ge icten
h
il van
n
Acmatova Marina TsvetoJeva A1e san er
PoesJ'kin an Boris RYzl'i . Het is so ere poezie
met weinig woor en . Dat is een vorm die mi'l
erg asnstaat . ' Het v e rha lende raamwerk en
e theatraleaa nklemg z ulien wa t 1osser zi1n .
`Dez e keer w illen we ons weer a! s een an
Presenteren . Maar we zulien noon zomaar
een c m een jewel ox stoppen of in true en
sP il kerbroek op her podium staan . Dat zou wel
kunnen maar an zit daar weer een ubbele
laag on er.'
Benjamin van Vliet en Erik de Bruin behaalden beide in
2005 hun bachelordiploma Nederlandse taal en cultuur
aan de Universiteit Utrecht . Aan dezelfde universiteit
volgen zi momenteel de master Nederlandse hteratuur .
Aan de Universiteit van Amsterdam doer Erik de Bruin
sevens de master Redacteurleditor .
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Bewust onbewust

F Bordewijk en het literair
surrealisme in Nederland en
Frankrijk nader bestudeerd
No Nieuwenhuis

In de eerste helft van de twintigste eeuw was er in het culturele
veld sprake van een ware expiosie aan -ismes . Een daarvan was
het surrealisme, dat zich manifesteerde op verschillende manieren . Zo was er in Frankrijk een groep schrijvers onder leiding van
Andre Breton die zich surrealistisch noemde . Deze schrijvers
waren avant-gardistisch en toonden een grote politieke betrokkenheid . Naast deze groep bestond er ook een variant van het
surrealisme die zich veel autonomer opstelde . Deze keerde zich
juist of van de werkelijkheid en richtte zich vooral op de vorm .
Een goed voorbeeld van een schrijver bij wie deze vorm van surrealisme gestalte kreeg, is Franz Kafka . In dit artikel weegt No
Nieuwenhuis deze twee varianten van het literair surrealisme .
In Nederland heeft het surrealisme eigenlijk alleen invloed gehad in
de schilderkunst: J. Moesman, Pyke Koch en Care/ Willink (. . .) De
literaire en filosofische ideeen waren voor Nederland to wild . (. . .)
Misschien is de inv/oed van het surrealisme /angs indirecte weg
doorgedrongen in het werk van Hendrik de dries, Gerrit Achterberg
en enke/e Vijftigers, maar de Nederlandse schrijvers hebben het
surrealisme nooit echt omarmd. (Van Buuren 1996, p . 152)
Als Van Buuren in het boek Moderne Franse literatuur van 1850 tot heden
spreekt over het surrealisme, doelt hij op de Franse variant . Hij verliest echter
uit het oog dat er nog een tweede variant bestaat : de autonome . En die
variant vinden we wel degelijk terug in de Nederlandse literatuur, met name
bij Ferdinand Bordewijk .
Het onderstaande behelst een inventarisatie van de ideeen van Bordewijk - gezien als een vertegenwoordiger van het literair surrealisme in Nederland - gevolgd door een bespreking van een van zijn surrealistische verhalen .
Daarna zal ik de Franse surrealisten kort behandelen, om to vervolgen met
een vergelijking tussen deze groep en Bordewijk . Het doel is om aan to tonen
dat beide varianten, naast alle verschillen, ook enkele belangrijke overeenkomsten delen en dat het dus onjuist is om to zeggen dat het literair surrealisme in Nederland niet heeft bestaan . Als theoretisch kader fungeren de
ideeen van Sigmund Freud, die een belangrijke rol speelden voor het surrealisme, zowel voor de avant-gardistische als voor de autonome variant .
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Rene Margritte, Souvenir de Voyage, 1955

De menselijke geest volgens Freud

Binnen het surrealisme staat de psyche centraal . Het gaat daarbij om de
menselijke geest zoals die in kaart is gebracht door de Weense arts Sigmund
Freud . In zijn vroegste theorieen onderscheidt hij drie lagen in de psyche : het
onbewuste, het voorbewuste en het bewuste . Het onbewuste is het diepst
gelegen : hier bevindt zich ons driftleven . De driften willen niets anders dan
onbeperkt genot . We zouden ze het liefst vrijelijk hun gang laten gaan, maar
ons bewuste, dat wordt beheerst door redelijke en morele voorschriften,
onderdrukt ze . (Van Buuren 1993, pp . 9-10)
Het voorbewuste vormt het overgangsgebied tussen het bewuste en het
onbewuste : het is een terrein dat zich onttrekt aan het bewuste, maar dat
daar wel toe is terug to voeren . Dit is voor Freud het dromen . Hier kunnen
de overdag onderdrukte driften zichtbaar worden, zij het in zwaar gehavende vorm . Om de dromen to kunnen begrijpen, moet je daarom nagaan hoe
dromen gevormd worden . Freud meent dat hiervoor drie principes bestaan :
verschuiving, verdichting en aandacht voor aanschouwelijkheid . Verschuiving
wit zeggen dat bijvoorbeeld eigenschappen van de ene persoon uit je omgeving in de droom toegekend worden aan een andere persoon die je kent .
Hierdoor wordt de aandacht verlegd . Bij verdichting worden de eigenschappen van meerdere personen op een persoon geprojecteerd . Met de aandacht
voor aanschouwelijkheid bedoelt Freud dat de droom overwegend visueel is
en dus niet talig . (Van Buuren 1993, pp . 10-11)
Het zijn deze principes die de literaire surrealisten veelvuldig gebruikten .
Daarmee is uiteraard nog niets gezegd over de exacte invulling ervan . De theone van Freud was en is voor vele interpretaties vatbaar . Ook werden zijn
ideeen door talloze mensen bekritiseerd . Zo meende bijvoorbeeld Jacques
Lacan, Freuds belangrijkste navolger en criticus, dat het onbewuste juist wet
talig was . (Van Buuren 1993, p . 14) Binnen de literatuur zorgde de ambiguiteit
van Freuds theorie ervoor dat er verschillende varianten van het surrealisme
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konden ontstaan . In alle gevallen was echter het model van de menselijke
geest, zoals Bat door Freud was bedacht, met zijn bewuste en onbewuste
laag, de basis . Daarmee is Freud een onmisbare figuur voor het ontstaan en
de ontwikkeling van het surrealisme .

Het gecontroleerde surrealisme van Bordewijk

Zoals al vermeld, manifesteerde het literair surrealisme zich in verschillende
vormen . De autonome variant werd in Nederland voornamelijk vertegenwoordigd door Ferdinand Bordewijk (1884-1965) . Deze schrijver is vooral
bekend vanwege zijn vooroorlogse romans Bint (1934) en Karakter (1938) .
Hij schreef echter ook een aantal bundels met surrealistische verhalen in
de jaren veertig en vijftig van de twintigste eeuw . Het zijn deze verhalen
die hij zelf aan het einde van zijn leven als zijn beste werk typeerde en ook
gerenommeerde schrijvers als Vestdijk, Hermans en Kellendonk waardeerden
zijn korte verhalen en novellen het hoogst . (Anten 1999, p . 373)
Maar om wat voor snort surrealistische verhalen gaat het hier precies? Het
is een prettige bijkomstigheid dat de schrijver zich daar zelf over heeft uitgelaten en wel in zijn kritisch proza . Van 1946 tot 1954 was Bordewijk verbonden
aan het Utrechts Nieuwsb/ad als literair criticus . In die hoedanigheid besteedde hij diverse keren aandacht aan het literair surrealisme in Nederland . Zijn
uitspraken kunnen poeticaal geinterpreteerd worden, temeer omdat Bordewijk juist in deze periode de meeste van zijn als surrealistisch to typeren verhalen schreef . (Anten 1992, pp . 97-98)
De ideeen van Bordewijk over het surrealisme zijn samen to vatten in drie
kernnoties : het vervagen van de grenzen tussen levende wezens en dode
voorwerpen, ook wel genoemd de 'verdinglijking' ; technisch meesterschap in
de vorm van een hechte verhaalstructuur en een plastisch sobere stijl, en een
diffuus onderscheid tussen realiteit en Broom . (Anten 1999, pp . 375-376) .
In een van zijn kritieken noemt Bordewijk als voornaamste kenmerk van
het surrealisme de onttroning van het levende ten gunste van het levenloze,
het ding . Bordewijk vermeldt in eerste instantie enkele voorbeelden uit de
schilderkunst (Willink, Koch, Hynckes) maar besteedt vervolgens aandacht
aan de schrijver Willem Frederik Hermans en diens verhaal 'Dokter Klondyke' .
Over de verdinglijking in Bit verhaal schrijft hij : 'De mensen gaan, glijden bijna,
door het verhaal als mecanieken [sic], maar bezield raakt de Bode stof .' (Bordewijk 1982, p . 44) Bordewijk noemt Bit een goed voorbeeld van surrealisme
en zet het of tegen de roman Bewo/kt bestaan van Cola Debrot, die hij typeert
als een mislukte variant . (Bordewijk 1982, p . 45)
De radicale ideeen van de Franse surrealisten passen duidelijk niet in
Bordewijks opvattingen over het surrealisme . Bordewijk hield zich verre van
de Franse methode van ~criture automatique . Dit hield in Bat de Franse surrealisten probeerden to werken vanuit het onbewuste door 'automatisch' to
schrijven, zonder er van tevoren over na to denken . Zo ontstonden grillige associatiepatronen . Ze probeerden op die manier in hun poezie een communicatie
tot stand to brengen tussen het bewuste en het onbewuste . (Van Buuren 1996,
pp . 139-143) Bordewijk heeft daarentegen technisch meesterschap hoog in het
vaandel staan : de verhalen die hij schrijft, laten zich kennen als 'weloverwogen,
hecht geconstrueerde uitingen van "waarschijnlijke onwaarschijnlijkheid" ( . . .)'
(Anten 1992, p . 102) Verhalen Bus, die zeer bewust geschreven zijn .
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Bordewijk nam een groot voorbeeld aan Franz Kafka . Hij waardeerde met
name diens roman Der Prozess bijzonder hoog . Kafka introduceert in dit boek
volgens hem 'lets nieuws en ongehoords', namelijk het surrealisme in de prozakunst en wet op een niet to overtreffen wijze . (Anten 1992, p . 105) Kafka
demonstreert zijn vakmanschap onder andere door stilistische soberheid to
combineren met een raadselachtige inhoud . Die inhoud laat zich onder meer
kenmerken door een intrige met een open einde . (Anten 1992, pp . 105-106)
In zijn eigen vertelstijl maakt Bordewijk hier ook veelvuldig gebruik van .
De soberheid en het vakmanschap vormen samen een tweede belangrijk
kenmerk van het surrealisme in de ogen van Bordewijk . Je zou het - paradoxaal genoeg - 'gecontroleerd surrealisme' kunnen noemen . Dit betekent
echter niet dat er geen onbewuste factoren kunnen zijn die een rot spelen bij
het ontstaan van een tekst . Met name buiten de kritieken om heeft Bordewijk aandacht voor deze spontane momenten van inspiratie . Als criticus echter, concentreert hij zich voornamelijk op het vakmanschap, 'omdat de daaraan
ontleende maatstaven nu eenmaal meer houvast geven bij de beoordeling van
literatuur .' (Anten 1992, p . 107) Het feit dat in de kritieken vooral de stijl, en in
veel mindere mate de inhoud, aandacht krijgt, moet in het verlengde van deze
uitspraak gezien worden : inhoud is veel moeilijker objectief to beoordelen .
De weergaven van het werkelijke en het fantastische gaan zonder duidelijk
signaal in elkaar over in de verhalen van Bordewijk . De grens tussen de twee
werelden is diffuus : zij doordringen elkaar. (Anten 1999, p . 376) Dat is een
derde belangrijk kenmerk van het surrealisme volgens Bordewijk . Dit kenmerk komt in de kritieken weinig aan bod, maar vormt wet een belangrijke
eigenschap van zijn eigen werk .
Bordewijk heeft voorts een sterke voorkeur voor psychische processen in
verhalen . Deze moeten volgens hem uitgebeeld worden door de verhaalwereld zelf . Dit wit zeggen dat elementen uit de verhaalwerkelijkheid, zoals locaties, bijfiguren en voorwerpen de innerlijke leefwereld van de hoofdpersoon
verbeelden en dus metaforisch gelezen dienen to worden . (Anten 1992, p .
108) Een voorbeeld hiervan zal ik geven aan de hand van de analyse van het
verhaal 'De fruitkar' .

Literair surrealisme in de praktijk : 'De fruitkar'

De door Bordewijk in zijn kritisch proza genoemde, en hierboven besproken
voorwaarden voor het surrealisme bracht hij zelf in de praktijk in zijn korte
verhalen . Een goed voorbeeld hiervan is 'De fruitkar' .'
Het hoofdpersonage in dit verhaal is Wouter. In het begin van het verhaal
bevindt Wouter zich in een postkantoor dat gelokaliseerd is in het midden
van een grote provinciestad, maar toch op een onopvallende plek, 'aan een
smalle laan, door een smalle sloot gescheiden van een smal en gerekt park .'
(Bordewijk 1999, p . 259) Er staan grote kastanjebomen tangs, die veel licht
wegnemen . Het is voor in de middag op een zomerdag, maar het is ontzettend donkey, zodat de felle neonverlichting in het postkantoor al aan staat .
Wouter ontmoet in het postkantoor zijn vader, die daar in de directeurskamer
staat . Zijn vader waarschuwt hem dat er een mooie wagen voor het gebouw
staat . Hij moet niet naar de bestuurster kijken . Vervolgens vindt Wouter in
zijn zak een stuk papier dat hij niet herkent . Er staat een verhaal op over een
jonge kluizenaar die leefde in een but op een berg . Een bliksemstraal treft de
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hut . De kluizenaar klimt via de straal omhoog naar God en dankt hem dat hij
niet geraakt is . Hierna komt hij op dezelfde manier weer naar beneden en is
zijn but weer hersteld . Hijzelf is alleen heel oud geworden . Wouter verwondert zich over dit verhaal .
Dan loopt hij naar buiten en ziet de door zijn vader genoemde wagen staan
met daarin Stella, een oude geliefde van hem . Hij heeft nu berouw dat hij
haar ooit verlaten heeft en hij voelt wroeging . Hij stapt bij haar in en bedenkt
zich dan dat zijn vader al jaren dood is en raadsheer was in plaats van postdirecteur.
Wouter en Stella wisselen geen woord . Stella rijdt met de auto door de
smalle straat, ze houdt voortdurend links zonder duidelijke reden . Er rijden
auto's achter hen die opgehouden worden . Aan het eind van de straat stuurt
ze diagonaal een andere weg op . Hierop spreekt Wouter voor het eerst, waarschuwend . Dan komt er een man met een handkar met fruit op hen of en
Wouter wil hem waarschuwen . De kar is zeer zwaar beladen, naar later blijkt
komt dit omdat het geen echt fruit is wat er op ligt, maar stenen namaakfruit .
De handkar raakt de auto . Dan komt Wouter terecht in een snort reageerbuis die wordt afgesloten door een zwarte wolk . Hij bevindt zich al bijna 'aan
gene zijde' . Dan hoort hij nog Stella's stem die vraagt : 'Ben je bereid?' Hij
weet het niet en antwoordt dan ontkennend, waarop de verbinding breekt .
Hij wordt plots heel oud . Een bliksemstraal komt op hem af, maar hij sterft
voor de bliksemstraal hem bereikt . Zijn lichaam blijft verschroeid achter .
Aan de hand van een nadere analyse van een aantal verhaaletementen zal ik
nu proberen de opvattingen van Bordewijk over het surrealisme in dit verhaal
zichtbaar te ma ken .
Allereerst is er de voortdurende contrastwerking tussen twee duidelijk
tegengestelde elementen : er is sprake van een zomerdag, maar 's middags
rond twee uur wordt het reeds donkey . Buiten is het duister, binnen brandt
het felle neonlicht . Wouter bevindt zich voor de balie van het postkantoor, zijn
vader erachter. Er staat zelfs letterlijk 'aan gene zijde' . (Bordewijk 1999, p .
260) Wat later, op het moment dat de fruitkar de auto raakt, belandt Wouter
in een buitenreele toestand, hoewel hij het contact met de werkelijkheid nog
niet geheel verloren heeft, want er staat 'En toch verbond hem nog, voor heel
kort, een dunne draad met het omringende, ( . . .)' (Bordewijk 1999, p . 265) Die
verbinding breekt als hij Stella zegt niet bereid to zijn . Hier staan tegenover
elkaar : werkelijkheid en droomwereld .
Het tweede wat opvalt, is de verdinglijking : levende wezens die als dingen zijn . Dat geldt in sterke mate voor alle personages behalve Wouter . Zij
gedragen zich niet als mensen, maar veel meer als dingen . Er wordt uberhaupt amper gesproken : zowel Wouters vader als Stella zeggen slechts eon
zin . Overige bijpersonages, zoals de man achter de handkar zeggen helemaal
niks . Daartegenover staan de auto en de fruitkar die welhaast zichzelf besturen en volledig hun eigen weg gaan . Ook de grote reageerbuis waarin Wouter zich bevindt, leidt zijn eigen leven . Levenloze voorwerpen lijken van vlees
en bloed : zij worden gevitaliseerd . Er vindt een gelijkschakeling plaats : zowel
levenloze als levende objecten vervallen tot een status van mensding . Stella
en de auto zijn gelijk . De enige die zich aan de gelijkschakeling onttrekt, is
Wouter. Dit komt omdat hij degene is in wiens psyche we kijken . Hij is daardoor de enige die echt als personage functioneert .
Vervolgens is er de vloeiende overgang tussen de realiteit en het fantasti38

sche : uit het verhaal is vaak niet duidelijk op to maken of we ons in de gewone werkelijkheid bevinden of niet . Alleen op het laatst is de overgang duidelijk
gemarkeerd, als er staat : 'En Wouter beyond zich in een nieuwe wereld,
onmerkbaar voor anderen .' (Bordewijk 1999, p . 265) Vanaf dat moment bevinden we ons in een droomwereld . In de laatste alinea schakelen we weer
terug naar de werkelijkheid . In de rest van het verhaal is het onduidelijk : weliswaar wordt er gesproken over reele zaken als straten en auto's, maar de
beschrijving is dusdanig onwerkelijk, dat je gaat twijfelen aan de realiteit .
Het vierde opvallende aspect is de stijl, die zich kenmerkt door een selectieve soberheid . Bordewijk is schaars met het geven van bepaalde informatie, terwijl hij in andere gevallen juist weer heel veel informatie verschaft . Zo
introduceert hij het personage Wouter, nota bene de hoofdpersoon, op geen
enkele wijze . Nadat hij in de eerste twee alinea's van het verhaal een vrij
minutieuze beschrijving van het postkantoor en zijn omgeving geeft, staat er
in alinea dries 'Wouter verbaasde zich dan ook niet de begane grond van het
gebouw reeds to twee uur op die zeer sombere zomernamiddag inwendig
stralend verlicht to vinden, ( . . .)' (Bordewijk 1999, p . 259) Dit is de eerste keer
dat zijn naam valt en hierna blijft verdere beschrijving uit .
Bordewijk heeft in zijn beschrijving vooral aandacht voor de dingen en veel
minder voor de mensen . De volgende passage, waarin de fruitkar wordt
beschreven, illustreert dit .
Want dit magnifieke ooft - de vroegtijdige appels, van rood harmonisch uitvloeiend in gee!, van geel in rood, de netmeloenen omspannen met b/eekgroen rag, de perziken met de prachtige, mis/eidende
blos van de /ongzieke en reeds hier en daar de donkere p/ekken van
het sterven, de roodbruine, glimmende klapbessen, gezwollen van
gezond /even, de tedere, o zo kwetsbare frambozen in het zachtste
fu/pen karmozijn, het onvergelijkelijk nachtblauw der pruimen met
azuur beademd - deze stapeling veelsoortige vruchten, van rijp tot
overrijp, was een volmaakte nabootsing der werkelijkheid in steen,
meesterlijk gekleurd, gehard in de oven, en van een ontzettende
zwaarte . (Bordewijk 1999, p . 265)
Tenslotte is er de psychologisering . In 'De fruitkar' draait het heel duidelijk
om de psyche . Een eerste aanwijzing hiervoor is het enkelvoudig personale
perspectief : er is Been verteller, maar een vertelinstantie, die zichzelf niet
toont aan de lezer. We volgen in plaats daarvan een personage op de voet . Zijn
geest staat centraal . Vanuit dit perspectief beschrijft het verhaal de externe
wereld, die op een bijzondere manier correleert met de interne wereld, de
psyche van Wouter . Elementen van buiten, zoals het postkantoor, Stella en
haar auto en de fruitkar beinvloeden zijn g eest . A I die bestanddelen moeten
gezien worden als metaforen voor zijn geestelijke toestand . Dit zijn in feite
allemaal 'dingen', ook als het mensen betreft . Alleen Wouters psyche telt ;
Stella is daar slechts een onderdeel van . Andere elementen zijn de smalle
straten waarin hij zich bevindt en de grote duisternis op een zomermiddag .
'De fruitkar' is een psychomachia, een verhaal waarin locaties, bijfiguren en
het gebeuren zelf de uitdrukkingsmiddelen vormen van de psychomachie
ofwel zielenstrijd van de protagonist . (Anten 1999, p . 377) Hoofdpersonage
Wouter bevindt zich in depressieve toestand (duisternis, smalle straten) en
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moet jets verwerken wat hij in zijn verleden heeft meegemaakt en wat is
misgegaan (de verhouding met Stella) . De rit met Stella in de auto is een reis
die dient als loutering voor het onverwerkte verleden . Hij moet in tegengestelde richting (links op de weg) terugrijden in het verleden om het punt waar
het misging (de aanrijding met de fruitkar) to herbeleven . Die herbeleving is
puur psychisch en dus een nabootsing (zoals het fruit is nagebootst) maar
wel identiek aan de werkelijkheid, waardoor de grens tussen echt en onecht
diffuus wordt (zoals ook bij het fruit het geval is) . Vanaf dat punt zit het personage in een droomwereld die hem in een vacuumtoestand (de reageerbuis)
doet belanden . Hier krijgt hij opnieuw de kans om to kiezen voor Stella ('Ben
je bereid?') . Als hij dit niet doet, gaat hij in een rechte lijn naar de dood (hij
wordt plots dertig, veertig jaar ouder) die veroorzaakt wordt door een snort
goddelijke voorzienigheid . In dit geval is de uitkomst van de zielenstrijd dus
negatief, omdat het personage niet voor Stella, maar voor zichzelf kiest . Hij
gaat zo aan zijn eigen egoisme ten onder.
We kunnen, na nadere bestudering van dit verhaal, concluderen dat het een
aantal duidelijke kenmerken bevat die to relateren zijn aan de opvattingen van
Bordewijk zoals hij ze heeft uitgedragen in zijn kritieken .

Breton versus Bo rdewijk

In Frankrijk associeert men het surrealisme vooral met Andre Breton en
de groep schrijvers die hij om zich heen verzamelde . Hiertoe behoorden
onder meer Aragon, Eluard en Peret . De beweging wordt gerekend tot de
historische avant-gardes, samen met bijvoorbeeld het futurisme en het
dadaisme . De kunstenaars in deze beweging wilden de wereld veranderen,
desnoods met geweld . Het streven naar een maatschappelijke omwenteling
bracht de Franse surrealistische beweging in contact met de Communistische
Partij . (Van Buuren 1996, pp . 135-138)
De omwenteling die de Franse surrealisten voorstonden, betrof het opheffen van de tweespalt tussen het bewuste en het onbewuste . Er was volgens
hen een to scherpe scheiding tussen die twee . Om de gespletenheid op to
heffen propageerden zij 'de vrije expressie van het onbewuste door middel
van het "psychisch automatisme" .' (Van Buuren 1996, p . 137) Een middel
hiertoe was de eerder besproken ecriture automatique . Deze manier van
werken vindt duidelijk zijn oorsprong in de theorie van Freud . De theorie werd
echter niet klakkeloos overgenomen . In tegenstelling tot Freud duidden de
Franse surrealisten de driften uit het onbewuste bijvoorbeeld niet louter negatief . Zij zagen er juist heil in om deze gevoelens toe to laten tot het bewuste .
De Broom was voor hen een methode om het onbewuste en het bewuste
to verenigen en zo tot harmonie to komen . Die harmonie wilden de Franse
surrealisten uiteindetijk ook in de echte wereld bewerkstelligen . (Van Buuren
1996, pp . 139-143)
Zo op het eerste oog vallen vooral de verschillen met het Nederlandse surrealisme van Bordewijk op : politiek engagement, ~criture automatique, grillige
associatiepatronen . Op twee punten zijn echter ook belangrijke overeenkomsten aan to wijzen, namelijk in de aandacht voor het onbewuste en in de stijl .
De stijl van de Franse surrealisten wordt gekenmerkt door een dialectiek
van betovering en onttovering . Deze dialectiek wordt bewerkstelligd door een
montagetechniek, die is to begrijpen in analogie met de Broom, waarbij resten
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van de dag tot een nieuw geheel gemonteerd worden . De Franse surrealisten
brengen het liefst twee voorwerpen samen die zo min mogelijk met elkaar to
maken hebben . Het gaat hen er om op die manier de tegenstellingen op to
heffen die het bestaan van de mens verdeeld houden . Hierin vinden we een
overeenkomst met de mystiek, waarbij eveneens de opheffing van tegenstellingen gebruikt wordt, in dit geval om het denken stop to zetten en de geest
tot verlichting to brengen . (Van Buuren 1996, pp . 145-146)
Het is op dit punt goed om aan to stippen dat ook Bordewijk zich aangetrokken voelde tot de mystiek . (Anten 1992, p . 106) Dit kan verklaren waarom de
stijl van de Franse surrealisten en die van Bordewijk enige overeenkomsten
hebben : ook Bordewijk heeft een sterke voorkeur voor botsende beelden .
Ik denk hierbij aan de contrasten die in 'De fruitkar' zijn aan to wijzen tussen de zomerdag en de vroege duisternis en tussen de duisternis buiten en
het felle neonlicht binnen in het postkantoor . Weliswaar vindt de botsing op
een iets andere wijze plaats - er is immers geen sprake van elementen die
niets met elkaar to maken hebben - het effect is hetzelfde : opheffing van de
tegenstelling tussen het bewuste en hat onbewuste . Het duidelijkste voorbeeld hiervan is de manier waarop het werkelijke overgaat in het fantastische
bij Bordewijk : op een ongemerkte en zeer vloeiende manier . Ook de eerder
genoemde verdinglijking en vitalisering bewerkstelligen deze opheffing . Mensen en dingen groeien naar elkaar toe in hun status van mensdingen, waardoor de tegenstelling tussen levend en levenloos verdwijnt .
Deze ideeen vertonen grote overeenkomst met die van Breton en de zijnen .
Samen met de aandacht voor het onbewuste vormen ze de voornaamste
overeenkomst tussen Bordewijk en de Franse surrealisten .

De freudiaanse grondsiag

Hoe kunnen we nu de ideeen van Freud koppelen aan de twee varianten van
het surrealisme die ik besproken heb? Ik denk dat je het beste kunt spreken
van een freudiaanse grondslag, waarop zowel Bordewijk als de Franse
surrealisten zich baseren . Die grondslag is de aanname van het bestaan
van een onbewuste in de vorm van de droomtoestand waarin de mens
zich 's nachts bevindt . Of deze toestand nu positief of negatief to duiden
is, vast staat dat zij duidelijk afwijkt van het bewuste . Het bestuderen van
het onbewuste biedt een kijkje in de psyche van de mens, die alles behalve
rationeel geordend blijkt to zijn . Zowel de ccriture automatique van de Franse
surrealisten als het handelen van de hoofdpersonages in de verhalen van
Bordewijk geven hier blijk van .
Breton wijkt of van Bordewijk, die zichzelf buiten de onbewuste processen
plaatst en de positie inneemt van rationele waarnemer . Breton geeft daarentegen in zijn teksten uiting aan een verlangen om droom en werkelijkheid een
to laten zijn . Door de ecriture automatique probeert hij zelf deel to nemen
aan dat proces . Bordewijk laat dit over aan zijn verhaalpersonages en vindt
dat een schrijver zich hier niet aan over zou moeten geven . Dit zou ten koste
gaan van zijn vakmanschap .
Het Franse surrealisme van Breton en het Nederlandse surrealisme van
Bordewijk zijn twee verschillende stromingen op dezelfde leest geschoeid .
In beide gevallen is Freud de inspirator, maar zijn zijn ideeen niet letterlijk
overgenomen . De verschillen in uitwerking resulteren in twee varianten die
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enerzijds nauw verwantschap vertonen en anderzijds diametraal tegenover
elkaar staan .

Conclusie

In dit artikel heb ik willen aantonen dat het surrealisme zich wel degelijk
heeft gemanifesteerd in Nederland, in weerwil van de uitspraak van Van
Buuren . Het surrealisme van Bordewijk is weliswaar duidelijk anders dan
het surrealisme van Breton en de zijnen, maar beide varianten hebben een
gemeenschappelijke grond . Deze basis vormt de theorie van psychoanalyticus
Sigmund Freud, die door zijn baanbrekende ideeen over droomduiding
en het onbewuste de weg vrij maakte voor de ecriture automatique en de
psychomachia .
De bespreking van 'De fruitkar' laat zien hoe een schrijver in de praktijk kan
omgaan met de ideeen van Freud . Dit verhaal is een van de vele in zijn snort :
tot in de jaren vijftig verschenen er vergelijkbare verhalen in Nederland . Naast
Bordewijk was met name W .F. Hermans een fervent gebruiker van Freuds
theorie . Freud was wat mij betreft dan ook niet alleen baanbrekend voor de
psychologie, maar net zozeer voor de literatuur . Hij verschafte de wetenschappelijke basis waarop schrijvers konden experimenteren met het gebruik
van het onbewuste, als schrijfstijl of als verhaalonderwerp .
Het is gevaarlijk den variant van een stroming als maatgevend to nemen . Dit
leidt ertoe dat bepaalde overeenkomsten niet gezien of onderschat worden .
Wie teruggaat naar de basis, ontdekt vaak interessante gemeenschappelijke kenmerken, die vervolgens weer kunnen leiden naar een buitenliteraire
oorsprong . Op die manier kan zelfs een Weense arts het nog schoppen tot
muze .
No Nieuwenhuis is redacteur bi1j VooYs . HiJj is
derdeJjaars student Nederlandse taal en cultuur
aan de Universiteit Utrecht .
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Ult de kast!
In de rubriek Uit de kast! biedt Vooys gerenommeerde personen
uit de wereld der letteren de gelegenheid om hun passie
voor een werk uit eigen boekenkast over to brengen . In deze
nieuwe aflevering vertelt Jos A .A.M . Biemans - als conservator
handschriften en als bijzonder hoogleraar Boekwetenschap
& Handschriftenkunde verbonden aan de Universiteit van
Amsterdam - over Deschamps' catalogus van Middelnederlandse
handschriften die bijna altijd meegaat op reis naar bibliotheken .
Aan het lezen van boeken kom ik als conservator en als onderzoeker niet vaak
toe . In de trein tussen Leiden en Amsterdam lees ik kranten, tijdschriften en
veilingcatalogi . Boeken gebruiken daarentegen, doe ik zowat de hele dag .
Ik raadpleeg boeken, zowel overdag als 's avonds, voor bezoekers van de
leeszaal van de Bijzondere Collecties, voor collegae in de bibliotheek en voor
studenten . Ik zoek wat uit voor mijn vrouw of mijn kinderen, of voor collegae
in het (buiten)land . Alleen op vakantie gaan er een paar leesboeken mee .
Eenmaal thuis lees ik hoofdzakelijk om verder to kunnen schrijven .
Nu ik toch ook zelf uit de kast kom : voor het kopen van boeken geldt
natuurlijk hetzelfde : mijn vrouw koopt literatuur, ik koop vrijwel alleen
vaklectuur. Tijdens mijn studie, in juni 1974, ik had - geloof ik - net mijn
kandidaatsexamen gehaald, kocht ik een voor mijn gevoel heel duur boek .
Het was dan ook een uitgave van E .J . Brill to Leiden en kwaliteit heeft zijn
prijs : de catalogus van Midde/nederlandse handschriften uit Europese en
Amerikaanse bibliotheken van J . Deschamps kostte 60 gulden, toen een heel
bedrag voor een beursstudent . Maar ik bezit geen ander boek dat zo z'n geld
heeft opgebracht .
Eigenlijk is alles aan dit boek bijzonder . De uitgave door Brill is de 'tweede
herziene herdruk' van een tentoonstellingscatalogus . Dat snort boeken
kan tegenwoordig als de voorraad opraakt naar behoefte nog tijdens de
tentoonstellingsperiode worden bijgedrukt, maar dat was toen niet of
nauwelijks mogelijk : op was op . De catalogus van Deschamps is echter een
bijzondere catalogus, die oorspronkelijk in 1970 verscheen als deel 24 van
de Handelingen van de Koninklijke Zuidnederlandse Maatschappij voor Taalen Letterkunde en Geschiedenis . Het boek begeleidde een ongetwijfeld
indrukwekkende tentoonstelling in de Koninklijke Bibliotheek to Brussel
van ruim honderd Middelnederlandse handschriften uit vele instellingen . Ik
zat toen nog gewoon op de middelbare school en had nog nooit van hand-
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schriften gehoord . Maar flu zou ik er wat voor over hebben om alsnog, met
terugwerkende kracht, een of meer dagen in die expositie rond to lopen . Er
lagen topstukken zoals de Lancelotcompilatie, het handschrift-Van Hulthem,
de Gruuthuse-codex, het Gronings-Zutphense Maerlant-handschrift, andere
handschriften met de werken van Jacob van Maerlant, handschriften met
het oeuvre van Ruusbroec en van Hadewijch . Ook de Reinaert-handschriften
waren er to zien, bijbelhandschriften van uiteenlopende vertalingen, vrijwel
de complete ridderpiek, veel geestelijke letterkunde enzovoorts . Of ik veel
in de catalogue zou hebben gelezen tijdens het bekijken van al deze unieke
stukken? Ik denk van niet .

Voorin behandelt Deschamps onder meer de geschiedenis van de
Middelnederlandse handschriften, somt hij de verzamelaars op en noemt
hij ontdekkers en ontdekkingen . De eigenlijke catalogus loopt van paging
19 tot en met 274 . De beknopte boekhistorische informatie die Deschamps
bij elk catalogusnummer geeft is gortdroog . Zijn uitvoerige toelichtingen
betreffen steeds de inhoud van handschriften, een opsomming van andere
handschriften (en fragmenten!) met dezelfde teksten, vervolgens de origine
en latere lotgevallen van de exponaten en tenslotte een uitvoerige vermelding
van de literatuur over het handschrift (bij het Hulthemse handschrift geeft
hij twee-en-een-halve bladzijde literatuur op!) . Na de registers (pp . 275-303)
volgen nog 72 zwart-witfoto's .
Als tentoonstellingscatalogus zou ik het boek volkomen mislukt willen
noemen, maar als naslagwerk is het onovertroffen . Nooit eerder was er zo'n
'compleet' overzicht samengesteld van de handschriftelijke overlevering van
onze wereldlijke en geestelijke letterkunde . Dat verklaart het succes van het
boek evenals de heruitgave, twee jaar na het aflopen van de expositie . Jan
Deschamps (1917-2004), met wie ik in de loop der jaren zeer goed bevriend
ben geraakt, noemde zijn boek 'zaakrijk' en dat was ook precies de reden
waarom ik de verleiding niet kon weerstaan het boek aan het begin van mijn
doctoraalopleiding alsnog to kopen .
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Deschamps heeft me de ogen geopend voor het belang van onderzoek
naar de voormalige institutionele en vooral de particuliere bezitters van al
die handschriften : aan hen danken we het bewaard blijven van deze unieke
bronnen . Dankzij de colleges van mijn Utrechtse en Leidse leermeesters, de
hoogleraren Wim Gerritsen en Peter Gumbert, leerde ik wat handschriften
zijn en was ik meer dan gemiddeld geinteresseerd geraakt in de overlevering
van onze letterkunde . In het kader van de doctoraalcolleges moesten we
werkstukken schrijven en zelf handschriften bestuderen in bibliotheken . Waar
ik ook kwam voor onderzoek, mijn exemplaar van 'Deschamps' ging altijd
mee, zelfs toen ik later voor mijn eindscriptie handschriften in het buitenland
in ogenschouw ging nemen . En daarmee hield het niet op . Ook voor collegae
ging ik met plezier op pad .
Het boek draagt er de sporen van . Het linnen van de band is op veel plaatsen
doorgesleten, een deel van de rug ligt intussen los . Binnenin steken overal
briefjes met aantekeningen en ook in de marges bij de tekst is vanalles en
nog wat bijgeschreven . Een correctie bracht Deschamps eigenhandig in mijn
exemplaar aan . Regelmatig - zeker in de beginjaren en vooral bij de handschriften met berijmde teksten - noteerde ik wanneer ik de beschreven handschriften onder ogen kreeg . Het handschrift-Van Hulthem lag voor het eerstvoor
me op tafel van 29 juni tot en met 1 juli 1977 . Het fragmentarische handschrift
met de levens van Lutgard van Tongeren en Christina de Wonderbare mocht
ik in Amsterdam zien op 14 april 1978, met het handschrift dat ten onrechte
bekend is geworden als het 'Weense handschrift van de Tweede Partie'
werkte ik op 22 en 23 mei 1979 . In 1980 maakte ik voor professor dr C .C .
de Bruin vele reizen naar bijbelhandschriften overal in Europa . Ik benutte die
gelegenheid om ook heel wat andere handschriften grondig to bekijken : in
Munchen het handschrift met Maerlants A/exanders geesten, in Stuttgart het
'Comburgse handschrift', enzovoorts . Ik voelde me een bevoorrecht mens .
Soms had ik pech : de codex met het leven van Lutgard door Willem van
Affligem vroeg ik op 18 december 1980 in Kopenhagen tevergeefs aan : het
lag toen in Gent op de grote Benedictus-tentoonstelling .
Misschien ben ik zonder het to weten maar in elk geval zonder vooropgezet
plan bezig geweest om alle in 1970 to Brussel geexposeerde handschriften
een voor eon toch to zien en in handen to nemen . Wellicht streef ik er in
mijn onderbewustzijn naar om net zoveel handschriften to leren kennen als
Deschamps, want elk handschrift leert je weer nieuwe dingen . In elk geval
staat als het even kan het plezier voorop, want bezig zijn met handschriften is
- in de woorden van Peter Gumbert - ook 'gewoon leuk' .
Natuurlijk, een vergelijking met Handgeschreven were/d van Dini Hogenelst
en Frits van Oostrom uit 1995 ligt voor de hand . Dat is ook een prachtig
boek, mooier zelfs dan de saaie catalogus uit 1970 (1972) . Ik heb er graag
aan meegewerkt, vooral aan de selectie van de illustraties . Handgeschreven
wereld is een lees- en kijkboek en eveneens heel zaakrijk . Maar ik heb het
nog nooit meegenomen naar een bibliotheek en als uitgangspunt gebruikt
voor een kennismaking met weer een van die fascinerende bronnen van onze
Middelnederlandse letterkunde in de ruimste zin van het woord . Die rol blijft
voorbehouden aan mijn 'Deschamps' .
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Aas

Een blik op de rol van notariszoon
Van der Zijpen in Willem Elsschots
Kaas
Willem Bon9ers

Over Willem Elsschots roman Kaas zijn vele boeken volgeschreven . Na een korte inventarisatie van de stand van zaken in het
onderzoek, kiest Willem Bongers in dit artikel voor een nog
ongebruikte ingang tot het werk . Met zijn bespreking van de
invloed van de notariszoon Van der Zijpen op Laarmans' kaasavontuur, blaast hij de discussie over Elsschots meesterwerk
nieuw leven in .

Inleiding

In 2007 is bet honderdvijfentwintig jaar geleden dat Alphonsus Josephus de
Ridder (beter bekend onder zijn pseudoniem Willem Elsschot) in Antwerpen
werd geboren . In de aanloop naar dit Elsschotjaar staat zijn werk in een
ongekende belangstelling . Zo bezorgde Peter de Bruijn voor het Constantijn
Huygens Instituut het Volledig werk, op basis waarvan het Uerzame/d
werk aan de Gouden Reeks van Athenaeum - Polak & Van Gennep werd
toegevoegd .' Daarnaast vervaardigde de onlangs overleden Jan van Hattem
de in 2004 verschenen polemische biografie Willem E/sschot - Mythes bij het
/even en werkt Suzanne Raes momenteel aan de documentaire Erfgenaam
van Elsschot. 2 Ook in internationaal perspectief staat Elsschots werk op de
kaart . Zijn werk is inmiddels in meer dan twintig talen vertaald, met in 2005
als laatste telgen Leimen (tijmen) en Le feu follet (Het dwaallicht) . De Duitse
Kase ging de afgelopen twee jaar zelfs meer dan vijftigduizend keer over de
toonbank . Het succes van Kaas in Duitsland kan onverwacht zijn, in Nederland
en Vlaanderen behoort deze roman al jaren tot de canon .
Zo prijkt Kaas in 'de Nederlandse literaire canon in honderd (en enige) werken' op de negenendertigste plaats, daarbij onder andere de Anton Wachtercyclus van Simon Vestdijk en Van den koe/e meren des doods van Frederik
van Eeden verre achter zich latend . Op deze lijst, die voortkwam uit de canonenquete van de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (dbnl),
komen liefst vijf verschillende werken van zijn hand voor, plus het Uerzame/d
Werk . Elsschot zelf komt als 'klassieke literaire auteur' op de achtste plaats ;
wanneer men slechts de moderne auteurs (1900 tot nu) in ogenschouw
neemt, is hij zelfs goed voor een derde plaats . 3
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Geschreven kaas

Gezien de hierboven geschetste positie van Willem Elsschot in de Nederlandse letteren is het niet opmerkelijk to noemen dat er veel publicaties
over het werk van Elsschot in het algemeen en Kaas in het bijzonder zijn
verschenen . Zoveel zelfs dat Koen Rymenants in zijn beschouwing Ge/ezen
Kaas verzucht : 'Het is maar de vraag of er nog veel nieuws over de tekst
valt to zeggen ( . . .)' (Rymenants 2005, p . 45) Een opmerking die hem er
overigens niet van weerhoudt vervolgens v~~l interessants over de tekst to
schrijven . In dezelfde beschouwing geeft Rymenants beknopt weer welke
benaderingswijzen de literatuur over Kaas tot nog toe hebben gedomineerd .
De afgelopen jaren zijn in de E/sschot-studie twee benaderingswijzen bijzonder prominent geworden : enerzijds een tekstgenetische of editiewetenschappelijke, die zich bezighoudt met de
ontstaans- en publicatiegeschiedenis van het werk, en anderzijds
een biografische, die het /even van de auteur centraal stet .
(Rymenants 2005, p . 46)
Rymenants geeft vervolgens enkele voorbeelden van de biografische
benaderingwijze, zoals de interpretaties waarin Kaas gelezen wordt als
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allegorie van de Bidders carriere in de reclame, of als sleutelroman over de
redactie van het tijdschrift Forum. Een ander bekend fenomeen binnen de
Elsschotliteratuur zijn de interpretaties van Ida de Bidder, die als bronnen voor
biografische informatie van onschatbare waarde zijn gebleken . Ida de Bidder
stelt dat de roman 'de concretisering of symbolisering is van de ontnuchtering
na het verschijnen van Lijmen in boekvorm .' (De Bidder 1994, p . 69) Volgens
haar was De Bidder dusdanig ontgoocheld door het floppen van Lijmen dat
hij als schrijver tien jaar tang zweeg (van 1923 tot 1933) en pas weer door
Jan Greshoff (volgens Ida de Bidder in de roman vertegenwoordigd door Van
Schoonbeke) uit de impasse werd gesleurd .
Hiermee komen we bij een ander aspect van de literatuur over Kaas waar
Rymenants aandacht aan besteed : het schijnbaar wonderbaarlijke ontstaan
van de roman . Het werk zou in veertien dagen geschreven zijn, na een aansporing van Jan Greshoff, redacteur van Forum, op 21 januari 1933 . Het is
geen nieuws dat deze anekdote, hoewel in de Elsschotstudie zeer hardnekkig gebleken, als mythe kan worden afgeserveerd . Zowel Peter de Bruin in
zijn verantwoording bij de 1/olledig Werk-uitgave van Kaas als Koen Rymenants in zijn beschouwing wijzen op de relativiteit van Elsschots 'zwijgen' en
de bescheidener rot van Greshoff in het doorbreken daarvan . Er verscheen
immers een herdruk van Lijmen in 1932 en in Forum werden enkele 'Verzen van vroeger' geplaatst . Bovendien was Elsschot al eerder bezig met de
gedachte aan een nieuw werk, getuige een brief op 6 september 1932 van
Ary Delen aan Jan Greshoff, waarin Delen verheugd meedeelt dat De Bidder
weer gaat schrijven : 'Hij zal waarschijnlijk iets nieuws beginnen, een verhaal
in brieven .' 4
Het vervolg is bekend : 'waarschijnlijk iets nieuws' groeide uit tot vermoedelijk Elsschots meest gelezen roman . Zelf vond hij deze roman zijn meest
geslaagde, zo bekende hij aan Frans Buyens, omdat hij er, naar zijn men ing,
evenwichtig in heeft uitgebeeld 'de pijnlijke gemoedstoestand, de tragiek van
een man die door de omstandigheden gedwongen wordt een yak uit to oefenen dat helemaal in strijd is met zijn karakter, zijn aanleg, zijn temperament . . .'
(Buyens 1978, p . 25)

'Bondiger en juister kan het niet'S

De inhoud van de roman komt kort samengevat op het volgende neer .
Frans Laarmans, klerk bij de General Marine and Schipbuilding Company
to Antwerpen, maakt op de begrafenis van zijn moeder kennis met een
hooggeplaatste vriend van zijn broer Karel . Deze vriend, Van Schoonbeke
genaamd, nodigt hem uit eens tangs to komen . Frans doet dit en na enkele
bijeenkomsten biedt Van Schoonbeke hem de kans via een Hollandse vriend
(Hornstra) algemeen vertegenwoordiger in kaas to worden voor Belgie en het
Groothertogdom Luxemburg . Laarmans besluit de uitdaging aan to gaan en
neemt onbetaald ziekteverlof op de scheepswerf . De kaas stijgt hem echter
naar het hoofd en hij blijkt al spoedig ongeschikt voor de handel . Hij zegt zijn
agentschap bij Hornstra op en gaat weer terug naar de werf . Gelouterd door
het kaasfiasco bezoekt hij het graf van zijn moeder en de roman eindigt met
de bekende woorden : 'Brave, beste kinderen . / Lieve, lieve vrouw .' (Kaas : h .
24, p . 492)6
Doch wie het boek Kaas heden ten dage openslaat, komt meer tegen
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alvorens het verhaal to kunnen lezen . De roman wordt voorafgegaan door
vier zogenaamde parateksten : teksten die feitelijk buiten de roman staan,
maar wel in samenhang daarmee gelezen dienen to worden . Het betreft hier
een 'Opdracht' (gedicht met de titel 'Aan Jan Greshoff'), een 'Inleiding' met
poeticaal signatuur, een lijst met 'Personages' en een opsomming van de 'Elementen' . Vooral de inleiding is interessant, omdat zeer duidelijke stellingen
worden geponeerd over kunst in het algemeen en literatuur in het bijzonder.
Wie het slot niet uit het oog verliest za/ vanze/f alle langdradigheid
vermijden omdat hij zich te/kens afvragen zal of ieder van zijn details
we/ bijdraagt tot het bereiken van zijn doel . En hi] komt dan spoedig
tot de ontdekking dat iedere b/adzijde, iedere zin, ieder woord, iedere punt, iedere komma het doel nader brengt of op afstand houdt .
Want neutraliteit bestaat niet in kunst . Wat niet nodig is dient
geweerd en waar het met een personage kan is een menigte overbodig. (Kaas : Inleiding, p . 462)
Voor dit artikel is vooral die laatste zin van belang . In het Elsschotonderzoek
is namelijk vooralsnog geen expliciete aandacht gewijd aan een personage
dat mijns inziens interessant is om nader to bekijken . Niet zozeer om to
achterhalen wat de auteursintentie zal zijn geweest bij het opnemen van dit
personage in de roman, maar om de mogelijke functie van dit personage to
analyseren en interpreteren . Vandaar dat ik de rest van deze beschouwing zal
wijden aan een interpretatie van Kaas door een tot nu toe ongebruikte ingang
in dit werk to nemen : de rot van de jonge notariszoon Van der Zijpen .

Wees

Om to begrijpen waarom hoofdpersoon Laarmans zich in het kaasavontuur
stort en hoe dit in verband staat met de jonge Van der Zijpen, is het eerst
noodzakelijk naar de achtergrond van deze gebeurtenissen to kijken . Van
belang hierbij is de rot van de moeder, die volgens de lijst met personages
'kinds en stervend' is (Kaas : Personages, p . 429) en in het tweede hoofdstuk
dan ook komt to overtijden .
Op een kwetsbaar moment in zijn leven komt Frans Laarmans in contact
met een invloedrijk man : Albert van Schoonbeke . Ze ontmoeten elkaar op de
begrafenis van Frans' moeder . Zijn vader is dan 'een jaar of vijf dood' (Kaas :
h . 1, p . 431), wat hem nu dus tot wees maakt . De dood van (een van beide)
ouders is in de literatuur een bekend thema, waarbij het rouwproces meer
dan eens als 'dweilen met de tranenkraan open' kan worden gekarakteriseerd . Niet bij Elsschot . Zoals Kees Fens terecht opmerkte : 'In de eerste
twee hoofdstukken van Kaas krijgt de ontroering trouwens bijna nergens kans
to ontglippen . Elke poging wordt hard en vaak rauw gesmoord .' (Fens in KetsVree 1982, p . 213)
Hoewel Elsschots hoofdpersoon Laarmans dus de indruk wekt het overlijden van zijn moeder onbelangrijk to vinden '[ilk zou er niet van gewagen
( . . .) was het niet dat ik daardoor met mijnheer Van Schoonbeke in betrekking
gekomen ben .' (Kaas : h . 3, p . 436), wijzen enkele tekstplaatsen in een andere
richting .
Allereerst is daar de rouwband die hem niet past : een teken van ontken49

fling en verdrukking van het gemis . Terug uit Nederland, alwaar hij het contract met kaashandelaar Hornstra heeft gesloten, verzucht hij zijn spijt dat zijn
moeder niet heeft gewacht met sterven . (Kaas : h . 5, p . 446) Vervuld van het
kaasplan, wil hij zijn 'hele ziel in die kaas leggen .' (Kaas : h . 5, p . 447) Ondanks
deze kaassubstitutie blijft het ontbreken van moeder een rol spelen . Wan neer
hij bijvoorbeeld zijn eerste telefoon aanschaft, vindt hij het 'vreselijk jammer
dat mijn moeder dat alles niet meer heeft mogen medemaken .' (Kaas: h . 8, p .
458)
Verkerend in de illusie dat hij als kaashandelaar op eigen benen staat en dus
niet meer de afhankelijke nederige klerk is, ergert hij zich eraan als zijn schijnautonome positie betwist wordt . Over de medewerker van het Blauwhoedenveem die hem aanraadt op kantoor tangs to komen, staat er : 'Die vaderlijke
uitnodiging werkte prikkelend op mijn zenuwen want het was net of ze mij,
met mijn kazen, onder hun hoede namen . En ik heb van niemand bescherming nodig, evenmin als ik dat notariskind met al zijn geld nodig heb .' (Kaas :
h . 10, p . 461) De oppositie tussen van niemand bescherming nodig hebben
en een vaderlijke uitnodiging springt hier in 't oog, naast de taalgrap . In de
tweede zin wordt tevens, op onbenadrukte wijze, gerefereerd aan notariskind
Van der Zijpen, waarover later meer .
Als zijn kaastestament in hoofdstuk achttien gemaakt lijkt to zijn, denkt hij
opeens aan zijn moeder en realiseert zich dat zij hem deze ramp bespaard
zou hebben . De bescherming die hij eerst dacht niet nodig to hebben, blijkt hij
toch to verlangen . Dit verlangen komt het sterkst over hem als zijn nederlaag
compleet is en hij zich in zijn eigen huffs verstopt heeft voor kaashandelaar
Hornstra, die met hem de proefzending wit afrekenen : "t is alsof ik in bed
door een liefdevolle hand wordt toegedekt' . (Kaas: h . 19, p . 488) Hierin is de
hand van de moeder to herkennen, die haar jongen (al is hij bijna vijftig jaar)
behoedt voor de harde buitenwereld . In het voorlaatste hoofdstuk gaat Laarmans op bezoek bij het graf van zijn moeder . Deze grafscene staat voor de
omarming en acceptatie van zijn verdriet over het verlies, onder het mom van
het helen van de kaaswond . Kaas gold als stopmiddel voor zijn ziel ter verdrukking van het verdriet om het verlies van zijn moeder . Nu die kaas verdwenen is, resteert slechts de holte van dat verdriet : de cyclus die begon op het
kerkhof met de ontmoeting met Van Schoonbeke is met dit kerkhofbezoek
dus voltooid . Of, zoals Jan Villerius het verwoordde : 'De beide slothoofdstukken verwijzen nadrukkelijk naar de beide aanvangshoofdstukken, en daardoor vertoont het boek wat men zou kunnen noemen een aba-vorm (2+20+2
hoofdstukken) .' (Villerius in Kets-Vree 1982, p . 217)

Van Schoonbeke

Gezien de positie waarin Laarmans zich na de dood van zijn moeder verkeert,
is hij een gemakkelijke proof voor een persoon als Van Schoonbeke . De vraag
is echter waarom deze succesvolle man iemand als Laarmans aan zich zou
willen binden . Een antwoord zou kunnen liggen in de rol van broer Karel, de
schakel tussen Van Schoonbeke en Laarmans . Het is immers denkbaar dat
de twaalf jaar oudere broer zijn positie als vriend van Van Schoonbeke heeft
aangewend om de man over to halen een betrekking voor zijn jongere broer
to regelen . Toch is dit geen plausibele verklaring . Wanneer Frans zijn broer
inlicht over zijn voornemen vertegenwoordiger voor Hornstra to worden,
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raadpleegt Karel eerst Fine, Frans' vrouw, en stelt dan : 'In jouw plaats zou
ik eerst terdege nadenken, beste kerel .' (Kaas: h . 7, p . 452) . Karel heeft dus
duidelijk niet bij Van Schoonbeke bedongen om voor zijn broertje een baan to
regelen .
De vraag blijft dus welk belang Van Schoonbeke heeft bij het betrekken van
Laarmans bij zijn vriendengroep . Dat hij er niet in thuishoort is duidelijk : hij is
geen ondernemer, bezoekt geen dure restaurants in heel Europa en kan ook
op relationeel gebied nergens over meepraten . Niet alleen vraagt hij zichzelf
of waarom Van Schoonbeke hem heeft uitgenodigd, hij verbeeldt zich dat de
andere bezoekers dat ook doen .
[Z]ij beginnen mij in de gaten to houden en vragen zich zeker of hoe
Van Schoonbeke ertoe gekomen is mij gastvrijheid to verlenen . ( . . . )
Met de week werd het mij duidelijker dat mijn vriend in mij een hinderlijke protege heeft en dat het zo niet kon blijven duren, toen hi]
ml] verleden woensdag plotseling vroeg of ik er niets voor voelde
vertegenwoordiger in Belgie van een grote Nederlandse firma to
worden . (Kaas : h . 3, p . 440)
Hiermee is het raadsel nag niet opgelost . Voor Laarmans (die eerst overwoog
om niet meer naar de kletspartijen van Van Schoonbeke to komen, maar
niet durfde to weigeren omwille van zijn broer) is duidelijk geworden wat
de functie van de bezoeken was, maar de lezer blijft met vragen zitten . In
eerste instantie kan men op basis van de uitnodiging van Van Schoonbeke
denken dat hij voor de vriendschappelijke firma van Hornstra bemiddeld heeft
am een agent to vinden en omwille daarvan Laarmans in zijn vriendenkring
duldt . Wanneer echter duidelijk wordt dat Laarmans zijn agentschap bij
Hornstra heeft opgezegd, vraagt Van Schoonbeke waarom hij niet meer
naar de bijeenkomsten komt . Hiermee is de gedachte van de baan dat Van
Schoonbeke slechts zou handelen ten gunste van Hornstra : die is immers van
het toneel .
Desalniettemin is er jets wat Van Schoonbeke niet weet op het moment
dat hij Laarmans opnieuw uitnodigt voor de wekelijkse bijeenkomst ; iets wat
wel eens van groot belang zou kunnen zijn voor zijn positie ten opzichte van
Laarmans . Sterker nog : nergens in het boek wordt de suggestie gewekt dat
er iemand buiten Laarmans - en natuurlijk de lezer - op de hoogte is van dit
feit, terwijl juist daar mogelijk de sleutel ligt tot de opmerkelijke houding van
Van Schoonbeke .

Van der Zijpen

De eerste maal dat Van der Zijpen ter sprake komt, is in een gesprek dat
Laarmans met Van Schoonbeke heeft bij het afscheid nemen na weer een
kletspartij . "'A propos," vertrouwde hij mij toe, "notaris Van der Zijpen heeft
mij verzocht u zijn jongste zoon aan to bevelen voor een eventuele associatie .
Geld hoor, veel geld en nette mensen ."' (Kaas : h . 9, p . 459)
Dat Laarmans in eerste instantie niet begrijpt wat hier met een associatie
bedoeld wordt, blijkt duidelijk uit zijn reactie (uiteraard niet hardop uitgesproken) : 'Ik de vruchten van mijn werk met de eerste de beste delen? Ik denk er
niet aan . Dat jongmens bij de General Marine aanbevelen om daar mijn plaats
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in to nemen, dat is iets anders .' (Kaas : h . 9, p . 459) . Deze reactie van Laarmans volgt logischerwijze uit de informatie die hij heeft over het agentschap :
'Er was geen geld voor nodig .' (Kaas: h . 3, p . 440)
Ruim een maand na de aankondiging van Van Schoonbeke komt de jonge
Van der Zijpen op bezoek . Nu blijkt de aard van de associatie . De jongen wil
de Gafpa gebruiken om zijn vader geld afhandig to maken .
"Mijn vader is bereid uw Gafpaonderneming to commanditeren .
(. . .)" "Ik word dan uw vennoot tegen een vierde of vijf vierden van
de winst en een maandelijks sa/aris van vierduizend frank. U neemt
iedere maand o6k vierdui2end op, dat spreekt vanze/f. (. . .) Wat mijn
aandeel in de winst betreft, dat krijgt u cadeau. Is dat Been prachtig
voorstel?" (Kaas : h . 18, p . 483)
De oplettende lezer zal direct opmerken dat voor Laarmans nu zijn grote slag
to slaan is . Het voorschot dat hij van Hornstra zou ontvangen was immers
driehonderd gulden per maand, meer dan het dubbele van zijn loon bij de
General Marine and Shipbuilding . (Kaas : h . 5, p . 445) Uitgaande van twintig
frank in een gulden, komt Van der Zijpens voorstel neer op tweehonderdvijftig
gulden per maand, waarvoor hij niets anders hoeft to doen dan de jongen
diens deel van het geld to brengen .
Gemangeld door de hele kaasaffaire, die zich voornamelijk in zijn hoofd
heeft afgespeeld, ziet hij deze kans niet . Let wel : hoewel de lezer door het
gebruikte vertelperspectief zeer dicht op de handeling zit en dus de hele 'mislukking' van nabij gevolgd heeft, blijkt bij nauwkeurig volgen van de feitelijke
gebeurtenissen dat nog geen man overboord is . De kaas die Laarmans heeft
is goed verpakt en opgeslagen : daar wordt hij zelfs nog mee gefeliciteerd via
Van Schoonbeke . Drie dagen nadat hij zijn opzegbrief aan Hornstra schreef,
blijkt dat een van zijn eigen agenten, ene Rend Viaene uit Brugge, ruim een
vijfde van de twintig ton kaas heeft verkocht . (Kaas : h . 22, p . 489) Men herinnere zich dat de zending van Hornstra nog maar een proefzending was, het
aantal kazen van een volgende zending kon zowel naar boven als naar beneden bijgesteld worden . Als Laarmans de tegenwoordigheid van geest had
gehad de mogelijkheid to zien die Van der Zijpen hem bood en dus gewacht
had met zijn brief naar Hornstra, had hij niet alleen het geld van Van der Zijpen
in zijn zak kunnen steken, maar ook nog kunnen verdienen aan zijn agentschap . Maar het fundament onder dat agentschap, de almaar zwakker wordende gemoedstoestand van Laarmans naar aanleiding van het overlijden van
zijn moeder, bleek niet sterk genoeg . Over de tragische afloop van de kaashandel die reeds in dit begin besloten ligt, schrijft De Bidder zelf in een brief
aan Menno ter Braak : 'Het begin moest vooral dienen om direkt inzicht to
geven in de gevoelige persoon/ijkheid van de hoofdpersoon . Wat volgt profiteert daarvan, al geeft de gewone lezer zich daar zoo geen rekenschap van .'
(Brieven : p . 105-106)'
Over Laarmans' repliek tegen Van der Zijpen lezen we slechts hat volgende : 'Ik heb geantwoord dat ik er over moest nadenken en dat ik hem via
Van Schoonbeke bescheid zou geven .' (Kaas : h . 18, p . 483) Nergens uit de
tekst die volgt blijkt dat hij er daadwerkelijk over nadenkt : de frase lijkt eerder
bedoeld om zijn ongenode gast zo snel mogetijk de deur uit to werken . Het is
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waarschijnlijk dat Van der Zijpen zijn partner in crime Van Schoonbeke inlicht
over de uitkomst van het gesprek, waardoor deze Laarmans opbelt om to vragen of hij nog wil komen . Dat de Gafpa het contact met Hornstra verbroken
heeft, is voor hem irrelevant : er is geen werkelijke kaashandel nodig, alleen
een bedrijfsnaam en een zetbaas .

Illustratie Ray Jones

Pion Laarmans

Het eind van hoofdstuk tweeentwintig is de culminatie van dramatische
ironie in deze roman . De lezer weet dat Laarmans weer bij de werf werkt
en niets meer van enige handel wil weten . Bovendien weet de lezer dat Van
Schoonbeke op de hoogte is van de verhouding tussen Van der Zijpen en
Laarmans, terwijl hij ten overstaan van de rest van het gezelschap doet alsof hij
de twee aan elkaar moet voorstellen . Eenzelfde initiatieritueel (het voorsteilen
van mensen aan elkaar en aan de groep door Van Schoonbeke) zagen we al
toen de verhoudingen in de groep voor de eerste maal wezenlijk veranderde,
namelijk toen Laarmans officieel groothandelaar in voedingswaren werd en
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Van Schoonbeke hem 'aan zijn vrienden opnieuw voorstelde alsof zij mij voor
't eerst zagen .' . (Kaas : h . 5, p . 446) Nu is het Van der Zijpen die opgenomen
wordt in de groep, ten koste van de inmiddels overleden advocaat .
Deze wisseling is opmerkelijk to noemen en verdient derhalve extra aandacht . De kring van Van Schoonbeke is to bestempelen als een typisch old
boys network: een kluwen welgestelde en invloedrijke mannen waar men
zomaar niet inkomt . De oude advocaat lijkt hier met de komst van Laarmans
buiten to vallen . Laarmans merkt al op dat hij '[m]inder geld heeft dan hij
voorwendt to bezitten . Hij is nu de minste van het gezelschap ( . . .) en maakt
van iedere gunstige gelegenheid gebruik om zijn glas to ledigen . Het is hem,
geloof ik, alleen am de wijn to doen .' (Kaas: h . 9, p . 459)
De twijfel aan de welgesteldheid van de oude advocaat wordt nog eens
gevoed door het felt dat bij aanvang van Laarmans kaasactiviteiten iedereen
in de kring een bol kaas afneemt, terwijl de oude in een onderonsje vraagt of
hij ook een halve bol mag afnemen . Laarmans staat hem dit toe, omdat hij die
avond als verdediger van de Gafpa optrad . Dat op deze verdediging direct een
verzoek volgde tot het proeven van de kaas, is hem even ontschoten .
'Hetzelfde geklets, dezelfde gezichten, maar zonder die oude advocaat
met zijn halve bol, want die is dood . In zijn plaats zie ik de jonge Van der Zijpen zitten, die nog steeds niet weet of ik mij lenen zal tot het aftappen van
die tweehonderdduizend pop .' (Kaas : h . 22, p . 490) Niets is veranderd in de
groep, behalve de het inruilen van een onbetekenend geworden figuur voor
een veelbelovende jongeman . De prestigebalans in de groep Van Schoonbeke is weer op peil .
De hele kaashandel was een vooropgezet plan van Van Schoonbeke en Van
der Zijpen om de oude notaris via een dekmantel geld afhandig to maken .
Voor dit plan was iemand van buiten de eigen kring nodig : een zetbaas, een
pion . Deze pion is Laarmans . Dat hij geschikt is als ondergeschikte, blijkt uit
verschillende verhaalfeiten .
Zo is daar het in 1941 ingelaste hoofdstuk vijftien . (Brieven : p . 432-433) $
Dat hoofdstuk behandelt een in hoofdstuk elf aangekondigd presidentschap
van de Vakbond der Belgische Kaashandelaars . (deze aankondiging zal er als
los eindje ook bij publicatie in Forum in 1933 al in) 9 Hierin wordt de passiviteit van Laarmans op de spits gedreven . Omdat hij niet wil dat heel Belgie
kan lezen dat hij een kaasleider is, verklaart hij tegenover de mannen van de
Vakbond dat hij hen niet wil vertegenwoordigen . Na enig aandringen doet hij
toch wat hem is opgelegd . In de kamer van de directeur-generaal wordt het
hele gebeuren hem teveel en 'besluit' hij to stoppen met de kaasmalaise .
De manier waarop dit gebeurt, doet letterlijk denken aan het verschuiven van
een pion . 'En opeens schoof mijn stoel als vanzelf achteruit . Ik stond recht en
met een woeste blik op die vier verkaasde lummels verklaarde ik, met luide
stem, dat ik er genoeg van had .' (Kaas : h . 15, p . 477) Door de indirecte rede
die hier toegepast wordt, ontstaat een grotere Erzahldistanz en wordt de passiviteit van kaaslijder Laarmans onderstreept . Op het toppunt van passiviteit
ontstaat zodoende de ommezwaai . Het ironische hiervan is dat Laarmans zich
steeds last gebruiken als pion, behalve op het moment supreme. Dit werpt
een ander licht op Laarmans eigen conclusie : 'Ik geloof dat het mij overkomen is omdat ik to meegaand ben .' Het tegendeel lijkt juist : als Laarmans net
op het goede moment iets meegaander was geweest, had hij nooit meer de
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nude slavenketting om zijn enkel hoeven smeden . (Kaas : h . 20, p . 488) Of dit
tot dezelfde catharsis zou leiden die nu optreedt aan het Bind van de roman
is uiteraard maar de vraag, maar de eens zo triomfantelijke constatering 'En
ik heb van niemand bescherming nodig, evenmin als ik dat notariskind met al
zijn geld nodig heb', krijgt in deze lezing wel een wrange nasmaak . . . (Kaas : h .
10, p . 461)
Willem Bon9ers is derde1jaars student Nederlandse Taal en Cultuur aan de Universiteit
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Wie is Laarmans in
hemelsnaam?

Over de religieuze aspecten in Elsschots werk en hun relatie
met het leven van de schrijver
Marcel van den Hoeven

De relatie tussen een auteur en zijn werk is altijd discutabel . Wij
hebben niet de technische mogelijkheden om iemands gedachten
to lezen, dus om een schrijver to doorgronden kunnen wij slechts
afgaan op zijn uitspraken of beschrijvingen van mensen uit zijn
directe omgeving . Verder is het nog maar de vraag in hoeverre er
een verband is tussen een roman en de psyche van een auteur . Toch
wordt een dergelijke relatie vaak gelegd, met name bij auteurs die
zich daar goed voor lijken to lenen . Naar aanleiding van de religieuze
aspecten in enkele romans van Willem Elsschot, onderzoekt Marcel
van den Hoeven in dit artikel wat het verband is tussen de schrijver
en zijn werk .
De romans van Willem Elsschot, pseudoniem van Alfons de Ridder, vertonen
vaak opvallende gelijkenissen met zijn leven . Zo lijkt Villa des Roses (ii)
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terug to slaan op zijn periode in Parijs, zijn er in Een Ontgoocheling (1914)
vele parallellen met zijn eigen jeugd to ontdekken en doet de ontvoering
van `de Leeuwentemmer' in de gelijknamige roman sterk denken aan de
ontvoering van zijn eigen kleinzoon . verder hielp De Ridder zelf mee aan de
totstandkoming van deze interpretatie door uitspraken over zijn veelgebruikte
hoofdpersoon, zoals : `Laarmans, dat ben ik .' (Surmont i994, p . 133)
Het is echter de vraag in hoeverre de vergelijking tussen het leven van De
Bidder en het werk van Willem Elsschot terecht is . De overeenkomsten zijn
namelijk slechts zichtbaar aan de oppervlakte van de teksten . En is het niet
zo dat literaire teksten als autonome fenomenen telkens mogelijkheden tot
verschillende interpretaties blijven bieden?
Dit is de reden dat ik in mijn analyses op zoek ben gegaan naar deze
andere betekenis(sen), waarbij ik die heb geprobeerd to achterhalen
op basis van de teksten alleen . In dit artikel wil ik aantonen dat een ver57
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Literatuur slechts verklaren aan de hand van het leven van de schrijver, zet de auteur feitelijk achter tralies .
Illustratie Siegfried Woldhek

gelijking tussen het werk en het leven van Elsschot niet zomaar to maken
is . Hierbij zal ik mij concentreren op de religieuze aspecten in twee van
Elsschots romans : De Uerlossing en Het Dwaallicht. In deze romans speelt
religie een grotere rol dan in Elsschots andere werken .
Ik heb voor de religieuze aspecten gekozen omdat zich rond het (anti)religieuze karakter van De Bidder vele mythes hebben gevormd . Ik zal dan
ook eerst laten zien hoe deze mythevorming ontstaan is, voordat ik me
richt op de analyse van de romans .
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De Ridder en zijn ongeloof

Over het goddeloze karakter van De Ridder is in de loop der jaren een
beeld ontstaan dat op zijn minst in twijfel kan worden getrokken . Allereerst
groeide hij op in een vrijzinnig en liberale omgeving . (Van Hattem 2004,
p . 14) De vrijzinnigheid van wader De Bidder hield niet automatisch in dat
hij atheistisch was, maar slechts dat hij een andere kijk had op bijvoorbeeld
het onderwijs dan de conservatieve katholieke kerk .
De Bidder insinueerde gedurende zijn gehele leven vaak dat religie weinig
voor hem betekende . Het was hoogstens iets waar hij later, als hij oud was en
als `de newel zou vallen', mee bezig zou zijn . (De Ruiter en Bekkering in KetsVree 1982, p . aS4) Er is in de verzameling brieven van De Bidder aan Vic
van de Reijt een aantal voorbeelden dat dit onderstreept . Zo schreef hij op
r maart i94o aan zijn Nederlandse vriend Andries Kaas : `Dat schrijven vervangt het geloof waaraan het mij totaal ontbreekt' . (Brieven i993, p • 3g7) '
Soms lijkt hij zich zelfs bewust of to willen zetten tegen de rooms-katholieke kerk.
Hierbij de definitieve versie van BORMS.2 Ik heb er namelijk nog
een strophe aan toegevoegd, namelijk de laatste v66r de Opdracht,
en wel om het voor onze katholieke vrienden, de schijthuizen die
voor B. iets hadden kunnen doen, heelemdal onaannemelijk to
maken . (Brieven 1993, p . 658)'

Maar over het algemeen lijken de antireligieuze gevoelens van De Bidder
niet zo sterk to zijn geweest dat hij bewust heeft willen choqueren met
zijn literaire werk . Toen hij bijvoorbeeld zijn zesde roman Tsjip (1934)
voltooide, wilde hij deze graag geplaatst zien in het blad Forum waaraan
zijn goede vriend Jan Greshoff nauw verbonden was . De gelovigen van de
redactie bleken echter moeite to hebben met passages over de Onbevlekte
Ontvangenis en Leda en de zwaan . In dit geval bleek De Bidder concessies
to willen doen : hij stelde voor om `Onbevlekte Ontvangenis' to vervangen
door `Heilige Boodschap' om zo de Ledapassage to kunnen handhaven .
Ik weet het niet, maar mij dunkt dat de gewraakte passus, nu er Heilige Boodschap stoat, in plaats van 0 . 0. (Onbevlekte Ontvangenis),
veel minder aanstotelijk moet zijn don toen er Onbevlekte Ontvangenis stond. Mochten julie van mening zijn dot het verschil zoo
groot is dot Leda er nu mee door kan, loot het mij don weten want
don loot ik ze staan . Zoo niet, don goat zij er uit zooals afgesproken
( . . .) (Brieven r993, p. i68)`
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In het vervolg van de zin blijkt echter dat De Ridder in de toekomst toch
aan zijn oorspronkelijke tekst zal vasthouden en dus niet zal zwichten voor
censuur: `( . . .) tot die beeldstormerij door Van Kampen weer goed worth
gemaakt .' (Brieven 1993, p . 168) 5
Aan zijn collega en vriend Louis Paul Boon laat hij weten hoe hij er werkelijk over denkt:
Gij zijt teruggeschrikt voor den banvloek van de R.KK kerk . En dut
mag een kunstenaar niet. Een schrijver moet pal staan als het ogenblik char is. Niet dat men dergelijke situaties zoeken moet en zeker
niet met de bedoeling schandaal to verwekken, maar wanneer men
eenmaal verstrikt is in dergelijke verhoudingen, dan moet men op
den ingeslagen weg ook consequent doorgaan . (Brieven 1993, p. Si3) 6

Dit citaat lijkt kenmerkend voor de manier waarop De Ridder aankeek tegen
religieuze gevoeligheden in zijn werk . Zakenman als hij was, probeerde hij
zo min mogelijk mensen tegen het zere been to schoppen met zijn werk,
ook omdat religie hem schijnbaar niet veel interesseerde . Maar wanneer het
werk geschreven was, deed het er niet toe wat men er van dacht: aan de
autonomie van zijn werk kon niet getornd worden . Zeker niet wanneer hij
het zelf goed geschreven vond .

'ik zal bet je wel betaald zetten, vriend

De Uerlossingis de strijd tussen de Kips'Devrijdenker
rodain
en socialist
Pol van Domburg en de katholieke pastoor Kips . Hun geloofsovertuiging
(de vrijdenkerij van Pol zou ook als geloof betiteld kunnen worden) neemt
radicale vormen aan . Deze strijd moeten beiden uiteindelijk met de
dood bekopen wanneer Pol op zijn sterfbed de pastoor doodschiet en ze
tegelijkertijd sterven . Hiermee is de roman echter nog niet teneinde, want
er volgt nog een aantal hoofdstukken waarin Pols dochter Anna, ook een
hoofdpersonage, probeert vergiffenis voor haar wader of to dwingen door
zich geheel aan God to wijden .
Door de radicale geloofsovertuiging van beide hoofdpersonages ontstaat in
De Uerlossing een duidelijke binaire oppositie tussen het katholicisme en de vrijdenkerij . Een groot deel van de roman wordt er verteld vanuit de vrijdenker
Pol . Dit zorgt ervoor dat de lezer geneigd zal zijn om zich met hem verbonden
to voelen en zodoende to sympathiseren met de vrijdenkerij en zich to keren
tegen het katholicisme . Dit is de reden dat de roman op het eerste gezicht een
aanklacht tegen het katholicisme lijkt . De vraag is echter hoezeer de roman een
eenduidige keuze tussen het katholicisme en de vrijdenkerij legitimeert .
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De oppositie tussen beide geloven komt het duidelijkst naar voren in
de tegenstellingen tussen de verschillende personages, Kips, Pol en
Anna. Omdat Kips een round character is, is het moeilijk een eenduidige
beschrijving van dit personage to geven . Een omschrijving die mijns inziens
typerend is en ook twee belangrijke componenten bevat is de volgende .
Het was een stuurse man, die maar een oog had. Hij keek niet naar
de grind, liep met grate schreden als iemand die een broek aan heef-t
in plaats van een lijfrok, prevelde geen gebeden onder 't wandelen
en had niet eens een kerkboek bij zich. (De Uerlossing, h. 8, p . 184)

Het eerste wat hieraan opvalt, is dat Kips negatief beschreven wordt : `Het
was een stuurse man'. Het opvallendst is echter het feit dat in deze passage
de nadruk ligt op eigenschappen en gewoontes van Kips die als antireligieus
bestempeld zouden kunnen worden . Dat zou je toch niet van een pastoor
uit die tijd verwachten . Op deze paradox kom ik later nog terug .
Anna, de jongste dochter van Pol, wordt in het algemeen beschreven als
een zachtaardig meisje dat boven alles wil dat haar vader na zijn dood verlost worth van het vagevuur . Het opvallendst aan Anna is haar grote toewijding aan haar wader en aan God . Haar vroomheid neemt vaak radicale
vormen aan . Deze radicale geloofsbeleving, zeker na de dood van Pol, zorgt
ervoor dat Anna het aardse leven totaal verwaarloost . Anna's vroomheid
wordt vaak karikaturaal beschreven.
Het belangrijkste personage dat met de vrijdenkerij in verband kan
worden gebracht, is Pol van Domburg . Voor een goed begrip : in de negentiende eeuw is vrijdenkerij steeds meer een synoniem voor atheTsme
geworden en antipathie tegen autoriteit is een belangrijk kenmerk van vrijdenkerij . (Bekkers 2003)
Zowel het atheisme als het gebrek aan autoriteitsgeloof komen uitgebreid
naar voren in het conflict tussen Pol van Domburg en Kips . Mijns inziens
is de antipathie tegen autoriteit voor Pot echter een belangrijker onderdeel
van zijn vrijdenkerschap dan het atheisme . Dit wordt allereerst duidelijk
door de relatie tussen Pot en de graaf, die de grond beheert waar Groendal toe behoort . Terwijl de andere bewoners van Groendal zich gewillig
neerleggen bij de macht van de graaf, komt Van Domburg niet zomaar in
opstand tegen de hegemonie van de grootgrondbezitter.
Maar ook door de relaties van Pot met de verschillende pastoors worth
duidelijk dat hij zich niet zozeer verzet tegen religiositeit, maar tegen autoriteit . Dit komt vooral naar voren door het feit dat hij de confrontatie met
de zachtaardige pastoor Holemans, de voorganger van de radicalere Kips,
niet opzoekt. Pas wanneer Kips verschijnt, die zijn invloed duidelijker laat
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gelden, ontstaat de echte strijd tegen het katholicisme .
De overige vrijdenkers in deze roman zijn flat characters, in tegenstelling
tot Pol van Domburg: ze worden vaak karikaturaal neergezet . Zoals het
bovenstaande laat zien, speelt de scherpe oppositie tussen het katholicisme
en het socialisme een grote rol in deze roman . Deze oppositie ontstaat
doordat de twee geloofsstromingen haast karikaturaal zijn neergezet . Hierdoor ontstaat tegelijkertijd een ironisch effect .

'Een pracht van een kardinaal' 8
Naast het gebruik van opposities vallen de paradoxen op in Elsschots roman .
Hierbij geeft hij bepaalde personages kenmerken die tegengesteld lijken aan
hun katholieke of socialistische geloofsopvattingen . Vaak doet hij dit door
middel van beeldspraak . In een passage waarin de socialist en atheist Van
Hemeldonck met twaalf handlangers het dorp Groendal betreedt, worden
Van Hemeldonck en zijn handlangers een aantal maal vergeleken met Jezus
en zijn twaalf discipelen : "`De graafl" riepen de twaalf apostelen als een
man.' (De Uerlossing.• h. 9, p. i86)
Het meest gebruikt Elsschot het stijlfiguur van de paradox echter met
betrekking tot Pol en Kips . Met name hun karakters zijn tegengesteld . Zo
wordt Pol, in tegenstelling tot de andere vrijdenkers, zelden lachend opgevoerd; terwijl Kips als een luidruchtig persoon gerypeerd wordt, in tegenstelling tot de andere katholieke personages . Een enkele maal worth Pol
zelfs expliciet als klerikaal getypeerd en Kips als antireligieus . Het beste
voorbeeld hiervan is de passage waarin zij beiden voor het eerst tegenover
elkaar staan.
Behalve zijn %frok had Kips niets van een geestelijke . Hij had het
voorkomen van een veldheer, van iemand die steeds gebieden moet
en onmogelijk kan gehoorzamen, terwijl Pol met zijn hoog voorhoofd, zijn bittere mond en zijn vaal gezicht een pracht van een
kardinaal zou geweest zijn . (De Verlossing.• h. io p . 191)

Deze paradoxen zorgen ervoor dat beide personages in mijn ogen
onmogelijk gezien kunnen worden als eenduidige symbolen voor ofwel het
vrijdenkersschap ofwel het katholicisme .

Aanklacht tegen het katholicisme?
Door de scherpe opposities lijkt de roman to gaan over de tweestrijd tussen
het katholicisme en de vrijdenkerij . De paradoxen die Elsschot gebruikt,
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laten echter zien dat dit niet het geval is . Uit deze tegenstellingen blijkt
namelijk dat het niet de geloofsovertuiging van Pol en Kips is die zorgt
voor de strijd die zij leveren, maar de karakters van de beide personages . De
paradoxen zorgen er dus als het ware voor dat de beide personages los van
hun geloofsovertuiging komen to staan en dat ze zelfs inwisselbaar zijn : Pol
had met gemak de kardinaal kunnen zijn en Kips de veldheer .
Het is mijns inziens dan ook niet terecht to beweren dat deze roman een
aanklacht is tegen het katholicisme . Weliswaar wordt het katholicisme
karikaturaal en negatief neergezet, maar hetzelfde geldt voor het socialisme .
Of zoals in 1922 al werd opgemerkt : `[o]verigens zijn boeren en geestelijken, graven en socialisten bij hem met eenzelfde sop overgoten, a1s wel
vermakelijke figuren in 's levens eindeloos narrenspel .' (Coenen 1922) Het
katholicisme en de vrijdenkerij dienen dan ook uitsluitend als noodzakelijk
decor voor het werkelijke thema van de roman : de machtsstrijd tussen een
autoriteit en een persoon die deze autoriteit niet wenst to erkennen .

Due
ikoningen en een kruistocht

In Het Dwaallicht gaat hoofdpersoon Frans Laarmans samen met drie
Afghanen - steevast `zwartjes' genoemd - op zoek naar het volksmeisje Maria
van Dam. Deze Maria van Dam wordt niet gevonden en het verhaal eindigt
in een cafe waar Laarmans en de drie `zwartjes' het geloof bespreken .
In de bundel beschouwingen en interviews Over Willem Elsschot, onder
redactie van Annemarie Kets-Vree, zijn vijf artikelen opgenomen die
betrekking hebben op Het Dwaallicht. In mijn analyse heb ik veelvuldig
gebruik gemaakt van deze artikelen . Wat ik to berde breng, is bier dan ook
gedeeltelijk een commentaar dan wel een aanvulling op . In de analyses uit
de bundel staat de symboliek in Het Dwaallicht veelal centraal . In de artikelen geven de auteurs echter niet of nauwelijks betekenis aan de geconstateerde symboliek. Ik zal trachten dit wel to doen .
De meest opvallende symbolen die in de artikelen naar voren komen,
zijn het zogenaamde `drie-koningenmotief' en het `passiemotief' . Het driekoningenmotief houdt in dat de gehele roman als een kerstverhaal gelezen
zou kunnen worden waarbij de Brie `zwartjes' fungeren als de Brie koningen
en Laarmans als de ster die hen begeleidt . De beeldspraak in deze roman zou
dan kunnen dienen om de hoogheid van het ideaal van de drie `zwartjes' to
benadrukken . (Fens in Kets-Vree 1982, p . 268) Met het passiemotief wordt
bedoeld dat de roman gelezen kan worden als een metafoor voor de lijdensweg van Jezus Christus bij zijn kruisiging . Naar mijn mening is dit motief
inderdaad in de roman aanwezig . Vooral het veelvuldig voorkomen van
woorden als `kruistocht' en `kruisweg' wijzen in de richting van dat motief .
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Verder wordt in de artikelen veel aandacht besteed aan het dualisme
binnen hoofdpersonage Laarmans . Zo wordt er onder andere gewezen op
het conflict tussen de conformistische en de romantische Laarmans . (Janssens in Kets-Vree 1982, p . a73) Ook wordt de aandacht gevestigd op een
andere, christelijk symbolische tegenstrijdigheid binnen Laarmans : hij zou
in de roman enerzijds met Jezus en God en anderzijds met Judas vergeleken worden . (De Ruiter en Bekkering in Kets-Vree 1982, p . 273)
Er is echter nog een dualisme binnen Laarmans dat mijns inziens een
grote rol speelt in deze roman . Enerzijds is er de volkse Laarmans, die zijn
geilheid achternaloopt op zoek naar het burgermeisje Maria van Dam .
Met name Fens benadrukt deze kant van Laarmans . Zo wijst hij in zijn
artikel op beelden die ontleend zijn uit het zeemansleven, die volgens hem
gebruikt worden bij de beschrijving van situaties waarin Laarmans verkeert .
Naar mijn mening dienen deze beelden om de typering van Laarmans als
`yolks' extra kracht bij to zetten .
Fens beweert verder dat Laarmans `[z]ichzelf angstvallig buiten de bijbelse
beelden houdt' . (Fens in Kets-Vree 1982, p . 268) De Ruiter en Bekkering
tonen echter aan dat dit geenszins het geval is . Er zijn vele voorbeelden
waarin Laarmans zichzelf, of een situatie waarin hij verkeert, beschrijft met
bijbelse beeldspraak . Een keer gebeurt dit zelfs expliciet : `Nu zij op mij
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bouwen als op hun God kan ik onmogelijk terug en ik geef het signaal tot
het vertrek .' (Het Dwaallicht, h. 3, p . 717) Deze bijbelse zinspelingen lijken
to verwijzen naar de spirituele kant van Laarmans, waarnaar hij in de roman
ook op zoek lijkt . Er is in de roman dus ook een dualisme binnen Laarmans
met betrekking zijn volkse en zijn spirituele kant .

'I hang my harp on a weeping willow-tree' 9
Opvallend in het dualisme tussen de volkse en de spirituele kant van
Laarmans is de ontwikkeling die valt waar to nemen . De spirituele kant
van Laarmans lijkt steeds meer de overhand to krijgen, met als climax
een gesprek in een cafe over verschillende godsdiensten. Tijdens en na dit
gesprek komt de zeemansbeeldspraak ten opzichte van Laarmans niet meer
voor.
Net als in De Uerlossing komt ook in Het Dwaallicht een oppositie voor,
namelijk de oppositie tussen het `blanke idealisme' van de drie `zwartjes' en de bedoelingen van Laarmans, die `[d]oor geilheid gedreven wordy .
(Fens in Kets-Vree 1982, p . 267) Daarbij lijkt er in de artikelen van uit to
worden gegaan dat deze oppositie tijdens de gehele roman niet aan verandering onderhevig is . Er wordt echter ook gewezen op Laarmans' besef van
de oppositie tussen hem en de drie `zwartjes' en van het feit dat Laarmans
`in arren moede moet constateren dat hij veruit de mindere is van Aui en
zijn broeders'. (Janssens in Kets-Vree 1982, p . 268) Naar mijn mening is dit
besef er echter aanvankelijk niet : in het tweede hoofdstuk gaat hij er zelfs
van uit dat de drie op zoek zijn naar een minderjarig burgermeisje .
Of het een aardig meisje is? Very nice, verzekert hij met overtuiging.
Iong? Ik reken er namelijk op, dat aan `t eind van onze kruistocht
Been oude kween voor ons zal opduiken . Aui antwoordt bevestigend
maar met matige klemtoon .
Een jaar of vijftien?' Immers, onze ideeen over jong en oud kunnen
zeer verschillen en ik beeld mij in, dat deze zwartjes het niet zo
nauw nemen met onze zedelijkheid. (Het Dwaallicht.• h. 2, p. Rio,

markering MvdH)

Deze passage toont niet alleen de aanvankelijke ideeen van Laarmans
over de drie `zwartjes', het laat ook zien dat hij inmiddels op deze ideeen
is terugkomen . Door het woord `inbeelden' toont hij namelijk dat zijn
toenmalige opvattingen over de drie `zwartjes' niet de juiste waren . Het
woord `inbeelden' is aflcomstig van de verteller . Aangezien de roman een
ik-verteller heeft, namelijk Laarmans, is het woord aflcomstig van hemzelf
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op een later tijdstip . In het besef van Laarmans is dus een ontwikkeling
zichtbaar wat de oppositie betreft.
In een van de artikelen wordt beweert dat Laarmans' aanvankelijke poging
om het pad der deugd to bewandelen mislukt en dat '[die weg naar de
inkeer definitief verlaten wordy . (Fens in Kets-Vree 1982, p . 265) Met de
bewering dat Laarmans het pad der deugd verlaat, ben ik het eens . Nadat
hij aanvankelijk wijselijk besloten had direct na zijn werk huiswaarts to
gaan, besluit hij, door geilheid gedreven, de Brie `zwartjes' to vergezellen
op hun zoektocht naar Maria van Dam . Aan het eind van de roman besluit
Laarmans echter om niet meer aan die seksuele lust toe to geven door naar
huffs to gaan en het pad der deugd opnieuw to betreden, ook al is het later
dan gepland . Deze terugkeer wordt vooral veroorzaakt door het gesprek
met de Brie `zwartjes' in het cafe . Dit komt ondermeer naar voren doordat hij een laatste drankje, door Aui aangeboden, weigert . Hij doet dit om
de reputatie to behouden die hij inmiddels bij de Brie heeft opgebouwd .
Nadat de `zwartjes' er onbedoeld voor hebben gezorgd dat Laarmans het
pad der deugd verliet, zorgen zij er eveneens onbedoeld voor dat hij weer
op dit pad terugkeert . Door de dwaaltocht met de `zwartjes' als gids, is
Laarmans dus in staat zijn seksuele drang to beteugelen en eindelijk huiswaarts to gaan .
De vraag of Laarmans aan het eind van de roman bekeerd is tot het christendom of anderszins religieus is geworden, wind ik moeilijker to beantwoorden . Met name het liedje dat hem op het eind to binnen schiet, zou
een aanwijzing kunnen zijn dat dit inderdaad het geval is :
Adieu, adieu,
I can no longer stay with you,
I hang my harp on a weeping willow-tree
And may the world go well with thee
(HetDwaallicht h. 6, p . 736)

In dit liedje wordt een harp aan de wilgen gehangen, wat vaak
geinterpreteerd is als een bewijs dat Het Dwaallicht gelezen moet worden
als het testament van Elsschot . In de Griekse mythologie was de harp het
symbool voor Apollo, de god van de kunsten . Uit het liedje zou je dus
kunnen opmaken dat Elsschot zijn kunst, het schrijven, aan de wilgen
hing. Een sterk argument tegen deze interpretatie is dat Elsschot na Het
Dwaallicht pogingen ondernomen heeft om nog een roman to schrijven .
Apollo stond echter ook symbool voor de rationaliteit, een kenmerk voor
het atheisme . Een andere interpretatie van het liedje zou dan ook kunnen
zijn dat Laarmans zijn atheisme `aan de wilgen hangt' .
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Er zijn echter ook aanwijzingen dat Laarmans niet religieus, of in elk geval
niet christelijk geworden is . Hij zegt bijvoorbeeld het volgende. `[e]n voor
wie onze vorsten en heiligen absoluut niet in tel zijn, dus zeer waarschijnlijk mensen naar mijn hart.' (Het Dwaallicht: h. 2, p. 709) Dit lijkt een
opmerking van de verteller, dus van de Laarmans die terugblikt op zijn
dwaaltocht . Een andere opmerking die niet positief is ten op zichte van het
Christendom en aflcomstig lijkt van de verteller, is de volgende. Laarmans
stelt over de `zwartjes' : `Zij laten dieper medelijden blijken dan van enig
christen ooit kan uitgaan ( . . .)' (Het Dwaallicht.• h. 6, p . 727)
Of Laarmans uiteindelijk religieus is geworden, is mij dus niet duidelijk.
Wel aanwijsbaar wind ik dat de dwaaltocht, zoals die in de roman beschreven wordt, niet alleen een dwaaltocht is op zoek naar Maria van Dam,
maar dat deze tevens symbolisch staat voor Laarmans' zoektocht naar religiositeit . In dit geval ben ik het eens met Kees Fens, die zegt : `Het dwaallicht is ook het verhaal van een mislukte bekering'. (Fens in Kets-Vree 1982,
p. 265) Slechts bij de opmerking dat deze bekering mislukt is, heb ik dus
mijn twijfels .

We is nu eigenlijk Laarmans?

Uit het leven van De Bidder zelf is moeilijk op to maken in hoeverre hij nu
atheTstisch was of niet . Enerzijds wekte hij regelmatig de indruk dat dit zo
was; uit andere uitspraken en daden blijkt echter dat zijn afkeer tegen het
geloof minder groot was dan hij deed voorkomen .
Mijn analyses hebben laten zien dat uit het werk van Elsschot ook Been
eenduidige conclusies zijn to trekken . Zo lijkt De TVerlossing aanvankelijk
een aanklacht tegen het katholicisme . Het blijkt echter dat niet zozeer de
strijd tussen twee geloven in deze roman centraal staat, maar veeleer een
machtsstrijd waarbij de geloofsovertuigingen van de hoofdpersonages volledig inwisselbaar zijn en waarbij de vrijdenkerij bovendien evenmin ongeschonden to voorschijn komt. Een keuze voor het ene of het andere wordt
dan ook niet door de roman gelegitimeerd : die keuze zal de lezer voor
zichzelf moeten maken .
In Het dwaallicht blijkt de religie wel het hoofdthema to zijn . Ook hier is
echter opnieuw niet duidelijk in hoeverre door het hoofdpersonage gekozen wordt voor ofwel het athetsme ofwel de religie .
Aangezien deze keuzes niet, of in elk geval moeilijk to maken zijn, is
het in mijn ogen zinloos een vergelijking tussen het werk en de auteur to
maken . Met andere woorden: Laarmans is Laarmans, wat De Bidder dan
ook gezegd mag hebben .
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Column
Het Diepe Zuiden [2]

Geert Buelens

Wanneer u dit leest, vullen de bladen hun pagina's vast weer met heel
andere en urgentere kwesties, maar de eerste weken van aoo6 leek er in de
literaire katernen plots iets van een Belgische Koorts uitgebroken . Op 27
januari kopte NRC Boeken groot op de openingspagina : `De Belgen zijn
beter' . Dat Belgen het, volgens Nederlanders, beter doen in het veldrijden,
bierbrouwen en spellen is geen nieuws. Dat ze plots ook betere schrijvers
zouden zijn, is dat wel . A1 was het maar omdat er eigenlijk niet zoiets bestaat
als `Belgische literatuur' . Tenzij we alle door Belgen geproduceerde boeken
zouden bedoelen, bijvoorbeeld die van publiekslieveling Amelie Nothomb,
Maigret-bedenker Georges Simenon, de laatste Goncourtwinnaar Fran~ois
Weyergans, eertijds Nobellaureaat Maurice Maeterlinck en Het Uerdriet van
Belgie-auteur Hugo Claus . Maar zo ruim bedoelde NRC-redacteur Arjen
Fortuin het beslist niet . Hij had het over een nieuwe lading proza van
jonge Vlaamse schrijvers, zoals Dimitri verhulst, Annelies Verbeke en Paul
Verhaeghen . En zijn inschatting bog er dus niet om : `Wie de productie
van de Nederlandstalige literatoren van na 1965 volgt ontkomt niet aan de
conclusie : de Belgen zijn beter.' In wat dan volgde, ging hij niet in op die
genres (met name essay en poezie) waarvan wel vaker wordt beweerd dat
jonge Vlaamse literatoren erin uitblinken, maar op een generatie prozaisten
die moeten proberen Tom Lanoye en Herman Brusselmans in de schaduw
to stellen .
Origineel was Fortuins bijdrage overigens niet, want de teneur en
argumenten klonken veelal als een doorslagje van het stuk `De Vlaamse
connectie' dat in het Kerstnummer van Urij Nederland had gestaan . VNboekenchef Jeroen Vullings betreurt daarin de afwezigheid van al dat jonge
Vlaamse talent in de Nederlandse boekhandel . Vullings weet waarover
hij het heeft . Lange tijd was hij recensent voor de Vlaamse Standaard der
Letteren-bijlage . In het jaar dat hij de overstap naar VNmaakte, slaagde hij
erin twee opmerkelijkverschillende eindejaarslijstjes to produceren : Vlaamse
boeken in SdL, Nederlandse in VN. Misschien waren de Vlamingen toen
ook al beter, maar was de Nederlandse zelfhaat nog niet algemeen genoeg
om dat ook in Nederlandse media to durven verkondigen . Dat laatste is
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vandaag anders . Vol lof is Vullings over de `vanuit ons wingewest [sic]
[toegewaaide] stapels papier waarop eigengereide, gemene, subversieve,
politiek incorrecte personages hun plaats opeisen .' Draai deze kwalificaties
om en je krijgt een beeld van het in Nederland geproduceerde proza : braaf,
in de pas, navelstaarderig, politiek correct .
De Nederlandse loftuitingen gingen in Vlaanderen natuurlijk niet onopgemerkt voorbij . Bijna een hele bladzijde trok De Morgen uit om het
fenomeen to duiden en to herkauwen . Ook Danielle Serdijn, recensente
voor Het Parool en jurylid van de Librisprijs kwam er aan het woord : `Ik
zeg het al jaren: de jonge schrijvers in Vlaanderen zijn een pak interessanter
dan de jonge Nederlanders .' Van trots zwol de Vlaamse borst .
Terwijl we ook gewoon onze vingers hadden kunnen gebruiken, om to
tellen. En dan blijkt het eigenlijk nogal mee to vallen met die Vlaamse
literaire triomf. Van de achttien Librisnominaties komen er vijf uit
Vlaanderen . Minder dan een derde dus, ongeveer in verhouding tot de
bevolkingsaantallen (zes miljoen Vlamingen, zestien miljoen Nederlanders) .
Er kwam ook een inhoudelijk relativerende reactie uit Vlaanderen . Frank
Albers, ex-chefboeken van Standaard der Letteren, maakte in NRC weinig
barmhartig brandhout van Fortuins lofrede : wat een achterlijke, want
`conventionele, romantisch-individualistische' criteria hanteert die man
bij de beoordeling van boeken! Door Fortuin vol enthousiasme aan de
Vlaamse auteurs toegeschreven eigenschappen als `eigengereidheid',
`compromisloze energie' en een `compromisloze manier van schrijven'
vertellen ons inderdaad erg weinig over de maatschappelijke relevantie en
inhoudelijke diepgang van hun werk. `Treden deze schrijvers op de een of
andere manier in dialoog met de geschiedenis? Slagen deze schrijvers erin
om romans to bedenken waarin de kleine geschiedenis van het individu en
de grote Geschiedenis elkaar snijden en wederzijds verhelderen? Stellen ze
belangwekkende ethische vraagstukken aan de orde?' Zulke vragen acht
Albers veel relevanter. En door net dat punt to maken bewijst hij volgens
mij, ironisch en ongewild, Fortuins `gelijk' . Ja, Vlamingen zijn `beter', kijk
maar hoe makkelijk de ex-chef boeken van DSL met zijn weldoordachte
analyse zijn al to oppervlakkig redenerende Nederlandse tegenhanger van
tafel kan vegen .
En dat hij dat kan, heeft misschien wel to maken met de andere literaire
en academische waarden die heersen in Vlaanderen . Een kritisch en analytisch discours dat je - een toevallige recensent als Arnold Heumakers of
Hans Goedkoop uitgezonderd - in Nederland enkel op de universiteit
kan aantreffen, staat in Vlaanderen al jaren in de krant . Aandacht voor
de ideologische en politieke aspecten van literatuur gold in Nederland tot
voor kort als een genant relict uit de jaren zeventig, toen het tijdschrift
Raster hierin grossierde . In Vlaanderen is die aandacht nooit weggeweest .
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Niet toevallig zijn in het recente verleden de Nederlanders Ilja Leonard
Pfeijffer en Koen Vergeer er zwaar aangepakt omdat ze in stukken over
poezie voor Vlaamse kranten andere, en naar Vlaamse normen totaal
verouderde romantische criteria hadden gehanteerd bij hun beoordeling.
Verwevenheid met maatschappelijke problemen, het (door de Vlaamse
strijd onmiskenbaar diep gewortelde) besef dat taal nooit vanzelfsprekend
is, analytisch vermogen - in Vlaanderen zijn het Been taboes . Dat maakt
de literatuur er vanzelfsprekend niet automatisch `beter', maar wel anders .
Dat die `andersheid' (zowel Vullings als Fortuin brengen ze in verband
met `urgentie') plots op zoveel Nederlandse bijval mag rekenen, heeft
wellicht meer to maken met het Nederlandse zelfbeeld dan met die
Vlaamse literatuur zelf. Intellectueel Nederland zit in een overduidelijke
identiteitscrisis en beschouwt zichzelf niet langer als het vanzelfsprekende
centrum van de beschaving . Dat er dan met enige belangstelling naar
het Zuiden wordt gekeken is niet vreemd : al minstens i75 jaar worstelt
de Vlaming met een identiteitscrisis . De Vlaamse literatuur is een grote
worsteling met problemen die steeds meer Nederlanders na Fortuyn en
Van Gogh niet meer uit de weg willen of kunnen gaan . Toch betekent
dit niet dat de beide literaturen plots naar elkaar toe zouden groeien . De
kloof blijft opmerkelijk, zoals onder meet blijkt uit de totaal verschillende
receptie van Zwerm van Peter Verhelst (een belangwekkend evenement in
Vlaanderen, genadeloos afgeserveerd in Nederland, zie vorige column) en
het onbegrip of de desinteresse waarop het verontrustende werk van auteurs
als Paul Mennes, Jeroen Olyslaegers of Dirk van Bastelaere in Nederlandse
persmiddens stuit .

71

Recensies

Frits van Oostrom
Stemmen op schrift. Geschiedenis van de
Nederlandse literatuur vanaf het begin tot
1300 .
Amsterdam (Bert Bakker) 2006
€ 49,95 (geb .) ; 39,95 (pbk)
640 pagina's .
ISBN 90 351 2944 X
Mijlpaal, krabpaal en seinpaal
Bij het verschijnen van Stemmen op schrift
op 23 februari 2006 pakte de landelijke pers
funk u it . AI doet de titel van Herman Pleij's
bespreking in Urij Nederland, 'Sublieme
aanstellerij', wellicht anders vermoeden,
de lof voor Stemmen op schrift was
unaniem . En volkomen verdiend, wat mij
betreft . Dit eerste deel van de nieuwe
Nederlandse literatuurgeschiedenis is
een mijlpaal . Van Oostroms enthousiasmerende betoog, dat gestut wordt door
een grote kennis van zaken, een benijdenswaardig oog voor het sprekende detail en
een vaardige pen, is een fraai pleidooi
voor de Middelnederlandse letterkunde .
Bovendien is Stemmen op schriftmeer dan
een leesboek voor een groot publiek . De
vakgenoten vinden er een algemene visie
op de Middelnederlandse literatuur die
tot nadenken stemt en een veelheid aan
detailopvattingen waaraan zij hun nagels
kunnen scherpen . Van Oostroms opinies
vragen vaak om aanvulling en nodigen uit
tot nuancering en tegenspraak . Dat is een
kant van zijn synthese die evenzeer tot
dankbaarheid stemt, want een yak zonder
discussie heeft geen bestaansrecht .
Stemmen op schrift behandelt in vijf
omvangrijke hoofdstukken de Nederlandse literatuur tot 1300 . De compositie
maakt al duidelijk hoezeer Van Oostrom
ervoor gekozen heeft zijn persoonlijke
stempel op deze literatuurgeschiedenis
to drukken . Dat grote delen van het boek
over de ridderromans (hoofdstuk 2) en de
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religieuze literatuur (h . 3) zouden handelen, viel to verwachten . Dat de vroege letterkunde uit de streek van Maas en Nederrijn volop aandacht zou krijgen (h . 2), kon
op grond van het meer recente onderzoek
ook voorspeld worden . Maar de (gelukkige) keuze om de Oudnederlandse letterkunde vrijwel uitputtend to bespreken
(h . 1), stoelt niet zozeer op een communis
opinio binnen de neerlandistiek als wel op
Van Oostroms grote belangstelling voor
de talige kant van literatuur . In nog sterkere mate doet Van Oostroms persoonlijke
visie op de letterkunde zich gelden in het
slothoofdstuk, dat gewijd is aan het werk
van niet meer dan twee auteurs, Willem
van de Reynaert en Jacob van Maerlant .
In aansluiting op Maerlants were/d (pp .
447-450) brengt hij twee dichters samen
die in vrijwel elk opzicht tegenpolen zijn .
Van Oostroms eigenzinnigheid valt ook
in andere opzichten op . Zo beoordeelt hij
zonder schroom, en doorgaans met een
veelheid aan argumenten, de literaire kwaliteiten van veel Middelnederlandse teksten . Verder ruimt hij nadrukkelijk plaats
in voor stukjes vakgeschiedenis, zoals
Gysselings worsteling met de Enaamse
codex (pp . 345-346), het baanbrekende
werk van De Bruin en de complexe persoonlijkheid van De Vreese (pp . 358-360) .
In dit verband trok ook een verwijzing naar
een artikel in een eerdere jaargang van dit
tijdschrift 1/ooys mijn aandacht (p . 93) . Het
is mooi dat de bescheiden historisch-taal-

kundige die eertijds optrad als vraagbaak
voor de letterkundigen van het Instituut
De Vooys een plaatsje gekregen heeft in
het boek van zijn zoon .
Van Oostroms eigen stem klinkt het duidelijkst door in zijn formuleringen . Hier
is een begenadigd stilist aan het woord,
die zijn lezer graag verrast met bijzondere
zinswendingen en onverwachte typeringen . Uitroeptekens in de marge van mijn
exemplaar van Stemmen op schriftzijn bijvoorbeeld to vinden bij de opmerking dat
er voor mannelijke auteurs in de Middeleeuwen geen 'perkamenten plafond'
bestond (p . 404), bij de constatering dat
Hadewijchs stem niet ingesponnen is 'in
het rag van andermans woorden' (p . 420)
en bij de beoordeling van Maerlants verzen : sours zijn zij 'wet degelijk to waar our
mooi to zijn' (p . 549) . Dat Van Oostrom in
dit opzicht ook wel eens een grens voorbij gaat, blijkt uit zijn bespreking van Der
ystorien bloeme . Vanwege zijn slechte
vertaaltechniek wordt de Middelnederlandse auteur in kort bestek een brokkenpiloot, een brekebeen en een broddelaar
genoemd, en wordt zijn werk getypeerd
als gestumper en een poedelprijs (pp .
350-352) . Arme Vlaming!
Kenmerkend voor Stemmen op schrift is
een niet-aflatend enthousiasme voor Middelnederlandse literatuur en de bestudering daarvan . Inderdaad, er spreekt liefde
uit (p . 21), hetgeen mij zeer sympathiek
is . Dan vergeeft men het de auteur graag
dat hij de verhalen sours nog fraaier presenteert dan ze al zijn . Zo noemt hij de
dochter van de Graalkoning, bij wie Lancelot zijn zoon verwekt, abusievelijk een fee
(p . 304), suggereert hij dat in Made/gijs
de dwerg Spiet op zijn bruiloftsfeest door
toedoen van de toverende hoofdpersoon
niet kortstondig maar de hele dag met
zijn broek op de enkels rondloopt (p . 253)
en typeert hij de Lancelotcompilatie ten
onrechte (helaas!) als 'het meest omvattende arthuriaanse epos ter wereld' (p .
314) . Datzelfde enthousiasme maakt dat
Van Oostrom een zekere breedsprakig-

held en redundantie graag op de koop
toe neemt . Moeten we bijvoorbeeld echt
weten dat de germanist Van der Lee zich
in latere tijden toegelegd heeft op de
palingrokerij? (p . 274) . In dit opzicht is het
bijna ironisch to noemen dat zijn hoofdtekst wordt afgesloten met een gedicht
van Gerrit Kouwenaar (p . 550) : in Buiten
staat geen woord to veel .
Misschien wel het wezenlijkste element
van middeleeuwse literatuur is de mondelinge component ervan, ook als het gaat
our werken die op schrift gecomponeerd
zijn . Zoals uit de even fraaie als adequate
titel Stemmen op schrift reeds blijkt, heeft
Van Oostrom een scherp oog voor deze
orate dimensie . De akoestische voltooiing
- deze prachtige term is onlangs door Herman Pleij gelanceerd - van Middelnederlandse teksten wordt doorlopend aan de
orde gesteld . Zo merkt hij naar aanleiding
van de opvallend beeldende beschrijvingen in Van den levene ons Heren op dat
de voordracht van dit verhaal wet eens een
spektakelstuk geweest kan zijn (p . 338) en
berekent hij dat het verzamelde werk van
Maerlant zo'n tweehonderd voordrachtsessies gevergd zal hebben (p . 543) .
Een tweede essentieel kenmerk van
middeleeuwse literatuur is de instabiliteit
van de teksttransmissie, die zowel inherent is aan de fundamenteel ongedwongen houding ten opzichte van de originaliteit van werken (waardoor zij naar believen
veranderd en hergebruikt kunnen worden)
als aan (maar in mindere mate) de werkzaamheid van kopiisten . Zo hoeft het niet
to verbazen dat van vele middeleeuwse
verhalen sterk verschillende versies overgeleverd zijn, waarvan in menig geval
niet eens uit to maken valt welke versie
de oorspronkelijke compositie het dichtst
benadert . Van Oostrom is zich uiteraard
bewust van dit verschijnsel, dat hij de
open middeleeuwse tekstcultuur' noemt
(p . 543 ; vgl . ook p . 301), maar hij gaat er
tamelijk onbekommerd mee our, met een
beroep op de stabiliserende werking van
het gepaard zuiver rijm en de boekstaving
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van teksten (pp . 325-326) . Als gevolg van
deze houding overweegt hij niet dat de
cruciale verwijzing naar het Mainzer hoffeest van Barbarossa in Veldeke's Eneas
een latere toevoeging zou kunnen zijn,
zoals menig germanist meent (p . 147) . In
de bespreking van de Brandaan wordt niet
duidelijk dat de episode van het hoofd van
de heidense reus naar alle waarschijnlijkheid ontbrak in het Rijnlandse origineel (p .
187) . Als Van Oostrom het werk van Segher Diengotgaf presenteert (pp . 291-295),
rept hij met geen woord over de hoogst
problematische status van de tekst, die
we alleen kennen via het werk van anderen (in de vorm van twee invoegingen in
Maerlants Historie van Troyen en drie
zelfstandige delen in het handschrift-Van
Hulthem), waardoor niet uit to sluiten valt
dat er drastisch in Seghers Trojeroman is
ingegrepen . Aan het slot van de Roman
van Limborch, om nog een voorbeeld to
geven, wordt uit de doeken gedaan hoe
het verhaal vervolgd zou kunnen worden . Van Oostrom weet dat deze passage
alleen voorkomt in het Leidse handschrift
en ontbreekt in de Brusselse codex, maar
schrijft de uitnodiging tot continuatie zonder meer toe aan de dichter van de oorspronkelijke roman (pp . 300-301) .
Aangezien Stemmen op schrift een synthese is, hoefde Van Oostrom niet naar
volledigheid to streven . Het is echter
bewonderenswaardig hoe compleet het
overzicht geworden is : ik zou geen omissie van betekenis kunnen aanwijzen . Maar
een enthousiast gemaakte lezer wil nu
eenmaal altijd meer . Ik had Van Oostrom
bijvoorbeeld graag zien uitweiden over
de Bidder metter mouwen, waarin liefde
en ridderschap zo ideaaltypisch samenkomen . Verder komt de meest indrukwekkende Karelroman die we hebben, de
Roman der Lorreinen, er bekaaid vanaf : de
tekst wordt kort besproken in het kader
van cyclusvorming, terwijl het belangrijke
thema van de familievete er toch bij uitstek door to illustreren valt (p . 318) . En
wat had ik graag een taalvirtuoos als Van
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Oostrom een oordeel zien vellen over de
dertiende-eeuwse Vlaamse prozavertaling
van de Apocalyps (hetgeen hem tevens
de gelegenheid zou hebben geboden to
wijzen op een van de weinige Middelnederlandse prachthandschriften, de Parijse
codex met op de voorzijde van ieder blad
een paginavullende miniatuur en aan de
achterzijde een hoofdstuk uit de Openbaring) . Maar ja, dan zou het boek nog dikker
geworden zijn . . .
De visie die Van Oostrom in zijn boek
uitdraagt over de ontwikkeling van de
Nederlandse literatuur tot 1300 staat als
een huffs . Deze literatuur ontwikkelde zich
van een (letterlijk en figuurlijk) marginaal
verschijnsel ten opzichte van het Latijn
tot een volwaardige, autonome literatuur .
Stemmen op schrift brengt dit verhaal van
de geboorte, groei en volwassenwording
prachtig in beeld, met alle bijbehorende
nuances . Dat de vakspecialisten deze
visie niet zouden delen, lijkt mij onwaarschijnlijk . Wel is er, en dat spreekt voor
zich, verschil van mening mogelijk over
allerlei meer gedetailleerde interpretaties .
Ik beperk me hier tot twee voorbeelden .
In zijn analyse van Wisselau suggereert
Van Oostrom verrassend dat de tekst zo'n
1400 verzen geteld zal hebben, en dus
wellicht gekopieerd kon worden op twee
dichtbeschreven dubbelbladen (p . 86) . Er
is echter geen reden om voor een schatting van de omvang naar Karel ende Elegast to kijken ; een blik op de werken die
tot de Spielmannsepik gerekend worden,
ligt meer voor de hand . Gezien het aantal verzen van Konig Bother (ca . 5000) en
Herzog Ernst (ca . 6000) is een omvang van
enkele duizenden verzen voor Wisse/au
dan aannemelijker . Mijn tweede voorbeeld heeft betrekking op de waardering
van het personage Rigant in Flovent (pp .
231-232) . Van Oostrom ziet in deze rijke
poorter van Laon een identificatiemogelijkheid voor Vlaamse burgers, maar men
zou evengoed de andere kant op kunnen
redeneren . Is er geen gerede kans dat we
to maken hebben met een personage dat

geironiseerd werd - denk aan zijn gepoch
en zijn ridicule wijze van vechten, met
een knots - tot vermaak van de Vlaamse
adel? Het lijkt verstandig am in de netelige
kwestie van het geIntendeerde publiek
van de Middelnederlandse ridderromans
- burgers of edelen? - niet verder to willen springen dan onze polsstok tang is en
met Van Oostrom to constateren dat het
genre noch hofliteratuur noch stadsliteratuur was, maar eliteliteratuur .
Stemmen op schrift is een visitekaartje
voor de Middelnederlandse letterkunde .
Het boek doet verlangen naar het vervolgdeel, waarin Van Oostrom de literatuur tot
en met de Gruuthusecodex zal behandelen . De studie maakt daarnaast de noodzaak voelbaar tot een naslagwerk, dat
Stemmen op schrift niet wil zijn (p . 23) . Als
zodanig is deze synthese niet alleen een
mijlpaal en een krabpaal, maar ook een
seinpaal : zij laat zien dat het yak de grenzen van zijn huidige mogelijkheden nadert .
Immers, in weerwil van de massieve
documentatie (p . 555) blijkt de vakbeoefening bij lange na niet meer to overzien . Als
we de huidige bloei van de medioneerlandistiek, met Stemmen op schrift als
symbool, willen voortzetten, hebben we
zowel behoefte aan syntheses als aan een
systematisch, grondig en naar volledigheid
strevend naslagwerk . In beide gevallen
wijst de germanistiek, die al evenzeer een
voorname inspiratiebron voor Stemmen
op schrift is geweest, ons de weg . Moge
Van Oostrom onze leidsman zijn .
Bart Besamusca

Erica van Boven en Mary Kemperink
Literatuur van de moderne tijd.
Nederlandse en Vlaamse letterkunde in de
19e en 20e eeuw.
Bussum (Coutinho) 2006
ca . € 29,336 pagina's .
ISBN 90 6283 494 9
Niet voor dummies of diehards
De literatuurgeschiedenis beleeft gouden
tijden . Zo lijkt het in ieder geval wanneer
we kijken naar het opvallend grote aantal
literatuurgeschiedenissen dat verschijnt .
Hiervan vroeg het Taalunie-project, waarvan eind februari de eerste delen verschenen (Van Oostrom en Brems), de meeste
aandacht . Maar daarnaast verschenen
recentelijk Nederlandse letterkunde voor
dummies van Dick Jan Braggaar en de
vierde herziene druk van Nederlandse
literatuur in een notendop van Annette
Portegies en Ron Rijghard . Natuurlijk zijn
al deze boeken voor een verschillend
lezerspubliek geschreven : wie geen literaire diehard is en zich dus liever niet stort
op acht a negen kloeke delen literatuurgeschiedenis kan zich wellicht beperken
tot de notendop . En voor wie bij Max
Havelaar alleen aan koffie denkt, is er de
Dummies-versie . Maar er blijft een grote
leemte : wat is er voor de letterenstudent
die een fatsoenlijke kennis wil opbouwen
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van de moderne letterkunde? Honderden
bladzijden Brems is voor een inleidende
cursus wat veel gevraagd, maar met literatuur in een notendop ben je nog nergens .
In die leemte is nu voorzien . Nbg een
literatuurgeschiedenis? Jawel : Literatuur
van de moderne tijd. Nederlandse en
V/aamse /etterkunde in de 19e en 20e
eeuw, geschreven door Erica van Boven
en Mary Kemperink .
In het voorwoord leggen de auteurs
- beiden als neerlandicus verbonden aan
de Rijksuniversiteit Groningen - uit hoe
het boek tot stand is gekomen : het is de
bewerking van een tekst van emeritus
hoogleraar Moderne letterkunde J .M .J .
Sicking, die de teksten jarenlang gebruikte voor zijn colleges . Dat geeft al iets aan
over de behoefte aan een boek als dit : op
verschillende universiteiten wordt gewerkt
met door docenten geschreven syllabi, bij
gebrek aan een geschikt handboek . Ook
het veelgebruikte Twee eeuwen literatuurgeschiedenis van Van Bork en Laan is op
die manier tot stand gekomen . De vraag is
of dit laatstgenoemde werk wel geschikt
is als handboek : zoals de auteurs zelf in
het boek aangeven, ligt de nadruk vooral
op poeticale ontwikkeling .
Met hun literatuurgeschiedenis willen
Van Boven en Kemperink vooral niet ingewikkeld doen, zo lijkt het :
'[E]en literatuurgeschiedenis die veel
aandacht besteedt aan de historische,
maatschappelijke en cu/ture/e context
waarin die literatuur funcioneerde
( . . .), een boek waarin de gecanoniseerde teksten uit de Neder/andse en
V/aamse /etterkunde worden gepresenteerd, zonder dat de totstandkoming van die canon wordt getoond of
geprob/ematiseerd. '

Dat blijkt ook wel uit de periodisering :
zonder clichematig to worden, behandelen de auteurs alle stromingen en auteurs
die je redelijkerwijs mag verwachten
in een handboek . Van Romantiek naar
Postmodernisme, met natuurlijk een apart
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hoofdstukje voor Guido Gezelle, daar is
kennelijk niet om heen to komen .
De opzet van het boek is helder : de
periode 1830-2005 wordt in vijf stukken
gehakt, die ieder op dezelfde wijze worden besproken . Eerst volgt per tijdvak een
hoofdstuk over de sociale, politieke en
religieuze achtergronden, daarna wordt er
ingezoomd op de literaire ontwikkelingen
die tegen de maatschappelijke achtergrond worden besproken . Zo ontstaat een
helder beeld, niet alleen van hoe literaire
werken op elkaar reageren en op elkaar
volgen, maar ook van de positie van literatuur in de samenleving . Doordat de literatuur wel steeds centraal blijft staan, blijft
de lijn die de auteurs volgen duidelijk : de
schrijvers geven steeds de juiste hoeveelheid achtergrondinformatie om de literatuur in haar context to kunnen plaatsen .
Wat daarbij wel opvalt, is dat de literatuur voornamelijk in een Nederlands licht
wordt geplaatst . Hoewel het boek ook de
Vlaamse literatuur bespreekt gaat de aandacht toch vooral uit naar de Nederlandse
situatie . In eon van de eerste hoofdstukken wordt gezegd dat in Nederland in de
negentiende eeuw vooral Amsterdam
en Den Haag de literaire centra waren :
in Vlaanderen waren dat Antwerpen en
Gent . Maar waar Amsterdam nog veelvuldig opduikt als plaats waar zich literaire
vernieuwingen hebben voorgedaan, zien
we Antwerpen bijna niet meer terug . Ook
het illustreren van sociale achtergronden
gebeurt voornamelijk met Nederlandse
voorbeelden . Dat is jammer, want juist
een uitgebreidere schets van de Vlaamse
maatschappij zou kunnen helpen de literatuur die daaruit voortkomt to begrijpen en
to waarderen .
Eenzelfde kritiekpunt treft ook de koloniale literatuur. Het is prijzenswaardig dat
naast de bekende Indische literatuur ook
de Surinaamse, Antilliaanse en Congolese
besproken wordt . Maar waar de auteurs
bij de Indische literatuur uitgebreid de
historische achtergrond bespreken en
de omstandigheden waarin de literatuur
tot stand kwam, blijft deze informatie bij

de andere kolonien zeer summier . Enkele
Indische romans, zoals Het land van herkomst van Du Perron, worden zelfs apart
besproken, terwijl bijvoorbeeld de Surinaamse literatuur het met wat namen van
auteurs en hun romans moet stellen . De
Zuid-Afrikaanse literatuur blijft helemaal
achterwege . Hoewel het in een literatuurgeschiedenis natuurlijk nooit mogelijk is
alles to bespreken, doet deze selectie wat
vreemd aan . Erger is dat de keuze niet verantwoord wordt .
Een derde kanttekening betreft de verdeling van de tijdvakken . Het is opmerkelijk
dat aan de periode 1830-1880 meer pagina's gewijd zijn dan aan de periode 19401985 . Juist een turbulente periode, ook
op literair gebied, als de naoorlogse jaren,
waarin zoveel veranderingen en stromingen elkaar in zo'n hoog tempo opvolgden, verdient toch een wat uitgebreidere
bespreking . Binnen enkele bladzijden vlieg
je als lezer door de hippiebeweging, de
Praagse lente, de tweede feministische
golf en de ontzuiling . Ook is en voor gekozen in dit gedeelte minder ruimte to besteden aan het bespreken van afzonderlijke
werken, en dat komt de leesbaarheid niet
ten goede . Waar de hoge informatiedichtheid in eerdere hoofdstukken regelmatig
wend afgewisseld met primaire teksten en
de bespreking daarvan, wordt de lezer in
dit tijdvak overspoeld met informatie zonder rustpunten . Juist voor een tijdvak dat
zo dynamisch is als de jaren '40-'85 wordt
het wat lastiger en goed bij to blijven .
Voor het overige is de stijl een van de
betere aspecten van het boek . De aandacht verslapt nergens, en zit een grote
vaart in het verhaal en de helderheid laat
niets to wensen over. De auteurs hebben een goede balans gevonden : en wonden veel feiten vermeld zonder dat het to
droog is en en wordt een boeiend verhaal
verteld zonder oppervlakkig to worden .
Natuurlijk zul je als lezer nooit alle namen
en jaartallen die genoemd worden kunnen
onthouden, maar daar is het dan ook een
handboek voor . Het feit dat het noemen
van al die gegevens de leesbaarheid geen

moment bemoeilijkt, is een grote verdienste van de auteurs .
Het lijkt erop dat Van Boven en Kempering met Literatuur van de moderne tijd .
Neder/andse en V/aamse letterkunde in
de 19e en 20e eeuw inderdaad aan de
behoefte hebben voldaan die en was aan
een degelijke literatuurgeschiedenis voor
studenten . Het boek is goed leesbaar,
barst van de informatie en is erg bruikbaar als naslagwerk . Voor de begin nende
student wellicht een goede introductie in
de moderne letterkunde, voor de gevorde
student een mooie opfrissing van de kennis . Of en hoe het boek gebruikt zal wonden voor onderwijs op universiteit en hbo
moet de komende tijd nog blijken, maar
voor iedereen tussen dummie en diehard
is het zeker de moeite waard .
Jaap Faber
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Jet Janssens & Veerle Uyttersprot
Superhe/den op perkament.
Midde/eeuwse ridderromans in Europa .
Amsterdam (University Press) 2005
€ 29,95
363 pagina's .
ISBN 90 5356 822 0
Arthur en Walewein met M&M's
Wie kent tegenwoordig Koning Arthur nog
echt? Ik hoor velen denken : 'Is dat niet
die acteur uit die film?' Inderdaad : voor de
hedendaagse kennisconsument is Koning
Arthur een musculeuze protagonist van
het witte doek . Slechts weinigen weten
nog dat achter die naam de legendarische
held schuilgaat, die menig middeleeuws
kopiist aanzette tot het volschrijven van
perkament met de verdichte verhalen en
vermoedelijk nog talrijkere voorzangers tot
het memoriseren ervan . Aan de ene kant
is het verheugend dat Arthur en andere
superhelden' in elk geval via moderne
wegen hun publiek vinden, aan de andere
kant betreurenswaardig dat de oorspronkelijke personages bij zo weinigen nog
belangstelling vinden . Dat doet de prachtige originele teksten bepaald tekort . Maar
je leest een middeleeuwse ridderroman
dan ook niet in anderhalf uur onder het
genot van nootjes in gekleurde chocolade .
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Toch is het wel degelijk mogelijk om kennis to nemen van de echte Arthur, Eneas,
Roland en Walewein binnen afzienbare tijd
en niet per se met onherkenbaar oude frasen en spelling . Voor wie meer to weten wil
komen over de verhalen en personages die
de Europese middeleeuwers al tot de verbeelding spraken en die nog steeds dienen
als bron van inspiratie, is er het boek Superhe/den op perkament van Jet Janssens en
Veerle Uyttersprot . Beide auteurs zijn verbonden aan de Katholieke Universiteit Brussel, respectievelijk als docent Oude Letterkunde en Cultuurgeschiedenis en assistent
Middeleeuwse Literatuur.
In zeven overzichtelijke hoofdstukken
komen ze naar voren : Roland, Koning Arthur,
Eneas, Tristan & Iseut, Parzival, Walewein
en de Nibelungen en wel zodanig dat ze
niet alleen de klok doen horen luiden, maar
ook de hangplaats van de klepel melden . De
auteurs hebben zich de moeite getroost om
elk van de opgenomen canonverhalen to
relateren aan de (belevings)wereld van de
21 ste-eeuwse lezer en of to zetten tegen
een achtergrond van herkenbare cultuuruitingen van allerlei acrd . Daarnaast worden
huidige associaties met middeleeuwse
kreten tot bevrediging uiteengezet en geillustreerd met voorbeelden, afbeeldingen en
citaten . Nee, geen middeleeuwse taal om of
to schrikken of het doorzettingsvermogen
op de proef to stellen : de geciteerde passages gaan gepaard met hertalingen en annotaties . Bovendien zijn ze steeds passend,
niet to tang en daarmee uiterst toegankelijk .
Citaten en treffende illustraties dienen zowel
de begrijpelijkheid als de relevatie : het boek
last zien hoe middeleeuwse waarden door
alle tijden heen en ook nu nog doorleven, en
identificatie schept een band . Zo benadrukken de auteurs bovendien dat de 'superhelden' in duurzaamheid minstens het perkament evenaren dat ze aan ons overbracht .
De stijl van het boek is aantrekkelijk, hetgeen de lezer doet hongeren naar meer . Op
die manier vallen de vele smaakmakende
verwijzingen naar andere literatuur over het
betreffende onderwerp in vruchtbare grond .
Wat was het aardig geweest als zo'n kleur-

rijk geschreven boek was voorzien van even
kleurrijke afbeeldingen . . . Dat gemis wordt
gelukkig enigszins gecompenseerd door de
humor : hielden de middeleeuwers wel van
een geintje, wij verwachten ook dat een
schrijver inspeelt op onze behoefte aan een
lach op z'n tijd . Janssens en Uyttersprot
gaan daar niet aan voorbij . Op pagina 86, om
een voorbeeld to geven, bespreken zij de
film KING aRTUR (Antoine Fuqua 2004) :
En toch . . . mijn argwaan werd gewekt,
toen in een snort van spiegelzaal - die
verdacht sterk aan die van Versailles doet denken - een Ronde Tafel is
to zien . In de vijfde eeuw? De eerste
vermelding van het befaamde meubel
dateert van 1 155 (in de Roman de Brut
van Wace) . En de vervaarlijke Saksen
schieten met kruisbogen! Voor zover
mij bekend verschijnen die voor het
eerst in het Westen in de elfde eeuw .
En nog : Guenevere als Pictische prinses? De oudste vermelding van haar
naam vinden we terug in 1 138 en dan
verschijnt zij als een hoogwaardig lid
van de Romeinse aristorcratie . Hetzelfde geldt voor de meeste namen van
Arturs ridders : behalve Gawain zijn de
meeste van de twaalfde (Tristan, Lancelot), sommige zelfs pas van de dertiende eeuw (Galahad, Bors en Dagonet) .

Het is jammer dat uitwijdingen sours wat
tang zijn, althans als ik de doelgroep inschat
zoals die tegemoet getreden wordt in alinea's waar de relatie met de actualiteit aan
de orde komt . Bijvoorbeeld wat op de achterkant van het boek is beschreven als 'een
virtuele reis tangs monumentale plaatsen uit
de verhalen ( . . .) : genoeg als aanleiding voor
een culturele vakantie-uitstap!' had wat mij
betreft wet lets minder ruimte mogen innemen : deze paragrafen zijn geschreven alsof
je na het lezen letterlijk met het boek onder
je arm naar Winchester of Glastonbury zal
afreizen . Niet dat het 'lekker in de tekst zitten' hierdoor echt geweld wordt aangedaan,
maar op enkele plaatsen vragen de auteurs
wet veel geduld .

Zo wit ik ook de noten even aanstippen : de
keuze voor eindnoten is zeer verdedigbaar :
de gemiddelde lezer zit er niet op to wachten our tijdens het lezen gestoord to worden door de specifieke vindplaats van alle
citaten . Toch vormt een aanzienlijk aantal
van de eindnoten inhoudelijk een waardevolle aanvulling op de tekst, waardoor
het jammer is dat je ervoor naar achteren
moet bladeren .
Gegevens die de lopende tekst direct
verrijken, zijn de bijschriften bij de afbeeldingen en de vele namen van coryfeeen
op het gebied van middeleeuwse ridderromans . Daarbij wordt in een notendop
steeds gespecificeerd waarom bepaalde
personen genoemd dienen to zijn en wat
zij aan de wetenschap omtrent het betreffende onderwerp hebben bijgedragen . De
lezer maakt in een moeite door kennis met
een hele wereld van medievisten, historici
en andere deskundigen . Maar met name
de veelvuldige dateringen bij fragmenten,
materialen of niet-contemporaine bronnen verhelderen het overzicht dat de lezer
nodig heeft our niet verward door voorbije
eeuwen of to stevenen op de laatste bladzijde en na het dichtslaan van het boek
niets to kunnen navertellen . Dat zou de
middeleeuwse helden direct in de vergetelheid doen raken, waardoor ze voor hun
overlevering slechts tot filmregisseurs veroordeeld zouden zijn .
Of de middeleeuwse ridders en jonkvrouwen zich op eigen krachten een weg naar
2006 hadden kunnen banen? We hoeven
het ons niet of to vragen . Janssens en
Uyttersprot leveren met Superhelden op
perkament een mooie bijdrage . Ze weten
de verhalen tot leven to roepen en levend
to houden, zodat ze de middeleeuwse
ridderhelden een mooi draagvlak bieden
in de 21 ste-eeuw . Je leest over de echte
Arthur, Roland en Walewein op een uiterst
toegankelijke manier ; wellicht nog aangenamer met wat chocoladenootjes erbij uit
bruine, gele dan wet blauwe zak .
Fieke Smitskamp
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[Voor het doek]
[lezergaat onderuit zitten op de bank met een kop koffie in de aanslag. Sluat de
nieuwe Vooys op en begint to lezen . . . Spotlights gaan aan :
Rob Erenstein staat achter het spreekgestoelte]
ERENSTEIN :

[zingzangend] Een literair werk heeft het maar makkelijk . . .

[doek gaat langzaam open en de opstelling van Wie van de drie wordt zichtbaar; showhost Paul Franssen gebaart meneer A zich voor to stellen]
MENEEx

A:

MENEER B :
MENEER C :

Ik ben William Shakespeare en ik ben katholiek .
Ik ben William Shakespeare en ik ben protestant .
[verdwaasd] What's in a name?

Iuit coulissen strompelt met bebloede handen de berouwvolle Jeptha naar voren
en werpt zich op de knieenJ
JErTxw:

Ik ken mijn schuld en were mij voor uw voeten / bereid,
kan 't zijn, dit zwaar vergrijp to boeten .

[een polyfone pieptoon weerklinktJ
FxAtvssErr:

Een sms van Christian Schlosser : `voorstelling niet postdramatisch genoeg, moet digitaal nabewerkt worden . CS' .

[Nirav Christophe staat op uit souffleerkistje, slissend met dubbele tong)
cxRisTOrxE :

Ik hoor zoveel stemmen, wie moet ik in hemelsnaam souffleren? Waar is de eigen stem? Hoor ik Hijink of Haasse in
de Uit de kast.? Wat is dit voor kamertheater!

ILuk Van den Dries komt oprennen]
vwrr

DEN DRIES :

Ik heb veel kamertheater gezien, maar niets wat bier op
lijkt!

[achterwand van theater stort in : Ko van den Bosch breekt de boel
VAN DEN BOSCH :

afJ

Vroeger gebeurde er nog eens wat na een voorstelling, viel
er eens een muur of een kabinet : nu heb ik het idee dat er
overal dingen gebeuren, zonder dat ik er een voorstelling
over heb gemaakt .

Ilezer

sluit achterpagina van de Vooys, gelouterd van zijn begrensde visie op
theater in literatuurJ
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De strijd om het
theater a s autonome
kunst
Het spanningsveld tussen literatuur en theater

Rob Erenstein

Dat Vondels teksten voor literatuuronderzoekers nog steeds geliefde
analyseobjecten zijn, is verrassender dan op het eerste gezicht lijkt .
Terwiji literatuur en theater in de zeventiende eeuw onlosmakelijk
met elkaar verbonden zijn, blijven dramateksten in de huidige
literaire wereld immers sterk onderbelicht . Zijn toneelstukken
geschikte onderzoeksobjecten voor Iiteratuurwetenschappers? Wat
is de relatie tussen literatuur en theater? Rob Erenstein gaat op
onderzoek uit en trekt zijn conclusies .
Een literair werk heeft het maar gemakkelijk : de tekst is of en het enige wat
nog ontbreekt is een lezer om die tekst to consumeren . Een toneeltekst
daarentegen - leesdrama's buiten beschouwing gelaten - is in het geheel
nog niet of en heeft velerlei theatermakers nodig om tot een voorstelling waarvoor die tekst tenslotte is bedoeld - to komen, waarvoor dan ook nog
een geschikte speelruimte en een publiek gevonden moet worden voor een
kortstondig bestaan .
Een dramatekst is Been literatuur, maar een partituur voor een voorstelling, maar dan heel wat onvollediger dan een muziekpartituur. Goethe
was zich dat al bewust, toen hij schreef: `Ich bedaure es dass der Dramatiker nicht die unglaublichen Vorteile des Komponisten hat, alle Wunsche
and Absichten mit tausend Worten and Zeichen in die Partitur einzuschliessen ." Het lijkt inderdaad zo eenvoudig een in dialoogvorm geschreven
verhaal to lezen, maar om er de mogelijkheden voor een voorstelling uit to
halen, is heel wat meer kennis en inzicht in het wezen van de dramatische
kunst vereist dan die tekst doet vermoeden .
Dat toneelstukken Been literatuur zijn, hebben literatuurvorsers inmiddels wel begrepen, want bij de behandeling van de moderne literatuurgeschiedenis komen dramatische auteurs en hun werken er maar bekaaid af .
6

In Nederlandse Literatuur, een geschiedenis bijvoorbeeld zijn voor de gehele
twintigste eeuw, Si bijdragen, slechts twee hoofdstukken gereserveerd voor
toneelschrijvers : in 1900 Herman Heijermans als kampioen van het naturalistisch drama volgens het aristotelisch principe, en in 1966 Hugo Claus
die in de geest van Antonin Artaud Senecaanse tragedies voor eigen tijd
bewerkte . Niet om door het traditionele middel van spanning over het
handelingsverloop de aandacht van de toeschouwers vast to boeien, maar
om door een combinatie van gruwelijke toneelbeelden en poetisch taalgebruik een sfeer van beklemming op to roepen die in hoofd en hart van de
toeschouwers ook na de voorstelling moesten doorwerken .
Maar ook in het onlangs verschenen achtste deel van Geschiedenis van de
Nederlandse literatuur, i94S-Zoos, worden van de bijna zevenhonderd pagina's tekst krap drie ingeruimd voor het toneelschrijven .' Daarin wordt
geconstateerd dat tot ongeveer de jaren zeventig drama's nog vanzelfsprekend als literatuur werden beschouwd en `literaire' schrijvers zich ook nog
wel eens aan het schrijven van een toneelstuk waagden . Vaak eindigden
deze drama's vol prachtige volzinnen en diepe gedachten na een succes
d'estimevan een zwaar gesubsidieerde voorstelling door een landelijk repertoiregezelschap na een korte serie opvoeringen op de boekenplank of bij
het amateurtoneel . De enige uitzondering hierop is ook in deze literatuurgeschiedenis Hugo Claus, die zijn schitterend taalgebruik ook in dialogen
door levende personages tot z'n recht wist to doen komen . Maar Claus
onderhield dan ook zijn gehele leven nauwe banden met het theater en
actrices en regisseerde zelf. Hij kent het theater van binnenuit en dat is
toch een absolute voorwaarde voor goed en levend toneel . Voor alle grote
auteurs uit het wereldrepertoire gaat dit op : van Sophokles tot Ibsen, van
Shakespeare tot Brecht en van Moliere tot Pinter . Hugo Brems wijst er
terecht op dat het dramatisch werk van Claus tot zijn literair oeuvre worth
gerekend en zowel als opvoering als ook als literatuur wordt gerecenseerd .
Toch is Claus ondanks de invloed van Artaud een traditioneel schrijver van
wie Brems stelt dat `voor Claus ( . . .) de relatie tussen auteur en regisseur
enerzijds en acteurs anderzijds die tussen meester en knecht (was)' .4 Daar
kwam na r97o verandering in, maar alvorens daarop in to gaan, loont het
de moeite om eens to bezien waar die aanvankelijke nauwe relatie tussen
literatuur en theater vandaan kwam en hoe deze zich heeft ontwikkeld .

Oudheid en middeleeuwen

Toen in de Griekse oudheid het drama `ontdekt' werd, maakte een theatrale voorstelling deel uit van een religieus gebeuren ter meerdere glorie
van de stadstaat Athene . De tragedieschrijvers uit de 5e eeuw v . Chr . werden
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hogelijk gewaardeerd niet alleen vanwege het hoog literaire gehalte van
hun werken, maar ook en vooral omdat zij, zoals Aristophanes het in zijn
komedie De kikkers formuleerde, leraren van het yolk waren. Inhoudelijk
leverden zij namelijk vaak op een meer abstract niveau een bijdrage aan het
publieke debat over actuele thema's, terwijl zij ook ethische kwesties aan de
orde stelden, ongeschreven wetten formuleerden of, zoals Euripides tijdens
de Peloponnesische Oorlog deed, maatschappijkritiek leverden op Atheense
machthebbers en hun politiek beleid . Toch waren hun teksten niet sacrosanct, want met de opkomst van de acteur als spil van de voorstelling
werden in de 4e eeuw v. Chr. de tragedies van de grote tragici met nieuwe
teksten uitgebreid om sterspelers meer gelegenheid to geven hun talenten
breed uit to meten . Als de autoriteiten tegen het einde van die eeuw niet
hadden ingegrepen en opdracht gegeven de oorspronkelijke teksten voor
zover mogelijk to reconstrueren en voor het nageslacht to bewaren, zouden
we nu waarschijnlijk helemaal Been teksten meer hebben van Aeschylos,
Sophokles en Euripides .
In de Romeinse tijd waren de komedies van Plautus en Terentius populair, maar hieraan werd Been literaire waarde toegekend . De tragedies uit
de Ze eeuw v. Chr. waren literair, maar hun kwaliteit en actualiteit zo
beperkt dat er slechts wat losse fragmenten van zijn overgeleverd . Van de
bewaard gebleven tragedies van Seneca vraagt men zich nog steeds of of ze
ooit wel zijn opgevoerd en of het niet filosofische demonstraties in
dialoogvorm zijn van zijn Stoische ideeen .
Na de val van het Romeinse Rijk raakte het drama in onbruik en
vergeten. Toen in de vroege middeleeuwen het drama opnieuw `ontdekt'
werd, ontstonden religieuze drama's in dienst van het geloof en zonder
literaire pretenties en wereldlijke teksten tot vermaak van het yolk en in
Vlaanderen de abele spelen die zeker voor het werk van die tijd over literaire kwaliteiten beschikten, maar geschreven door lieden met kennis van
toneelzaken voor gebruik in de praktijk .

De geleerde auteur

Pas na iSoo kwam er een relatie tot stand tussen literatuur en drama en
werd de basis gelegd voor het moderne drama . Bij de bestudering van de
klassieken stuitten de humanisten ook op theaterteksten die eerst in het
Latijn en vanaf 1486 in Ferrara in het Italiaans werden opgevoerd . Dit
inspireerde humanisten om naar het voorbeeld van Plautus en Terentius
zelf komedies to schrijven, de zogenaamde commedia erudita, de geleerde
komedie . `Geleerd' omdat ze door geleerden geschreven waren . De eerste,
La cassaria (Het kistje), dateert van iSo8 en werd geschreven door niemand
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minder dan de beroemde literator Ludovico Ariosto, die kennelijk de
smaak to pakken kreeg, want een jaar later schreef hij I suppositi (De ondergeschoven kinderen) . Het succes was zo groot dat het tot navolging leidde .
Honderden geleerde komedies werden er geschreven . Later volgden daarop,
ook in navolging van de klassieken, tragedies, pastorale spelen (waaruit
later de opera zich zou ontwikkelen) en tragikomedies . De bestudering van
Horatius en Aristoteles leidde tot theorievorming waardoor na enkele
decennia de regels voor het schrijven van theater vastlagen . Dit alles
gebeurde door humanisten voor wie gestileerd taalgebruik en met name de
retorica het hoogste goed op aarde was . Daarom schreven zij hun drama's
ook weer naar het voorbeeld van de klassieken in verzen . Omdat volgens
de heersende kunstopvattingen van die dagen bij het nabootsen van de
werkelijkheid de kunstenaar geacht werd deze schoner voor to stellen dan
die was, werd het volstrekt normaal geacht dat personages in een toneelstuk in verzen spraken . Ook dat zij zich daarbij van tal van retorische stijlfiguren bedienden . En omdat het uitwerken van die stijlfiguren met de
nodige omhaal van woorden gepaard ging, werd het ook heel natuurlijk
gevonden dat personages ellenlange clausen uitspraken . Vanaf Plato was
ook nog het gebruik in zwang gekomen om al of niet filosofische verhandelingen in dialoogvorm to presenteren, waardoor het niet meer dan
normaal was ook een toneeltekst als literatuur to behandelen .
We mogen daarbij niet uit het oog verliezen dat de speelstijl in de Renaissance statisch en declamatorisch was en een voorstelling meer beluisterd
dan bekeken werd . Wij gaan naar de schouwburg om een voorstelling to
zien . In The Taming of the Shrew (ca. 1593) heeft Shakespeare het tot twee
maal toe over `to hear a play' . Voor een humanist was het in die tijd dan
ook belangrijker dat zijn stuk in druk verscheen dan dat het werd opgevoerd.
Voorstellingen van die geleerde komedies werden de eerste helft van de
zestiende eeuw opgevoerd door amateurs : hovelingen en studenten die
humaniora of rechten studeerden . Behalve het spelplezier dat zij hieraan
konden beleven, deden zij dit om zich to bekwamen in de oratorische
kunst. Welsprekendheid was het kenmerk van de ideale Renaissancemens,
vooral wanneer dit met ogenschijnlijk gemak gebeurde . Het was een
kwaliteitskenmerk van de ware retoricus . Om zich nu to oefenen in de
presentatio, een van de onderdelen van de retorica, was toneelspelen een
goed hulpmiddel. Immers, zonder zich met het creeren van een eigen tekst
bezig to hoeven houden, kon de retoricus in spe door een uit het hoofd
geleerde tekst al zijn aandacht concentreren op de presentatie daarvan
waarbij de tekstbehandeling en de gestiek apart werden onderscheiden en
beoordeeld.
9

Beroepsacteurs
Toen in het midden van de zestiende eeuw in Italie het beroepstheater
ontstond, gebeurde dat niet uit een of andere artistieke drang, maar uit
pure economische noodzaak . Een aantal mannen ontdekte dat met toneelspelen genoeg verdiend kon worden om in de toenmalige economische
barre tijden to kunnen overleven . Door de honger gedreven slaagden zij er
al snel in zich de dynamics of acting meester to maken en voldoende
publieke belangstelling to trekken om er een redelijke broodwinning van to
maken . Voor hun opvoeringen maakten zij gebruik van elementen uit de
omringende cultuur . Voor de plots van hun drama's gebruikten zij de stereotype plotstructuur van de geleerde komedies vol intriges die zij vastlegden
in scenario's . Omdat de acteurs zich specialiseerden in een vast type en
daartoe tal van kant en klare teksten uit hun hoofd leerden, konden zij de
dialogen zelf improviseren zonder hulp van een auteur. Om hun presentaties komischer to maken, bedienden zij zich ter aanduiding van de verschillende types van maskers, die al sedert de middeleeuwen vooral rond
carnaval populair waren . Hierbij gold dat hoe komischer het type was des
to groter gedeelte van het gezicht werd bedekt, waarbij de gelieven als serieuze personages ongemaskerd speelden . Voorts gebruikten zij dialecten
waarbij ook weer gold dat de meest komische types het platste dialect
spraken en de gelieven algemeen beschaafd Toscaans .
Het succes was groot en vond navolging. Door hun vele optredens
onderscheidden deze acteurs zich in positieve zin van de veel minder
ervaren amateurs met als gevolg dat zij al snel ook graag geziene gasten
werden aan de hoven waar zij voor de benodigde ontspanning konden
zorgen .
Geestelijken keerden zich fel tegen het nieuwe fenomeen van de beroepsacteurs die zij omschreven als `vuil en veil yolk' dat zich zelf prostitueerde .
Maar ook humanisten moesten hier niets van hebben, want deze beroepsacteurs maakten duidelijk dat ook zonder geleerde auteur een succesvolle
toneelvoorstelling tot stand kon komen . Tot grote ergernis van humanisten en literatoren beschouwden deze beroepsacteurs het toneelspel niet
als hulpmiddel om zich in de kunst van de orator to bekwamen, evenmin
speelden zij enkel om het plezier van het spelen, maar louter en alleen om
ermee in hun broodwinning to voorzien . Dit zette kwaad bloed omdat
daarmee een lang bestaande traditie waarin de auteur de spil van de voorstelling was, werd aangetast .
Er lijkt hier duidelijk sprake van broodnijd en menig schrijver liet niet
na de povere kwaliteiten to benadrukken van de geimproviseerde voorstellingen en het verval van de komedie en het theater in het algemeen toe to
schrijven aan het succes van de beroepsacteurs . Dat juist de sjabloon10

achtige behandeling van inhoud en personages van hun komedies er de
oorzaak van was dat de beroepsacteurs aan een scenario voldoende hadden
om er de rest zelf bij to improviseren, weigerden zij in to zien . Evenmin
waren zij in hun verbolgenheid in staat de bijzondere spelprestaties en het
ensemblespel van deze acteurs op hun waarde to schatten . Zo merkte de
dicker Lasca op in een spotdicht naar aanleiding van de opening van een
theater in Florence, dat als gevolg van de roem die de zanni (komische
knechten) oogstten, de literatoren zich maar beter konden verhangen .
Tot een georganiseerd verzet van schrijvers en humanisten is het nooit
gekomen . Daarvoor hadden de beroepsacteurs to veel succes in de kringen
waar ook schrijvers werkzaam waren en waar zij even afhankelijk waren
van de gunst en de willekeur van de heren die zij dienden als de beroepsacteurs . Maar het gepruttel van de geleerden ging door ook in de zeventiende eeuw toen de Italiaanse beroepsacteurs grote successen in Frankrijk
boekten .
De opkomst van het professionele theater in geheel Europa in de
zestiende eeuw, in het ene land wat eerder dan in het andere, zorgde voor
een versterking van de positie van de acteur ten koste van de auteur, maar
omdat de retorische traditie towel voor het schrijven als het spelen van
toneelteksten gehandhaafd bleef, bleef ook de nauwe relatie tussen literatuur en theater bestaan .
De acteur-auteur
Het is niet verwonderlijk dat op een gegeven moment acteurs zelf toneelstukken gingen schrijven . Dat betekende voor de theatrale werking van die
teksten een enorme vooruitgang . Zij kenden het yak van binnenuit en
dankzij hun inbreng werd de kunst van het drama schrijven op een hoger
plan gebracht . Shakespeare is daarvan bij uitstek het voorbeeld en ook nu
weer tot woede van de university wits, de Engelse geleerde toneelschrijvers
van zijn tijd, die meenden dat zij op basis van hun universitaire opleiding
het alleenrecht hadden op het schrijven van toneelstukken . En toen was
daar ineens, zoals Robert Greene in een brief aan een aantal collega schrijvers schreef
. . . an upstart Crow, beautified with our feathers, that with his

Tiger's heart wrapped in a Player's hide, supposes he is as well able
to bombast out a blank verse as the best ofyou; and, being an absolute johannes fac totum, is in his own conceit the only Shake-scene
in a country.
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En die acteur leverde het ene meesterwerk na het andere of met een meesterschap over de taal waar Been geleerde schrijver aan kon tippen en dramatisch zo knap geconstrueerd dat zijn werk tot de dag van vandaag toneelmakers en geleerden bezighoudt en fascineert . Het moest ook wel tot
bitterheid stemmen dat zo'n ongeschoolde acteur deze geleerde toneelschrijvers, die doorgaans in armoede leefden en verkommerden, op alle
fronten versloeg en bovendien een welgesteld man werd .
Maar Shakespeare was niet de enige acteur die voor toneel schreef . Gedurende de zeventiende en achttiende eeuw zijn alle succesvolle toneelschrijvers meer of minder nauw betrokken geweest bij de praktijk van het
theater . Zij kenden het medium en doorgaans ook de acteurs en actrices
voor wie zij de rollen op hun bulk schreven . Dat gold zelfs voor de prins
onzer dichters Joost van den Vondel die zich bezighield met de opleiding
van acteurs en nauwe contacten met hen onderhield . Zijn drama's
voldeden aan de in zijn tijd geldende regels en zijn tegelijk schitterende
literatuur. Dat wij in onze tijd moeite hebben onze aandacht blijvend op
de tekst in een Vondelvoorstelling to concentreren komt omdat wij minder
goed in staat zijn to luisteren en ook omdat op scholen Been retorica meer
wordt onderwezen .
Onder invloed van de burgerlijke Verlichtingsidealen zien we dat rond
het midden van de achttiende eeuw de relatie met de retorica loser wordt .
Er wordt towel in het spel als in het schrijven naar meer natuurlijkheid
gestreefd, waardoor de drama's minder literair worden en de voorstellingen natuurlijker . Ook worden repetities ingevoerd . Dat leidde in
Nederland tot een conflict tussen Marten Corver en Jan Punt . De laatste
was een retorisch acteur pur sang die thuis zijn rollen instudeerde en de
avond van de voorstelling als sterspeler en eerste plans acteur vlak voor het
voetlicht zijn plaats innam en zijn teksten zingzangend frontaal de zaal
insprak. Corver wenste echter dat er meer sprake zou zijn van samenspel
en dat acteurs elkaar bijvoorbeeld aankeken als zij tot elkaar spraken . Ook
zouden ze op een meer natuurlijke toon moeten spreken en kostuums
dragen die bij hun rol pasten . Daarvoor was een aantal repetities nodig .
Hij dacht aan twee tot vier repetities, maar daar wenste Punt niet aan mee
to doen . Het meningsverschil zou tot een breuk leiden tussen deze sterspelers uit de achttiende eeuw die vroeger toch goed bevriend waren .

De regisseur-acteur

Rond het midden van de negentiende eeuw zien we dat de acteur-auteur
als gevolg van een natuurlijker speelstijl langzaam moet wijken voor een
nieuw fenomeen in het theater : de regisseur . Het verzet tegen de retorische
12

traditie dat langzaam in de i8e eeuw begint, komt voor het eerst duidelijk
tot uiting tijdens de Romantiek . In Frankrijk wat heftiger en emotioneler
dan in Duitsland waar de Sturm and Drang al het nodige voorbereidende
werk had verricht om de weg vrij to maken voor vernieuwingen . In beide
landen was Shakespeare het lichtend voorbeeld . Dit betekende dat de
romantische toneelschrijvers de zogenaamde aristotelische eenheden van
plaats en tijd verwierpen en Been strikt onderscheid meer wensten to maken
in de toneelgenres, omdat in Shakespeares werk hoog en laag, het verhevene en alledaagse naast elkaar voorkomen, of zoals Victor Hugo in het
voorwoord bij zijn eerste Romantische drama Cromwell (1827) stelde, was
er een nieuwe dramatische worm nodig waarin het sublieme en groteske
met elkaar verbonden werden . Hij grog hierbij uit van het als nieuw
erkende gespleten bewustzijn van de mens . Het moderne drama dat hem
voor ogen stond, moest de tweespalt van het menselijk zijn openbaren, de
voortdurende tegenstelling tussen licht en donker blootleggen tussen
lichaam en ziel, tussen het dierlijke en geestelijke in de mens . Hugo schreef
zijn drama's naar Shakespeares voorbeeld nog in blanke verzen, maar onder
invloed van het opkomend realisme grog men er wat later steeds meer toe
over toneelstukken in proza to schrijven . Ook werden voorstellingen visueel
steeds sterker omdat de techniek van de decorbouw verder geperfectioneerd werd . Dankzij de komst van het gaslicht en nog weer wat later de
elektriciteit werd ook de belichting steeds belangrijker . voor de vaak groots
opgezette spektakelstukken waren tal van figuranten nodig die nauwgezet
geinstrueerd moesten worden .
De regisseur was de man die al deze effecten coordineerde en samenbracht tot een boeiend schouwspel, waarin de tekst nog steeds een prominente rol speelde, maar niet langer alleenheerser was . Het was de taak van
de regisseur de bedoeling van de auteur in een voorstelling tot uitdrukking to brengen . Hij interpreteerde dus en gaf zijn visie op de tekst en
werd daardoor medeauteur. Een regisseur stelde zich ten doel met theatrale middelen het publiek in de ban van de voorstelling to brengen waardoor de relatie tussen literatuur en theater zich verder ontbond . Deze
opvatting handhaafde zich ook nog lang in de twintigste eeuw en maakte
van de regisseur een dienaar van de auteur, ware het er eentje met een
eigen mening en een eigen interpreterend vermogen .

Autonoom theater

Vanaf het begin van de vorige eeuw kwamen er ook toneelvernieuwers die
zich verzetten tegen deze functie van de regisseur en streefden naar een
grotere autonomie van de voorstelling ten koste van de auteur, ofwel `Sire
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le Mot', zoals Gaston Bary, een leidend toneelvernieuwer tijdens het interhelium in Frankrijk, het formuleerde . Zij zetten zich of tegen de negentiende eeuwse toneeltradities van rijk aangeklede voorstellingen op effect
geregisseerd en stereotype acteerstijlen die het publiek epateerden, maar
geen inzicht gaven in de condition humaine . Het toneel verhulde meer
dan het onthulde . De vernieuwers wilden, vaak geinspireerd door de
commedia dell'arte, terug naar de wortels van het theater : de acteur die met
zijn stem en lichaam als instrumenten een verbeelde wereld kon oproepen
en daarmee de toeschouwers in hun ziel wilt to raken . Niet de auteur maar
de acteur moest de spil van elke voorstelling zijn in een decor dat niet
langer een kopie van de werkelijkheid weergaf, maar meer een gestileerde
aanduiding van de plaats van handeling .
De strijd om to komen tot een toneelvoorstelling als een autonoom
kunstwerk dat alleen naar zichzelf verwijst, zoals een abstract schilderij
ook Been directe aanknopingspunten heeft met de werkelijkheid, zou de
gehele twintigste eeuw duren . Want er moesten heel wat heilige huisjes
afgebroken worden om to komen tot een theatrale kunst waarin niet
langer de tekst van de auteur centraal stond, maar alle tekensystemen
waaruit een voorstelling is opgebouwd even belangrijk zijn . Daartoe moest
allereerst afgerekend worden met de regels van het aristotelische drama .
Bertolt Brecht (1898-1956) heeft op dit punt een belangrijke bijdrage geleverd. Hij noemde zich zelf de Einstein van de nieuwe dramatische worm .
Het lijkt een wat megalomane uitspraak, maar eerlijk gezegd is dat niet
overdreven . Voor de theorievorming is Brecht van onnoemelijk belang
geweest, al is hij er zelf nooit helemaal in geslaagd zijn theorie in praktijk
to brengen . Brecht verzette zich tegen het literaire karakter van het theater,
omdat naar zijn mening theater ontstond door een gelijkwaardige combinatie van tekst en beweging .
Brecht zocht en vond een nieuwe dramatische worm voor zijn sociale
drama's . In een tijd dat de mensen geleerd hadden de krachten van de
natuur to beheersen moest het theater de onderlinge menselijke betrekkingen uitbeelden . Daarvoor was een nieuwe dramatische structuur nodig .
Het aristotelische drama voldeed niet meer om de nieuwe intermenselijke
relaties to verbeelden en daarom kwam hij met nieuwe regels voor zijn
episch, niet-aristotelisch drama.
De toeschouwer moest een kritisch beschouwer worden van het op het
toneel getoonde en zich niet identificeren met de tragische held, want dan
ging hij mee in zijn denkpatroon . Om de toeschouwer een kritische
afstand to laten behouden, moesten de gebeurtenissen fragmentarisch
gepresenteerd worden en de toeschouwer de gelegenheid bieden tot zelfreflectie en het maken van keuzes . Er moest met argumenten gewerkt
worden en niet als in het traditionele drama met suggesties . De mens was
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onderzoeksobject en veranderlijk en mocht niet zoals in het aristotelische
drama als bekend worden verondersteld en als onveranderlijk worden
gepresenteerd . De handeling verliep sprongsgewijs en de wereld werd
getoond niet zoals die was, maar zoals deze moest worden .
Weg dus met de illusie van het toneel . De wetenschap had bewezen dat
de samenleving is gemaakt door mensen en dus ook door hen veranderd
kan worden .
Van geheel andere acrd was de inbreng in dit streven naar vernieuwing
van Brechts tijdgenoot Antonin Artaud (1896-1948) wiens invloed, ondanks
het feit dat hij acteur en regisseur was, voornamelijk via theoretische
geschriften verliep.
Ondraaglijke hoofdpijnen en veelvuldig gebruik van opiaten leidden tot
perioden van zware mentale afwijking en psychiatrische verpleging . Zo
leefde hij vaak op de rand van de waanzin, waarvan hij zich vaak scherp
bewust was . Zijn schrijversdrift werd er niet door gestuit en zijn in extatische allure neergeschreven ideeen waren vooral suggestief en misten wetenschappelijke analyse, waardoor ze aanleiding waren tot willekeurige
interpretaties, die op verschillende wijze een stempel op de vernieuwing
van het toneel hebben gedrukt .
In een aantal essays dat onder de titel Het theater van de wreedheid werd
gebundeld in 1938 maakte hij zijn ideeen duidelijk . In `Het theater en de
pest' stelde hij dat het theater net als de pest towel een vernielende als
zuiverende kracht had . Een theatervoorstelling moest paniek en hallucinatie opwekken bij het publiek, waardoor in het dagelijks leven onderdrukte krachten vrij zouden komen . Dat kon niet op de vertrouwde
psychoanalytische wijze van het traditionele drama, maar door het niets
ontziend blootleggen van instincten, die diep in de mens wonen en hem
doen hunkeren naar een triomf van lust en moord . Zo'n orgie van losgelaten passie zou in de voorstelling als een shocktherapie werken . De mens
was namelijk zo gedegenereerd dat die toneelwerking dwars door zijn huid
heen moest, wilde het metafysische tot de geest kunnen doordringen .
Door die wreedheid wekte theater echter geenszins op tot uiterlijke wreedheid, want de emotie van de tragische acteur nam een worm aan, die enkel
essentie reflecteerde en daarmee puur universeel gericht was . Wat overbleef
was een reinigende werking als door een meedogenloze zelfanalyse en zelfontdekking.
Echt theater zou daarom in de eerste plaats die angst en chaos moeten
doen ervaren . Alleen pijn, lijden en lijfelijke vernieling konden de
toeschouwers tenslotte brengen tot de metafysische ervaring, waardoor zij
reiniging ondergingen en klaar stonden voor hernieuwd leven . Artaud
benadrukte hierbij dat het op het toneel niet moest gaan om een voorstel15

ling, maar om een gebeurtenis, waarbij de toeschouwer wakend ervoer,
wat hem in zijn nachtmerries benauwde : zijn angst, zijn verborgen
begeertes en zijn snakken naar verlossing . Het ging hierbij niet om lijfelijke wreedheid ; hij streefde naar een abstracte worm van acteren, waarbij
de acteur de dubbelganger die in hem verborgen was probeerde to
ontdekken . Het personage moest een kosmische kracht uitstralen, want
pas wanneer de acteur in zich het vuur van de creatie voelde branden, zou
het hem mogelijk worden door zijn uitbeelding de toeschouwer in een
noodzakelijke magische trance to brengen . Een zorgvuldig beheerste
ademhaling speelde hierbij een belangrijke rol . Alles moest gericht zijn op
de magische werking van het gepresenteerde . Decors waren overbodig,
want spelers en toeschouwers waren samen in een ruimte . Het publiek zat
op draaistoelen en de acteurs bewogen daaromheen op verschillende
niveaus . Wat men voorstelling noemde, moest het karakter hebben van
een bezwerende dans in hieroglyfische worm . (Hieruit spreekt de invloed
van het Oosters theater, met name de dans die in abstracte vorm het
wezen van het bestaan aanduidt, dus ook een uiterlijk signaal is van een
verborgen innerlijkheid.) Gedreven door de innerlijke gloed van de uitvoerenden werden van alle kanten magische krachten op de toeschouwers
uitgestraald . Op die manier was de werking van het theater to vergelijken
met de pest, die fysiek en psychisch als een penetrerend vuur alles in lichterlaaie zette en in opperste verwarring bracht . Daarbij verloor de mens
zijn beheersing over eigen lichaam en geest en de energie van zijn innerlijk
kwaad barstte los . Maar het uiterlijke resultant is een reiniging door de
brand van het eigen kwaad .
Waar men wil kan men Artauds invloed in tat van veranderingen in het
theater signaleren, zoals de onttroning van schrijver en stuk, in de verheffing van de regisseur tot schepper van een toneelgebeurtenis die wit openbaren en leren, in de verwerping van vele, vooral seksuele taboes en in de
uitgesproken afkeer van wat als klassiek en gevormd kan gelden .
Vooral met Grotowski is de naam van Artaud verbonden . En zeker heeft
deze Artauds geschriften goed bestudeerd, maar uit zijn voorstellingen
met zijn Pools Theaterlaboratorium en uit de essaybundel Naar een arm
theater bleek dat ondanks verwantschap zijn doel veel verder weg lag in
een snort mystieke communie van speler en publiek . In jarentange training zocht hij zijn acteurs to ontdoen van alle uiterlijkheden in de presentatie om volledig met zich zelf en met eigen lichaam alleen de mythe to
verbeelden . De kleine kring van omringende toeschouwers kon dan in de
offerande van deze actie eigen levenservaring peilen .s
Bovenstaande samenvattingen zijn een paar pogingen van twintigsteeeuwse theatermakers om to breken met het realisme van het toneel, de
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illusie van een werkelijkheid, die op zich al als probleem werd ervaren .
Kortom, een continue aanval op gevestigde tradities die moesten worden
afgebroken en waarvan de doorsnee burger als gevaarlijkste representant
werd voorgesteld . Met de loop der jaren kan sours een deja vu-gevoel de
kritische beschouwer niet ontgaan, maar verwonderlijk is dat niet omdat
elke kunstenaar voor zich op zoek is naar een worm waarmee de essentie,
de kern van het leven geraakt en weergegeven kan worden . De boodschap
blijft hetzelfde, alleen de worm verandert . We zagen het ook na de met het
verstand niet to bevatten massaslachtingen van de Tweede Wereldoorlog :
de absurdisten gaven elke poging op our de chaos van die wereld to beredeneren en gaven hun innerlijke chaos en die van de wereld weer in de
worm . In Beckett's Wachten op Godot zijn de twee hoofdfiguren, een snort
clowns uit de music-hall van de jaren twintig en dertig, voortdurend bezig
met weg to gaan, terwijl ze blijven staan waar ze zijn . `Ik ga weg' zegt de
een, waarna Beckett er als indicatie achter schrijft ('blijft onbeweeglijk
staan') . Vorm en inhoud vallen samen en de schijnbaar zinloze vorm, is
wellicht een indicatie voor de zinloosheid van het bestaan . Wat is de waarheid? Een vraag die op filosofische toon al in het werk van Pirandello werd
gesteld, keert in alle heftigheid na de Tweede Wereldoorlog terug . Het
relatieve gelijk wordt steeds belangrijker en de overstap naar de deconstructie van de werkelijkheid en het postmodernisme is zo gemaakt . Dat
leidt dan tot chaos op het toneel en ontreddering bij de toeschouwer, want
waarop moet hij zijn aandacht focussen als regisseur en spelers hem voortdurend op het verkeerde been zetten en hij als impliciete opdracht krijgt
bij de getoonde beelden zijn eigen voorstelling maar to maken .
A1 die vernieuwingen in Europa drongen in Nederland pas in het begin
van de jaren zeventig door, waarbij het Mickery theater van Ritsert ten
Gate niet onvermeld kan blijven, omdat daar vanaf het midden van de
jaren zestig vrijwel alle experimentele groepen uit de wereld hun voorstellingen toonden en de geesten rijp maakte voor verandering, die onder
andere in de publieksopstand van Aktie Tomaat tot uitdrukking kwam .
We liepen in Nederland duidelijk achter, maar mede dankzij een gunstig
subsidiesysteem waarbij ook experimenten gesubsidieerd konden worden,
is die achterstand in een voorsprong omgezet . Er is veel veranderd in het
toneelaanbod in de afgelopen dertig jaar en de experimenteerdrift heeft er
toe geleid dat traditioneel ingesteld publiek, dat incidenteel voorstellingen
bezoekt de greep op het nieuwe theater enigszins is kwijt geraakt .
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Postmodern theater
Waar gaat het flu om in dit nieuwe theater?

Het begon allemaal met de aanval op de tekst als begin en eind van de
voorstelling . Het ging niet meer om het verhaal, maar om de totale ervaring. Zoals Gerardjan Rijnders het Bind jaren zeventig formuleerde : `Ik ben
niet geinteresseerd in verhaaltjes', en hij noemde Henrik Ibsen, toch een
van de reuzen uit de dramatische geschiedenis, in een adem een plottenbakker. De toneelschrijver was vogelvrij en teksten werden ingekort,
bewerkt, verminkt of afgeschaft . Onder invloed van de nieuwe media als
film en televisie werden de decors abstracter en de invulling van de theatrale ruimte zodanig dat er geen decorwisselingen meer nodig waren om
groter continuiteit to garanderen . Dat leidde op den duur er zelfs toe dat
steeds vaker zelfs de pauze werd afgeschaft . Ook de grenzen tussen verschillende theatrale disciplines vervaagden : de mimespeler begon to spreken, de
poppenspeler Mom uit zijn kast en acteurs gingen zingen .
In de nieuwe esthetiek van het hedendaags theater wordt de toeschouwer
eerder zintuiglijk dan verstandelijk aangesproken. Dit is voornamelijk het
gevolg van het feit dat het primaat van de taal in het theater als achterhaald wordt beschouwd ten gunste van de andere theatertekens waaruit
een voorstelling is opgebouwd .
Door de tekst als een snort gelijkwaardig teken to beschouwen en door
de opwaardering van de andere tekens krijg je een heel ander snort toneel .
Het gaat niet meer om de logica van de tekst, spanning over de afloop van
het drama, je inleven in een personage . Neen, vandaag de dag wordt de
toeschouwer uitgenodigd een emotionele reis mee to maken naar het
innerlijk van de theatermakers en kennis maken met hun levenservaringen,
associaties naar aanleiding van de tekst, hun gedachten en belevenissen .
De toeschouwer wordt vervolgens uitgenodigd om de opgedane kijkervaringen to toetsen aan het eigen ik met al wat daarmee verbonden is .
Bij dit zintuiglijk `bombardement' speelt de vormgever een heel belangrijke rol, omdat hij een ruimte moet creeren waarbinnen dit a11es zich kan
afspelen en helpen de ervaringen en getuigenissen van de makers optimaal
tot hun recht to laten komen . Er is in de vormgeving in het theater de
laatste dertig jaar dan ook het nodige veranderd . Verder gaat ook het
geluid een steeds belangrijker rol spelen als begeleiding of achtergrond van
wat er zich op het toneel afspeelt . Het publiek kan er mee gemanipuleerd
worden, want sours heb je er niet eens erg in dat er gedurende de hele
voorstelling een soundtrack meeloopt .
Dit nieuwe theater waarin de grenzen vervagen en multidisciplinariteit
essentieel is, kan direct met het postmodernisme verbonden worden,
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waarin de grote verhalen niet meer van belang zijn en elk individu zijn
eigen voorstelling beleeft . Wat de ene toeschouwer tot in het merg beroert
en ontroert, doet de andere toeschouwer niets of irriteert hem . In dit postdramatisch theater zijn de sleutelwoorden zintuiglijkheid, simultaneiteit,
lichamelijkheid en materialiteit . Er is een compleet nieuwe worm van
theater ontstaan en je kunt, zoals een studente van mij dat verwoordde,
spreken van een Copernicaanse omwenteling, want tegenwoordig draait
de voorstelling niet langer om het woord, het woord draait om de voorstelling.6
Postdramatisch theater betekent in de eerste plaats een verandering in de
`performance tekst', waarmee de totale opvoeringsituatie wordt bedoeld
inclusief de zaal waar het publiek zit, het totale gebeuren waarvan de
gesproken tekst een onderdeel uitmaakt. De acteurs representeren niet
meer (door inlevend spel een karakter levensecht op het toneel neerzetten),
maar presenteren een rol of karakter, waarmee Bertolt Brecht al experimenteerde, waardoor distantie tot het personage wordt gecreeerd . Ervaringen worden niet meer gedeeld, dat wil zeggen dat je invoelend meeleeft
met het personage, maar meegedeeld, ook weer om distantie to bewaren .
Het resultaat is dat het accent meer op het proces, het verloop van de
handeling komt to liggen dan op het resultaat of de afloop . Het is meer
een manifestatie dan significatie, meer energie dan informatie . Kortom in
deze performancekunst gaat het om de gemeenschappelijke ervaring
tijdens de voorstelling van uitvoerend kunstenaar en de toeschouwers . Nu
zijn ervaringen niet statisch, maar processen en het is de task van de theatermakers een reactie en een beleving van het publiek to activeren. Acteurs
zijn dan ook niet langer uitbeelders van een rol, maar veeleer performers
die hun aanwezigheid op het toneel aangrijpen ter beschouwing . Dit heet
`transparent acteren', zoals dat door groepen als Het Barre Land, Discordia
en Dood Paard wordt gedaan . Het gevolg hiervan is dat de esthetische
distantie verdwijnt, wet zich uit in het gebruik van eigen kleding in pleats
van kostuums en het zich rechtstreeks tot het publiek richten .
Een voorstelling wordt welbewust opgebouwd onder leiding van een
regisseur, is zoals dat heet een `construct' . Ritme en muzikaliteit bepalen
in hoge mate de presentatie . Een voorstelling wordt als het ware gecomponeerd en bewust of onbewust opgebouwd aan de hand van muzikale principes . Dit is de zogenaamde muzikale dramaturgie van een voorstelling .
Hiertegenover of hiernaast staat de picturale dramaturgie wear de
constructie van de beelden in de geschapen ruimte de positie van de
andere tekensoorten bepaalt .
Tenslotte worden onder de materialiteit in het postdramatisch theater het
lichaam van de acteur, het licht en het toneelbeeld begrepen . Enerzijds
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benadrukken deze het materiele karakter van wat er op het toneel gebeurt,
maar anderzijds het bier en het nu van het moment en daarmee het
vergankelijke karakter het theater, dat na de voorstelling nog slechts herinnering is . Doel van de materialiteit is het gevoel van de toeschouwer to
intensiveren met behulp van visuele en akoestische technieken .
Nu de taal in dit nieuwe theater een andere functie heeft gekregen, rest
de vraag hoe deze de relatie met literatuur beinvloedt . In het traditionele
drama - dat nog steeds bestaat en geschreven wordt - verschuilt de auteur
zich achter de intrige en de dialogen, waarvan de toeschouwer de indruk
moet krijgen dat ze ter plekke worden bedacht . Auteurs die voor het postmoderne theater schrijven verbergen zich echter niet, maar gaan met hun
tekst een dialoog aan met de enscenering . In zijn boek Postdramatisches
Theater behandelt Lehmann de verschillende functies die tekst en taal in
het postmoderne theater kunnen hebben .' Belangrijkste constatering is dat
er geen harmonie meer bestaat tussen tekst en voorstelling . Er bestaat Been
logica meer, maar de auteur zorgt wel voor een toegevoegde waarde door
zijn semiotische inbreng als onderdeel van de voorstelling . De auteur mag
dan als spil van de voorstelling afgeschaft zijn, met zijn tekst levert hij hoe
dan ook een belangrijke bijdrage door de wijze waarop de taal in conflict
treedt met de andere voorstellingselementen . Hierdoor wordt `de auteur
meer dan ooit in de gelegenheid gesteld zijn plaats op het podium op to
eisen . In zekere zin wordt de daad van het schrijven zelf - als de worsteling met de taal, die schrijven nu eenmaal is - theatraal gemaakt . S
Dat maakt het schrijven van theaterteksten voor literaire auteurs aantrekkelijk en terecht constateert Brems dat de jaren negentig een herleving
laten zien van hun deelname aan het theater. `Niet langer in de positie van
leveranciers van onaantastbare teksten, maar als gelijkwaardige gesprekspartners van de regisseur. Tegelijk kwam er een generatie theatermakers
naar voren van wie de teksten meer en meer literaire erkenning krijgen .'9
Hiermee is de historische cirkel rond en dev relatie tussen (modern)
theater en literatuur hersteld . Dramateksten kunnen weer onderzoeksobject zijn voor letterkundigen . Op zich mag dit toch een verrassende
constatering zijn van deze korte studie .
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Essay

Shakespeares
religleuze leven

Biografie en fiche'
Paul Franssen

Wie was Willam Shakespeare? Met deze vraag hebben generaties
wetenschappers zich, met wisselend succes, beziggehouden . Ook
in verschillende fictionele teksten wordt getracht een antwoord to
formuleren op de grote vragen rond de figuur van Shakespeare .
Was hij een katholiek? Een fijnzinnig romanticus? Of wellicht een
labiele neurastheen? In dit essay buigt Paul Franssen zich over enkele
Shakespeare-biografieen en vergelijkt de gehanteerde methoden .
Daarbij zal blijken dat wetenschap en fiche vaak akelig dick bij
elkaar liggen .
Een flunk aantal jaren geleden was de beoogde aanleg van de stormvloedkering in de Oosterschelde een heet politiek hangijzer . Niet alleen vanwege
de kosten, maar ook vanwege de risico's : stel je eens voor dat die 62 schuifdeuren, als puntje bij paaltje kwam, niet dicht zouden gaan! Hoe groot
was de kans daarop eigenlijk? De verantwoordelijke minister liet weten dat
dat bijzonder onwaarschijnlijk was en noemde, naar ik meen, een kans van
z % per deur, dat die niet zou sluiten . Daarop rekende een statistisch onderlegde commentator meteen uit dat al die kleine kansjes van i% samen een
waarschijnlijkheid opleverden van bijna So% dat er minimaal een deur zou
openblijven, met alle gevolgen van dien! Hoe het afgelopen is, weet ik niet
meer - waarschijnlijk had de minister zich vergist, want de stormvloedkering is er gewoon gekomen .
Wat heeft dit alles met biografie to maken? Het verband ligt in de
methoden die sommige biografen plegen toe to passen . Methoden die, net
als die hypothetische stormvloedkering, allesbehalve waterdicht zijn .
Neem een extreem voorbeeld : een zogeheten biografische studie van
Shakespeare als katholiek door de Duitse wetenschapster Hildegard
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Het Droeshout-portret dat de eerste uitgave van Shakespeare's verzamelde toneelwerk,
de zogenaamde First Folio uit 1 623 sierde .

Hammerschmidt-Hummel . Haar boek Die verborgene Existent des William
Shakespeare (zooi) begint met een analyse van het zogenaamde Flowerportret van Shakespeare . De naam Flower-portret verwijst naar een vroegere bezitter van het werk : Sir Desmond Flower. Het portret lijkt heel erg
op een van de beide authentieke afbeeldingen van Shakespeare : de gravure
van Martin Droeshout, uit de eerste Folio-uitgave van Shakespeares werk
uit 1623, dus zeven jaar na diens dood . De gelijkenis is zo groot dat men
moet aannemen dat de een een kopie is van de ander . (HammerschmidtHummel Zoos, pp . a-r3) In een eerdere publicatie had HammerschmidtHummel plausibel weten to maken dat het schilderij het origineel is, de
gravure de kopie . De argumentatie hiervoor luidde dat op de gravure een
bultje in de linker oogkas ontbrak, dat op het portret wel voorkwam . Als
je een kopie van een ander kunstwerk maakt, zo meende Hammerschmidt-Hummel, dan laat je eerder iets weg dan dat je jets toevoegt .
(Hammerschmidt-Hummel 1999, pp . 4z-79) Het Honk allemaal zeer plausibel: het Flower-portret was dus een authentieke afUeelding van Shakespeare uit 1609, zoals de datum op het schilderij aangeeft .
In haar nieuwe boek neemt Hammerschmidt-Hummel de echtheid van
het Flower-portret als uitgangspunt . Vervolgens vertelt zij dat een rontgenopname van dit schilderij heeft aangetoond dat zich onder de beeltenis
van Shakespeare nog een andere afbeelding bevindt : die van een Madonna
met kind, stammend uit de vijftiende eeuw. In het protestantse Engeland
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van Shakespeares tijd zou alleen al het bezit van een schilderij van de
Madonna riskant zijn geweest . Hammerschmidt-Hummel neemt daarom
aan dat dit de reden was geweest om het over to schilderen : zo kon het
risico van ontdekking nagenoeg uitgesloten worden, terwijl de oorspronkelijke voorstelling behouden bleef, en eventueel later, door het verwijderen van de bovenste verflaag, weer kon worden hersteld . De bezitter kon
zo zijn verboden voorstelling houden als een snort relikwie, waar hij zelf
van wist, maar die onzichtbaar was voor anderen .
Deze redenering wordt vervolgens opgevoerd als bewijs voor de stelling dat
Shakespeare een crypto-katholiek was . Immers : wie anders dan Shakespeare,
meent Hammerschmidt-Hummel, zou met zulk een katholiek schilderij bij
de schilder zijn komen aanzeulen? Voor een schilder was het to gevaarlijk
geweest zulk een doek to bewaren alleen voor hergebruik en voor wie anders
dan voor de afgebeelde zelf kon het portret ook bedoeld zijn geweest?
Als we even natellen, hebben we hier vier veronderstellingen op een rijtje .
Ten eerste dat het portret authentiek is; ten tweede dat het overschilderen
van de oudere voorstelling paradoxaal genoeg een manier is om die to
behouden ; ten derde dat het doek van Shakespeare zelf was en niet van de
schilder en tenslotte dat het doek ook voor Shakespeare bestemd was, als
een snort verborgen relikwie .
Waar de eerste veronderstelling nog vrij waarschijnlijk mag klinken,
worden de verdere assumpties steeds minder overtuigend . Als we elk van
deze theorieen afzonderlijk op hun waarschijnlijkheid moesten beoordelen,
zouden we denk ik voor de eerste misschien op 80% uitkomen, bij de
anderen, als we niet to kritisch zijn, op elk 50% . Echter, ze moeten allemaal
waar zijn om de stelling to ondersteunen dat Shakespeare een heimelijke
katholiek was . De statistiek leert dat, als men een groot aantal waarschijnlijkheden in zulk een keten optelt, het resultaat best een onwaarschijnlijkheid kan zijn . Een keten van So%-So%-So%-So% levert dan een waarschijnlijkheid van io% op dat deze redenering als geheel juist is . Een kans
van 90% dus, dat het hele argument zo lek is als een stormvloedkering . En
nat zijn we ook in dit geval : onlangs heeft onderzoek van de National
Portrait Gallery aangetoond dat de datering niet klopte, want het portret
bleek een snort verf to bevatten die pas in 1817 is uitgevonden . (Hoenselaars
& Franssen zooS, pp . 37-3g) Daarmee zijn natuurlijk al die andere speculaties ook van de baan .
Dit brengt ons op een manco dat wel meer biografieen ontsiert, zeker als
ze gaan over mensen die lang geleden geleefd hebben en over wie weinig
bronnen bewaard zijn gebleven . Elke poging om de lacunes to vullen met
een lopend verhaal leidt dan tot zulke series van speculaties . A1 lijkt zo'n
redenering, gebouwd op redelijke veronderstellingen, nog zo plausibel, de
kans dat er uiteindelijk een onjuist beeld ontstaat, neemt toe met elke niet
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bewezen (en vaak zelfs onbewijsbare) veronderstelling.
Voor ons letterkundigen is het eenvoudiger . Bij het interpreteren van literaire teksten gaan wij uit van de plausibiliteit van een bepaalde lezing : in
ons domein is immers niets tot drie cijfers achter de komma to bewijzen .
Een bepaalde mate van subjectiviteit beschouwen wij als onvermijdelijk;
verschillende lezingen van een tekst kunnen ook heel goed naast elkaar
staan en wellicht zelfs verklaard worden uit een onopgelost conflict in de
geest van de auteur of in diens maatschappelijke omgeving . Met biografieen ligt dat anders . Shakespeare kan niet tegelijkertijd een overtuigde
protestant, een devote katholiek en een agnost zijn geweest ; niet tezelfdertijd hebben gestudeerd aan het katholieke college to Douai, een zeeman
zijn geweest, een soldaat in de Nederlanden, het hulpje van een notaris en
een schoolmeester in Lancashire .
Uit wetenschappelijk oogpunt is misschien de beste manier om een
biografie to schrijven over iemand als Shakespeare, over wie we zeer weinig
harde feiten hebben, om zo min mogelijk een verhaal to vertellen. Maar
hoe moet dat dan? De Amerikaanse Shakespeare-biograaf Samuel Schoenbaum heeft dat laten zien in zijn William Shakespeare : A Documentary Life
(i97S) . Alle fasen van Shakespeares leven worden belicht aan de hand van
een analyse van de voorhanden documenten. Als er over een face niets
bekend is, probeert Schoenbaum die ook niet in to vullen . Hooguit somt
hij de verschillende theorieen op, trekt dan eens meewarig de schouders
op en verzucht : `but of course this is only guesswork .' (Schoenbaum i97S,
p. IIG)
Zulk een agnostische instelling zou ook Stephen Greenblatt voor veel
kritiek bewaard hebben . In zijn Shakespeare-biografie uit 2004 gaat Greenblatt nooit zover als Hammerschmidt-Hummel, maar ook hij laat sours
het water over zijn schoenen lopen . (Greenblatt 2004) In een artikel in de
TLS bijvoorbeeld, heeft Alastair Fowler hem de mantel uitgeveegd over tal
van feitelijke onjuistheden, maar ook over zijn neiging our met een speculatie to beginnen, die dan tot een feit to verheffen en daarop verdere speculaties to enten . (Fowler Zoos pp . 3-S) Een voorbeeld : een van Greenblatts
centrale ideeen over Shakespeare is dat hij een stiekeme katholiek was .
Maar in zijn jonge jaren was hij zozeer geconfronteerd met geloofsvervolging, dat hij besloot, uit lijfsbehoud, voor altijd ongrijpbaar to blijven . Dit
zou dan ook een verklaring zijn voor opvallende vermogen als toneelschrijver our uit zijn werken to verdwijnen en our alle kanten van een zaak
to zien zonder voor een visie to kiezen .
Maar wat is er nu eigenlijk voor bewijs dat Shakespeare katholiek was? Er
is een gerucht, opgetekend tegen het eind van de zeventiende eeuw, dat hij
bij zijn overlijden `paaps' geweest zou zijn : `he died a papist' . (Greenblatt
2004, p . 387) Afgezien van de notoire onbetrouwbaarheid van geruchten,
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zegt dit weinig over zijn eerdere leven . Sterker lijken de aanwijzingen die
Greenblatt noemt voor de geloofsovertuiging van de vader van de toneelschrijver, John Shakespeare, en diens vrouw Mary Arden . John Shakespeare zou een katholiek testament (eigenlijk : geloofsbelijdenis) hebben
nagelaten ; Mary Arden stamde uit een adellijke katholieke familie, die
zelfs enkele martelaren had voortgebracht . (Greenblatt 2004, pp . S9, ioi,
i58) John, in zijn beste dagen burgemeester van Stratford en daarna lid van
het stadsbestuur, zou ook medeverantwoordelijk zijn geweest voor het
aanstellen van een drietal katholieke docenten op de grammar school van
Stratford . Een van hen, Simon Hunt, was uiteindelijk met een leerling
naar het continent gevlucht, naar het katholieke college van Douai, een
bekend toevluchtsoord voor Engelse recusanten . (Greenblatt 2004, pp • 95 96) En: William Shakespeare moet als zoon van zijn notabele vader wel
naar dat gymnasium in Stratford zijn gegaan en dus van die katholieke
leraren les hebben gehad . (Greenblatt 2004, p. 19)
En er is meer . Een traditionele verklaring voor Shakespeares overhaaste
vertrek naar Londen, met achterlating van vrouw en kinderen, was dat hij,
volgens een legende, een hert zou hebben gestroopt in het domein van een
plaatselijke jonker, Sir Thomas Lucy . (Greenblatt 2004, p. iSo) Na hier
streng voor bestraft to zijn, had hij Lucy ook nog eens belachelijk gemaakt
in een schotschrift . (Greenblatt 2004, pp • I52-S3) Greenblatt wijst er echter
op dat die Lucy een notoire papenvreter was en ziet een verband tussen de
vervolging van katholieken, waaronder enkele van de katholieke Ardens,
de verre neven van Mary Shakespeare en Shakespeares eigen overhaaste
vertrek naar Londen . (Greenblatt 2004, pp . i6o-6r) Het verhaal van de
strooptocht zou slechts als dekmantel gediend hebben voor een veel
gevaarlijker delict : katholicisme . Toen Shakespeare Londen binnentrok,
moet hij wel de hoofden van zijn familieleden gezien hebben, die als
bezienswaardigheid waren opgespiest tussen die van andere verraders op
London Bridge . Deze aanblik, aldus Greenblatt, moet hem wel extra
angstig hebben gemaakt en vastberaden zich nooit to laten kennen, vooral
niet op religieus gebied ; en zo is een groot toneelschrijver geboren, die
zich zozeer in zijn personages inleeft dat we niet meer weten aan wiens
kant hij nu eigenlijk staat . (Greenblatt 2004, pp • I72-74)
Zo bezien klinkt de redenering van Greenblatt, hier uiteraard wat ingekort, vrij overtuigend . Maar een probleem is dat er, zoals hij zelf sours ook
toegeeft, een aantal onzekerheden in zitten . Niet alleen is de intocht van
Shakespeare in Londen langs de hoofden van de Ardens niet to bewijzen,
noch de ware aard van zijn conflict met Thomas Lucy, als dat er al ooit
geweest is ; maar ook andere factoren in deze keten zijn allesbehalve zeker .
- Om to beginners is het testament van Shakespeares wader pas in de
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achttiende eeuw teruggevonden, en kort daarna weer verdwenen .
(Schoenbaum i975, p • 45 en verder) Niet alle experts zijn overtuigd van de
echtheid van dit document, en het kan nu ook niet meer met moderne
middelen onderzocht worden . Vervalsingen van documenten die Shakespeare betroffen, bijvoorbeeld van William-Henry Ireland, waren in die
tijd niet uitzonderlijk en leverden veel geld op . (Schoenbaum i99i, pp .
I35-I6S)

Daarnaast weten we over het geloof van Shakespeares moeder eigenlijk
niets . Of die katholieke Ardens wel echt familie van haar waren is de
vraag, zoals ook Greenblatt toegeeft . (Greenblatt 2004, p. iS7) Haar wader
was kennelijk wel katholiek, maar kinderen bleven niet altijd trouw aan
het geloof van hun ouders .
Bovendien blijkt die katholieke docent, Simon Hunt, nog een naamgenoot to hebben gehad die in Stratford gestorven is ; of was het een
andere Simon Hunt die naar Douai gevlucht is? (Greenblatt 2004,
p . 19) Van de opvolger van Hunt als docent weten we eigenlijk alleen dat
hij door een katholiek werd aanbevolen, en uit een gematigd college in
Oxford kwam, maar een bewijs is dat nauwelijks . En of Shakespeare zelf
wel echt naar die school gegaan is, is ook niet zeker : we hebben immers
Been leerlingenlijsten uit die periode .
A1 met al kunnen we stellen dat Greenblatt een nogal speculatief verhaal
heeft opgehangen over Shakespeares geloof, en de invloed daarvan op zijn
werk; het komt weliswaar plausibel over, maar men hoeft maar een aantal
andere biografieen - of enkele van de betere romans - over Shakespeare
open to slaan om minstens even plausibele, maar heel andere, verklaringen
to vinden .
Een bijkomend probleem is dat Greenblatt wel erg zijn best doet om
elementen uit Shakespeares werk to herleiden tot zijn leven . Dit gaat niet
alleen op voor geloofskwesties : als Shakespeare bijvoorbeeld vaak over
dronkelappen schrijft, is dat een aanwijzing dat wader Shakespeare, ooit
een van de notabelen van de stad maar later aan lager wal geraakt, een
alcoholist was . (Greenblatt 2004, p. 67) Als Shakespeare vaak schrijft over
de liefde, veroveringen en buitenechtelijke relaties, maar bijna nooit over
gelukkige huwelijken, betekent dit dat zijn eigen huwelijk ongelukkig was.
(Greenblatt 2004, pp • I23-24)
Zoals eenieder die de film sxAxESrE.axE irr LOVE (Madden 1998) heeft
gezien beseft, is dit snort van projectie van Shakespeares toneelwerk op
diens leven een rypisch kenmerk van ficties . Die zijn, net als die film,
weliswaar vermakelijk, maar totaal onwetenschappelijk . In de negentiende
eeuw werd dat nog anders gezien en werd dit snort biografische kritiek wel
serieus genomen . Maar de visies op Shakespeare die dit opleverde, bleken
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zo verschillend, dat de serieuze biografie sindsdien liever uitgaat van gedocumenteerde feiten en speculatie over autobiografische elementen in het
toneelwerk eerder overlaat aan fictie . Liever dan in het leven van een
auteur, zoekt men zijn inspiratiebronnen in de literatuur die hij gekend
moet hebben, of in de grote verhalen die de ronde deden in zijn cultuur.
Eigenlijk is dus de auteur gedegradeerd van geniaal individu tot een
bundeling van collectieve ideologische strijdpunten binnen zijn cultuur .
Betekent dit dan dat alle vormen van biografische vertelling over mensen
zoals Shakespeare onacceptabel zijn? Niet per se . In feite kunnen zulke
fictionele verhalen een aanvulling vormen op de wetenschappelijke biografische traditie . Maar we moeten ons wel bewust blijven van wat het zijn :
ficties . Misschien zelfs gedachte-experimenten die, als een snort laboratorium, kunnen laten zien hoe het ook geweest kan zijn . Volgens Andreas
Hofele worden zulke verhalen tegenwoordig juist vaak geschreven vanuit
een snort perverse eigenwijsheid : een poging de gangbare visie nu eens
lekker onderuit to halen . (Hofele 2003, p . 4) Zulke eigenwijsheid kan een
enorme deugd zijn, indien het een nieuwe visie biedt op een mogelijk
verleden ; het kan een uitdaging zijn voor de gevestigde biografische orde
om haar feitelijke fundamenten regelmatig aan een zorgvuldige inspectie
to onderwerpen . Zo was men er in de negentiende eeuw doorgaans van
overtuigd dat Shakespeare, als nationale dichter, ook een godsdienstig man
geweest moest zijn die zijn werken schreef uit christelijke inspiratie . In dat
licht is het zeer instructief to lezen dat het ook anders kan ; dat men Shakespeares werk juist ook kan verklaren uit het oogpunt van het bewustzijn
van een diepgaande corruptie, die hij zowel in zichzelf als in anderen waarneemt. Dat is de visie van Anthony Burgess, in diens zeer lezenswaardige
Shakespeare-roman Nothing Like the Sun (1964) . De held van Burgess, WS,
nog thuis in Stratford, hoort zijn broer Gilbert vertellen over een droom,
waarin hij de hoofden van de Ardens op London Bridge heeft zien staan .
(Burgess i99a (r964) p . 44) Voor WS is dat een stap op weg naar een nieuw
inzicht dat pas vele jaren later doorbreekt : dat van de realiteit van het
kwaad in de mens, ook in hemzelf. Uiteindelijk brengt hem dat tot een
volkomen heterodoxe visie op religie, de manichaeische overtuiging dat de
wereld de schepping is van een kwade god, die in eeuwige strijd leeft met
de goede god ; en die visie draagt WS dan uit in zijn latere, tragische fase .
Biografische fictie kan ons dus een alternatieve kijk geven op taken . Wat
fictie niet kan, en ook niet moet proberen, is de plaats van de biografie in
to nemen . Het gevaar bestaat immers altijd, zeker bij fictie, dat de levensbeschrijving niets onthult over haar nominale onderwerp, maar des to
meer over de biograaf zelf, diens opvattingen en veronderstellingen, of
over die van diens tijd, diens publiek .
Sommige auteurs zijn zich hier ook terdege van bewust . Zo is er een
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eigenaardige roman uit 1929, The Return of William Shakespeare door Hugh
Kingsmill . Het boek beschrijft hoe Shakespeare met een snort tijdmachine
uit het jaar 1607 naar het heden is gehaald . Maar de tijdreiziger, die men
zo graag zou ondervragen, blijkt nauwelijks aanspreekbaar . Hij huilt de
hele tijd, spreekt in een bijna onverstaanbaar accent en kan zich niets meer
herinneren . Maar er is veel geld geinvesteerd in de onderneming, dat moet
worden terugverdiend door Shakespeare aan het publiek voor to stellen .
Daarom wordt besloten een `public relations figuur' als uit to dossen als
Shakespeare . Deze namaak-Shakespeare komt aardig overeen met het
beeld dat de gemiddelde Engelsman van Shakespeare heeft, in tegenstelling tot de gedeprimeerde echte schrijver. (Kingsmill 1929, p . 69) Maar er
moet ook een persoonlijke geschiedenis voor hem worden bedacht en dat
leidt tot verhitte en onthullende discussies tussen de samenzweerders :
zullen ze een gefrustreerde minnaar van hem maken? `The lover broken by
passion - the Frank Harris idea . Sex-exhaustion . To hell with women . The
pity of it, Iago . But does the public want that? I doubt it . Not the big
public anyway.' (Kingsmill 1929, p . 75) Een alternatief is een brave Victoriaanse huisvader van hem to maken, die in Londen de kost verdient voor
zijn familie in Stratford . (Kingsmill 1929, p . 75) Iemand suggereert hem
maar katholiek to maken, want dat zou, in deze tijd van secularisering,
towel protestanten als katholieken moeten aanspreken . (Kingsmill 1929, p .
76) En zo gaat het debat verder : moet hij een kapitalistische uitbuiter
worden of een altruist, een trouwe echtgenoot of een flierefluiter? En altijd
gaat het erom wat voor het moderne publiek acceptabel zou zijn . Op deze
wijze vormt de roman een satire op de manier waarop iedere tijd een
Shakespeare construeert naar zijn eigen evenbeeld ; de echte schrijver, diens
werk en leven, blijven immers in mysterien gehuld .
Wat zal men over pakweg vijftig jaar vinden van het volgende citaat uit
Greenblatt? Het gaat over de sfeer waarin Shakespeare Stratford verliet,
tijdens de heksenjacht op katholieken onder leiding van papenvreter Sir
Thomas Lucy.
The triumphant Lucy must have been more militant and more vigilant than ever. And, after all, in the mid-is8os, with constant talk
of conspiracies to kill the queen and put her imprisoned cousin, the
Catholic Mary, Queen of Scots, on the throne, it made sense to be
vigilant. Members of the Privy Council and hundreds of Protestants
throughout the country took an oath to kill any Catholic pretender
to the throne, in the event that Elizabeth was assassinated. There
were dark rumors that Spain's Philip II was assembling a fleet large
enough to carry an army across the English Channel in an invasion
that would be abetted by treasonous English Catholics. It was in
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this time of extreme tension that Shakespeare may have run afoul of
Lucy and decided that he had to get out . (Greenblatt i97S, p. I6I)
Zal men over So jaar zeggen, `ach ja, dat boek is natuurlijk geschreven net
na ii september Zooi'?
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Hoe moet je 'goed' leven? En door wie of wat word je daartoe
aangezet? AI eeuwen wordt over deze vragen gepiekerd : vanaf
de klassieke oudheid (Plato en Aristoteles) tot nu ( watvooreikelbenjij .n l) In de vroegmoderne Nederlanden werd over deze
kwesties onder meer door Joost van den Vondel nagedacht,
waarbij hij bij de aemulatie die hij trachtte to bewerkstelligen in
zijn werken teruggreep op de klassieke denkers . Ook moderne
filosofen hebben zo hun ideeen over de morele oordeelsvorming
van de mens . Feike Dietz plaatst in dit artikel Vondels toneelstuk
Jeptha in de perspectieven van filosofe Martha Nussbaum en
Vondels eigen poetics om de overeenkomsten en discrepanties
aan het licht to brengen . Een speurtocht naar het goede .
Literatuur : 'hoe je lets echt doet'

Waarom bestaat er zoiets als literatuur? Het is een heldere vraag, maar een
duidelijk antwoord is moeilijk to geven . Volgens Korsten kan literatuur
bijdragen aan een rijkere, diversere, gedurfdere, op zijn minst meer
geprofileerde /eefwereld . Ze kan ons in contact brengen met wat
we kennen en niet kennen ; ze kan bevestigen en versterken wat
we a/ dachten, maar ook aankaarten wat we nog niet konden of
durfden denken . (Korsten 2005, p . 12)
Slechts weinigen zullen Korsten tegenspreken als hij zegt dat de rol van
literatuur niet eenduidig is . Een van die weinigen is wellicht Martha Nussbaum .
Volgens deze Amerikaanse filosofe is de functie van literatuur namelijk
kraakhelder : literatuur zet de mensen aan tot wat zij het 'goede leven' noemt .
Wat een goed en menselijk leven behelst, wordt volgens Nussbaum nergens
zo duidelijk tentoongespreid als in de concrete situaties die in literatuur
worden beschreven . Literatuur zou in staat zijn om de morele oordeelsvorming
van de mens to scherpen, omdat het last zien 'hoe je iets echt doet, dat je
niet zomaar jets probeert en dat je niet alleen maar je intuitie volgt' . (Boenink
1998, p . 206)
In de ogen van Nussbaum is het voornamelijk de klassieke tragedie die een
geraffineerd inzicht biedt in de meervoudigheid van het goede . In haar werk
bevestigen vele analyses van oude treurspelen de aannemelijkheid van dit
idee . Bij het lezen van deze analyses dringt een belangrijke vraag zich op : in
hoeverre is het bieden van een dergelijk inzicht voorbehouden aan tragedies
uit de klassieke oudheid? Aan de hand van het zeventiende-eeuwse treurspel
Jeptha, of offerbelofte van Joost van den Vondel (1587-1697) uit 1 659 zal ik in
dit artikel een aanzet geven voor een antwoord op die vraag . Na een beknopte kennismaking met Nussbaums denkbeelden zal ik Jeptha in het licht houden van de opvattingen over het goede leven van Nussbaum en Vondel . Op
grond van deze analyses wil ik vervolgens pogen to beoordelen in hoeverre
Nussbaums visie op het goede leven verenigbaar is met het beeld dat in
Jeptha hiervan wordt gegeven .
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In het voetspoor van Aristoteles

Het denken van Nussbaum werd in brede kring bekend toen zij in 1986 The
fragility of goodness uitbracht . In dit boek betoogt zij dat wie zich vandaag de
dag bezighoudt met de vraag naar het goede leven, veel kan leren van de
manier waarop in het oude Griekenland naar een passend antwoord werd
gezocht .
In hun zoektocht naar het goede leven waren de oude Grieken onderling
verdeeld . Plato meende dat een stabiele toestand van geluk enkel kon ontspruiten uit het intellectuele, rationele gedeelte van de ziel . Begeerten en
emoties zouden per definitie verkeerde wegwijzers zijn op ons pad naar het
geluk, omdat ze reacties vormen op de veranderlijke buitenwereld . (Nussbaum 1991, pp . 50-52 ; Nussbaum 1998, p . 37) Nussbaum verzet zich tegen
deze ideeen en vindt daarin steun bij Aristoteles, Plato's filosofische leerling
en discussiepartner. Het commentaar dat zowel Aristoteles als Nussbaum
hebben op Plato, komt voort uit drie basisprincipes van hun eigen filosofische
overtuigingen . Op de eerste plaats menen beiden dat geluk nooit een statische toestand betreft, maar altijd aan verandering onderhevig is . Door geluk
op to vatten als menselijke bloei, benadrukt Nussbaum dat gebrek aan standvastigheid . Ten tweede verzetten Aristoteles en Nussbaum zich tegen Plato's
afkeer van externe invloeden . Volgens Nussbaum is een goed mens als een
plant, met een voortdurende behoefte aan voedsel van buitenaf . Externe
invloeden maken de mens zwak en kwetsbaar, maar juist op deze kwetsbaarheid is de menselijke schoonheid gebaseerd . Een stabiel leven, geleid naar
goddelijke normen, verliest zijn waardigheid . Het leven kan pas volop bloeien
als deugden beoordeeld worden naar onze eigen grenzen : de grenzen van de
menselijkheid .
Wie de menselijke maat als richtlijn heeft en de noodzakelijkheid van externe invloeden inziet, beschouwt emoties niet langer als gevaarlijke misleiders .
Emoties kennen immers waarde toe aan dingen die buiten ons liggen en hebben als belangrijkste kenmerk dat ze ons raken . Op die manier fungeren ze
als onderscheidende elementen, die ons vertellen wat we belangrijk vinden .
Het beschouwen van emoties als cognitieve opvattingen, vormt het derde
kenmerk van de filosofische leer van Aristoteles en Nussbaum . (Verweij 2003,
pp . 138-148)
Het feit dat emoties een gidsrol vervullen in een goed leven betekent echter
niet dat zij altijd betrouwbaar zijn . Emoties kunnen slechts als bron van inzicht
worden beschouwd na verstandelijke reflectie . Voordat we gevoelens als kennis kunnen gebruiken, moeten we dus '[d]e opvattingen en omstandigheden
onderzoeken die het gevoel vergezellen, en de relatie daarvan met onze andere opvattingen en omstandigheden .' (Nussbaum 1998, p . 108) Maar evenmin
als op alleen emoties, kan op enkel verstandelijkheid zelfkennis worden
gebouwd : 'slechts wanneer onze zoektocht geworteld blijft in het menselijke
en het ethische kan die zoektocht de menselijke ziel betreffen ( . . .) .' (Nussbaum 1991, p . 40) Morele oordelen ontstaan dus juist uit de dialoog tussen
onze intuities en opvattingen .
De idee van Nussbaum dat menselijk inzicht afhankelijk is van emoties heeft
menig filosoof verbaasd . Sinds de komst van de moderne, kantiaanse filosofie, zijn morele oordelen losgeweekt van emoties : gevoelens worden door de
Kantianen als misleidend terzijde geschoven . Hun overtuiging dat in iedere
denkbare situatie een antwoord voorhanden is, geeft blijk van het geloof in
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een morele rekenkunde, die in elke situatie een moreel juiste handeling zou
opleveren . Deze hang naar waarheid wordt door Aristoteles en Nussbaum
bestreden . Moreel rekenkundigen verliezen volgens hen namelijk de complexiteit van het menselijk leven uit het oog . (Nussbaum 1986, p . 4 ; Boenink
2004, pp . 351-353)

Confrontaties in de tragedie

De complexiteit van het bestaan maakt dat het goede nooit vooraf kan worden
vastgesteld : het bestaat immers uit vele verschillende, tegenstrijdige factoren .
Omdat het goede meervoudig is, is de literatuur de best denkbare gids voor
een goed leven . Literatuur laat volgens Nussbaum namelijk zien dat dat wat
de mens doet, 'zich niet kenmerkt door een eenduidig formeel patroon dat je
op alle situaties los zou kunnen laten', maar wel 'kritische reflectie bevat' .
(Nussbaum in Boenink 1998, p . 206) In de zoektocht naar het goede leven
helpt vooral de tragedie die zowel een beroep doet op emoties als op het
verstand en zodoende de morele oordeelsvorming scherpt . Daarnaast
confronteert het tragediegenre het publiek met de spanning die tussen
menselijkheid en geluk bestaat . Deze confrontatie wordt tot stand gebracht
door een viertal eigenschappen van de tragedie . Het mag geen toeval heten
dat deze eigenschappen grofweg overeenstemmen met de vier kenmerken
van het treurspel die Aristoteles in zijn Poetica bespreekt . De opvatting van
Nussbaum dat de tragedie door zijn veelomvattende verhaalstructuur recht
doet aan de complexiteit van de menselijke oordeelsvorming, is verenigbaar
met Aristoteles' definitie van de tragedie als 'een uitbeelding van een ernstige
en volledige handeling', ofwel een handeling die alle facetten van een situatie
tentoonspreidt .
Ten tweede eist Aristoteles dat de tragedie zich bedient van een 'verfraaide
taal' . Ook Nussbaum meent dat de tragedie zich kenmerkt door literaire stijlmiddelen . Het taalspel bemoeilijkt de waarneming, waardoor de conceptie
een complexiteit bereikt die noodzakelijk is voor morele oordeelsvorming .
Op de derde plaats is de tragedie volgens Aristoteles de uitbeelding van een
handeling . Het exemplarische karakter van een treurspel is ook voor Nussbaum essentieel . Doordat een particuliere situatie van een concreet personage wordt verbeeld, wordt de beschouwer uitgenodigd zijn eigen emoties en
intuities to testen . Omdat zo een beroep wordt gedaan op de actieve verbeelding van de kijker, identificeert deze zich met het personage en komt hij tot
een pijnlijke confrontatie met zichzelf . Aristoteles heeft deze eigenschap verwoord in zijn vierde eis : een tragedie wekt medelijden en angst op . (Nussbaum 1986, p . 13 ; Aristoteles 2004, p . 37)
In de zeventiende eeuw was het gebruikelijk dat tragedieschrijvers zich
beriepen op Aristoteles' verhandeling over het treurspel . De link met Aristoteles is echter nergens zo duidelijk als in de tragedies van Vondel, die to boek
staan als bijna zuiver aristotelische toneelstukken . Veel meer dan zijn tijdgenoten streefde hij ernaar om van zijn tragedies een nauwkeurige uitwerking
van de Poetica to maken . (Konst 2004, p . 289) In het 'Berecht aan de begunstelingen der toneelkunst', voorafgaand aan het hier to bespreken Jeptha,
beroept Vondel zich dan ook opvallend expliciet op Aristoteles :
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Om in deze treurhandel * nergens het leven, zijn
voorbee/d to bezwijkent, verversten wij onze
geheugenis met overlezen en herlezen van Aristoteles ( . . .) .
(Vondel 2004, Berecht r . 141-142)
deze treurhandel: dit treursPel
t het leven ( . . .) to bezwi1ken: van de werkelilkheid afwiJken

Het feit dat Nussbaum en Vondel hun opvattingen over de tragedie dus allebei
ontlenen aan Aristoteles, roept de verwachting op dat Vondels Jeptha de
morele oordeelsvorming van de beschouwer kan scherpen op de manier die
Nussbaum voorstelt . Deze verwachting wordt gesterkt door Vondels opvatting
dat een goed treurspel zich kenmerkt door emoties, van zowel de personages
als het publiek . Andere tragedieschrijvers uit de zeventiende eeuw, zoals
Hooft en Bredero, hielden zich weliswaar eveneens bezig met emoties, maar
zij leerden enkel het publiek op een goede manier met hun gevoelens om to
gaan . Waar zijn voorgangers dus primair onderwijzend zijn, probeerde Vondel
het publiek ook zelf tot emoties aan to zetten . (Konst 2004, pp . 273-276)

'Twee noodpunten tegen een'

Of Jeptha in de ogen van Nussbaum op de juiste manier bijdraagt aan de
morele oordeelsvorming van de beschouwers, zal moeten blijken uit een
analyse van de tragedie, waarbij Nussbaums gedachten over het goede leven
als een interpretatief kader gebruikt zullen worden om Vondels tekst to
interpreteren .
Jeptha is gebaseerd op het oudtestamentische verhaal over Jefta, bij Vondel
Jephta genoemd . Voordat deze ten strijde trok tegen de Ammonieten, beloofde hij God bij overwinning datgene to offeren wat hem het eerste tegemoet
zou treden bij zijn thuiskomst . Dramatisch genoeg blijkt het zijn eigen dochter
Ifis to zijn die hem na de gewonnen strijd komt verwelkomen . Ifis zal volgens
de belofte door haar vader ter dood moeten worden gebracht, nadat zij twee
maanden de tijd heeft gekregen zich in afzondering voor to bereiden op haar
naderende sterven . Het treurspel toont de manier waarop Jeptha de onmogelijke keuze moet maken tussen zijn dochter en zijn belofte aan God . Hij kampt
met tegenstrijdige verlangens, waardoor een moreel dilemma ontstaat . Nussbaum laat in de analyses van klassieke tragedies zien dat morele dilemma's in
tragedies opgebouwd zijn volgens een vast patroon : een personage wil x hebben en heeft reden om x na to streven, maar hij wil eveneens y hebben en
heeft reden om y na to streven . Door de omstandigheden is het voor hem
echter onmogelijk om zowel x als y to hebben, waardoor de verlangens met
elkaar in conflict komen . (Nussbaum 1986, p . 27)
In Jeptha is dit patroon herkenbaar : 'flier strijden twee noodpunten tegen
een .' (Vondel 2004, vs . 913) Jeptha's wensen om enerzijds zijn dochter to
sparen en anderzijds de gunst van God to behouden, zijn met elkaar in conflict :
hij ervaart een hevige innerlijke strijd als gevolg van zijn tegenstrijdige verlangens : 'Hoe wankelt hier mijn aangevochten geest .' (Vondel 2004, vs . 986)
Het past volgens Nussbaum bij een tragedie om gemoedsschommelingen
to laten zien . Hoe meer de toeschouwer van de innerlijke strijd wordt door35

drongen, hoe beter hij de hevigheid van het lijden ervaart . Het lijden dat ontstaat door pijnlijke afwegingen is eigen aan een goed leven . Het geeft immers
uiting aan de kwetsbaarheid en zodoende de schoonheid van het menselijk
bestaan . (Nussbaum 1991, p . 151 ; Boenink 1991, p . 16)
Jeptha is echter niet alleen een representant van het goede even doordat
hij zijn kwetsbaarheid toont, maar ook omdat hij zijn verstand inzet om op zijn
gevoelens to reflecteren . Met de hofmeester, de wetgeleerde en de hofpriester bespreekt Jeptha zijn keuzemogelijkheden en de consequenties daarvan .
Na de gesprekken met deze geleerde mannen neemt hij het definitieve
besluit zijn dochter to doden . De gesprekspartners vinden Jeptha's keuze
afkeurenswaardig, maar hun argumenten zijn slechts rationeel gegrond en
kunnen zodoende volgens Nussbaum niet de basis vormen van een juist
moreel oordeel .
In de lijn van Nussbaum is het niet relevant om na to denken over de vraag
of Jeptha's beslissing objectief gezien een juiste is . Zo'n objectief juiste
beslissing is immers ondenkbaar : wie meent dat in iedere situatie een goed
antwoord voorhanden is, geeft blijk van het geloof in een morele rekenkunde .
Jeptha's keuze is moreel juist, omdat hij op de goede manier is ontstaan,
namelijk op grond van zowel zijn intultieve emoties als zijn verstandelijke
opvattingen . Dat wat moreel juist is, hoeft volgens Nussbaum echter niet per
definitie van zichzelf goed to zijn . lemand met een moreel juist karakter weet
dat hij mensen van wie hij houdt sours pijn moet doen, maar hij pijnigt zijn
geliefden met tegenzin . Zo ook Jeptha : tot het moment van Ifis' overlijden,
ervaart hij een hevige aversie haar to doden . Maar Jeptha weet en aanvaardt
dat ware liefde weliswaar altijd samen zal gaan met het moreel zuivere, maar
niet per definitie met het goede . (vgl . Nussbaum 1998, pp . 176-210)
Zijn liefde voor Ifis mag dan zuiver zijn ; haar dood is een direct gevolg van
Jeptha's eigen offerbelofte . Wordt Jeptha's morele zuiverheid niet aangetast
door deze belofte? Volgens Nussbaum moet die vraag ontkennend beantwoord worden . De offerbelofte ontstond uit zijn verlangen naar heldhaftigheid
en dapperheid ; een verlangen dat past in een leven volgens menselijke maatstaven . Ifis' dood is een ongelukkige consequentie van dat verlangen . Deze
consequentie is voortgekomen uit externe invloeden, waaraan een menselijk
leven altijd onderhevig is . Alleen in een door Plato voorgesteld even waarin
de invloed van omstandigheden is uitgeschakeld, spelen het verlangen naar
heldendom en het nemen van risico's geen rol . Zo'n emotie- en risicoloos
leven is echter vlak en arm, want het onttrekt zich aan iedere vorm van moed,
activiteit en ondernemingslust . (Boenink 1998, p . 16 ; Nussbaum 1998, p .
171)
Een dergelijk vervlakt leven leidt Ifis . Op het bericht van haar sterven reageert zij in totale onverschrokkenheid :
Als zij de eed des vaders komt to horen,
verschrikt ze niet, maar antwoordt offer-reed':
'Heeft vader dit beloofd en God gezworen,
voltrek, voltrek uw woord en hoge eed ( . . .)'
(Vondel 2004, Opdracht, vs . 21-24)
Het beset spoedig to zullen sterven, brengt bij Ifis geen hevig gevoel van
lijden teweeg : Ifis toont geen kwetsbaarheid, maar verlangt juist naar de
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dood, omdat zij meent in de dood een goddelijke onsterfelijkheid to kunnen
bereiken .
Hoe lust het mij in Gods onsterflijkheid
to de/en, daar men nimmer zucht, noch schreit,
maar eeuwig rust, bevrijd van zorg en kommer,
in vreed' en stilt ; in liefelijke lommer.
(Vondel 2004, vs . 1429-132)
Het goddelijke wordt door Ifis geassocieerd met een totale rust en
standvastigheid . De stoicijnse levenshouding die zij gedurende haar leven
probeert aan to nemen, meent zij in haar dood to kunnen versterken . Voor
Nussbaum is Ifis hierdoor een afschrikwekkend voorbeeld voor het publiek .
Door haar streven naar het goddelijke, onttrekt zij zich namelijk aan iedere
vorm van morele deugd, die onlosmakelijk de menselijke maatstaven
verbonden is . Het leven van Ifis is niet in staat to bloeien : het kent geen
kwetsbaarheid en daarom geen schoonheid .
Beter is in Nussbaums ogen dan ook Jeptha's vrouw Filopaie . Haar liefde
voor haar dochter is zo groot en oprecht, dat Ifis' dood bij haar hevige emoties teweeg brengt :
Waar steekt de moordenaar?
Laat los, laat los! Waar schuilt die booswicht? Waar
verbergt hij zich, die vloek*, die dochterslachter?
( . . .) Wee die mijn dochterrooft!
Daar ruk ik hem zijn ogen uit het hoofd,
dat valse hart ten boezem uit, de darmen
ten buik uit. Ziet hem spart'len, hoort hem kermen .
Oat is Zijn loon .
(Vondel 2004, vs . 1841-1843 ; 1853-1857)
*vloek : vervloekte moordenaar
Volgens Nussbaum geeft een dergelijke reactie blijk van menselijkheid : wie
een geliefde verliest, voelt zich verdrietig en verraden . Een gevoel van woede
en het verlangen om schade aan to brengen, vindt Nussbaum in een zo'n
geval volkomen gerechtvaardigd . (Nussbaum 1998, p . 177) Waar Ifis door
haar onverschrokken houding blijk geeft van onmenselijkheid, is Filopaie net
als Jeptha voor Nussbaum een voorbeeld van een moreel zuiver toneelpersonage .
Karaktersoorten
Volgens Nussbaum draagt het tragediegenre onder meer bij aan het goede
leven, doordat het een beroep doet op de actieve verbeelding van de
beschouwer en zo tot identificatie aanstuurt . Een beschouwer kan zich
identificeren met twee verschillende soorten tragediepersonages die door
Nussbaum worden onderscheiden . De eerste van de twee soorten heeft een
standvastige ziel en functioneert onafhankelijk van externe krachten . Naast
dit enkel actieve personage, kent de tragedie het snort karakter dat niet alleen
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actief, maar oak receptief is, omdat het voortdurend onderhevig is aan externe
krachten . De ziel van dit personage is kwetsbaar en veranderlijk, want de
persoon last zich behalve door het verstand oak door emoties leiden . In
bovenstaande bespreking van Jeptha is Ifis de uitdrukking van het eerste
personage gebleken, terwijl Jeptha en Filopaie de tweede karaktersoort
belicha men .
Nussbaums aanname bij deze onderverdeling is dat in een tragedie het
eerste personage bekritiseerd wordt ten gunste van het tweede . Doordat het
treurspel het menselijke personage eert, wordt de morele oordeelsvorming
van de toeschouwer gescherpt en wordt hij gestimuleerd een beter mens to
warden . (Nussbaum 1986, p . 20)
Om to beoordelen of oak Jeptha deze stimulans biedt, moet nauwkeurig
gekeken warden naar het morele oordeel dat Vondel over zijn personages
velt . Vondels stem klinkt regelmatig door in de woorden van de personages
en in de liederen van het koor, dat traditioneel een reflecterende en moraliserende functie vervult . Op expliciete wijze geeft hij bovendien commentaar op
de personages in de 'Opdracht' en het 'Berecht aan de begunstelingen der
toneelkunst' .

Een Iichaam zonder hoofd

In het 'Berecht' wordt de lezer onmiddellijk duidelijk gemaakt dat Jeptha
gezien moet warden als een impulsief en onbezonnen karakter . Jeptha zou
zich dusdanig hebben laten meeslepen door zijn gevoel, dat redelijk naden ken
onmogelijk is geworden : hij is veranderd in 'een lichaam zonder hoofd' .
(Vondel 2004, vs . 869) Terwijl emoties bij Nussbaum aanzetten tot cognitieve
oordelen, vormen ze volgens Vondel een groot gevaar voor de rede :
De droefheid kan het vaders hart verrukken*,
dat hi] verdwaalt t, in dit verbaasd beleid °,
dit van reed'lijkheid en van voorzichtigheid .
(Vondel 2004, vs . 1540-1542)
t
0

verrukken : verdwazen
verdwaalt : afdwaalt
verbaasd beleid: dit verbi1jsterend gebeuren

Omdat Jeptha zijn emoties teveel ruimte heeft gegeven, heeft hij allereerst
de verkeerde beslissing genomen God een offer to beloven en vervolgens de
gruwelijke keuze gemaakt zijn dochter to doden . Van de morele onschuld van
Jeptha zoals Nussbaum die voorstelt, is bij Vondel dus geen sprake : Vondel
spreekt op veroordelende wijze van een 'schendig moordaltaar' en houdt
Jeptha volledig aansprakelijk voor zijn onverantwoordelijke gedrag . (Vondel
2004, vs . 1422) Hij maakt Jeptha zich oak zelf bewust van zijn schuld : na Ifis'
overlijden vindt bij Jeptha een omslag plaats - door Aristoteles peripetie
genoemd -, waarna hij tot het inzicht - agnatio - komt een onherstelbare fout
to hebben begaan :
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Och vader, och, ik heb mij zelf verraden*
en voel met recht de nasmart van mijn daden .
'k Heb dwaas beloofd, stand stipt opt dit besluit °

en voerde mijn belofte god'loos ult .
Ik ken$ mijn schuld en werp me voor uw voeten,
bereid, kan 't zijn, dit zwaar vergrijp to boeten .
(Vondel 2004, vs . 1731-1736)
verraden : to9ronde9ericht

t stond strpt op : hreld hardnekkrg vast aan
0

besluit: verdra 9
ken : erken

Vondel benadrukt de verderfelijke invloed van Jeptha's hevige emoties . Zijn
hartstochten hebben niet alleen zijn rede uitgeschakeld, maar ook zijn moed :

De rouw gaat flu in arbeid * . Hoe deez' nader
aan 't baren is, hoe mij de last meer smart,
en met die last onfzinkt me zin en hart .t
(Vondel 2004, vs . 800-802)

• gaat nu in arbeid : doet pijn a/s barensweeen

t zrn en hart : verstand en moed

Deze uitspraak is tegengesteld aan de opvatting van Nussbaums dat
gevoelens tot dapperheid en vitaliteit aanzetten en het juist alleen een
emotieloos leven ontbreekt aan activiteit . In Vondels optiek daarentegen is
het de 'heldinnendaad' van de standvastige Ifis die blijk geeft van moed en
deugd . (Vondel 2004, vs . 1685) Ifis' moed komt voort uit standvastigheid en
niet uit emoties, want hartstochten leiden bij Vondel nooit tot dapperheid . Zij
zetten enkel aan tot overmoed en buitensporigheid, zoals in het geval van
Filopaie :

De moeder wordt, naar de tedere card der vrouwen,
ingevoerd * darter, moedig°, en uitgespatt in voorspoeden lie fde
voor haar ene dochter. (Vondel 2004, Berecht, r. 82-84)
• ingevoerd : ten tonele 9ebracht

t dartel: urtbundr g
0

moedi9: overmoedig
u/tgespat: onbeheerst

Wanneer de hofmeester zelfs expliciet aan Ifis de gevaren uiteenzet van een
bloeiend leven zoals een bloem dat leidt, kan er geen twijfel meer over
bestaan : het is bij Vondel niet de emotierijke karaktersoort-Jeptha en Filopaie
- dat wordt toegejuicht . Juist Ifis is hier 'een spiegel voor de jeugd, die hieruit
zal leren' . (Vondel 2004, vs . 1631-1632)

Wat kan een bloem verdragen,
een buie ter gena * in open lucht .
(Vondel 2004, vs . 126-127)
• ter gena: boot9esteld aan
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Matigen en manieren

Terwijl eerder werd vastgesteld dat Vondel in tegenstelling tot zijn voorgangers
zijn publiek tot emoties wilde aanzetten, blijkt uit bovenstaande analyse zijn
duidelijke afkeer van hartstochten . Het Berecht geeft een aanwijzing over de
rol die Vondel aan emoties toekende . Hij stelt dat zijn toneelstuk als doel
heeft :
( . . .) hartstochten in het gemoed der mensen
to matigen en manieren *, de aanschouwers van
gebreken zuiveren en leren de rampen der were/d
zachtzinnigert en gelijkmoediger verduren .
(Vondel 2004, Berecht, r . 123-126)
iF

manieren: tot accePtabele ProPorties tern9 to bren9en
t zachtzmni9er: bedaarder

Voor een totale uitschakeling van gevoelens pleit Vondel dus niet, maar hij
blijkt zich wel aan to sluiten bij een overtuiging die in de zeventiende eeuw
gemeengoed was : het niet-intellect neigt naar buitensporigheid . De
zeventiende-eeuwers meenden dat zij hartstochten - de bedreigers van de
rede - niet volledig hoefden uit to bannen, maar wel in de greep moesten
houden . (Van Stipriaan 2002, pp . 148-149) Vondels uitspraak in het 'Berecht'
moet dus niet worden begrepen als een pleidooi voor uitschakeling van
emoties, maar juist voor de reductie daarvan : 'Wie de maat en regel treft is
wijs' . (Vondel 2004, vs . 48-49)
Vondels denken over emoties is gebaseerd op Aristoteles' leer . Deze constatering is opvallend : eerder bleek Nussbaum immers met Aristoteles het
idee gemeen to hebben dat emoties door hun cognitieve waarde een gidsrol
vervullen in morele besluitvorming . In de zeventiende eeuw interpreteerde
men Aristoteles echter nog heel anders dan Nussbaum doet : men meende
toen bij hem to lezen dat hij emoties en hartstochten beschouwde als gevaarlijke elementen die beteugeld moesten worden . (Van der Ben en Bremer
2004, p . 178)
Aansluitend bij zijn interpretatie van Aristoteles probeert Vondel in Jeptha de
reductie van emoties bij het publiek to bewerkstelligen door Jeptha als
afschrikwekkend voorbeeld op to voeren en zo 'mededogen en schrik uit to
werken' . (Vondel 2004, Berecht, r. 122) Het lijkt tegenstrijdig om emoties to
minderen door middel van emoties, maar Vondel meent op die manier het
grootste effect to bereiken . In het stuk laat hij de hartstochten zo hoog mogelijk oplopen, zodat de toeschouwers vervolgens gedwongen worden toe to
geven aan gevoelens van angst en medelijden, die hun hartstochten tot
acceptabele proporties terugbrengen . Doordat de emoties eerst tot een hoogtepunt zijn opgevoerd, wordt de katharsis van het publiek zo intens mogelijk .
(Konst 2004, pp . 301-302) Deze katharsis, door Aristoteles besproken in zijn
Poetica, betrof in de renaissance een moraliserende loutering : de zeventiende-eeuwer meende dat de katharsis de mens bevrijdde van gevaarlijke
gemoedstoestanden . (Van der Ben en Bremer 2004, p . 178) In deze hevige
ontlading, die versterkt wordt doordat Jeptha in het vijfde bedrijf ook zelf tot
agnatio komt, hervindt het publiek zichzelf in een emotioneel evenwicht .
(Konst 2004, p . 302)
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Tot slot

Hoewel zowel Nussbaum als Vondel het verbeteren van de mens als doel van
de tragedie zien, heeft dit artikel een drietal belangrijke verschillen tussen hen
aan het licht gebracht . Zo blijken Nussbaum en Vondel het oneens to zijn over
de functie van de identificatie van het publiek met de hoofdpersoon . Volgens
Nussbaum leidt identificatie tot zelfconfrontatie, terwijl Vondel zijn publiek
door identificatie wil aanzetten tot medelijden en vrees, die de loutering moet
bewerkstelligen en de inperking van de hartstochten versterken . Het
emotionele evenwicht dat hervonden wordt, veroorzaakt volgens Vondel bij
het publiek de overtuiging van het belang van matigheid . Het idee dat het
publiek zo tot een juist inzicht komt, kenmerkt het tweede verschil tussen
Nussbaum en Vondel . Jeptha, een illustratie van de opvatting dat een moreel
dilemma alleen op rationele wijze kan worden opgelost, zal door Nussbaum
worden verweten blijk to geven van morele rekenkunde . Zij meent dat een
tragedie moet uitnodigen tot een actieve toetsing van emoties en geen kanten-klare oplossingen mag bieden . Vondel geeft er in de beschrijving van Ifis
niet alleen blijk van de hoogste goedheid als vaststaand to beschouwen, maar
eveneens als iets bovenaards to zien . Nussbaum daarentegen ziet het goede
onlosmakelijk verbonden met menselijkheid, wat het derde belangrijke
verschil tussen de twee maakt . Nussbaum beschouwt moreel juist handelen
als volledig afhankelijk van menselijke maatstaven . Geheel in de lijn van
Aristoteles, noemt zij emoties de leidraad bij onze morele oordeelsvorming .
Vondel daarentegen wijst in Jeptha vooral op de gevaren van emoties, die
van nature zouden leiden tot buitensporigheid . Hij vindt daarbij steun bij
dezelfde Aristoteles, die in de zeventiende eeuw nog anders geinterpreteerd
werd dan tegenwoordig .
Hoewel Vondels Jeptha dus de intentie heeft bij to dragen aan een juiste
levenshouding, zet het stuk niet aan tot het goede leven zoals Nussbaum zich
dat voorstelt . Nussbaum meent dat onze morele oordeelsvorming wordt
gescherpt doordat de tragedie de emotionele en kwetsbare personages prijst
en de standvastige personages bekritiseert . Omdat is gebleken dat in Vondels
Jeptha juist de onverschrokken mens boven de emotionele persoon staat, is
Jeptha geen pleidooi voor een bestaan van zuiver menselijke deugden en
zodoende niet in staat de morele oordeelsvorming van de beschouwers to
verbeteren zoals Nussbaum dat wenst . Betekent dat ook dat Jeptha in haar
ogen op de mensen een ronduit slechte of gevaarlijke invloed heeft? Zet het
treurspel in haar ogen aan tot een onverschrokkenheid die de mogelijkheid
tot een goed leven uitschakelt? Omdat in Nussbaums werk nergens wordt
gerept over de negatieve invloeden die literatuur op mensen kan uitoefenen,
kan over een antwoord op deze vraag slechts gespeculeerd worden . Wellicht
meent Nussbaum dat een goed karakter na een zorgvuldige reflectie op de
emoties die Jeptha teweeg brengt, vanzelf wel tot de conclusie komt dat
deze zeventiende-eeuwse tragedie maar beter vlug terzijde kan worden
geschoven .
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Hoe meer er yak,
des te meer kan
er samenvallen

Een gesprek met theatermaker
Ko van den Bosch
Lot Broos en Shira Keller
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Ko van den Bosch : een fenomeen in theaterland. Jarenlang schreef
hij als kunsthistoricus en beeldend kunstenaar de teksten voor Alex
d' Electrique, regisseerde de voorstellingen, speelde zelf ook in die
voorstellingen en werkte mee aan de vormgeving van de decors .
Nu opereert hij solo onder de naam d'Electrique en creeerde in
samenwerking met onder andere The Ex, Ola Mafaalani en Dirkje
Houtman de `tekst-, schilder- en geluidsperformance over het
minimaal menselijke' Gurumatic: een grote locatieproductie waaraan
veel verschillende mensen hebben meegewerkt . Aan de vooravond van een
van de laatste opvoeringen van Gurumatic, spraken Lot Broos en Shira
Keller met hem over `vroeger', over Rita Verdonk, over de functie van
theater, over kunst in het algemeen, maar vooral ook over zijn teksten
en zijn nieuwste voorstelling .
SCENE 8 GOEROE
Va er zit in archie st .
Hamlet zit naast em
Ik en een goeroe .
Maar ik e niks to mel en.
Ik zet mil'n ri oP
Leg em weer neer.
Ik st ame
Ik uister
En on en
Het systeem met a gr ootste schoonhei
is het perio ie systeem .
De e e were is aarin gevangen
Het v0 orsPelt
Hoe e elementenzic zullen ge rage n
Hoe et oe
iPt
We1ke warhe
a en er zil' n
En we a eugens
uit : Perio ie systeem

r e ementen

`I vin
at et op et ogen ti he1emaal
niet au meer is in Ne erlan en aar wi 1k
inge n over zeggen . Niet op ee n he1e concrete
poli tie e manier, maarm a stracte ver a en . '
Ko van an Boscis aan het woor over e
visionaire tite van ztJn nieuwste voorstellin g
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'De he e afaire Ver onk is weer een Prachti g
voor ee van hoe men togenwoor ig met
e1 a ar
omgaat en hoe a
e politiok wegz
t
Dat mensen liegen over un a omst is
volstret togisch : die mensen wi11en heel
graag e rge ns van aan . Er moet tochieman
ziJjn die asr een grotere ge a chta op 1os aat?.
Hetis gewo on al emaalhael enpe
e n en
bekromPen en rechtlJng:
i i er wor t heel v0e
gemvesteer in het systeem, waar oor het
systeem eIangrJer
i 1i J t to wor en an e
mensen waar et over gaat . De enige re en
at Hirsi i eruit gesc oPt wo r tis zo at het
sYsteem overem an il'ven . Het de bat gaat
niet over mensen o wat voor ver iensten ze
he en of hoe pn e en
un asnwezighei
in Ne er an is . Nee, e enige kwest ie is of
ze ee ge ogen over aar twee de ac ternaam .
En at irtiteert me zo onge iofe iJ , aar word
ik zo nasr van . Dus at wor t et startPu nt
van e voorste~
I'ng vanavon .'
Dit soort uiispraken riekt naa r`ge engageer
theater' •; nasr theater at erop geric t is e
maatschappiJ' te vetan eren of tonminste o
maatschaPPe i1'ke or de to ekritiseren . In
Gurumatic iJs eert Van en Bosc aan et
begin war over et tonee1 - het zas lic t
is nog aan
en spree t h et
et pul' k o P
unst ritisc toe : Vroeger ga eur a er no g
eens wat na een voorstemg, viet er eens een

muur o ee n kainet: flu he i he tt ee at er
over ai mge n ga eu ren zon er at i k asr een
voorste1 ing over e gemaa t' .
`Dat verhasli n Gur u matic gcat over een hele
i eaNsts
icste
he kiJ' op kun
at unst e were1
zo u ve ran eren at J'e ku nst m askt o'm e
weIre te veran eren . Dat heb i km at verhas1
natuu1iJ
r k gechargeer . at is een groot c lice
h'
en ik trek at in het extreme . Ik vin at een
intoressante ge achte-exercitie, om to kiken
1
wat er allemaal zou kunnen gebeurenasJe
e i ee `kunst veran ert o wer el ' 1'etterhjk
neemt en vertaalt naar een hyper b olische
werel van een egomaan . Mi)' n breek punt is
at er ingen gcan ge euren zon er at ik
car een voorstolling over heb ge maa kt . D at
vin ik an een grappig t ee voor een tokst .
Maar goe beginpu nt i s natuurli'k
~ we! hoe er
ooit ge acht i s over unctie van kust
n : at h et
allemaal an er s moest en at kunst e mensen
etermask t . Dasr he ik not
oi zo in ge ioof .
Ik vin ook at er m eestal s1echte kunst ui t
voortkom t als e m steek is om e mens met
een kunstoiting op to voe en om car oor
e werel eter to maken . Vofge ns mijl~ is at
een onmoge liJ'k u i tgan gspunt om kunst to
maken .'
Wat is volgens Van en Bosch an we een
uitgangspunt om kunst to maken?.
SCENE r3 CONNAISSEURS
Va er en A oif kil'ken naar Hamlet die m
het huis1'e staat
Pa: ZiJ'n roeping is h et om tonee1 to sPe ten
A olf•. 1aat hem an toneel sPelen
Maar at oet hil' ook niet
HiJ' on ert m elkaar als hiJ" iets moet
zeggen
Le ere toneelsPe1er
Pa:. hiJ' hee wa een s
Een eel g evoelia
g Martin Hofstr a
neergezet
Adolf: het blijft een afwijking

Dat ga oe op et t onee
Pa :. Hamlet is nogal onze er
In het 1even
In e liefe
In z en
In oor1og.
Hil ' weet het 1ema nog niet .
A oIf Wcarom kies thiJ uitgereken
grootsto lam1u1
Geef hem een hna vo1 helden
Waarcan hijl z
kan sPiegelen

e

a: us wat oet-ie .
Hil ' ga at toneel m en .
Daar Probeert hil ' wat uit .
0 phet toneel zoekt hiJ' naar moge liJ'khe en
Naar op1ossingen
Naar happy endings
'
.
Hil' enkt at-ie Hamlet is
Heeft-ie ge1az en
The complete works o william sh esPea re
ZiJ'n levensgevcarliJ'k
Voor wie aar gevoelig voor is
uit . Peno iek sy steem er eementen
`Voor miJ' is kunst een mi el om to ont omen
can e onontkoombaar ei van het estasn .
Dat hatbestaan zich via eenen vas Pat roon asn
Je voo r oet . Daarom vin i het 1euk om in
een voorstelling een asntol an ere kanten ,
of een cantol an ere vermi ngen to laten
zien . Meesta1 heb ik in miJ'nv oo rst1'
elmge n
een th ema waaromheen i allerlei tare
warsver an en ga leggen en waroP
a
ik een
soort rare 1 ogisa 1os1 cat, waar oor et er
ineens heel
he an ers e uit
r ziet .'
Van en Bosch vertot hoe hi j ooit gegrepen
wer door Times Arrow van Martin Amis . In
eze roman wor t het verhaal vertol van een
voormalige am p eu wrens !even emigt na
een auto-onge1u m Amerika, waar hiJ heen
vluchtte na e Twee de Were1 00r1og . Masr, het
ver as1 wor t consequent van actor ncar voor
verto • het begint e rmea at e oopersoo n
in het ziekenhuis wa er w or t met ver an
45

om ziJ'n gez icht . Vervo gens gas t iJ zich
steeds s1echto r v oe1en en wo r t met 1oeien e
sirenes naar een p 1ek g ere en waar hi1 uit een
auto wor t ges linger . Met sprongen gaat het
naar een concentratiskamp
ve rhaa1 an erug
t
m e Twee de Were1oorlog, wa ar door h et
0oPersonage uit rook en as mensen worden
ge bakken in ovens . Die mensen wor en an
uit die ovens en door mi el van s1 agen weer
rechtop gezet . De haren wor en en tan en
wor en er weer in gestopt, an wor en ze
weer geslagen en zo gaat het verhas1 terug tot
ie ereen in zil'n huizen in B erli1n of Wensn
zit aan e vooravon vane oorlog .
`Door die omkering is het op de een
of an ere manier zo'n tr oost ofzo at de
onontkoombaarhei van die gebeurtenis at
yreselike
wat er gebeur is door mi el van
J
die truc even in e en heel n ieuw perspectief
wordt gezet . Tro ost om at het blilk aar
moge liJ'k is om er een an er frame op to
zetten waar oor h et e andere kant uitgaat .
Het maak t gebeurtonissen plotselmg heel
an ers en at is enk ik wel wat kunst beoogt .
Dat J'e zo'n techniek 0f 1ogica of i dee ergens
op loslaa t waaroor atgens wat Je hebt
genomen uit e were! om 1'e heen, op een
an ere manier bekeken kan worden . En aar
zit voor mil' 0ok e kracht van kunst . Want
als l' e een an erewerel of an ere verban en
an enken an m oet het molik
ge J ziJn om
aar op een gegeven ogen lik ook terecht to
omen .
Prachtige i11ustraties b1i eze i seen ziJn
to vin en in Gurumatic. Aa n h et em van
e voorstelling pr obeert Van en Bosch e
scha uw van zi1'n togenspeelster op het oek
vast to 1aggen . Langzaam b ewesgJ
t zi zichm
allerlei hoeken en stan en voort, waar oor een
grillig zwarte bewegmg op et enorme witte
achtorpa nel worth vastge1eg . Harhasl ehJk
inks in et stuk een mantra-achtigo form u1 e ,
uitgespro en door Van en Bosch door zi'n
togenspee ster o hoorbaar gem a t via e livesamples ie E oman ge uren e het stukin
een snort e1ektro-pak e we r kt . Dit lei mofief,
at door e constanto herhaling e kracht van
een ezwering kriJ'g1ui
t,
t . `hoe meer er vaIt ,
es to meer kan er samenva11en' .
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Detective .• Ge1oot u m onster eli'k
l ei
mevrouw?
..
Gel0o u in on sterfah l khei
In a bree ste zin van het woor

Jo : Slaat die reeste zin op miJ' of. . .
Detective: 0p mil'n i iote to ge ruik
En over reven gestiek.
Ge10oft u nion storfekhei'
hl
.
~
geen van a i ngen ge aan
Jo : Ik heb bi'na

Die ik me voorgenomen heb .
Die zitten allem a nog m' me te wachten
Om ga aan to wor en
Dat wit eruit
Dat broeit
Dat woeIt.
Dat is onrustig in a nerveuste zin van het
woor
Laios : Onsterfeli'hei
~
is nooit narveus
OnsterfaliJ'kheih ee a til
In a meest irritants zin van het woor
Detective : il' hout le koP
kortste zin van het woord

icht in

e

Zoon• Ik trek me liever af. . .
In a meest flexibele zin n he tt woor
Het is niet voor ni
ate han en
Rusteloos op die hoo e bungelen
Detective : il' hout l's han en in la nek
vuit
Laios :lets rinken?
Detective : Gin tonic, graag
Laios : In
woor ?

a meest gemixte zin van h et

Detective : Gionni Tic? Nicci Tot? Inci
Tong?
Laios .• Ik acht meer zo
Laios sc hut a tong rink heig e n iet e
Detective een vril'we1 leeg gas aan

Jo: Dat is volgens mij de leegste zin van het
woord
Zoon: Ja maar hij blijft er weI helderder
door
Detective: Kop dicht
(uit: De onthoofde hand}

De enige teksten van Van den Bosch die
vooralsnog in de handel zijn (geweest), zijn
Vier teksten die hij schreef voor zijn eigen
groep Alex d' electrique. In 1996 werden ze
gebundeld in de uitgave Vier stukken. Wie
de bundelleest, komt in een absurdistische,
sterk intertekstuele wereld terecht, bevolkt
door in naam vaak direct herkenbare
personages (Laios, Helena, Hamlet, Hitler,
Harvey, Dronken Zeeman, Ma, Zoon). Niet
zelden bevragen zij hun eigen rol en functie
in de plots waarvan zij deel uitmaken. Plots
die voor het merendeel overigens nergens
op aan lijken te sturen en waarin niets is
wat het lijkt. De monologen en dialogen
vormen een paradoxale mix van absurdisme,
cliche's en meerduidig taalgebruik. Versterkt
door de absurde manier waarop personages
spreken, ontstond de totale vervreemding
die de stukken van Alex doorgaans bij de
toeschouwer veroorzaakten.
Kortom, de teksten van Van den Bosch
zijn teksten waarin klassieke theaterwetten
als eenheid van ti jd, plaats en handeling, en
functionaliteit van gebeurtenissen binnen het
geheel, moedwillig aan de laars gelapt worden.
Het doel van een Alextekst was dan ook niet
bepaald om psychologische identificatie bij de
toeschouwer op te wekken:
'Ik vergelijk een voorstelling in het theater
altijd met een zaal in een museum waarin
een aantal teksten zijn - een monoloog, of
dialogen - een aantal beelden, een aantal
muziekstukken en die geven elkaar betekenis.
Die worden bij elkaar gezet zonder dat het
ene heel duidelijk uit het andere voortkornt.
Daardoor blijft er altijd een rare spanning
bestaan tussen enerzijds datgene wat er aan
beelden, geluiden en spel is, en anderzijds de

tekst, Naar mijn gevoel is het die spanning
die het leukste is om door de spelers en het
publiek te laten ervaren.'
Taal is kortom maar een van de onderdelen
die bij elkaar opgeteld zeggingskracht
verleenden aan een Alex-voorstelling. Een
zeggingskracht die erop gericht was 'realistisch'
theater te maken. De idceen van Van den
Bosch en de zijnen over theater bleken al
doende grote raakvlakken te vertonen met die
van Marinetti in zijn Futuristisch Manifest.
'Marinetti zet zich af tegen het psychologische
en anekdotische theater. Hij wil theater van
de shock van de werkelijkheid hebben en
zegt dingen als "ik raak meer opgewonden
bij iemand die met een motor door een
brandende hoepel rijdt, dan door iemand
die psychologisch duidelijk maakt dat 'ie het
zo erg vindt dat 'ie ooit incestslachtoffer is
geweest". Op het moment dat er een acrobaat
aan een trapeze hangt is mi jn angst direct, en
verbindt mij direct met degene die daar in de
trapeze hangt. Het gaat dan niet via een soort
psychologie die ik moet invoelen en denken.
Marinetti heeft het ook heel erg over de
zintuiglijkheid van het theater: hij wil gevaar,
hij wil dingen ruiken en wil weg moeten
duiken als er iets over hem heenscheert.'
Voor Alex waren van even groot belang als de
tekst dus de spectaculaire (geluids)effecten, de
decors die niet slechts dienen om de ruimte te
vullen, maar evenzeer een grote rol spelen in
de stukken, en een vaak bijzonder karikaturale
speelstijl. Het merendeel van de ex-Alexen
was van huis uit dan ook geen geschoold
'toneelspeler' - in de engste zin van het
woord. De meesten hadden een achtergrond
in de (stand-up)comedy, als mimespeler of als
(beeldend) kunstenaar.
Met zo' n overduidelijk integrale theatervisie
lijkt het not done om de teksten van die
Gesammtkunstwerke die het resultaat van
die visie zijn, los van de voorstellingen uit te
geven. Of weI?
'In de inleiding bij de teksten staat dat bij die
eerste Vier stukken gekeken werd naar hoe tekst
autonoom functioneert en of de tekst op zich
genoeg kracht heeft. Bij Alex is er altijd een
soort laconieke houding geweest ten opzichte
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van de tekst, of heel pragmatisch eigenlijk.
Op een gegeven ogenblik heb ik me meer
toegelegd op het schrijven. De markering is
de uitgave van die Vier stukken, want ik vind
dat die teksten ook naast of buiten het theater
interessant zijn om te lezen.'
Gek is dan natuurlijk wel dat de teksten als
Vier stukken, en niet als bijvoorbeeld Vier
teksten werden uitgegeven. En waar is de naam
van Van den Bosch op de uitgave? Dus was
die uitgave nou bedoeld om te lezen, of om
te spelen? Na een lach en een daaropvolgende
langdurige stilte, verzekert Ko ons dat zijn
naam wel op de volgende uitgave prijkt.
'Stukken yond ik wat onbehouwener
klinken dan het toch wat pretentieuze
teksten. Bovendien geeft deze titel ook
meer het incomplete karakter weer: de
voorstellingsteksten minus al de andere
disciplines. Volgend jaar wordt er een
selectie van teksten uitgegeven. Ze worden
veel gespeeld, dat is het enige wat ik weet.
Ik droom natuurlijk altijd dat zon tekst
aanleiding voor mensen is om het nog eens
uit te voeren. AIleen omdat de teksten heel
erg geschreven zi j n van ui teen bepaalde
theatervisie en zijn uitgevoerd door mensen
die in staat waren om dat op een of andere
manier met autonome beelden aan geluid en
muziek aan te vullen, is het natuurlijk nogal
een onderneming om zo'n stuk op je eigen
manier te gaan uitvoeren.'
Kortom, meer literaire dan theatrale
pretenties lijken aan de uitgave van de vier
'stukken' ten grondslag te hebben gelegen.
En binnenkort gaan er dus meer teksten die
Van den Bosch schreef, uitgegeven worden.
Enkele hiervan twee jaar geleden door Van
den Bosch en door mensen die de teksten
ooit gespeeld hadden, gepresenteerd op
een door de Stichting Literaire Activiteiten
Amsterdam (SLAA) georganiseerde avond.
Meer en meer lijkt van den Bosch zich dus
te gaan ontwikkelen en presenteren als
(toneellschrijver, Inmiddels heeft hij ook al
een aantal teksten geschreven voor andere
theaterrnakers, waaronder een Pygmalionbewerking voor het Ro-theater eind 2004. Met
wisselend resultaat in uitvoeringen, als het aan
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Van den Bosch ligt.
'Het feit dat het wordt uitgevoerd door
een groep mensen waar ik zelf geen deel
van uitmaak, vind ik altijd heel interessante
De laatste tijd heb ik aIleen te vaak goede
teksten gespeeld zien worden, waarbij in
de vormgeving of de uitvoering net de
verkeerde keuzes zijn gemaakt. Dus ik ben
er wat voorzichtiger mee geworden of wat
doortastender; langzamerhand denk ik toch
wel dat ik mijn eigen teksten moet gaan
regisseren. '
De Vier stukken werden geschreven en
gespeeld in de periode 1989-1996 en de uitgave
ervan lijkt ook in het verlengde te hebben
gelegen van een explosief stijgende populariteit
van Alex d'Elecrrique. Dit na een vervelende
periode van gesteggel over hoe het gehalveerde
budget door de groep besteed zou moeten
gaan worden. Van den Bosch pleitte ervoor
te gaan voor de kleinschalige, experimentele
projecten waarmee de Alexen naast hun grote
voorsteIlingen altijd bezig waren geweest. De
andere Alexen prefereerden de bekende lijn
voort te zetten, en besteedden het kleinere
budget liever aan die ene grote voorsteIling
per jaar.
'Alex heeft 25 jaar lang binnen een bepaald
circui t gefunctioneerd, met een bepaalde
groep mensen en dat leidde altijd tot een
bepaald soort voorstellingen. Het nieuwe
artistieke plan heeft als inzet om die
mainstream een beetje uit te stappen, om
meer onderzoekende voorstellingen zoals
Gurumatic te maken, in andere bezettingen.
Veel meer 'niet-succesformule'. Daarom wilde
ik ook een andere kant uit, omdat de Alex-stijl
zo uitgekristalliseerd was, dar je van te voren
eigenlijk al wist hoe een voorstelling eruit zou
zien.'
En zo verdween Alex en bleef d' Electrique
over: de naam waaronder Ko van den Bosch
nu in zijn eentje opereert. Benieuwd wat ons
nog van deze 'manische optimist' te wachten
staat.

Lot Broos stu eer a Ne er an se taa
en cultuur asn e Universitoi t Utrecht .
Momenteevolg ziJ
t " a master E ucatie en
communicatie .
S hira Keller vo1ge e ba c elo rop ei i n g
T eaterwetensc appen aan e Universiteit
van Amsterdam . Nu stu eert ziJ' aan e
Tonee aca emie Maastricht .
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Op oorlog volgt ontnuchtering . Zo ook in het Belgische Gent van
de jaren vijftig, waar het kamertheater Toneelstudio '50
schreeuwt om vernieuwing . Luk Van den Dries schetst een halve
eeuw Vlaamse theatergeschiedenis . Over nihilistische experimenten, ideologische kleuring en apocalyptische kreten .
Naoorlogs Vlaanderen moet niet alleen puin ruimen en in het refine komen
met de collaboratie, het maakt ook ideologisch moeilijke tijden door . Daarvoor
zorgen een paar individuen die niet langer bereid zijn in de voetsporen to
treden van hun vaders . Ze rekenen of met de traditionele waarden, met het
katholicisme dat nag steeds alle geledingen van de maatschappij bepaalt, met
het goede fatsoen . Vooral in het kunstmilieu zijn stemmen hoorbaar die willen
breken met het verleden en die weigeren terug to keren naar het algemeenmenselijke, het universele als fundamentele waarden van de kunst . De oorlog
had zijn tanden gezet in alles wat algemeen menselijk kon heten . Met die
bijtsporen nog vers in het geheugen droomt een nieuwe generatie van een
radicale cesuur met dat verleden .
Prominente woordvoerder van die nieuwe generatie is Jan Walravens, zelf
nog in de oorlogsjaren als dwangarbeider to werk gesteld in Berlijn . Zijn beeld
van de kunstenaar is allesbehalve universeel : 'Hij is geen waakhond, hij is een
wolf . ( . . .) Een kunstenaar kan niet anders zijn dan een extremist, en alle grote
kunstenaars zijn extremisten geweest.'' Walravens zal de geesten in Vlaanderen proberen to spoelen met eigentijdse ideeen . Onvermoeibaar zal hij in
lezing na lezing en artikel na artikel oproepen voor een eigentijdse kunst, een
kunst op de polsslag van de nieuwe tijd . Zijn ideeen haalt hij vooral bij de
internationals avant-garde, zijn filosofie bij Sartre van wie hij een lezing had
bijgewoond op 24 oktober 1945 in Brussel . Diens beeld van een vrije mens,
eenzaam maar zelf verantwoordelijk, zal hij zijn leven tang blijven koesteren .
Dat gedachtegoed creeert een nieuwe dynamiek in het in wezen nog oerconservatieve Vlaanderen . Walravens trekt zelf aan de kar met de oprichting
in 1949 van een nieuw zeer invloedrijke tijdschrift Tijd en Mens waarin hij een
aantal nieuwlichters wist samen to brengen, o .a . Hugo Claus, Tone Brulin,
Remy van de Kerckhove, Louis-Paul Boon . Ook op theatervlak is hij zeer actief,
zo ligt hij onder meer in 1953 aan de basis van Het Kamertoneel, een klein
Brussels gezelschap dat zich expliciet richt op het spelen van eigentijds drama
en waarvan de eerste affiche met stukken van Sartre, Claus en Adamov al
meteen de tijdgeest van die dagen laat zien . Ook het theater is in de greep
van die nieuwe mens die worstelt met morels kwesties en geconfronteerd
wordt met leegte en gebrek aan zekerheden . Her en der worden nieuwe
gezelschappen opgericht die zich toeleggen op het spelen van stukken waarin die vraagstukken worden geformuleerd, vaak op een bijtende manier en
met dramaturgisch totaal ongeziene procedes die verleiden tot nieuwe speelstijlen en andere ensceneringsmethodes dan men in het traditionele theater
gewend was . Het is in die context dat Jan Walravens het dubbele programma
formuleert van deze nieuwe lichting theatermakers : 'Daarom mag men hopen
dat deze veranderde visie op het toneel als letterkundig werk oak een geleidelijke vernieuwing van het toneel als gespeeld vertoon zal meebrengen . Dat
zal het werk zijn van de regisseurs en van de acteurs . Voorlopig is al de aandacht nog toegespitst op het toneelwerk .' 2

Is Walravens zonder meer bepalend voor het aanblazen van het cultureel
klimaat in het naoorlogse Vlaanderen, die dubbele orientering van het theater
heeft hij zelf nauwelijks kunnen waarmaken : zijn eigen gezelschap ging al na
twee jeer op de fles . Belangrijker voor die zeer brede en diepe stroming van
het kamertheater in Vlaanderen zou een Gents gezelschap zijn, Toneelstudio
'50 dat vanaf de oprichting in 1950 tot de fusie met het Publiekstheater in
2001 een eigen plek zou zoeken in de zeer diverse stromingen die het Vlaams
theater gedurende een halve eeuw hebben beheerst . Ik beperk me in dit
artikel voornamelijk tot rol en functie van dit gezelschap, als pionier en oudste
gezelschap binnen dit nieuwe fenomeen van kamertoneel .

Theatre

d'essai

Toneelstudio '50 behoort samen met het Theater op Zolder/Nederlands
Kamertoneel, De Nevelvlek (beide in Antwerpen) en Het Kamertoneel
(Brussel) tot de oudste kamertheaters in Vlaanderen . Gedurende vele jaren
zullen steeds nieuwe kleine theatertjes vaak in provinciesteden die verstoken
blijven van professioneel theater zich daarbij aansluiten, al varen deze laatste
meestal een meer behoudsgezinde koers dan de gezelschappen in de
centrumsteden . Op die manier waaiert idee en functie van dit nieuwe type
theater steeds meer uit . Onder de noemer van 'kamertheater' vindt men
zowel groepen die principieel vasthouden aan een vooral repertorieel
vernieuwende opdracht als kleine theaterhuizen die met een tutti-frutti
programme allerlei soorten publiek near hun schouwburg trachten to lokken .
Deze laatste zijn al snel in de meerderheid waardoor de droom van Walravens
voor sommigen al snel dood wordt verklaard : 'De bestaansreden van de
kamertonelen is betwistbaar en sours erg onduidelijk ( . . .) . De daadwerkelijke
arbeid is to beperkt, hun contestatie bestaat niet, hun artistieke impuls is to
zwak .' 3
Voor Toneelstudio '50 is de situatie erg ambivalent . Anders den Brussel en
Antwerpen beschikte Gent niet meer over een eigen beroepsgezelschap . Om
de creatie in 1945 van het Nationaal Toneel mogelijk to maken werd de KNSGent ontbonden . Gent moest zich tevreden stellen met het bezoek van KNSNationaal Toneel (Antwerpen) en de KVS (Brussel) . Die ingreep laat sporen na
en leidt tot frustratie in nogal wet Gentse theatermiddens . Daarenboven worden elk jeer aan de zeer dynamische Koninklijke Toneelschool Gent een aantal
acteurs klaargestoomd voor wie er in Gent op professioneel niveau weinig
perspectief to vinden is . Het valt den ook niet to verwonderen dat precies binnen die school het plan rijpt voor een nieuw gezelschap . Dre Poppe, lesgever
aan die school en eerste directeur (animator) van Toneelstudio '50, herinnert
het zich zo :
Opzet en programme van /aatstgenoemd centrum (de Koninklijke
Tonee/school, LVDD) waren van die acrd interessantere teatermensen aan to trekken den het konservatorium, wear men voora/ een
eerste prijs op het oog had our /es to kunnen geven . Gent had
immers voor professione/e akteurs niets to bieden . ( . . .) Dat alles
deed bij mij de idee rijzen een groep to vormen die desnoods
wegens de omstandigheden op semi professionee/ peil zou dienen

ie werken . In zo'n troep zou naar stijleenheid en een eigen repertoire gestreefd worden, met de heimelijke hoop dat dit ensemble
opnieuw de K.N.S . zou kunnen bedienen . °
Dit laatste lijkt vanuit de blik van vandaag moeilijk to verzoenen met de
beginselverklaring zoals die in 1952 door Walter Eysselinck wordt opgesteld
en die uit den treure in allerlei programmaboekjes en promotiemateriaal wordt
herhaald : 'Neen, wij willen niet de zoveelste nieuwe toneelkring zijn in de
reeds al to uitgebreide reeks . Ons doel, onze werkwijze en ons bestaansrecht
liggen hierin vervat : 'theatre d'essai' .( . . .) Ons hoofddoel is : experimenteren .' S
Heeft de animator-directeur Poppe andere bedoelingen dan de secretaris
Eysselinck? Is het manifest van de jonge toneelgroep moediger en radicaler
dan de dagelijkse praktijk? Hoe rekbaar zijn termen als 'theatre d'essai' of
'experimenteren'?
Een en ander is beter to begrijpen wanneer we ervan uitgaan dat in de stichting van het nieuwe gezelschap allerlei, sours erg divergerende, doelstellingen samenkomen . Met name is de ambitie our zich to ontrekken aan het
milieu en de wildgroei aan amateurtheaters essentieel . Men wil zich als
(semi)professioneel gezelschap profileren, men wil in de ogen van kritiek,
overheid en publiek meetellen als volwaardige theatergroep . Men wil professioneel zijn, een term die in de culturele context van die tijd een bijzonder
gewicht heeft en in allerlei varianten opduikt, bijvoorbeeld in de oprichting
van het Nationaal Toneel dat zich voorhoudt 'hoogstaande kunstopvoeringen'
to bieden en 'de beroepsontwikkeling van de tooneelspelers' to bevorderen . s
Bij gebrek aan een alternatief is het enige voorhanden model van beroepsto-

neel inderdaad dat van de stadsschouwburgen . Een model dat men wil verbeteren door meer arbeidstijd to investeren in de voorbereiding, door meer
gezamenlijk overleg, door to streven naar een sterkere stijlidentiteit, zonder
echter radicaal afbreuk to doen aan de bekende spel- en decoropvattingen .
Men doet er dus alles aan om zo professioneel mogelijk over to komen, door
de definitie van professionaliteit van het centrumtoneel to kopieren en to perfectioneren . Vanuit die opvatting is het logisch om moeiteloos van een kleinschalig repertoiretheater naar een grootstedelijk repertoiretheater to kunnen
overstappen . Het voornaamste verschil is de grootte .

Toneel van de geest

Vernieuwend is men wel op een ander vlak, dat van het repertoire . De
stadsschouwburgen, het Nationaal Toneel voorop, houden vast aan een zeer
gemengde affiche met nogal wat klassiekers, naast entertainment en
eigentijds-conventioneel werk . Het kamertheater specialiseerde zich in
actuele dramatiek, ook en vooral als die botste met gangbare opinies en de
heersende moraal . Vandaar dat in de programmering van Toneelstudio '50 en
het latere Arca' nogal wat stukken terug to vinden zijn uit het kernrepertoire
van het zogenaamde absurde theater : Adamov (Opgejaagde mensen),
Beckett (Wachten op Godot, Fin de Partie), lonesco (De /es, De kale zangeres,
De eitjes, School voor schrijvers, De Stoelen), Pinter (Het dienluik), Arrabal
(Picnic op het slagve/) . Het is slechts een greep uit het ruime aanbod . Het
existentialistische oeuvre is veel beperkter en enkel vertegenwoordigd door
Camus (Het misverstan) en het werk van 'huisauteur' Paul Berkenman die
sterk ijverde voor verspreiding van het existentialisme . Sartre is hierbij
opvallend afwezig, al heeft dit wellicht andere oorzaken dan gebrek aan
interesse : voor de gespeelde lezing van Vuile handen in 1951 was er felle
tegenkanting van coproducenten en stedelijke overheid zodat de premiere
werd afgevoerd, en er was op dat vlak ook wel stevige concurrentie van de
Multatulikring, een Gents amateurgezelschap dat een aantal Sartrestukken op
zijn actief had .
Het kernrepertoire van Toneelstudio 'S0/Arca sluit dus volledig aan bij de
belangrijkste dramavernieuwingen in West-Europa . Op dat vlak heeft het
gezelschap zonder meer een leidende rol gespeeld . Het heeft tal van prominente nieuwe auteurs geintroduceerd in Vlaanderen . Voortdurend lag men op
de loer om de nieuwste stukken van een jonge generatie auteurs to spelen .
Een nieuwe tijdsgeest wordt daarin uitgedrukt, het gaat fundamenteel om
een ander snort mensbeeld, om zingeving, om afbraak van taal en communicatie . In die tijd gebruikte men ook termen als 'hedendaags ideeentoneel' $ of
'toneel van de geest' 9 wat duidelijk maakt hoe ideologisch gekleurd deze stukken zijn . Ongespeeld door de aan tradities vasthoudende stadstheaters vormen ze een reservoir aan nieuwe gedachten, thema's, levensvragen,
taalmomenten, ritmepatronen dat aangeboord zal worden door een jonge
generatie theatermakers . Maar wellicht dient men dit ideologisch anders zijn
toch ook weer niet al to centraal to stellen in de opdracht van dit nieuwe theatergezelschap . Indien men opnieuw vergelijkt met de genoemde Multatulikring valt dit des to meer op . Deze amateurvereniging waarvan de roots
teruggaan tot proletarische kringen in 1873, was en bleef zeer duidelijk socia-

listisch geinspireerd . Het repertoire deelde in een sterk sociaal geengageerde
veranderingswil, het programma waarmee uitgepakt werd was in de eerste
plaats ideologisch gefundeerd . Heyermans, Buysse, Brecht, maar ook Sartre
en Pirandello werden gespeeld vanuit die noodzaak om een ander mensbeeld
en een andere verhouding tot de wereld to presenteren . Het stadsbestuur
greep deze keer niet in, al speelde de zeer actieve en dynamische Multa
dezelfde controversiele Vuile handen in 1953 in de KNS .
De wortels van Toneelstudio '50 liggen niet in kringen van maatschappelijk
onbehagen maar in de Koninklijke Toneelschool en dat maakt een wereld van
verschil . Men wil vooral spelen en het liefst verschillende soorten stukken
zodat acteurs inkijk kunnen geven op hun spelmogelijkheden . Het kernrepertoire van absurdisme wordt dus zeer regelmatig afgewisseld met kleinschalig
psychologisch-realistisch toneel van Strindberg, Dostojewski of recentere realistische dramavormen van Wesker, Osborne, Eliot en Shaeffer . Het snelle
debacle van Het Kamertoneel in Brussel had trouwens aangetoond dat er
voor een hardcore programmering van avant-garde stukken niet voldoende
publiek to vinden was . Wellicht is dat ook de reden waarom het nieuwe Gents
gezelschap of en toe ook met een oog op de kassa commercielere stukken
op de affiche zet zoals Het deftige vrouwtje van Ephese van Morand of De
strop van Hamilton . Was het een verleidingsstrategie waarmee men publiek
lokte voor het serieuzere werk en voor de eigenlijke opdracht, het zogenaamde 'theatre d'essai', het experiment? Ik denk eigenlijk van niet . Men wil zich
redelijk breed profileren, eigentijds dat wel, maar zonder zich al to zeer op to
sluiten binnen de internationale avant-garde . Dat maken enkele uitspraken in
de programmaboekjes ook pertinent duidelijk :
zo wil toneelstudio 'S0 nogmaals bewijzen dat haar enig doel is, om
in de allerbeste voorwaarden, werken van were/dformaat uit de
meest actuele toneeltendenzen voor to stellen .
(Look back in Anger, 1957-1958) .
daar het betrachten van verscheidenheid in het repertoire een der
voornaamste faktoren is voor een toneelgezelschap .
(Yerma, 1957-1958)
toneelstudio 'S0, steeds bekommerd om trouw to blijven aan haar
opvatting, het publiek eigentijds tonee/ brengen, onafgezien of dit
tot het absurde, het eksperimentele of. . .het konventionele genre
behoort. (Privaat voor oren/Publiek voor ogen, 1963-1964)
Kortom het nieuwe Gentse kamertheater wil vooral repertorieel vernieuwen .
De volgehouden zoektocht naar ongespeelde stukken en het belang dat aan
de creaties wordt gegeven (met zeer genuanceerde aanduidingen als 'creatie',
creatie voor Belgie', 'officiele Vlaamse creatie', 'creatie van het werk in het
Nederlands', 'wereldcreatie') bevestigen dat de vernieuwende functie die het
theater zich heeft gesteld vooral ligt op het vlak van de dramakeuze .

Gespeeld vertoon

Want hoe zit het met die tweede opdracht van de kamertheaters zoals Jan
Walravens die had geformuleerd? Wat waren de vernieuwingen op het vlak
van het 'gespeeld vertoon'? Het is veel lastiger daarover een duidelijk beeld
to krijgen . Wat wel vaststaat is dat vooral de veranderde ruimtelijke setting
een dominante rol speelt bij de andere benadering van het toneel . De zeer
beperkte dimensies van de scene, het kleine aantal en de grote nabijheid van
het publiek zijn dwingende factoren . Ze geven aanleiding tot een grotere
intimiteit en betrokkenheid van de toeschouwers . Echt geexperimenteerd
met nieuwe ruimtelijke opstellingen en andere verhoudingen tussen scene
en publiek werd er in die periode nauwelijks, op een aantal beproefde 'en
rond' concepten na . Eerder gaat het erom het realisme en het intimisme to
verhogen . Dat gebeurt vooral in de speelstijl . De intieme ruimte zorgt voor
een nog sterkere identificatie met de rol, nog meer viel de nadruk op
psychologische uitbeelding . Wellicht speelt ook op dit vlak het professionele
syndroom van de kamertoneelbeweging mee : om echt mee to tellen tracht
men eerder de bestaande acteerconventies to verfijnen dan er radicaal
nieuwe voor in de plaats to stellen . Het 'gespeeld vertoon' schuift op die
manier op in de richting van close-up kunst die gebruikt maakt van underacting
technieken en 'tot de laatste consequentie doorgedreven realistisch spel' . 10
Zeker worden sporadisch ook andere dingen gedaan met lichaam en stem die
elk realisme achter zich laten, wat bij de critici zowel aanleiding geeft tot
enthousiasme over de geweldige avant-gardistische montering als tot de
opvatting dat er helemaal geen sprake is van enige vernieuwing . "
Een belangrijke breuk in de geschiedenis van het oudste kamertheater vormt
de creatie in 1965 van een nieuw groot stedelijk gezelschap het Nederlands

Toneel Gent dat onder leiding komt to staan van oprichter en bezieler van het
eerste uur Dry Poppe . De heimelijke hoop die hij ooit koesterde om de KNS
to bespelen, wordt dan uiteindelijk toch bewaarheid, zij het enkel voor hemzelf en enkele getrouwen . Dre Poppe blijft echter wel voorzitter van het intussen tot Arca herdoopte gezelschap en er was ook een reele doorstroming en
actieve communicatie tussen beide gezelschappen . Toch zal precies de komst
van het NTG met een veel actuelere programmering leiden tot een grote crisis die uiteindelijk bezworen wordt met een nieuwe artistieke leiding en een
radicaal verjongd profiel . Een generatie afgestudeerden van de nog jonge
regieschool Ritcs neemt de boel over en installeert een nieuwe grondwet :
'tabula rasa met de na 17 jaar tradiesjonalisties gevestigde toneelstudio '50" .
De galavoorstellingen worden afgeschaft, samen met het abonnementensysteem en de avant-premieres en vervangen door open generates en een
facelift van de communicatie in nieuwe spelling . Maar veel ingrijpender en
essentieler is de nood om het kamertoneel to herbronnen aan ideeen van
Grotowski, Artaud, Living Theatre en de happeningscene . De nieuwe
artistieke leiding (o .a . Deflo, De Decker, Decaluwe, De Bels, in verschillende
constellaties) is niet bereid tot compromissen en schuift een brutale, disharmonierende, irrationele en chaotische dramaturgie naar voor . Rituele theatervormen doen hun intrede met stukken van Arrabal, Decorte en Genet, naast
stukken die de onttakeling van het individu willen tonen (Kaspar van Handke,
Philoktet van Muller) . Maar vooral speltechnisch en scenografisch wordt er
flu volop geexperimenteerd met lege ruimte, halfmaskers, uniforme kledij,
rituele extase, bezwerend spreken . Er treedt een versterkt bewustzijn van de
mogelijkheden van stem en lichaam op de voorgrond met een corporele arch itectuur die duidelijk geinspireerd lijkt op het theateronderzoek van Grotowski,
enkele jaren daarvoor zelf nog to gast op de regieschool . De recensenten van
dienst volgen de ommekeer van Arca met enige achterdocht en sours zelfs
nauwelijks verholen weerzin . Het onbehagen uit zich vooral op moreel vlak en
met name de seksuele openhartigheid van deze stukken lokt heftige reacties
uit . Ook de lichamelijke strapatsen van de acteurs doen menige wenkbrauw
fronsen . Sommigen noemen het pathologisch, anderen enkel bombastisch
en nog een andere heeft het over 'apocalyptische kreten en het op en neer
huppelen zoals men bij catchmatchen gewend is' . 1z Een minderheid is eerder
positief en volgt de theatrale herorientering van Arca met richtingwijzers naar
Artaud en diens theater van de wreedheid .
Deze rauwe theatervorm waarin de rituele passage van spelers en publiek
oneindig belangrijker is dan de vertolking van een tekst vindt slechts zeer
moeizaam een voedingsbodem in het Vlaanderen van die tijd . Opleiding en
inzicht ontbreken . En het kleinburgerlijke Vlaanderen was niet klaar voor de
taboedoorbrekende rot van dit snort rituelen . Met name in een ander Gents
kamertheater, het in 1967 opgerichte Arena, wordt dat pijnlijk duidelijk wanneer de politie 'wegens zedenfeiten' ingrijpt in de productie en ook de bloemen werden geboeid' van Arrabal . Het kan dan ook nauwelijks verbazen dat
ook in Gent het initiatief al snel doodbloedt . De kennismaking met de vormentaal van Grotowski - meer was het zeker niet - werkt wet nog door in
allerhande projecten waarin onderzoek naar ritmiek, vocaliteit en lichaam op
de voorgrond treden (o .a . geleid door Fran~ois Beuckelaers, Jo Gevers, Achiel
Van Malderen) maar deze lijn wordt al snel gerecupereerd door een functie
waar Arca echt zijn specialiteit van had gemaakt : de introductie van nieuwe

toneelteksten . Midden de jaren zeventig, wanneer Jo Decaluwe als enige van
de directiewerkgroep overblijft, formuleert hij dat zo : 'Het is niet zozeer onze
opdracht to experimenteren, aan vormingsteater of politiek toneel to doen,
enz . Wij wensen gewoon moderne teatervormen to brengen, een eigentijdse
dramaturgie to helpen opbouwen en ons toe to spitsen op teater' . 13 Meer
nog dan in het verleden wordt diversiteit een belangrijke scharnier in de programmering . Zo zal Arca jarenlang de vaste stek worden voor een productie
van de tandem Julien Schoenaerts / Walter Tillemans waarmee grootse artistieke successen worden geboekt .
In de jaren zeventig staat Arca in de Oost-Vlaamse context niet anger alleen .
Ook het amateurtheatertje Toneelgroep Vertikaal had zich tot semi-professioneel kamertheater opgewerkt na erkenning en subsidiering door het Ministerie van Cultuur (1966) . Het zal zich onder directie van Baudewijn Vander
Plaetse vooral profileren rond actueel Angelsaksisch repertoire . Het had vooral een lokale functie . De artistieke relevantie ervan bleef al bij al beperkt .
Vanaf 1967 diende ook Teater Arena zich aan . Na een zeer wisselvallige koers
met zowel avant-garde stukken als een maatschappijkritisch experiment (de
werkgroep MEN rond Dirk Decleir), zal het zich vooral als muziektheater vestigen met een sterk op entertainment gerichte signatuur .
Intussen wordt het kamertoneel echter links voorbijgestoken door allerlei
nieuwe theatergroepen die zich richten op sociaal engagement en het theater
inzetten als middel tot maatschappelijke verandering . Het kamertheater, nauwelijks geschoold in ideologische vraagstukken, volgt deze opstoot niet . Men
blijft zich, sours krampachtig, fixeren op de ooit gestelde opdracht . De diagnose over toekomstperspectief van dit snort theater is daarom sours snoeihard : 'De kleine teaters vegeteren op een verleden dat opgehouden is
productief to zijn . ( . . .) Het repertoire is nauwelijks nog verschillend van dat
van de officiele stadsteaters ; mag dat wellicht in auteurs het geval zijn, in de
wijze van opzetten, uitwerken en uitknijpen bepaald niet meer .' 14

Filter van Brecht

Een decennium later wordt in Arca wel ingespeeld op de meest vernieuwende
ontwikkelingen in het Vlaamse theater . Jan Decorte laat in zijn beruchte Maria
Magdalena enscenering voor de Kaaitheater editie van 1981 een heel
tegendraadse lezing zien in een zeer afstandelijke speelstijl en ongewoon
decor. Deze frontale aanval op de klassieken en het psychologisch realisme
als voornaamste spelcode kwam niet helemaal uit de lucht vallen . Vooral
(Oost-)Duitse theatermakers als Karge en Langhoff, Jurgen Gosch, Claus
Peymann hadden al gedemonstreerd hoe dat kon . Maar dichter bij ons zullen
ook De Mannen van den Dam met huisregisseur Herman Gilis en ook Pol De
Hert zich met de klassieken meten in zeer verrassende interpretaties . Precies
dit duo wordt als artistieke directie in 1982 aangesteld en onder hun leiding
krijgt Arca een nieuwe artistieke adem .
Opnieuw is het vooral de repertoriele blauwdruk die in de artistieke missie
van het gezelschap centraal staat . Anders dan in de voorgaande decennia is
het echter niet de jacht op jong tekstwild die de bovenhand haalt maar juist
de terugkeer naar het verleden . Dehert en Gilis halen tal van klassieke en
halfvergeten teksten van onder het stof, als Clay/go (Goethe), Leonce en
Lena en Woyzeck (Buchner), Starkadd (Hegenscheid), De idioot en de dood

(Hofmanntsthal), Een poppenhuis (Ibsen) en draagt ook het zijne bij aan de
hausse van Mulleropvoeringen in die periode (De opdracht) . Een dergelijke
tekstkeuze is binnen de traditie van het kamertheater redelijk ongewbon, zeg
maar compleet ongepast . Historiserende bedoelingen zijn er niet . Evenmin
gaat om het bewaren van een traditie . Eerder wil men in de spanning tussen
deze oudere teksten en vandaag een lezing uitproberen die met een omweg
over een levensgevoel kan vertellen of een visie op de mens kan presenteren .
Dat 'met een omweg' is vooral belangrijk . Het lijkt erop of in die periode, na
het politiek theater en na de punk, niets rechtstreeks kon gezegd worden .
Dat er een filtering moest gebeuren . Deze methode van de filter is ongetwijfeld Brechtiaans in zijn oorsprong . Brecht wilde door die afstand, door die
spanning, kortsluiting to weeg brengen zodat het publiek kon gaan nadenken
en voor zichzelf conclusies trekken . De middelen die Dehert en Gilis daartoe
aanspreken zijn absoluut verrassend . Vooral de opstapeling van heel verschillende stijlen valt op . Acteurs zappen tussen pathetische pose, wilde uithaal,
ongeinteresseerd gemummel, kale dictie, letterlijke uitbeelding, complete
karikatuur, commentaar en citaat . Af en toe wordt een figuur naar het heden
gehaald maar even goed barst het van historische verwijzingen . Deze montage geldt even goed het decor en de aankleding, telkens wordt bewust elke
realistische of andere coherentie vermeden zodat ook in ruimtegebruik,
belichting, kostumering een snort autonome tekenstructuur is aangelegd die
voor constante botsing moet zorgen in het hoofd van de toeschouwer . Vooral
op scenografisch vlak valt er heel wat to beleven, omdat ook regelmatig uitgeweken wordt naar andere locaties of het theater telkens weer op een compleet andere manier wordt bespeeld .
Maar uiteraard is er achter die schijnbaar willekeurige stijlverzameling even
goed een coherentie zichtbaar en juist daarin schuilt de bijzondere eigenheid
van dit snort theater . Je zou het met de klassieke Brechtiaanse terminologie
vervreemding kunnen noemen . Maar belangrijker lijkt me de ideologiekritische dimensie . Voortdurend wordt gepoogd om elke nobele intentie, elke
humane actie, ieder moment van belangeloze liefde, to deconstrueren tot de
vaak egoistische, ziekelijke of ronduit perverse intenties die daaraan ten
grondslag liggen . De lelijkheid primeert . Het narcisme is alomtegenwoordig .
De onbegrijpelijkheid en contradicties in het menselijk gedrag zijn met geen
enkele therapie nog to verhelpen . De dramaturgische herinterpretaties van
het duo Dehert-Gills nestelen zich als hoestpartikels in de sours gezwollen
retoriek van deze oudere stukken . Helden peuteren ook in hun neus of hangen net lets to tang voor de spiegel . Het resultant is een complete kaalslag .
De mislukking van de mens overheerst . De producties gedragen zich als een
virus dat centrale begrippen als vrijheid, autonomie, humaniteit, solidariteit
genadeloos aanvreet . Een perspectief op verandering zoals dat bij Brecht nog
het geval was, is er niet . De ensceneringen baden in een gevoel van leegte .
Vaak is die heel hilarisch verpakt . Maar met een grijnslach our de mond stevent de mens zijn fatale ondergang tegemoet .
De kritiek heeft het vaak heel lastig niet alleen met die cynische ontreddering en de nihilistische levensfilosofie in het ruggenmerg van al deze producties, maar ook met de sours to conceptuele of ronduit intellectualistische
benadering . Er wordt gepleit voor 'meer hart, minder brein' . 15 Men erkent de
doorgedreven inzet van de theatermakers, heeft oog en uiteindelijk ook wel
veel sympathie voor de eigenzinnige benadering, maar de bedoelingen eve-

naren niet altijd het resultaat . Enkel in de zeer positieve waardering van de
radicale herlezing van het Vlaamse romantische drama Starkadd lijken de
geesten zich to verenigen . In elk geval sluit Arca onder leiding van het artistieke duo Dehert-Gills opnieuw voor een korte periode aan op het vernieuwende elan in het Vlaamse theater van die dagen .
Die periode kept vanaf 1987 nog een verlengstuk onder de artistieke directie van Jappe Claes en Josse Verbist waarin vooral sociaal-kritische stukken
warden gespeeld als Gebroed onder de maan (Bourdet), Hotel Bellevue (von
Horvath), De broek (Sternheim), Nachtasiel (Gorki) . De vaak groteske uitvergroting in typologie maakt deze naturalistische dramatiek best verteerbaar, de
ingenieuze scenografische ingrepen van o .a . Niek Kortekaas doen de rest .
Jappe Claes verlaat het gezelschap en wordt in 1989 afgelost door opnieuw
Herman Gills . In dat seizoen blijkt de artistieke meerwaarde van het duo Gills/
Verbist in de gezamenlijke regie van De tijd en de kamer (Botho Strauss) . In
deze enscenering worden de verschillende sterktes van het Arcatheater
gecombineerd wat leidt tot selectie in Het Theaterfestival als een van de
negen meest belangwekkende producties van het seizoen .
Het kamertheater is als fenomeen een erfenis uit de jaren vijftig en zestig .
Vele van de in die tijd opgerichte gezelschappen krijgen moeilijk aansluiting bij
de veranderingen in het Vlaamse theater van de jaren tachtig . De roep voor
een helder profiel, een bovenregionale functie en voor artistiek relevante producties wordt steeds luider. De meeste van deze gezelschappen waren intussen opgeschoven naar een middensmaak met interessante, degelijke
producties die echter zelden echt opzien baarden . Dat geldt ook voor Arca .
Het had een duidelijk tweesporen beleid ontwikkeld waarin het zowel op zoek
ging naar artistieke vernieuwing als inspeelde op een meer commerciele
markt met producties voor een ruim publiek . Voor dit laatste zorgden vooral
Jo Decaluwe met zijn programmalijn van zeer volkse monologen en acteursvedetten als Jo De Meyere . Bij de evaluatie van de gezelschappen in de nieudecreetperiode van 1992 valt dat niet in de smack . Het Arcatheater moet
rs inleveren . Pas veel later herstelt men van die klap en krijgt het theater
een nieuw elan met inbreng van een jonge generatie theatermakers als
Domien Van der Meiren . Wanneer het Arcatheater in 2001 fusioneert met Het
Publiekstheater is de cirkel echt rond . Het theater dat ontstaan was uit onvrede met de opheffing van de KNS in 1945 en dat luidop gedroomd had van een
ambitieuze toekomst vindt als tweede plateau aansluiting bij het Gentse
stadstheater. Een halve eeuw theatergeschiedenis is definitief over and out .
Luk Van den Dries studeerde Germaanse fibbogie can de Vri1je Universiteit Brussel en is
sinds 1980 werkzaam op het gebied van de
theaterstudie : eerst als wetenschaPpeli1jk
medewerker aan de Vri1je Universiteit Brussel,
daarna aan de Universitaire Instellinp Antwerpen . ZiJjn onderzoek spitst zich toe op het
recente Vlaamse theater .

Eindnoten
1 Jan Walravens in Joosten (1996, p . 11) .
2 Jan Walravens (1954, p . 6)
3 Bert Verminnen (1969, p . 375)
4 Dre. Poppe in Lanckrock, (1976, p . 23)
5 Walter EYsselinck in Lanckrock, 1976, pp .
16-17)
6 Regentsbesluit van 19 september
1945, verschenen in het staatsblad op 1
november 1945 .
Toneelstudio 50 wordt in 1950 9esticht en
brengt zes producties vooraleer vanaf het
seizoen 1955-1956 een vaste speelplek to
vinden in de Arca-kelder

Groener (1963, p781)
9 Knop (1966, p . 70)
10 VerreYt (1963, p . 453)
11 Lanckrock (1957), Van Vlaenderen (1958, .
p
40)
12 NN, Onder hoge bescherming werd
kri1jsende toneelavond' . Bron onbekend .
Artikel uit Arca-archief in AMVC .
13J0 Decaluwe in Lanckrock (1976, p . 36)
14 Tindemans (1971, pp . 80-81)
15 Thielemans (1984, p . 63)
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Uit de kast!
In de rubriek Uit de kast! biedt 1/ooys gerenommeerde personen
uit de wereld der letteren de gelegenheid om hun passie voor
een werk uit hun eigen boekenkast over to brengen . In deze
aflevering vertelt Frederieke Hijink - auteur van onder meer de
roman Achter glas en de toneelstukken Ti] en Hi] ploegde voort
- over de invloed van De Ingewijden van Hella Haasse op haar
denken over literatuur en theater .
Frederieke Hijink

Ergens werd een zolder opgeruimd . Ik kreeg een grate doos vol spullen die
ooit van mij waren en opnieuw van mij werden . Ik herlas brieven, prevelde
namen die ik was vergeten en maakte toen de befaamde stapels met die mix
van sentimentaliteit en gezond verstand die onze prive-afvalberg een beetje
overzichtelijk houdt : wat to bewaren en wat niet . Tot de eerste categorie
behoorde een schoolkrant waar ik mijn eigen naam in het redactioneel trof .
Het is altijd prettig am met terugwerkende kracht bevestigd to krijgen dat
'het' er toen al in zat, dus ik knikte tevreden naar mijn jongere zelf dat een
parmantig redactioneel had geschreven .
Wat ik me dankzij de spullen in die doos opnieuw herinnerde, was dat mijn
drang am to schrijven voortkwam uit de liefde voor het lezen . En dat ik in die
periode een boek las dat mij voor het eerst op het spoor zette van een inzicht
gaf dat zich nag steeds verdiept : een goed verhaal gaat nooit over waar of niet
waar, maar over geloofwaardigheid .

Poppenkast

Het lukte me jaren niet am het aan to schaffen, tot het eind jaren negentig
verscheen als pocket . Maar De Ingewijden van Hella Haasse was voor mij,
toen ik het voor het eerst leende uit de bibliotheek, een mirakel . Het voedde
iets dat ik zo rond die leeftijd began to vermoeden maar nag niet echt
doorgrondde : dat iedereen z'n eigen waarheid heeft en dat niemand en dus
iedereen gelijk heeft . De ingewijden is een roman waarin ieder hoofdstuk
verteld wordt vanuit een verschillend personage . Ik drank het in als de
bessenjus die ik zo langzamerhand began to waarderen, ik zuchtte mee met
misverstanden, slaakte geergerde uitroepen als men am de hete brei draaide,
praatte tegen de papieren personages . 'Zeg dat dan!' 'Doe dat nou niet!'
Als een kleuter die opspringt voor de poppenkast am 'Jan Klaassen,
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achter je!' to roepen, zo identificeerde ik me met Jessica Manning, Niko
Stephandidakis, Lucas Gosschalk, Marten Siebeling, Elina Breskel en Helmuth
Storm . Zes waarheden, zes notendopjes op de zee van het lot . Op een
briljante, ontroerende manier bouwde Haasse een kaleidoscoop waardoor ik
tuurde naar iets dat me naar adem deed happen . Zo ingewikkeld was het dus
of zo eenvoudig : als je alles zou weten, zou je alles begrijpen .
Nu waren mijn zintuigen toen al geneigd om dingen to zien die niet
aanwijsbaar waren en boodschappen to horen die niet expliciet werden
uitgesproken . Hoe lastig dat of en toe ook was in het dagelijks leven, onder
andere door De Ingewijden begon ik to begrijpen dat het waar is dat alles een
grotere samenhang heeft dan op het eerste oog zichtbaar is . Het was alsof ik
in een mij onbekende stad liep en heel even van bovenaf op een plattegrond
mocht kijken . Het gaf zicht op de ontelbare manieren om naar dezelfde kale
feiten to kijken, waarbij ik - door de vertelkunst van Haasse - het gezichtspunt
en het gedrag van alle personages, hoe ver ze ook van me afstonden in leeftijd
of overtuiging, geloofde . En met z'n alien vertelden ze me een verhaal dat
veel grater was dan de som der delen .

Tussen de regels

Ik heb het eens gelezen, of ik heb het zo onthouden : in alle Shakespearestukken zijn de personages in feite de stemmen die in een mensenhoofd
hun meningen mompelen . Hamlet als voice-dialogue avant la lettre . . . Hoe
dan oak zijn de technische hulpmiddelen die je hebt am de psychologie van
een personage duidelijk to maken, bij het schrijven voor theater anders dan
in een roman . Als toneelschrijver heb je immers voornamelijk de dialoog als
bouwmateriaal tot je beschikking, als je tenminste weigert am de boel dicht
to timmeren met verklarende voice-otters of strikte regie-aanwijzingen . Dat
de woorden die jij verzint ten tonele wordt gebracht door levende wezens die
bewegen, handelen en intoneren, brengt een wonderlijk proces op gang .
De eerste keer dat ik acteurs een tekst hoorde lezen die ik had geschreven,
was ik tegelijkertijd geschokt en dankbaar . Ze lazen uiteraard precies wat er
stand, maar het klonk heel anders dan ik bedoeld had . Steeds beter began
ik to begrijpen wat schrijven voor theater zo mooi maakt . Om personages
geloofwaardig to laten zijn, is het zelden interessant dat zij vertellen wat
iedereen zelf kan zien of hardop melding maken van hun conflicten, angsten
of motieven of zich verliezen in theoretische beschouwingen . Dat maakt kunst
zo plat als een dubbeltje of zo wazig als een verkeerd ingestelde verrekijker .
Niet in de tekst, maar via de uitgesproken tekst probeer je voelbaar to maken
dat de personages zich in een draaikolk bevinden terwijl ze zich vastklampen
aan het drijfhout van hun eigen overtuigingen . Op die manier ontstaat
subtekst : het verhaal 'tussen de regels', en dat is de klei waar de regisseur en
de acteurs mee kunnen boetseren . Zo ontstaat een nieuw verhaal, met een
eigen gelaagdheid . Dan kan bij theater het magische moment optreden : dat je
als toeschouwer die mensen daar op toneel onvoorwaardelijk gelooft . Omdat
je ineens diep van binnen beseft dat wij alien Jan Klaassen zijn die verbaasd
vraagt waarom iedereen toch zo gilt, maar dat wij oak Katrijn zijn die achter
hem de koekenpan omhoog zwaait en, en de veldwachter, en de toeschouwer
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die hun herkenbare geworstel observeert .
'Beschouw een ieder in zijn eigen perspectief', schreef de toneelschrijver
Peter Handke ooit . Oordeel dus niet : over de brunt of de hoer, de nar of de
koning . Wij zijn het zelf en dat wordt duidelijk als we de taal en het spel van
ieder personage geloofwaardig achten . Hells Haasse was ooit actrice en
schreef ook toneelteksten, dus het zal niet voor niets zijn dat De lngewijden
mij lets leerde waar ik nog steeds profijt van heb . Juist wie voor theater
schrijft, moet de alledaagse paradox aanvaarden dat lets dat gezegd wordt,
zelden gelijk is aan dat wat werkelijk bedoeld wordt . Zo biedt de kunst de kans
op een inwijding : in de magische complexiteit van het leven die zo briljant van
eenvoud kan zijn .
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Van Postdramatisch

tot Posttraumatisch
Eigentijds drama in Duitsiand
Christian Schlosser

'Das Petroleum straubt sich gegen die funf Akte . . .' riep Bertold
Brecht in de jaren dertig . Hiermee wilde hij aangeven dat het
theater van de twintigste eeuw niet anger met traditionele
toneelvormen kon werken . Inmiddels is het digitaal tijdperk in
voile gang en zijn de ontwikkelingen in Duitsland sinds de val van
de Berlijnse Muur in een stroomversnelling geraakt . Hoe is het
tegenwoordig met het Duitstalige theater gesteld? In dit artikel
geeft Christian Schlosser een overzicht van wat er speelt op de
zwaarst gesubsidieerde theatermarkt ter wereld .
AI eeuwenlang wordt theater beschouwd als spiegel van de samenleving .
Geen literaire vorm zou zo direct het zelfbeeld van een maatschappij
weergeven als drama . Eeuwenlang zijn er dan ook drie veranderingsresistente
factoren van belang geweest bij bijna elke dramatische theaterproductie : de
natuur, de deugd en de tijd . Deze mimetische theateropvatting is pas aan het
wankelen gebracht na het aanbreken van het 'postdramatisch tijdperk' in de
twintigste eeuw . Wat zijn de kenmerken van dit tijdperk en hoe heeft het
Duitstalige theater zich in deze periode ontwikkeld?

Het postdramatisch tijdperk

Volgens de definitie in Hans-Thies Lehmanns boek Postdramatisches Theater
(1999) wordt het postdramatische tijdperk in eerste instantie gekenmerkt
door een gedynamiseerd tekstbegrip . Voor de laatste drie decennia van de
twintigste eeuw waren volgens Lehmann twee processen bijzonder
belangrijk : een theoretische problematisering van de afgesloten eenheid van
een tekst en een daaruit voortvloeiende dynamisering van het tekstbegrip,
die hij aanduidt met de trefwoorden /nszenierungstext en Performancetext.
Deze twee processen hebben het gebruik van een tekst als dwingend
voorschrift voor een theateruitvoering doen afnemen .
De kenmerken zijn gedeeltelijk al in een eerdere periode van de theatergeschiedenis terug to vinden . De avant-gardebeweging aan het begin van de
twintigste eeuw probeerde de hegemoniale positie van de tekst op het toneel
to breken . Te denken valt aan Oskar Schlemmer en de Bauhaus-Buhne
(Figurinen), Max Reinhardts bezoeken in het circus of Wsewolod Meyerholds
verplaatsing van het theater naar fabriekshallen . Het was hen er met name
om to doen, het theater als besloten ruimte - en daarmee de institutionele
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orde -te verlaten en dramatische conflicten op deze manier maatschappelijke
relevantie to geven . Na de vernieuwende impulsen die het theater van de
jaren twintig kreeg, ook uit de theater- en filmpraktijk van Eisenstein, Werow
en Dowshenko, was er van een aristotelisch theater nog maar weinig over :
de eenheid van tijd en ruimte was grotendeels gesloopt, de mimetische functie verwaarloosd, het koor voorgoed verdwenen . Bovendien had een nieuw
technisch medium zijn intrede gedaan : de film . De integratie van filmbeelden
in het decor van theaterproducties is bepaald geen recente ontwikkeling en
ook niet to danken aan de invloeden van videokunst uit de jaren tachtig, maar
was reeds zestig jaar eerder een felt op de Berlijnse Buhnen . Maar het aantal
videoschermen op het podium, 'die Interaktion oder Interferenz zwischen
diversen Medien', zoals John von Duffel het verwoordt, leidt niet noodzakelijk
tot een gelukte experimentele enscenering . (Von Duffel 2004, p . 49) De vernieuwing van het postdramatisch tijdperk bestaat niet uit het inzetten van
nieuwe media op het toneel, maar uit de gewijzigde verhoudingen tussen
geschiedenis en subject, tussen subject en tekst . Geen ander maakt dit zo
duidelijk als de Oost-Duitse auteur Heiner Muller.
Heiner Mullers laatste - en postuum ten uitvoering gebrachte - stuk
Germanic 3 Gespenster am Toten Mann (1996) met zijn 'seriele dramatiek'
wordt scenetechnisch vooral gekenmerkt door de filmische middelen van
harde montage en fadings . De collage-achtige techniek van bijvoorbeeld de
derde scene ('Siegfried Eine Judin in Polen') laat verschillende beelden zien :
twee Russische soldaten schieten een jonge Duitser neer, twee Duitse officieren vinden een Verpflegungsbombe, eten en plegen zelfmoord, drie Duitse
soldaten knagen op een bot van onbekende origine . Daartussen tekstfragmenten van Holderlins Empedokles, Kleists Prinz von Homburg en Hebbels
Nibelungen, waaruit deel dries Kriemhilds Rache .
Onderwerp van Mullers Gespenstertheater (de term is van Lehmann 2002)
is de Duitse (literatuur)geschiedenis . Binnen zijn 'spektrale logica' blijven er
geen levenden en geen doden over, alleen nog maar spoken . De geschiedenis is een discontinuum van spoken en nachtmerries waarin de Nibelungen,
de Eerste en Tweede Wereldoorlog, Stalingrad, Pruisen, Rosa Luxemburg,
Holderlin, Brecht en de Duitse hereniging steeds weer bijeenkomen . Zijn
drama van de geschiedenis verwordt tot een archeologie, die impulsen van
de geschiedenisfilosofie van Bloch en Benjamin versmelt met het idee van
een subversieve kracht van kunst . Zo ontstaat het esthetische model van een
destructieve ars memoria . Wat hij daarvan verwacht vat Heiner Muller kort
samen als hij de Berlijnse Volksbuhne met haar tachtigste verjaardag feliciteert :
Theater, denen es nicht mehr gelingt, die Frage WAS SOLL DAS zu
provozieren, werden mit Recht geschlossen . ( . . .) Eure historische
Leistung ist die Befreiung aus der programmierten Sinnschleife, in
der die Stimme erstickt. (Muller 1996)
Om begrepen en onderbroken to kunnen worden, dient de verdrongen terreur
uit de geschiedenis literair herhaald to worden . Maar Mullers theater is geen
therapie, het is een beweging in een ruimte met vragen, in een dialoog met
de doden : 'Wenn das Kino dem Tod bei der Arbeit zusieht (Godard), handelt
Theater von den Schrecken/Freuden der Verwandlung in der Einheit von
Geburt and Tod .' (Muller 1975, p . 126)
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Dit programme weet hij in theatrale collages om to zetten, maar na de Duitse
hereniging en Mullers dood raakt in 1995 de Duitse geschiedenis een beetje
uit de mode . Jongere schrijvers maken met andere onderwerpen hun entree :
de theme's familie, arbeidswereld, consumptiemaatschappij en globalisering
fungeren nu als leidraad .

Utopia is elders

Moritz Rinke laat in in zijn stuk Republik Vineta (2000), het laatste deel van
zijn Trilogie der Uerlorenen, zien hoe de planningsstaf van het project van een
hedendaagse utopie - een gigantisch vakantieparadijs met het ultieme
recreatieprofiel en een 'Themenpark der verlorenen Traume' - ten onder gaat
in een catastrofe van verkrachting, moord en suicide . Dat het gehele project
maar 'de simulatie van een reele arbeidswereld' was, zoals projectmanager
Leonhard in het stuk zegt, neemt niet weg dat er ondanks de dubbele
mislukking een utopisch concept kan blijven bestaan, belichaamd door de
architect Farber . Vergeleken met de uitgangssituatie zijn Farbers plannen wel
heel bescheiden : 'Wir brauchen eine neue okologische Ethik! Wenn die
Zukunft nur aus Dummheit and Telekommunikation besteht, ja wie . . .Wie
sollen wir denn dann bitte weitermachen?' En tegen Behrens, terwijl die hem
met een pistool bedreigt :
Herr Behrens, was 1st denn das da draul3en fur emn armseliges
Land? Da hat doch jeder nur noch Augen fur sein Gruppchen! Da
will doch jeder nur noch Platz finden mit seinem Arsch in irgendwelchen Gruppchen! Diese Menschen, sage ich euch, die wollen
nichts and die werden auch nichts wollen and darum werden wir
uns von dieser angepaRten fetten Meute trennen! Auf dale der
Geist ungehorsam wird! (Rinke 2002, p . 156)
In een interview met de krant Die Welt gaat Rinke in op de vraag waarom hij
elf jaar na de val van de Muur nog tegen de ervaring van het falen van
utopische ontwerpen aanschrijft :
Zum einen mul3 jede Generation ihre Kraft ausprobieren and ihre
Ziele formulieren, auch wenn sie dann zwanzig Jahre spater genau
dort ankommt, wo die vorherige Generation jetzt schon auf der
Stelle tritt. Das haben wir ja mit unseren 68ern so erlebt . Zum anderen habe ich mir vielleicht den Machtkampf zwischen Schroder,
Lafontaine and Scharping als L/orbild genommen . Wie aus den Idealen and einer vielleicht linken Programmatik am Ende nur noch
Machtspiel and Pragmatik wird. Wo ist denn heute der Unterschied
zwischen Sozia/demokraten and Christdemokraten, mal ehrlich,
was wollen die eigentlich? (Rinke 2000)
Binnen deze wereld van de 'nieuwe onoverzichtelijkheid' vervagen identiteitsen authenticiteitsconcepten : oorlog vindt virtueel op het tv-scherm plaats en
het dagelijks leven wordt door cameraploegen in beeld gebracht . Dat maakt
alles tot een kwestie van enscenering, van verkiezingsprogramma's tot en
met het eigen leven . Falk Richter wil die enscenering in scene zetten . In zijn
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Uit : Gott 1st emn

oJ Falk Richter (httpa/ www .freiesschauspiel .de/Dj .html )

stuk Gott 1st emn DJ (1999) zijn de personages 'Er' en 'Sie' verhuisd naar het
'tentoongestelde naturalisme' van een Big Brother-container, waar hun
vertoningen becommentarieerd worden door de 'Stimme oder Videobild
Binder Journalistin' . Via Ben camera wordt het gebeuren op Ben filmdoek op
het toneel geprojecteerd, waarop ook de opnames van Ben webcam to zien
zijn . De personages leven in hun kunstproject en nemen clips op van dertig
minuten voor Ben kunstmuseum en Ben internetproject . Daarbij gaan ze als
volgt to werk :

ER

Los, welter jetzt, Statements abgeben, Kommentar: 'Thema : Neue
Lebensentwurfe, radikal se/n, jung!'

ER filmt SIE vor der Leinwand ab, S/E steht wie Bin Popstar am
Mikro, voguet in Zeit/upe, wir sehen SIE auf der Leinwand ins
Unendliche verdoppe/t .

SIE
'Es geht darum, denke ich, gegen den Zugriff der Medien immun zu
werden, unfal3bar, ungreifbar, sich zu bewegen, wirklich zu surfen,
and zwar wirklich echt zwischen unterschiedlichen se/bst konzipierten Identitaten zu surfen, in unrege/mal3igen Abstanden unterschiedliche Formen anzunehmen . . . Im Grunde Bin intelligentes
Davon/aufen, Schnellersein, sich neue Identitaten jederzeit irgend-

wo neu aufzubauen, schnell se/n, perfekt se/n, intelligent se/n, wie
Bin Molekul unterschiedliche Uerbindungen eingehen zu konnen,
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wie emn Virus resistent gegen jeglichen Zugriff zu werden, trotzdem
jederzeit unerkannt in jedes System eindringen zu konnen . ., praktisch gesehen : Widerspruchlichkeit produzieren and dabei unterha/tsam bleiben .'
ER
Sexy.
SIE
So, das war mein Beitrag, jetzt kochen, schmeil3 die Kamera an!
(Richter 1999, p . 35)
De voortschrijdende medialisering van de maatschappij laat oak op het toneel
haar sporen na . Zoals Richter aan de rand van het World Economic Forum
(WEF) in Davos in 2003 in een gesprek met Richard Sennett beweerde is
Verfremdung deel van het alledaagse even geworden :
Sie findet vor al/em im Fernsehen statt : Die Werbeasthetik verfremdet unser Weltbild. ( . . .) Diese immerglatten Typen ohne jeglichen
Bruch in der Biografie . Die Soaps tun so, als ob das Leben aus kleinen Konflikten bestehe, die problemlos gelost werden konnen . Die
Realitat sieht aber anders aus . (du, 02/2003, p . 16)
Sennett neemt in dat gesprek een radicaler standpunt in door to beweren dat
de geensceneerde werkelijkheid, zoals die van het WEE bijvoorbeeld, altijd al
theatrale middelen inzet . Een tv-bericht over Davos kan dus warden gezien
als een enscenering van metatheater . Deze ideeen sluiten aan bij de Franse
cultuurfilosoof Jean Baudrillard die in Le crime parfait (Paris 1995) de stelling
verdedigde dat media de realiteit spoorloos laten verdwijnen - een men ing
die precies tegengesteld is aan die van (film)theoretici zoals Kracauer,
Benjamin of Bela Balazs . Zij meenden in dat de nieuwe media van toen - film
en fotografie - de mogelijkheid boden tot 'Erlosung der physischen Realitat'
(Kracauer), een manier om grip to krijgen op de geschiedenis en een kans op
plotzliche 'llluminationen' (Benjamin) . De avant-garde en Muller en Richter
volgen hen nag hierin, maar inmiddels warden de beelden oak op het toneel
digitaal bewerkt .

Telefavelas, www-slums en hutten van notebooks

Een gedynamiseerd tekst-, media- en realiteitsbegrip leidt gauw tot een
gedynamiseerd figuurbegrip en uiteindelijk zelfs tot het verdwijnen van de
dramatis personae . Bij Rend Pollesch wordt het toneel schouwplaats van een
discours extreme . Zijn figuren zijn enkel functies van dit discours . De
gesproken tekst beweegt zich tussen luid en zacht, gillen en praten . Het gaat
hem am de ideologie- en programmeringswaan van onze tijd die socioculturele
bindingen doordringt en herprogrammeert, am het verdwijnen van de realiteit
en am de weergaloze globalisering van marktmechanismes . Pollesch zelf zegt
in een gesprek over zijn insteek :
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Unsere marktfahige Subjektivitat sagt ja zum Supermarkt in uns
( . . .) . Ich denke nicht, dass wir noch an Darstellungen autonom handelnder Subjekte festhalten konnen, wenn unsere Lebens- and
Arbeitsverhaltnisse ganz anders aussehen and Autonomie nur kontrolliert zu haben ist . Die Kontrolle ist das eigentliche Thema fur
mich . (Pollesch 2003, p . 342)
Naast de toenemende virtualisering van controlemechnismes wordt in zijn
stukken ook de 'cyborgisering' van de mens en zijn emoties als problematisch
ervaren . In zijn stuk Heidi Hoh arbeitet hier nicht mehr (2000) worden de
spelers in de theatertekst als 'subjecten der globalisering' aangeduid . De
drukversie van het drama gebruikt dan ook consequent de acteursnamen in
plaats van de figuurnamen, om op deze manier ook het belang van de acteur
to dienen . Het uitgangspunt van het 'drama' is snel geschetst :
ANJA
Heidi Hoh arbeitet als Mietwagenhostess and hat diese elektrische
Tatowierung, die mit dem Zentralcomputer verbunden ist, and dann
ist sie umgeben von Mietwagen and all dem Zeug .
SUSANNE
Sie ist eine vollautomatisierte Kundendienstlerin VERDAMMTE
SCHEISSE and scannt Seriennummern von Mietwagen and tippt
Meilen and Benzinstand in ihren Korpercomputer em .
ANJA
Wir brauchen Technologie fur unseren A//tag! Und A//tag ist Zuwachsbranche .
ROLL/
Wir brauchen Technologie fur unterwegs . Fur unseren A//tag! Nein,
ganz sicher nicht, (Rampe) ihr verdammten FICKSAUE! /CH BRAUCHE KE/NE TECHNOLOG/E!
(Pollesch 2003, p . 36)
In een wisselend ritme worden er clips vertoond, die bijvoorbeeld een
showroom bij een autodealer of Schatzi-Cyborgs laten zien . Verschillende
scenes volgen elkaar in rap tempo op : steeds weer worden er - na
zogenaamde 'clips', korte onderbrekingen met muziek en vrij spel - nieuwe
gesprekken aangeknoopt . De subjecten van globalisering zijn onderworpen
aan het meesternarratief kapitalisme dat zelfs de meest radicale protesten
vrijwel meteen incorporeert en gebruikt om het systeem to stabiliseren . Als
door een besmettelijke virusinfectie wordt binnen enkele seconden ook de
emotionele wereld van de figuren volgens het mechanisme 'Schei(3arbeit'
hergeprogrammeerd :
ANJA
Sex ist Scheil3arbeit .
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SUSANNE
Und wird in Nachtclubs von Migranten erledigt.
ROLL!
Und mit Drogen uberlebt. Speedjobs . Aber das kann es doch nicht
se/n .
ANJA
Du darfst mich nicht verlassen, B/TTE!
ROLL!
HALTS MAUL!
ANJA
Ich we/(3 nicht, was ich ohne dich machen so/I .
SUSANNE
Nimm Drogen .
ROLL!
Speedjob .
(Pollesch 2003, p . 89)
Zoals to verwachten, worden hier geen tragische conflicten getoond, maar de
totale commercialisering van alle sociale verbanden . In het tijdperk na de
digitale revolutie dragen de figuren niet langer hun noodlot, maar inputdevices en @-tattoos . Hun psyche is vervangen door een 'Schreiwettbewerb
der Liebe' en emoties worden beschouwd als asset in een transindividuele
marktsituatie . Op Anja's vraag waarom ze niet op dezelfde manier als over de
liefde kunnen praten als over geld, betaalt Heidi Hoh met gelijke munt terug :
'Aber das konnen wir ganz gut' . (Pollesch 2003, p . 94)
Was er bij Muller nog sprake van dialogen en collagetechnieken en zagen
wij bij Richter twee cynische mediasletten aan het werk, bij Pollesch worden
de tot nog toe geldende onderscheidingen van binnen/buiten en speler/
publiek niet door technologische vernieuwingen, maar in de vorm van de 'dialogen' onderuit gehaald . Net zoals in het hier boven geciteerde fragment
lopen er in Pollesch's stukken altijd verschillende dialogen door elkaar heen
en ontstaat het dominante discours uit de interferentie van deze uitingen . Dat
gebeurt niet altijd geheel volgens plan, zoals blijkt uit deze reactie van een
toeschouwer :
Polleschs Darsteller mussen Berge von Theoriematerial auswendig
wissen and moglichst auch verstehen . Daher verlieren sie alle, egal
wie alt and profess/one/I, standig den Faden and treten so in einen
Dialog mit Souffleuren em, die oft gauze Dialogstellen alleine sprechen, wahrend die erschopften Darsteller zuhoren and auf den geeigneten Moment warten, wieder in den Theoriegroove zu kommen .
Sie geben so nicht nur emn ergreifendes Bild von Subjekten ab,
denen selbst noch die ichstutzende and legitimatorische Gegen71

rede gegen die Zumutungen ihres Lebens eingef/ustert werden
muss, sondern auch die perfekte Illustration all der poststrukturalistischen Ideen von der 1/organgigkeit des Diskurses . (Diederichsen
2002, p . 59)
Wat hier beschreven wordt, ligt in principe in het verlengde van postdramatische theaterpraktijken die de tekst van een auteur niet anger als
onaantastbaar beschouwen . Maar met het oog op de geciteerde fragmenten
van Pollesch zijn er nog een paar andere bijzonderheden vast to stellen .
Allereerst lijken de namen van de toneelspelers (Gong, Bambi, Rolli) verdacht
veel op namen uit een Internet-community . Verder wordt de gebrulde tekst,
net als in e-mail en tijdens chats, in hoofdletters weergegeven . Als je dan nog
kijkt naar de manier waarop de spelers met elkaar spreken en elkaar in de
rede vallen, ontdek je een aantal patronen die je ook binnen 'computer
mediated communication', zoals Messenger- en chat-diensten tegenkomt .
Hierbij horen veelvoudig gekruiste verwijzingen en overlappingen, het continu
verschuiven en comprimeren van de thema's of het parallel voeren van
gesprekken . Dit wordt door niet alleen door de acteurs maar ook door het
publiek als uitermate verwarrend ervaren en bemoeilijkt bovendien alle
pogingen om de handeling van Pollesch's stukken weer to geven :
Heidi Hoh ist anfangs eine Mietwagenhostess in einem ToyotaShowroom in Kalifornien and steckt in einem „Ganzkorpercomputer" . Dann arbeitet sie plotzlich im ,Amazon-Book-Shop' oder ist
eine Prostituierte, was funktional jedoch stets das G/eiche ist ( . . .)
Gong entschlusse/t erfo/greich Gensequenzen in einem Hotel, hat
Bulimie and ist in Heidi a/s Prostituierte verliebt, Bambi ist Mutter
and arbeitet in einem Buro . Sie schreibt e-mails an ihre Kolleginnen
and bringt ihre Kinder virtuell ins Bett . (Bloch, p . 67)
Dit slaat nergens op? Wees gerust, het ligt niet aan je Duits maar aan het
stuk . Heidi Hoh wil dan ook geen verhaal uitbeelden of vertellen, maar een
communicatietheoretisch interessante configuratie tot stand brengen .
Pollesch vat het personage Heidi Hoh op als virtueel concept dat als een
wissel voor het discours moet fungeren . Door de bij een rot behorende tekst
uiteindelijk aan willekeurige medespelers toe to wijzen bereikt hij een open
productie en circulatie van een snort 'therapeutische kennis' . Dit is het
resultaat van een onderhandeling binnen een hypermediale chat cure en komt
vaak zelfs met bijdragen uit het publiek tot stand . Zodoende verlaten
Pollesch's stukken de beproefde concepten van het representatietoneel :
theatertekst, dramatische handeling, publiek en vaste rolverdeling . Een
dergelijke vernieuwingsdrang kent ook z'n nadelen :
Nach meinen ersten Erfo/gen habe ich tatsachlich gedacht, dass die
Zuschauer, die meine Arbeiten gesehen haben, danach anders aufs
Theater schauen . Aber dann mul3te ich bemerken, dass genau
diese Zuschauer froh sind, wenn sie hinterher wieder Reprasentationstheater angucken konnen . (Pollesch 2005, p . 157)
72

Gelukkig zijn niet alle recente stukken zo radicaal . Het theaterjaar 2005
opende het Deutsche Theater in Berlijn met een stuk van Armin Petras . Onder
de titel 3 von 5 Millionen presenteerde het een drieluik over nood en armoede,
vooral onder de werkloze bevolking . Het eerste deel van het stuk is gebaseerd
op Leonhard Franks roman Uon 3 Millionen 3 uit 1932 en gaat over drie
werklozen uit de Republiek van Weimar. Het theaterstuk behandelt deze
intertekst als een picareske roman . Het middelste deel laat Francis Bacon
zien die over de nood van een kunstenaar klaagt : 'De verhalen hebben ons
niet meer nodig, zij vertellen zich zelf .' Het derde stuk toont drie mannelijke
werklozen van Oost-Berlijnse komaf . Hun levens zijn verbonden door een
gedeeld verleden, door verraad, Republikflucht en poging tot moord .
Petras valt hier formeel terug op een beproefd concept dat hij eerder in zijn
stuk zeit zu lieben zeit zu sterben (2002) toepaste . Zijn drieluiken zijn niet uit
op representatie maar op constellatie, waarbij naast mediate ontwikkelingen
ook de specifiek Oost-Duitse politieke situatie een bijzondere rot voor de ontwikkeling van zijn personages speelt . De drie gedeeltes -'eine jugend/chor',
'emn alter film/die gruppe' en 'eine liebe/zwei menschen' - laten dan ook een
concentrerende beweging zien die door de toeschouwer voor de achtergrond
van traditionele triptichonthema's (leven, dood en verrijzenis van Christus) kan
worden begrepen . Interessant genoeg raakte de vorm van triptiek in de Europese kunstgeschiedenis geheel uit de mode toen het centrale perspectief zijn
entree maakte . De reanimatie van deze vorm op zich wordt dan al gauw tot
een statement .
Zo betekent zelfs de terugkeer naar een eeuwenoude vorm een vernieuwing . Het is afwachten welke tendens in het Duitse theater zal doorzetten :
plaatjes in perspectief, flitsende videobeelden of chat-chaos .
Christian Schlosser studeerde economie,
Duits, Italiaans en kunst9eschiedenis aan de
Universitat Wurzburg (Duitsland) en aan de
UvA (Amsterdam) . Hi1j is promovendus aan de
Vri1je Universiteit Amsterdam en schri1jft aan
een genre-geschiedenis van de ele9ie in de
Duitse Iiteratuur .
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Dubbele tong,
vurige tong
Over de eigen stemmen van een toneelschrijver

Illustratie Danny van de Hoonaard

Nirav Christophe

Zoals zangers geeerd worden om hun specifieke sound, wordt ook in
andere kunstdisciplines de maker om zijn `eigen stem' gewaardeerd .
In dit artikel onderzoekt Nirav Christophe het stemgeluid van de
toneelschrijver . Wat bedoelen we eigenlijk als we praten over de
`eigen stem' van een theaterauteur? Op welke manier is dat geluid to
horen in zijn werk?
`Man, sometimes it takes you a long time to sound like yourself'
Miles Davis
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In de Nederlandstalige toneelwereld is op dit moment engagement het
modewoord . Ieder tweede debat heeft het als thema ; voor subsidiegever en
recensent is het het kwaliteitscriterium par excellence . Toneelschrijvers
worden geacht betrokken en inhoudelijk to reageren op een blijkbaar op
hol geslagen samenleving . Zo proclameert theatermaker en -schrijver Eric
de Vroedt een heuse stroming, die hij het `Nieuwe Geengageerde Theater'
doopt en beweert Roland Klamer, artistiek leider van vrije producent Het
Toneel Speelt, dat zelfs het door hem uitgebrachte succesvolle Cloaca van
Maria Goos geengageerd, maatschappelijk bewogen toneel is .' Theatergezelschappen en toneelschrijfinitiatieven zoeken dramaschrijvers die iets
to melden hebben .
`We zoeken auteurs die in staat zijn onze behoefte to bevredigen aan
universele, grote thema's die het persoonlijke overstijgen en die iets
kunnen zeggen over de wereld waarin wij leven', schrijft jeugdtheatergezelschap Het Syndikaat in het persmateriaal bij zijn project Schrijversdagen
aoo6 . Binnen dit lovenswaardige initiatief stimuleert, selecteert en begeleidt hij jonge, veelbelovende schrijvers in het zoeken naar een persoonlijke, eigen stijl .
Als onderdeel van dit project vroeg hij auteur Kader Abdolah om zich to
bekommeren om deze jonge schrijvers . Abdolah gaf eerder al een aantal
jaren les in het vierde jaar van de dramaschrijfopleiding aan de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht (HKU), waar hij vaak in slechts enkele
lessen door zijn nadruk op noodzaak, betrokkenheid en thematische
verdieping op jonge schrijvers een doorslaggevende invloed had .
Op 4 april Zoo6 had Het Syndikaat Abdolah uitgenodigd om in het
Rozentheater in Amsterdam to spreken over die universele thema's en die
persoonlijke eigen stem van de schrijver. Tot verbazing van het publiek
wees Abdolah daarbij in een gloedvol betoog keer op keer op het belang
van het lichaam . Onder besmuikt gelach van de toehoorders sprak hij :
`Wees niet bang voor je eigen stem . Je moet naar je lichaam luisteren . Dat
is alles wat nodig is .'
Als docent en oud-studieleider van de genoemde dramaschrijfopleiding
aan de HKU kom ik in de vaardigheden en competenties die een afgestudeerde dramaschrijver dient to bezittee, voortdurend termen tegen
waarmee de individuele zeggingskracht van de student die klaar is voor het
werkveld, wordt aangeduid : `de eigen stem' of `de eigen signatuur' van de
kunstenaar . Wanneer een kunstvakopleiding deze begrippen in zijn
competenties opneemt, is er blijkbaar de indruk dat je weet waar je over
spreekt, sterker nog : dat je het op welke wijze dan ook kunt trainen .
Maar waar hebben we het eigenlijk over wanneer we spreken van de
eigen stem van een toneelschrijver? Heeft hij of zij een herkenbare stijl,
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een unieke thematiek of juist een originele benadering? En is de eigen
stem iets waar je blijkbaar, om met Abdolah to spreken, bang voor kunt
zijn? En als je moet luisteren naar je lichaam om hem to vinden, waar zit
die stem dan ergens?
In dit artikel wil ik onderzoeken wat we onder `de eigen stem' van de
toneelschrijver zouden kunnen verstaan en hoe die eigen stem in hedendaagse theaterteksten to horen is .

De kunstenaar als veelheid

Het begrip `eigen stem' worth in verschillende kunsten gehanteerd, en
daarbij wordt over het algemeen gedoeld op kenmerken van een kunstwerk
die verwijzen naar een uniek kenmerk van de kunstenaar die het kunstwerk vervaardigd heeft . Voordat we gaan kijken hoe de eigen stem zich uit
in het kunstwerk, in ons geval een theatertekst, moeten we eerst trachten
to de eigenheid van de kunstenaar zelf to beschrijven . Heeft de artistieke
persoonlijkheid iets specifieks, jets eigens? Kunnen we spreken van wezenlijke kenmerken van creatieve mensen, eigenschappen wellicht? Hebben
kunstenaars wellicht een andere stem dan andere mensen?
Psycholoog en creativiteitsgoeroe Mihaly Csikszentmihalyi heeft uitgebreid
onderzoek gedaan naar gedrags- en persoonlijkheidskenmerken van creatieve mensen . Door middel van talloze interviews met excellente kunstenaars en creatieve wetenschappers komt hij tot een opmerkelijke ontdekking : bij artistieke mensen gaan schijn baar tegengestelde gedachten en
handelingen samen . `Zij bevatten tegenstrijdige uitersten - ze zijn Been
"enkeling" maar een veelheid .' . (Csikszentmihalyi 2004 (r999), p . 68)
De creatieve mens is bijvoorbeeld chaotisch en uiterst geordend tegelijkertijd . Hij of zij is zeer doelgericht, maar tegelijkertijd in staat geheel
zonder plan of doel to associeren . Er lijkt dus niet zoiets to bestaan als een
rypische creatieve karaktertrek - en daarmee een typisch creatief `zelf' maar eerder de aanwezigheid van tegengestelde eigenschapsparen .
Daarmee is de kunstenaar niet ziek of schizofreen, maar eerder bijzonder .
Deze opvatting over het creatieve `zelf' als een veelheid is natuurlijk niet
uniek . In de ontwikkeling van het Westerse denken over het `zelf' is
binnen de opvatting van de mens als psycho-fysische eenheid steeds een
neiging herkenbaar om het `zelf' op to delen in kleinere eenheden . Plato
maakte al het onderscheid tussen lichaam en ziel, dat door het Christendom in feite aangescherpt werd tot een sterfelijk lichaam en een onsterfelijke zieL Vanaf Thomas van Aquino, die de ziel nadukkelijk als jets rationeels ziet, komt in die verdelingen van het `zelf' ook een plek voor het
denken . Startend bij Descartes' `Ik denk dus ik ben', wordt de geest en het
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denken een onafhankelijk en dominant onderdeel van het `zelf' . In de
Verlichting wordt vervolgens alles teruggebracht tot de analyserende ratio .
De Engelse romantici van de negentiende eeuw breken weer uit die bijna
mechanische opvatting van de ratio als `zelf' van de mens . In hun
pogingen de poezie, de droom, de verbeelding en het transcendale weer de
ruimte to geven, grijpen ze in feite terug op Plato's oeridee van de `spirit' .
(Hunt & Sampson Zoo6)
Vanaf eind negentiende eeuw wordt het creatieve proces vaak beschreven
als een spagaat tussen de spontane persoonlijke handeling en het afstandelijk reflecteren . `[T]he tension between standing apart and being fully
involved : that is what makes a writer', schrijft Nadine Gordimer. (Atwood
2002, p . 29) Deze humanistische opvatting van het `zelf' als een eenheid
die opgebouwd is uit verschillende onderdelen leidt in de ontwikkeling
van de psychoanalyse tot het onderscheid tussen een echt en een onecht
`zelf' . Dit is voor ons onderzoek naar de eigen stem van de kunstenaar een
belangrijk onderscheid .
Iedere worm van creativiteit betekent zelfverlies . De Engelse dichter T.S.
Eliot noemt dat een `escape from personality' . Hoewel het `zelf' bier nog
als een eenheid wordt beschouwd, ontstaat er wel een verdubbeling
binnen de persoon van de kunstenaar . Dit is een typisch romantisch
concept van een kunstenaar met geheime krachten, los van zijn persoonlijkheid, die het kunstwerk fabriceren . Dit beeld van romantische verdubbeling, van stille waters diepe gronden, komen we nog steeds veel in onze
cultuur tegen, bijvoorbeeld als Jekyll and Hyde, als Batman of als
Superman. Het is weliswaar een verdubbeling van het `zelf', maar er is nog
Been sprake van de veelheid van het `zelf' . De reden daarvoor is dat er
binnen de romantische verdubbeling onderscheid gemaakt wordt tussen
het echte `zelf', dat schept, en het onechte of valse `zelf', dat blijkbaar niet
aan scheppen toekomt . Door die hierarchie wordt de eenheid van het `zelf'
weer hersteld . Margaret Atwood beschrijft dit als volgt : `Where does it
come from this notion that the writing self - the self that comes to be
thought of as `the author' - is not the same as the one who does the
living?' (Atwood aooz, p . 38)
Vanaf de jaren zeventig van de vorige eeuw is dit humanistische beeld
van eenheid van het artistieke `zelf' genadeloos ontmaskerd .
Diverse denkers bouwen daarbij voort op de ervaring dat iedere uiting
van een mens nooit alleen van die ene persoon is, maar beTnvloed wordt
door stemmen waarmee hij of zij is opgegroeid . De Franse filosoof Jacques
Derrida zag deze taalopvatting extreem uitgewerkt in het oeuvre van theatermaker Antonin Artaud, en sprak van gesouffleerde taal : eigenlijk wordt
ieder woord dat we spreken ons ingefluisterd door stemmen uit de cultuur
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waarin we leven en waarin we zijn opgevoed .Z Artaud zelf spreekt overigens
van een `double', de ervaring dat er zich in je `zelf' een dubbelganger
bevindt wiens mond voortdurend wordt gesnoerd .
De Russische filosoof en literair criticus Michael Bakhtin hanteert daarvoor het mijns inziens nuttige begrip van de `dubbele stem' . (Hunt &
Sampson 2002, p. 27) Hij beweert dat iedere schrijver zich een weg moet
banen tussen alle dominante stemmen in zichzelf . Hij doelt daarmee op
wat in de psychologie `superego-stemmen' worden genoemd, stemmen van
vroeger (ouders, leraren, priester, leiders in de cultuur) die ons voortdurend inpeperen wat we zouden moeten doen en wat goed is en fout .
Essentieel kenmerk van die autoritaire stemmen is dat ze altijd een vaststaande mening hebben en nooit in twijfel zijn . Daarmee suggereren ze
bovendien nog eens een schijnbare eenheid van het `zelf' . Het vinden van
een eigen stem ligt volgens Bakhtin in een continue dialoog met die
stemmen in ons : `Creativity (. .) enters into an intense interaction, a
struggle with other internally persuasive discourses' . (Bakhtin in Hunt &
Sampson 2006, p . 27)
Het is opvallend dat in dit onderzoek naar de eigen stem voortdurend
het concept van het `zelf' als eenheid op de loer ligt . Het is alsof een eigen
stem alleen zou kunnen bestaan als het `zelf' niet een veelheid van
stemmen is, maar een eenheid : een enkele stem .
Ook analyses van literaire teksten, met uitzondering van postmoderne
tekstanalyses, zullen niet snel verschillende stemmen van de auteur in de
tekst zoeken . Die mythe van een enkele stem lijkt samen to hangen met
de romantische mythe dat een echte kunstenaar uniek en origineel is .
(Christophe 2003, pp . i1-a9)
Een mooi voorbeeld hiervan is het werk van toneelschrijver Samuel
Beckett . De Beckettkritiek wordt in hoge mate bepaald door oorspronkelijkheid en authenticiteit . Men doet voortdurend pogingen de intenties
van Beckett en diens stem to herkennen in zijn teksten . Misschien werd en
wordt dat mede veroorzaakt omdat Beckett zelf extreme controle wilde
houden over zijn teksten, ook nadat ze de wereld in waren gegaan . Hij
wilde bepalen of en hoe ze zouden worden opgevoerd . Toen een Nederlands gezelschap Wachten op Godot met vrouwelijke acteurs wilde spelen,
weigerde hij het stuk voor opvoering vrij to geven . Wellicht hierdoor
kenmerkt de Beckettkritiek zich vooral door een neiging voortdurend in
Becketts teksten de intentie van de schrijver en daarmee diens eigen stem
to lokaliseren . (Siccama Zooo, pp . II9-I20)
Wanneer Beckett over zijn eigen schrijfproces sprak, had hij het echter
voortdurend over een duidelijke stem die hij in zichzelf hoorde . Deze stem
sprak hem aan en hij ging dan zitten om to luisteren . Dat was voor hem
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schrijven . `He faithfully took down what the voice said - and then, he
added, of course, he applied his sense of form to the product .' (Siccama

2000 p . I2I)

Maar als dit de stem van Becketts werk is, wie spreekt er dan? Er zijn
blijkbaar meerdere stemmen aan het werk . En zoals Wilma Siccama in
haar boek Het waarnemend lichaam; Zintuiglijkheid en representatie bij
Beckett en Artaud duidelijk laat zien, is hier ook Been sprake is van een
romantische schaduwkant die met prachtige teksten komt, maar veeleer
van een aantal stemmen dat niet precies to lokaliseren is, maar uiteindelijk
wel samen de stem van Beckett zelf vormt .
De kunstenaar is een veelheid en zijn eigen stem wellicht een combinatie
van verschillende stemmen . Het zijn begrippen die meer en meer in het
discours over kunst gebruikt worden .
Toen in Zoog de nominaties bekend werden gemaakt voor de Ton Lutzprijs voor theatermakers, stond in het juryrapport over een van de genomineerden, de jonge HKU-acteur Alexander de Vree : `veelstemmigheid,
een radicaal eigen stem, die neigt naar een tragikomisch kulttheater dat
rijdt als een trein en leest als een vaudeville .'
Veelstemmigheid lijkt hierbij voor een snort breedheid van mogelijkheden to staan en de eigen stem blijkt mogelijk to zijn terwijl het werk
toch aan bestaande stijlen en genres doet denken . Wat betekent deze veelstemmigheid voor het schrijverschap en speciaal voor het schrijven van
theaterteksten? Hoe uiten zich meer stemmen in het schrijfproduct en in
het schrijfproces?
De dubbele stem van de schrijver
Waar de kunstenaar al met meerstemmigheid to maken heeft, lijkt dat voor
een schrijver nog eens extra to gelden . Veel schrijvers en denkers geven aan
dat taal door haar intrinsiek reflexieve karakter, op zich al een afstand schept
tot wat we voelen en denken. Bij alle stemmen komt er dus als schrijver
altijd nog een stem bij : de stem van de taa1, die nooit kan samenvallen met
ons gevoel of onze gedachten . De Franse filosoof Roland Barthes spreekt
van `two selves' in het schrijfproces (Barthes 1966, p . a6i), Mikhail Bakhtin
geeft aan dat literatuur uit zichzelf meerstemmig, `polyfonic' is (Hunt &
Sampson Zoo6, pp . 97-98), en de schrijfster Margaret Atwood schrijft : `As
for the artist who are also writers, they are doubles twice times over, for the
mere act of writing splits the self into two .' (Atwood Zooo, p. 32)
De Franse postmoderne filosoof Gilles Deleuze heeft in talloze variaties
beweerd dat er in iedere tekst altijd een tweede stem zit die meespreekt en
gehoord wil worden. Dat taal en schrijven alleen al een tweede, afstande80

lijke stem toevoegt, wordt ook duidelijk in term `eigen stem' . We
gebruiken het lichamelijke woord `stem', alsof we het niet over schrijven
hebben maar over spreken . We willen de illusie wekken van een geschreven
taal die de onmiddellijke spontane nabijheid van het spreken heeft .
In boeken over literair schrijven wordt de talige veelstemmigheid tegenwoordig veelvuldig gehanteerd . Zo worth vaak een onderscheid gemaakt
tussen het gebruik van de twee verschillende hersenhelften, waarbij de
linker logisch, rationeel en rechtlijnig functioneert en de rechter beeldend,
associatief, intuitief en combinerend to werk gaat . (Christophe 2003, p. rah
w.) Dit onderscheid, in de schrijfwereld geintroduceerd door Gabriele
Rico, vindt men bijvoorbeeld terug in de begrippen `creative' en `critical'
die in de schrijfliteratuur veel gebruikt worden . (Downs & Russin 2004, p.
9r) Het is opvallend dat veel schrijfboeken die meerstemmigheid bij de
schrijver spiegelen aan die van de lezer of het publiek . Zo schrijft bijvoorbeeld Julian Friedman in zijn boek over scenarioschrijven dat je drie
verschillende stemmen moet hebben als schrijver omdat je het publiek op
drie verschillende manieren wil raken : in de bulk, in het hart en in het
hoofd . (Friedman 1999 (i995), pp . 3 - 37)
In de literatuurwetenschap heeft de dubbele stem met name door de
analyse van postmoderne proza- en poezieteksten een duidelijke plek
gekregen . Het in een prozatekst hanteren van verschillende perspectieven,
het gebruik van paradox, metafoor, ambiguiteit, intertekstualiteit en zelfreflectiviteit zijn kenmerken van een tekst waarmee meerstemmigheid kan
worden aangetoond . (Hansson 1999, pp . r-9) Als de meerstemmigheid van
de kunstenaar in het schrijven nog eens verdubbeld wordt, wat betekent
dat dan voor het schrijven van theaterteksten? Is daar de dubbelheid ook
aanwezig en hoe kunnen we die in theaterteksten herkennen of zelfs
bevorderen?
De dubbele tong van de dramaschrijver
Vanuit het oogpunt van de eigen stem is toneelschrijven een curieuze bezigheid . Je schrijft een tekst waarbij je jezelf totaal opdeelt in andere, verschillende stemmen . Geen beschrijvingen van de natuur, Been gedachtenspinsels, maar sprekende stemmen . Voor Julian Friedman moet een goede
dramaschrijver `zijn ik-gevoel onderdrukken, zich in de persoonlijkheid
van ieder karakter inleven en indenken en vanuit ieders perspectief
schrijven .' (Friedman 1999, p . 31, vertaling NC) Heb je als dramaschrijver
vervolgens stem gegeven aan alle personages op toneel, dan leg je die tekst
voor opvoering voor aan de andere theatermakers . De regisseur schrapt
eigenhandig scenes of gedeelten van scenes, de acteurs spelen iedere zin
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met hun eigen interpretatie en passen teksten aan omdat ze `niet lekker
bekken', en de vormgever verzint een totaal ander toneelbeeld dan dat jij
als schrijver voorgeschreven had . En dan moet het publiek in het resultant
tussen alle stemmen van de theatermakers nog de eigen stem of eigen
stemmen herkennen van de auteur?
Deze ensceneringspraktijk vraagt van de dramaschrijver allereerst dat hij
bij het schrijven van een stuk zich niet alleen verhoudt tot de stemmen in
zichzelf, maar ook tot de stemmen van zijn personages en de stemmen van
zijn medemakers . Voor het schrijven van de toneelschrijver betekent dat
veelal een subjectiverend proces . Daar waar het schrijven van proza en
poezie vaak een proces is van objectivering, van het steeds verder vormgeven van een subjectief gevoel, moet de dramaschrijver uit een kolkende
zee van stemmen, thema's en krachten het materiaal steeds verder naar
zichzelf toehalen . Deze processen zijn al zichtbaar in een simpele oefening,
die in het eerste jaar van de dramaschrijfopleiding aan de HKU gegeven
wordt . Zelfs wanneer de studenten gevraagd wordt om een korte tekst to
schrijven over een gegeven of thema dat hen raakt, dan zal dat bij een
proza- of poezietekst vrijwel altijd leiden tot een autobiografisch gevoel,
verhaal of gegeven, terwijl dat bij een dramatekst zelden of nooit het geval
zal zijn. Er worden dan onmiddellijk personages verzonnen .
De ensceneringspraktijk heeft een fascinerende invloed op het beeld van
de dramatekst als literatuur en daarmee op het discours van de eigen stem
van de toneelschrijver. Aan de ene kant zorgt het feit dat de toneelschrijver
een half product aflevert, dat pas bestaat wanneer het door anderen uitgevoerd wordt, er voor dat toneelteksten zeker in Nederland niet echt als
literatuur worden gezien . Bespreking ervan in handboeken over literatuurgeschiedenis bijvoorbeeld ontbreekt stelselmatig . Wanneer recentelijk de
Nobelprijs voor literatuur aan toneelschrijvers als Dario Fo of Harold
Pinter wordt gegeven, wordt daar toch op mild ironische wijze op gereageerd . Tegelijkertijd lijkt men juist bij de toneeltekst de literatuur levend
aan het werk to zien . De ensceneringspraktijk toont door zijn voortdurende herinterpretaties van de toneeltekst hoeveel stemmen die teksten
bezitten en hoe artistiek en dus literair deze producten eigenlijk zijn . Het
gevolg voor het schrijfproces is dat het ensceneringproces meer en meer
als onderdeel van het schrijven wordt gezien . (Birkenhauer ZooS, p • 315)
Steeds meer toneelschrijvers schrijven hun teksten in Nederland in directe
samenwerking met de andere theaterdisciplines op of aan de rand van de
theatervloer.'
Het verdelen over de stemmen van je personages en de invloed van de
stemmen in de ensceneringspraktijk maken je veelstemmigheid als dramaschrijver extra groot . Maar er is nog een derde factor, die hierbij van groot
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belang is . Een kernbegrip van drama is de principiele dubbele stem van
ieder personage op zichzelf. Een personage wordt als dramatisch gezien
wanneer het twee tegengestelde gevoelens heeft op hetzelfde moment .
Medea vermoordt haar twee kinderen, terwijl ze er ook zielsveel van houdt .
Als ze niet van haar kinderen zou houden, zouden we haar niet zo dramatisch vinden . Ieder dramatisch personage spreekt met dubbele tong : hij
zegt het een, maar bedoelt tegelijkertijd ook het andere . Dit worth in de
drama-analyse `subtekst' genoemd . Dit gegeven betekent dat een dramaschrijver zich tijdens ieder moment bewust moet zijn van de dubbelheid
en de meerstemmigheid van zijn personages .
Samenvattend zien we waar de meerstemmigheid van de dramaschrijver
uit bestaat :
-

De
De
De
De
De

super-ego stemmen van iedere kunstenaar
talige stemmen van iedere schrijver
stemmen van meerdere personages op het toneel
ensceneringsstemmen van de medemakers
dramatische meerstemmigheid van ieder personage afzonderlijk

Hoe gaat een toneelschrijver in godsnaam met deze kakafonie van stemmen
om?
Praatjes van een dubbele tong
Er zijn inmiddels veel technieken ontwikkeld waarmee de dramaschrijver
de meerstemmigheid van zijn personages en ook zijn eigen meerstemmigheid worm kan geven .
De eerste techniek is daarbij de schakeling van het personage tussen
verschillende stemmen of bewustzijnsniveaus . Er bestaan talloze niveaus,
maar binnen een monoloog liggen er drie voor de hand : het verhaal dat
verteld wordt, de reflectie van het personage op zichzelf, en diens directe
zintuiglijke ervaringen in het hier en nu. Je herkent het misschien wel dat
je een verhaal aan het vertellen bent en opeens om koffie vraagt of hardop
twijfelt of het wel zo'n interessant verhaal is . Schakeling tussen die
stemmen is de basisstructuur van de hedendaagse monoloog . (Christophe
2003, pp . r46-i64) De monologen van het hoofdpersonage uit de film
Shine zijn een schitterend voorbeeld van deze schakelingen .
Dit tonen van meerdere stemmen kan overigens ook plaatsvinden door
het personage to laten stotteren, alles eindeloos to laten herhalen of juist
stil to laten vallen . Er wordt dan een tweede corrigerende, onderbrekende
super-egostem gesuggereerd, maar niet tot spreken gebracht . De dubbele
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stemmen kunnen in deze schakeltechniek overigens nog steeds een functie
hebben om een rond, heel personage to bouwen, waarbij de ene stem vals
is en de andere waar. Een voorbeeld hiervan is het stuk Juhanni van Wolfgang Deichsel, waarin de hoofdpersoon een stem hoort in haar hoofd, die
haar opdraagt een moord to plegen . (Waldmann 2004, p .2oo)
Paul Castagno gaat in zijn onvolprezen boek New Playwriting Strategies
nog veel verder in wat hij `multivocal' en `polyvocal' language noemt . Hij
heeft de theorieen van Bakhtin verwerkt in een schrijfdidactiek, waarbij hij
in moderne dramateksten een manier ziet om een personage to tonen met
verschillende stemmen op een manier dat er van een eenheid helemaal Been
sprake meer is . Het sleutelwoord is bij hem is `dialoog' . Door steeds tegenstellingen to zoeken in taal ontstaat vanzelf een dialoog binnen een personage . Die kan eerst in ABN spreken en daarna uitbarsten in een Vlaams
accent, of plotseling Engelse slang bezigen, of beginnen to vloeken in het
Achterhoeks. Dit bepaalt vervolgens in het schrijfproces het verloop van
een stuk, want hoe reageer je als schrijver op een dergelijke tegenstelling?
Het schrijven van een toneelstuk is voor Castagno een strijd met de taal en
een personage ontstaat als een functie van die taal . (Castagno aooi, p . 17)
De meerstemmigheid van personages kan behalve op een dramatische
manier (binnen de fictieve situatie) ook op een theatrale manier (in de
ensceneringsvorm) worden vormgegeven . Het Griekse koor, waarbij vele
mensen tegelijkertijd dezelfde tekst zeggen, is daarvan een duidelijk voorbeeld. In het begin van de twintigste eeuw geeft August Strindberg bij zijn
toneelstuk Naar Damascus enkele van die theatrale technieken aan, die hij
rangschikt onder droomdramaturgie :
De personages splitsen zich op op het toneel, ze verdubbelen zich, ze
vervangen elkaar, ze gaan in lucht op, ze persen zich samen, ze
vervloeien en voegen zich weer bij elkaar . Maar het zuivere bewustzijn staat boven dit alles, het bewustzijn van de droomdramaturgie .

(Strindberg in Fritsch zoos, p . 63)

Het fragmenteren, opsplitsen of verdubbelen van personages is met name
de laatste tientallen jaren een regelmatige terugkerende techniek geworden .
Beckett is in het fragmenteren van personages baanbrekend geweest met
stukken als Happy days, waarin we alleen het bovenste deel van een vrouw
als personage boven het zand zagen uitsteken, en Not I waarin het personage gereduceerd was tot een sprekende mond . Meer was er niet op het
toneel to zien .
Het opsplitsen of verdubbelen van personages op toneel is bijvoorbeeld
door de Franse toneelschrijfster en filosofe Helene Cixous gedaan in haar
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stuk De naam van Oedipus, waarin ieder personage op het toneel werd
weergegeven door een pratende en door een zingende acteur, waarbij de
lied- en de spreekteksten totaal van elkaar verschilden . De laatste paar jaar
zien we deze theatrale verdubbelingstechniek in het Nederlandse theater
vaak de kop opsteken . In de jaren negentig baarde theatergezelschap ELS
Inc . opzien met een voorstelling over Strindberg waarbij er vijf verschillende Strindbergs op het toneel stonden, die allemaal een andere kant van
diens persoonlijkheid lieten zien. In zijn zeer recente tekst D 'r was daar
ook een hond uit Zoo6 schrijft de Vlaamse theaterregisseur en toneelschrijver Peter de Graef in zijn eerste regieaanwijzing :

• de rand van een ziekenhuisbed,

gevangen in een dwangbuis zit heel rustig.• Bert.
• de vloergroeit kniehooggras.
Om hem heen bevinden zich zijn gevoelens en gedachten .
• zijn met z'n vijven4
(De Graef, Geerldings & Schermer Zoo6, p . 73)

Margje, een van die vijf mensen of stemmen die tijdens het stuk heftig met
elkaar in debat gaan en elkaar aan het eind van het stuk ook nog omver
schieten, verwoordt in het stuk de eigen stemmen van de multiple persoon
op het toneel, en daarmee de visie van de Graef op het `zelf' :
Dus eigenlijk zijn we met onze individualiteit - ik - allemaal
stukjes begrensdheid van iets dat in wezen onbegrensd is en overal
aanwezig - bewustzijn . We zijn een snort tinkelende ijsblokjes in
een enorme watermussa. Stolseltjes, samentrekkinkjes, vastklampseltjes rond het gevoel mijn' en het idee ik' . . . (De Graef, Geerldings
• Schermer 2006, p . 86)

Een van Peter de Graefs laatste toneelstukken, Da'isss . .; uit 2004, is gemaakt
voor kinderen . Net als in D 'r was daar ook een hond komen personages aan
het woord, die geen mensen zijn, maar innerlijke stemmen . Het gaat over
een volwassen man die De Verschrikkelijke Man wordt genoemd . Twee
innerlijke stemmen wijzen hem op onjuiste overtuigingen terwijl hij onder
narcose is voor een operatie . (De Graef, Geerldings & Schermer aoo6,
p. I82)

Deze theatrale verdubbeling van het personage op het toneel heeft in
recente multimediale voorstellingen een geheel nieuwe invulling gekregen .
Guy Cassiers verdubbelt bijvoorbeeld in zijn schitterende ensceneringen
The woman who walked into doors en Bezonken rood het personage voort85

durend in beeld, projectie en geluid en daarmee dijt het personage uit over
de hele toneelvloer.
De Duitse toneelschrijver en regisseur Rene Pollesch wil helemaal Been
personages meer op het toneel . Hij schrijft totaal monologische teksten
die hij vervolgens vrij willekeurig verdeelt over verschillende sprekers op
het toneel . Het lijkt daarbij alsof een dialogische vertolking van zijn tekst
het wezen van zijn monologische tekst beter benadert . Deze dialogische
enscenering wijst op zich ook bij hem weer op het concept van meerstemmigheid .
Diezelfde neiging zien we bij de Vlaamse, veel in Nederland gespeelde
theaterauteur Paul Pourveur . Ook bij hem is er sprake van de theoretisch
principiele afkeer van personages, en ook bij hem zijn toneelteksten als
een monoloog to lezen, maar verdeeld zijn over verschillende vertelinstanties op het toneel .
De eigen stemmen van een toneelschrijver
Het is onduidelijk wat we bedoelen wanneer we over de eigen stem van de
toneelschrijver spreken . Soms bedoelen we simpelweg het recht van iemand
our to spreken (iemand een stem geven), sours bedoelen we iemands specifieke schrijfstijl . (Alvarez 2005, p • 34) Sours doelen we op iemands originaliteit (een nieuwe stem), iemands grote bezieling (vurige tongen) en sours
juist is iemand de verpersoonlijking van een probleem of een onderzoek
(the voice ofa generation) . Het is niet alleen onduidelijk wat we bedoelen :
het begrip `de eigen stem' blijkt bovendien onhelder en ambigu . Het woord
`de' is incorrect, want we hebben gezien dat er bij de kunstenaar, en zeker
bij de schrijver, en al helemaal bij de toneelschrijver sprake is van verschillende stemmen . Het woord `eigen' is bij de toneelschrijver op zijn minst
misleidend, want het suggereert een artistieke autonomiteit, dat in het
licht van het schrijven van een half product onhoudbaar lijkt . Het woord
`stem' is onhandig, want het pretendeert door zijn fysieke beeld dat er bij
het toneelschrijven de onmiddellijke directheid van het spreken zou
bestaan . Daarmee wordt de radicale paradox van de toneelschrijver ontkend
dat hij teksten schrijft die gesproken moeten worden, dus dat er altijd een
combinatie zal moeten zijn van directe lichamelijkheid en afstand . Het
begrip `de eigen stem' ontkent die paradox .
De toneelschrijver heeft verschillende stemmen . Een van die stemmen is
stijl en thematiek. Een andere stem is die van het lichaam . Zoals Kader
Abdolah zei : als je bezig bent met je eigen stem, moet je luisteren naar je
eigen lichaam . Een derde stem is die van het materiaal : je eigen tekst die
tot je spreekt en stemmen bezit die jij niet of nog niet kent . De Duitse
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toneelschrijver Heiner Miiller beschrijft fraai hoe de angst van de schrijver
voor de metafoor de angst is dat het materiaal zelf beweegt ; en Rene
Pollesch heeft het zelfs over materiaal dat terugpraat .
Mikhail Bakhtin beschrijft hoe een schrijver binnen het concept van
veelstemmigheid kan werken aan de ontwikkeling van een eigen stem .
Bakhtin denkt dat dat mogelijk is door het opbouwen van wat hij noemt
een `reflexieve' relatie met de taal . Daarvoor is het eerst noodzakelijk dat
je je bewust wordt dat er binnen in je meer stemmen aanwezig zijn .
Vervolgens moet je die stemmen leren onderscheiden . Het doel is niet dat
die stemmen verdwijnen, maar dat ze als het ware herschreven worden,
opnieuw verteld worden in onze eigen woorden . De stemmen veranderen
dan van monologisch naar dialogisch en dat geeft ze creatieve potentie .
(Hunt & Sampson 2006, p . 27)
Bakhtin duidt hier op een toestand waarop vele schrijvers doelen als een
ultiem artistiek moment waar de eigen stem lijkt to spreken : de toestand
waarin de verschillende stemmen tegelijkertijd aan het woord zijn . Er is
Been hierarchie meer, Been echte of valse stemmen, geen keurige afwisseling, maar de stemmen mogen tegelijkertijd klinken . Margaret Atwood
beschrijft het als volgt :
The act of writing takes place at the moment when Alice passes
through the mirror. At this one instant, the glass barrier between
the doubles dissolves, and Alice is neither here nor there, neither art
nor life, neither the one thing nor the other, though at the same
time she is all of these at once. (Atwood 2002, p. 57)

De Franse filosofe Julia Kristeva geeft aan dat op het moment dat alle
stemmen evenveel ruimte krijgen en tegelijkertijd aan het woord mogen
zijn, dat dan het `zelf' van de schrijver gaat veranderen en dus een `zelf' in
ontwikkeling wordt : `In the creation of the artwork the creative artist opens
up the possibility of being transformed .' (Hunt & Sampson 2006, p . 34)
In dit concept van de verschillende stemmen van de toneelschrijver blijft
uiteindelijk toch de weerspannigheid aanwezig van de eeuwigdurende
paradox, waaraan Beckett zo schitterend een stem heeft gegeven, toen hij
verkondigde dat hij zijn hele schrijversleven bezig was geweest om zijn
eigen stem kwijt to raken .
Nirav Ch ristophe (iv)S9is neerlandicus en
i'er
theaterwetenschapPer. HiJ is ramaschrlv
e n schJri t v oor toneel, radio en te levisie .
Vanaf i992 is hiJ' werkzasm asn e HKU
waar hiJ s m s 2005 lector Theatrale Maa kprocessen . HiJ erei t een proe fschr'fit voor
over e i actiek van ramasc~
hri'ven .
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Column
Het Diepe Zuiden [3]

Geert Buelens

`Geef me een deadline en een voorschot', zei Hugo Claus ooit . Meer nog
dan inspiratie heeft de schrijver immers behoefte aan aansporing . En
geld . Het probleem is dat niet elke schrijver Hugo Claus is en dat riante
voorschotten slechts voor weinigen zijn weggelegd . Alle anderen moeten,
als ze willen overleven als schrijver, andere manieren zoeken om aan de
gang to blijven . En die liggen niet voor de hand .
Ik kan sowieso niemand aanbevelen van schrijven je beroep to maken .
Elke dag to moeten schrijven, om jezeif de indruk to geven dat je bestaat,
dat je goed bezig bent . . . To write or not to be, dat is het lot van de beroepsauteur. En dan is er nog de niet geringe impact die het schrijverschap heeft
op je sociale leven . Schrijven is het eenzaamste beroep ter wereld . Door
het voortdurende isolement wordt het nerd-gedrag dat haast elke schrijver
vertoont bepaald niet afgezwakt . Niet de minste schrijvers proberen dat
dan to compenseren door 's avonds, wanneer het gedragen sonnet zijn
voltooiing heeft bereikt, zonder reserve in de drank to vliegen . Maar in
plaats van de aandacht en collegialiteit waar de schrijver eigenlijk naar
op zoek is, genereert zo'n drinkgelag onder vakbroeders eigenlijk alleen
maar jaloezie, achterklap en overspel . Je kan dus maar beter een baantje
nemen en die meesterwerken die zich in je verborgen houden produceren
tijdens de weekends of vakanties . Wat je ook nog kan doen : verhuizen naar
Vlaanderen en voor het theater gaan werken .
Want dat is een opvallend verschil tussen het culturele leven in Noord en
Zuid : het aantal vooraanstaande Vlaamse auteurs dat voor theater schrijft .
Uit oprechte, onbemiddelde liefde voor het genre doet eigenlijk slechts een
schrijver dat : de door en door theatrale Tom Lanoye . Zelfs als hij een gedicht
schrijft, klinkt het als een monoloog . Maar al die andere auteurs doen het
toch ook altijd een beetje voor het geld . Dat is niet oneerbaar. Ms je van je
schrijverij wil leven, zijn er nauwelijks andere opties in Vlaanderen . Zelfs
goedverkopende auteurs kennen er oplagen die niet hoog genoeg zijn om
van to overleven . Enkel de in het Zuiden razend populaire thrillerauteurs
(Pieter Aspe, Stan Lauryssens, Bob Mendes . . .) en de eenmansfabriek
Herman Brusselmans vormen een uitzondering . Bijna alle andere auteurs
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hebben een extra baantje (als vertaler, nachtwaker, journalist, docent . . .) of
schrijven voor het theater. Walter van den Broeck, Peter Verhelst, Stefan
Hertmans, Eriek Verpaele, Kamiel Vanhole, Eric Vlaminck, Koen Peeters,
Paul Mennes, Geertrui Daem, Elvis Peeters, Pol Hoste, Jeroen Olyslaegers,
Dimitri Verhulst, Bart Moeyaert, Tom Naegels, David van Reybrouck,
enzovoorts : allemaal zijn ze vroeg of laat bezweken voor de lokroep van het
toneel en schreven ze een of meerdere theaterstukken . Sommigen hebben
intussen een bijzonder band met het genre opgebouwd en maakten zelfs
enige tijd deel uit van een gezelschap .
In Nederland is dat veel minder het geval . Er zijn natuurlijk Judith
Herzberg en Wanda Reisel . En Gerrit Komrij en Hafid Bouazza vertaalden
wel eens een Shakespeare . Maar een hele batterij dichters of prozaTsten die
zich, veelal als een late roeping, op het theater hebben geworpen - dat kent
Nederland niet . Met de al dan niet theatrale acrd van de Nederlander of
Vlaming heeft dat opvallende verschil volgens mij niets to maken . Wel met
geld. Een al Binds de jaren zestig goed uitgewerkt beurzensysteem, hogere
oplagen en betere honoraria voor kranten- en tijdschriftstukken maakten
het voor nogal wat Nederlandse schrijvers mogelijk van hun pen to leven .
In Vlaanderen was dat heel anders . Tot er plots geld kwam uit onverwachte
hoek.
In de jaren tachtig en negentig vernieuwde een generatie jonge regisseurs
en acteurs het Vlaamse theater ingrijpend . Zij braken ook internationaal
door en leiden vandaag grote theaters in Duitsland (Luk Perceval) en
Nederland (Ivo Van Hove) of trekken de wereld rond (Jan Fabre, de
Needcompany van Jan Lauwers, het gezelschap Stan) . Deze generatie had
ook veel aandacht voor de vroeger vaak verwaarloosde institutionele aspecten
van het theater maken en dankzij volgehouden inspanningen en gelobby
bij de Vlaamse overheid is ze erin geslaagd de hele podiumkunstsector to
professionaliseren . Er kwamen theatertijdschriften, er was een opvallende
academische ondersteuning vanuit de theaterwetenschap die innige banden
smeedde met de sector en er kwam vooral geld . Veel geld. De Vlaamse
overheid, die net in dezelfde periode zichzelf als quasi-autonome Belgische
deelstaat op de kaart wilde zetten, gaf dansers en theatermakers ruim de
gelegenheid de Vlaamse cultuur to verspreiden en to verrijken . Vooral de
in Vlaanderen sinds de dagen van Cyriel Buysse (actief als theaterauteur
ca. i9oo), Herman Teirlinck (ca . i92o-i96o) en zelfs Hugo Claus (ca . i955 i99o) wat achteropgebleven toneelschrijverij, kreeg een stevige impuls . En
die werkt tot vandaag door. Er was immers meer geld dan de bestaande
generatie toneelschrijvers (waaronder Arne Sierens en Paul Pourveur) kon
opmaken. En dus gingen de gezelschappen dichters en romanschrijvers naar
het theater lokken . Erg moeilijk bleek dat niet to zijn . Gezelschappen die
een auteur de opdracht geven een stuk to maken, kunnen die schrijver een
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veelvoud bieden van wat hij ooit met een roman, laat staan poeziebundel
kan verdienen . En naast die forse creatiepremie, krijgt de auteur ook nog
eens een substantieel bedrag per avond dat het stuk worth opgevoerd .
Geloof me vrij : wat eerst misschien een muf genre lijkt of louter iets voor
emotionele exhibitionisten, wordt - wanneer er met zoveel geld gezwaaid
wordt - plots een bijzonder uitdagende en je literaire werk onvermoede
richtingen uitsturende bezigheid .
Er zijn echter ook nadelen aan verbonden . Wanneer je de bedragen
gewoon bent die in de theatersector normaal worden bevonden, valt de
terugval in de aalmoezerij van de Vlaamse literaire wereld bepaald tegen .
De podiumkunsten hebben ook de neiging mensen helemaal op to slorpen .
Dat vinden auteurs aanvankelijk erg leuk : gezellig de kroeg in met al die
acteurs en actrices . Maar de versgevonden collegialiteit leidt ook hier veelal
tot jaloezie, achterklap en overspel . Ik wil maar zeggen : neem een baantje .
Of dwing jezeif alleen maar water to drinken .
Geert Buelens is sin s ZooS h 00 gleraar
Mo erne Nederlandse Letterkun e aan e
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Recensie

Remco Sleiderink, Veerle Uyttersprot, Bart
Besamusca (red .)
Maar er is meer. Avontuurlijk lezen in de
epiek van de Lage Landen . Studies voor
Jozef D . Janssens .
Leuven (Davidsfonds) 2005 .
452 pagina's .
ISBN 90-6306-524-8
Een fraai eerbetoon
Een van de belangrijkste onderzoekers die
zich de afgelopen decennia heeft beziggehouden met de Middelnederlandse letterkunde is Jozef D . Janssens (1944) .
Bekend bij het grote publiek is deze
Brusselse hoogleraar Oudere Nederlandse
Letterkunde niet echt, maar zijn invloed
op de medioneerlandistiek is beslist
niet kleiner dan die van bekende namen
als Pleij of Van Oostrom . Die invloed
is vooral terug to voeren tot Janssens'
immense eruditie, waarmee hij talrijke
literaire teksten weet to plaatsen in een
breder literair-historisch verband, binnen
de omvangrijke Middelnederlandse literatuur zelf, maar ook binnen de internationale Middeleeuwse verhaalkunst .
Want dat laatste is Janssens' onderzoeksterrein bij uitstek : de Middeleeuwse
verhaalkunst, ofwel de epiek . Vanaf zijn
onuitgegeven dissertatie, die drie dikke
delen omvat, over de structuur en verhaaltechniek van de 'hoofse, oorspronkelijke
Middelnederlandse ridderroman', tot een
van zijn laatste boeken, Superhe/den op
perkament. Midde/eeuwse ridderromans
in Europa (samen met Veerle Uyttersprot,
zie de recensie in I/ooys 24-2), is Janssens'
aandacht gericht op het grote verhaal in de
Middeleeuwen .
Zijn meest invloedrijke en vernieuwende
boek is wellicht Dichter en publiek in creatief samenspe/ uit 1988, dat een ietwat
vage ondertitel draagt : 'Over interpretatie
van Middelnederlandse ridderromans' .
92

Het vernieuwende van deze studie ligt op
twee gebieden . Ten eerste schenkt Janssens aandacht aan Middelnederlandse ridderromans die voorheen nauwelijks bestudeerd werden . Hij betoogt overtuigend
waarom die teksten bet onderzoeken en
lezen waard zijn . Het gaat om werken als
Seghelijn van Jherusalem en F/andrijs,
nogal curieuze ridderromans die zeer subtiel in elkaar blijken to zitten .
Een tweede vernieuwing ligt op methodisch vlak : in Dichter en publiek in creatief
samenspel wordt voor het eerst de intertekstualiteit van de Middelnederlandse
epiek centraal gesteld . Het is Janssens'
overtuiging dat Middeleeuwse dichters
zeer subtiele knipoogjes naar elkaars werk
maakten . Dichter en publiek moesten wel
zeer literair onderlegd zijn, zo meent Janssens ; anders konden ze al die subtiele
intertekstuele verbanden tussen Middeleeuwse verhalen niet aanbrengen of doorzien . Met deze opvattingen wijkt hij sterk
of van hoe men vroeger wel dacht, namelijk dat de Middelnederlandse epiek het
werk was van rondtrekkende minstrelen
die hun creaties met muziek en zang ten
gehore brachten . De subtiele intertekstualiteit die Janssens ontwaart, roept veeleer
het beeld op van een geleerde klerk die in
stilte zijn tekst op schrift stelt, voor een
publiek dat niet minder geconcentreerd
het resultaat onder de loep neemt .
Ter gelegenheid van het afscheid van
Janssens als hoogleraar aan de Katholieke

Universiteit Brussel is vorig jaar een interessante bundel studies verschenen : Maar
er is meer. Avontuurlijk lezen in de epiek
van de Lage Landen . Avontuurlijk lezen is

wat de redacteurs als opdracht hebben
meegegeven aan de auteurs van de artikelen . Daarmee hoopten zij dat de Middelnederlandse epiek bestudeerd zou worden
'tangs wegen die in het yak niet of niet ver
genoeg opgegaan zijn' . Als voorbeelden
van die wegen noemen zij : de studie van
intertekstualiteit, woordvelden, ideologiekritiek, en stilistisch en esthetisch onderzoek . Merkwaardig genoeg zie je weinig
van die voorzetten terug in de bundel . De
laatste twee gebieden, de studie van stijl
en schoonheid, ontbreken geheel en ook
intertekstualiteit, Janssens' jachtterrein bij
uitstek, wordt door veel auteurs gemeden :
een kritische evaluatie van de mogelijkheden en tekortkomingen van intertekstueel
onderzoek ontbreekt bijvoorbeeld . Werkelijk nieuwe benaderingswijzen van de
Middelnederlandse epiek die zouden kunnen uitgroeien tot volwaardige en fundamentele onderzoeksterreinen, worden in
Maar er is meer nauwelijks gepropageerd .
En ook grote lijnen in de ontwikkeling van
de Middelnederlandse verhaalkunst, zoals
Janssens die altijd graag schetste, worden
niet getekend .
Toch bevat de fraai vormgegeven bundel
Maar er is meer enkele gedurfde artikelen, zoals 'een feministische lectuur van
de Roman van Cassamus' (Reynders) of
een onderzoek van de 'Interculturele communicatieve competentie in de Roman
van Limborch' (De Wachter) . Herman Pleij
werkt de gedachte uit dat de Middelnederlandse verhaalkunst als een snort kinderliteratuur gezien moet worden en in
de vorm van poppenkastvertoningen ten
tonele is gevoerd . Een interessante suggestie, maar valt zij ook serieus to nemen?
Komt de literaire kwaliteit van omvangrijke
ridderromans als de Renout van Montalbaen of de Wa/ewein, om maar enkele
voorbeelden to noemen, wet tot zijn recht
in een kinderlijk poppenspel?

Opmerkelijk is de afwezigheid van vragen
over het publiek van de Middelnederlandse
ridderroman, een onderwerp waar epici de
afgelopen decennia zeer mee hebben
geworsteld : waren die romans nu bedoeld
voor een publiek van edelen of stedelijke
burgers? Of was dat publiek veel diverser
dan zo'n rigide oppositie doet vermoeden?
In een bundel van zes jaar geleden, het
door Janssens' opgezette Op avontuur,
brak men over zulke kwesties nog het
hoofd, maar blijkbaar kan het probleem
van de het epische publiek de medioneerlandici nu niet meer zo sterk boeien .
En misschien is dat ook wet enigszins
terecht .
Daarom is het verfrissend dat in enkele
artikelen de epische dichter zelf centraal
gesteld wordt . De epische auteur is een
nogal verwaarloosd onderzoeksobject,
deels omdat we zo weinig feitelijke informatie over hem hebben - bijna alle Middelnederlandse ridderromans zijn anoniem
overgeleverd - en deels omdat de afgelopen decennia de nadruk van het onderzoek
elders lag, namelijk bij context en publiek
van oudere literatuur . In zijn bijdrage over
Lodewijk van Velthem toont Remco Sleiderink echter dat je wet degelijk iets zinnigs kan zeggen over gedrag en persoonlijkheid van de Middelnederlandse dichter :
Velthem komt uit zijn stuk naar voren als
een zeer ambitieuze dichter 'met het hart
op de tong' . Ook het artikel van Rik van
Daele stelt een Middelnederlandse dichter centraal, de beroemde Willem, auteur
van de Reinaert . Wie hij nu precies was,
is onduidelijk, maar zoals een rechercheur een profielschets van zijn verdachte
maakt, zo stelt Van Daele een robotfoto
van de Reinaert-dichter op . Hij betoogt dat
onze beroemde Willem eigenlijk Willem
van Boudelo was, die voor de gravin van
Vlaanderen werkte . Het is een intrigerende hypothese, door Van Daele met verve
uiteengezet, en een die zeker discussie
verdient : zij biedt de mogelijkheid om het
genie achter het vroegste meesterwerk uit
de Nederlandse letterkunde beter to door93

gronden . Verkwikkend is oak de visie van
Jos Biemans op de zogenaamde corrector
in de Lancelotcompilatie . Diens ingrepen
zijn volgens Biemans niet bedoeld am
de teksten in de compilatie to bewerken voor de voordracht, maar ze moeten
beschouwd warden als een stilistisch
experiment, een vernieuwende stap 'in de
richting van voor die tijd modern, gespierd
proza' . Het zijn zulke stukken die Maar er
is meertot een belangrijk werk maken .
Het is overigens opvallend dat de teksten waarvoor Janssens altijd aandacht
heeft gevraagd als Seghelijn en de Roman
van Limborch, relatief weinig aan bad
komen . De nadruk ligt op de Middelnederlandse Arturroman, het epische subgenre
dat (waarschijnlijk dankzij de reusachtige
Lancelot-compilatie) al jaren de meeste
aandacht van medioneerlandici krijgt . Die
aandacht is niet geheel terecht, of beter
gezegd : waarom heeft men zo weinig
belangstelling voor de Middelnederlandse
Karelepiek? Alleen Besamusca en Zemel
gaan in op de Karelepiek, de eerste met
een artikel over de Duitse omzetting van
de Middelnederlandse Ogier van Denemarken, de tweede met een pleidooi am
de Walewein to lezen tegen de achtergrond van het chanson de geste en andere
heldenliederen .
Los van bovengenoemde kritiek is Maar
er is meer een waardig eerbetoon aan Jef
Janssens . En de gemeenzame toon van
enkele schrijvers, die mogelijk irritant kan
zijn voor wie de laureaat niet persoonlijk
kent, maakt deze bundel er niet minder
boeiend am . Vooral het weidse scala aan
onderwerpen dat erin wordt bestreken,
maakt Maar er is meer van belang voor
eenieder die is geinteresseerd in de Middelnederlandse verhaalkunst . En dat is een
fraai eerbetoon aan de man die jarenlang
en vol toewijding onze epische poezie tot
serieus onderzoeksobject heeft verheven .
Joost van Driel
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De wereld rond
Begin aoo6 startte een geheime operatie onder de codenaam `Vooys de wereld
rond' . Het doel was om het tijdschrift Vooys van binnenuit to veranderen door
meer internationaal georienteerde stukken op to nemen en naar buiten toe een
groter verspreidingsgebied to bezorgen .
Allereerst werd bilateraal vermaard dichter, begenadigd essayist, kersvers hoogleraar Moderne Letterkunde, maar vooral : buitenlander Geert Buelens aangetrokken om de column to schrijven . Een functie die hij met verve vervulde, zoals ook
in deze laatste Vooys van de vierentwintigste jaargang duidelijk wordt . Hij draagt
het stokje over aan de jonge dichter en hoofdredacteur van poezietijdschrift Awater: Thomas Mohlmann.
Na deze overwinning trok de redactie auteurs uit binnen- en buitenland aan om
artikelen to schrijven over urban legends, Shakespeare en eigentijds drama in Duitsland. De zegetocht leek compleet en de terecht tevreden redactie - maar wat nu?
is het wel mogelijk om op de artikelen in Vooys eenduidige stickers nationaal/
internationaal to plakken? Wat to doen met de in dit nummer opgenomen oratie
van Berteke Waaldijk die het belang van de cultuurwetenschappen bepleit? En in
welk hokje past het artikel over Gaston Burssens in dit nummer en de artikelen
over Elsschot in nummer 24#2? Hoewel de redactie erin geslaagd leek Vooys to
ontdoen van een strikt neerlandistische focus, heeft deze paradigmawisseling geen
eenduidig resultaat opgeleverd . Vertwijfeling alom . Waren de gestelde doelen nu
wel of niet gehaald?
Maar wacht : getuigt het niet juIst van kracht als ooys haar identiteit durft to
ontlenen aan haar diffuse positie? Zoals de Mexicaanse schrijfsters dat in hun
Chicanaliteratuur doen? En kan Vooys niet leren van het beeld van Belgie dat
Koen Peeters ons laat zien: essentieloos, niet langer strevend naar onbestaanbare
zuiverheid, maar als een huffs waarin altijd een deur openstaat?
Eind aoo6 begon een campagne genaamd `Vooys Opent Deuren' . De uitkomst
van deze nieuwe campagne zal voor de lezers zichtbaar worden vanaf het eerste
nummer van 2007 . . .
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Tra nsfiguraties
van 'Amerika'
Nieuwe woorden en nieuwe

werelden in Chicanaliteratuur
Tom Idema
Zoals aangekondigd in het eerste nummer van
deze jaargang, blijft Vooys over de grenzen
van ons vakgebied kijken . In dit artikel brengt
onze exploratiedrift ons naar Mexico . Met
Tom Idema als Bids wordt de Chicanaliteratuur
verkend middels AnzaldUa's Borderlands. Met
als startpunt het concept 'performativiteit' Iaat h ij
verschillende transfiguraties van 'Amerika' zien,
steekt zijn handen in de open wonden van de
Chicanaliteratuur en toont ons de schatten .
In de Mexicaans-Amerikaanse oorlog van 1846-1848 verloor Mexico ongeveer
de helft van haar grondgebied. Met het verdrag van Hidalgo-Guadalupe, dat een
einde maakte aan het grensconflict, werden vele duizenden Mexicanen van de
ene op de andere dag burgers van de Verenigde Staten . Tweederangsburgers
welteverstaan . De Mexicaans-Amerikaanse gemeenschap, nu met dertien procent
de grootste etnische minderheid in de VS, heeft sinds die tijd to maken met
structurele sociale uitsluiting . Aan beide kanten van de grens profiteren Amerikaanse bedrijven van de goedkope en gemakkelijk uit to buiten Mexicaanse
werkkrachten . De situatie van Mexicanen die illegaal in de VS verblijven is
misschien nog wel het schrijnendst . Terwijl deze groep een aanzienlijke bijdrage
levert aan de Amerikaanse economie, worth hen de junidische en sociale zeker6

held van het Amerikaans staatsburgerschap pertinent ontzegd . Op z mei aoo6,
de internationale dag van de arbeid, werd duidelijk hoe penibel de situatie is
geworden voor de ii,s miljoen illegale immigranten uit Mexico : meer dan vierhonderdduizend mensen gingen de straat op om to protesteren tegen een nieuw
wetsvoorstel dat illegale immigranten criminaliseert . (BBC 2006) Deze voor de
VS bijzondere demonstratie kan qua omvang alleen worden vergeleken met
demonstraties in het kader van de civil rights beweging in de jaren zestig . (BBC
aooG)
Uitsluiting vindt op eenzelfde wijze plaats op het culturele vlak. Hoewel Mexicaanse Amerikanen sinds 1848 een overduidelijke stempel hebben gedrukt op de
Amerikaanse samenleving, is bijvoorbeeld pas in de laatste (zesde) editie van de
Norton Anthology ofAmerican Literature- het belangrijkste overzicht van gecanoniseerde literatuur in de VS - literatuur van Mexicaans-Amerikaanse schrijvers zoals Gloria Anzaldua, Sandra Cisneros en Denise Chavez opgenomen .
Voor een deel kan de marginale positie verklaard worden door de sterke hang
die Mexican-Americans altijd gehad hebben naar de `nude' cultuur, de cultuur
van de Azteken of van het moderne Mexico . Hierin onderscheiden zij zich van
andere etnische minderheden in de VS, waarvan de voorouders in de regel naar
Amerika zijn gekomen om een compleet nieuw leven to beginnen . De unieke
totstandkoming van de Mexicaans-Amerikaanse gemeenschap en de nabijheid
van het voormalige moederland, maken dat van traditionele vormen van
`Amerikanisatie' geen sprake is
.'
In de jaren zestig ontstond to midden van een maalstroom van sociale omwentelingen de Chicanobeweging . Deze beweging zette zich in eerste instantie in
voor de sociaal-economische emancipatie van de Mexican Americans . De naam
Chicano, waarvan de herkomst wordt betwist, is een symbool geworden voor
hernieuwde trots en politiek engagement . In de jaren zeventig volgde een bloei
van zogenaamde Chicanoliteratuur, die functioneerde als articulatie van en
reflectie op de sociale bewustwording. Het mythologische thuisland Aztlan, een
van de meest terugkerende figuraties uit deze tijd, gaf uitdrukking aan een
gemengd nationalisme waarin identificatie met Mexico of de VS onmogelijk
was .
Met name sinds de jaren tachtig is het nationalistische karakter van de
Chicanobeweging sterk bekritiseerd vanuit feministische hoek . De vrouwen uit
de beweging - Chicanas- zochten hun eigen weg omdat zij binnen de Chicano
gemeenschap net zo rigoureus werden uitgesloten als in de samenleving als
geheel . Chicanaliteratuur biedt een totaal ander beeld van het leven in het
grensgebied . Dat beeld wordt gekenmerkt door intieme, belichaamde figuraties,
waarin de radicale verschillen binnen de gemeenschap en in ieder subject niet
worden gladgestreken ten behoeve van een nationalistisch ideaal .' Dit grensbewustzijn vindt haar expressie in het volgende fragment van Gloria Anzaldua .
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1,950 mile-long open wound
dividing a pueblo, a culture,
running down the length of my body
staking fence rods in my flesh
splits me splits me
me raja me raja
This is my home
this thin edge of
barbwire (Anzaldua 1987, p . 24)
Weinig schrijvers zijn erin geslaagd om het bewustzijn van de Chicana in zulke
pregnante bewoordingen weer to geven als Anzaldua in haar befaamde werk
Borderlands: the new mestiza=la frontera . Dit werk geldt nog steeds als de belangrijkste formulering van het Chicanabewustzijn . Bovenstaand fragment geeft een
indruk van hoe de grens tussen Mexico en de Verenigde Staten niet alleen leidt
tot de splitsing van een cultuur, maar ook van dat van het Chicanasubject dat
fundamenteel anders is : anders dan anderen, anders dan zijzelf. Dit proces van
vervreemding neemt zulke vormen aan dat we niet meer kunnen spreken van
een soevereine nationale identiteit of van een autonoom subject : het proces zelf,
of het worden - een complex van bewegingen in ondermeer de ruimte, de tijd,
de taal en de cultuur - vormt de basis voor de Chicanacultuur . Ik baseer mij hier
op de definitie van Gilles Deleuze, die worden contrasteert met het dominante
westerse ontologische principe van zijn. (Stagoll Zoos, p . Zr) Hoewel de ervaring
van het Andere hierboven vooral wordt voorgesteld als iets pijnlijks, wordt de
meeste Chicanaliteratuur ook juist gekenmerkt door constructieve utopische
visies : beloften van een verbeterde cultuur en een verbeterd bewustzijn . In
bovenstaand fragment valt naast pathos ook moed to ontdekken, de moed om
`this thin edge of barb-wire' thuis to noemen .
Nergens vindt het worden van de Chicana haar weerklank sterker dan in de
literatuur. In mijn betoog wil ik laten zien hoe Chicanaschrijvers gestalte geven
aan hun hybride identiteit als grensbewoners . Ms inwoners van de VS met een
sterke, dock ambigue band met hun moederland Mexico, bieden Chicanaschrijvers alternatieven voor nationalistische denkwijzen aan beide kanten van de
grens . Dit perspectief is volledig gegrond in de materiele omstandigheden van
de Chicana : het leven van gekleurde vrouwen in de barrios (achterbuurten) van
Amerikaanse steden zoals Los Angeles, Santa Ana en San Francisco . Chicanaschrijfsters zien literatuur als een intrinsiek onderdeel van hun dagelijks bestaan .
Hun schrijven is geent op iets dat Cherrie Moraga `theory in the flesh' noemt :
het stellen van creatieve, theoretische, praktische vragen . (Moraga 1981, p . 23)
Dit ethos geeft hun de mogelijkheid om nieuwe woorden en nieuwe werelden
8

to scheppen die het Amerikaanse zuiden een andere aanblik geven . Op deze
manier gaan Chicanas niet alleen in tegen de dominante ideologie van de White
Anglo-Saxon Protestant, maar laten zij vooral ook zien in welke mate zij een
onderdeel zijn van de Amerikaanse cultuur . Dit tweeledige karakter van de
Chicanaliteratuur kunnen we plaatsen in de traditie van de immanente kritiek :
een ethische snort van kritiek die schrijver en geschrevene, subject en wereld, in
hetzelfde kader plaatst .
In mijn betoog behandel ik aan de hand van Anzaldua's Borderlands verschillende aspecten van de Chicanaliteratuur en laat ik zien hoe deze een immanente
kritiek vormt op `Amerika' . In de eerste paragraaf analyseer ik enkele basiskenmerken van Chicanaliteratuur door middel van het concept `performativiteit',
een concept dat in de jaren negentig met name dankzij de filosofe Judith Butler
opnieuw in zwang is geraakt . Performativiteit problematiseert net als performance art de idee van re presentatie. kunst valt hier samen met de werkelijkheid
in plaats van ernaar to verwijzen . (Butler i99o, p . 173) In de hiernavolgende
paragrafen ga ik dieper in op verschillende transfiguraties van `Amerika' in de
Chicanaliteratuur langs de thema's van ruimte, tijd, seksualiteit en spiritualiteit .
Tenslotte doe ik in mijn conclusie enkele suggesties over hoe Chicanaliteratuur
niet alleen het kader van Amerika, maar ook dat van American/cultural studies
herdefinieert .

De performativiteit van Chicanaliteratuur
Het lezen van Chicanaliteratuur is doorgaans een creatief proces, omdat in de
bezigheid van het lezen de grenzen van literatuur sterk worden verruimd . In die
zin is Chicanaliteratuur verwant aan postmoderne literatuur . Zo combineert
Anzaldua in haar werk proza en poezie met wetenschappelijk discours - etnografie, historiografie, literatuurwetenschap, cultuurtheorie en filosofie . Veel van
haar werk is sterk gefragmenteerd en lijkt to zijn geschreven in een aaneenschakeling van creatieve, vrije associaties . Zoals veel andere Chicana-auteurs combineert Anzaldua in haar werk Engels, Spaans, en de regionale taal Calo, en dat
vaak zelfs binnen een enkele zin . Een belangrijk verschil met veel postmoderne
literatuur is echter dat Anzaldita haar werk fundeert in een werkelijkheid waarin
sociale verhoudingen direct voelbare effecten hebben . Waar postmoderne literatuur sours neigt tot taalspelletjes en politiek-ethisch nihilisme, werkt Anzaldua
vanuit een kritisch bewustzijn dat laveert tussen wetenschap, fictie en het alledaagse . (Hutcheon 1988 ; Jameson i99i ; Ermarth 1992 ; Smethurst 2000)
Centraal in Anzaldua's werk staat de ontwikkeling van een nieuw bewustzijn
en een nieuwe worm van subjectiviteit . De nieuwheid van dit bewustzijn moet
worden gezien als differentieeL zij suggereert Been statische verdeling tussen wat
is en wat was, maar komt voort uit een voortgaande geschiedenis . Chicanas, die
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door processen van sociale en culturele uitsluiting in de VS voortdurend in
onmogelijke polities zijn gedreven, hebben de gave ontwikkeld om zich to
bewegen tussen verschillende subjectposities . Ditzelfde nomadisme vinden we
terug in de Chicanaliteratuur die met haar grillige vormen de dominante
cultuur transfigureert . Vanuit bekende culturele beelden, onzichtbare plekken,
vergeten ideeen en nieuwe sensaties, weven Chicanaschrijvers een nieuw
bewustzijn dat vele malen complexer en inclusiever is dan het dominante model
van amerikanisatie-als-assimilatie . Deze culturele mestizaje (mengelmoes) heeft
veel radicalere gevolgen dan het multiculturalisme waarin verschillen worden
`gerespecteerd' of `getolereerd' in plaats van to worden doorvertaald in het
bewustzijn . (Minnoo 1999' p . 257)
Chicanaliteratuur valt zeker onder het zo invloedrijke paradigms van `representatie' zoals dat wordt gehandhaafd binnen veel cultuur- en literatuurkritiek .
Centraal binnen dit paradigms staat de opvatting dat literatuur een cultureel
product is dat niet los kan worden gezien van sociale processen en de taal .
Hoewel Chicanaliteratuur gezien haar theoretisch en sociaal engagement aan dit
paradigms
voldoet,
ik betogen
dat Chicanaliteratuur
idee van
`representatie'
en wil
daarmee
de gangbare
opvattingen overtegelijk
taal en de
literatuur
problematiseert . Het mestiza-subject gebruikt literatuur niet zozeer om een al
bestaande identiteit to re-presenteren, maar om het Zelf to vormen in het
schrijfproces . Dit worden is uiteraard een talig gegeven, maar niet uitsluitend : in
het moment van transfiguratie verliezen representaties hun vaste worm en betekenis . Dit is hetzelfde moment dat Foucault `rupture' noemde en Nietzsche
`Entstehung'
: het moment waarop geschiedenis en discours openbreken en
transformeren . Ook Anzaldua's concept van `het grensgebied' belichaamt dit
paradoxale moment van verandering waarin relaties en intensiteiten gaan leven
zonder to worden gefixeerd in of als representaties .
Het geciteerd poetisch fragment, waarin de grens tussen Mexico en de VS
wordt voorgesteld all een open wond, is een goed voorbeeld van zo'n performatief moment . De relaties tussen lichaam, thuis, cultuur, landschap en subjectiviteit in dit fragment ontstijgen het metaforische en, in bredere zin, het gerepresenteerde . In deze utopische performance wordt Chicanabewustzijn onrijmbaar
met de idee van het cartesiaanse subject : de mens als een denkend wezen, all
een ontdekker, heerser en duider van de materiele wereld . Iedere poging om een
dergelijke performance to duiden - all een literaire fantasie, een psychische
pathologie, of anderszins - plaatst de performance hiermee terug in een rigide
orde van representatie, waardoor een groot deel van de relaties en intensiteiten
buiten beschouwing blijven . Dit brengt mij terug bij mijn stelling dat performativiteit ook onderdeel moet zijn van de methodologie of hermeneutiek van
de lezer van Chicanaliteratuur . Dit dwingt de lezer om niet alleen de Chicanaliteratuur to spiegelen aan zijn of haar werkelijkheid, maar ook andersom .
Concluderend zou ik de performativiteit van Chicanaliteratuur willen
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opsplitsen in vier aspecten . Deze performativiteit komt ten eerste voort uit de
pragmatische combinatie van verschillende discoursen, handelingen, vormen
van kennis, sensaties, enzovoort . In deze creatieve mestizaje verbleken bestaande
grenzen . Het tweede aspect is de deconstructie van subject-objectrelaties .
Chicanaschrijvers proberen de afstand tussen zichzelf en de cultuur, tussen
leven en tekst, to overbruggen . Zij zijn zowel het subject als het object van hun
schrijven . Deze intimiteit werkt door in de -deconstructie van allerlei andere
binaire opposities zoals natuur en cultuur, het persoonlijk en het politieke . Ten
derde vergt performativiteit een voile beschouwing van materialiteit .4 Lichaam
en landschap vormen hier niet langer de materiele basis van het bestaan of de
objecten van representaties : zij zijn actief in de formatie van subjectiviteit . Ten
slotte beschouw ik Chicanaperformativiteit als een effect van concrete en
permanente grensoverschrijdingen : intensieve transfiguraties van en in woorden
en werelden .

Een chronotope van het grensgebied

De performativiteit van Chicanaliteratuur hangt sterk samen met een specifieke
kijk op de dimensies van ruimte en tijd. In deze paragraaf analyseer ik aan de
hand van Bachtins concept chronotope verschillende temporele en ruimtelijke
figuraties in Borderlands. De chronotope is een constellatie van ruimte en tijd die
dient als organiserend principe in een narratieve structuur . De toepasbaarheid
van de chronotope beperkt zich niet tot wat traditioneel onder literatuur wordt
beschouwd : zij leent zich voor de analyse van literatuur in de breedste zin, dat
wil zeggen, het gehele weld van discoursen . Cultuurcritica Monica Kaup heeft
laten zien hoe de chronotope uiterst hanteerbaar is bij de analyse van tijd en
ruimte in Chicanaliteratuur . (Kaup aooi) Ik zal laten zien hoe dominante Amerikaanse chronotopes door Chicanaliteratuur worden bijgesteld .
In Borderlands worden tijd en geschiedenis onlosmakelijk verbonden met intimiteit en belichaming . Anzaldua's `autohistoria' vertroebelt het onderscheid
tussen het Zelf en de cultuur en verwerpt daarmee het idee van een `kritische
afstand' ten opzicht van het object van studie . (Anzaldua 1987, pp . r3-r4) In
plaats daarvan beoogt Anzaldita het ontwaren en creeren van kritische relaties .
Zij springt vluchtig van de pre-Columbiaanse periode naar de MexicaansAmerikaanse oorlog, en vender naar de twintigste-eeuwse Chicanobeweging .
Haar historische bespiegelingen getuigen van een kritische houding ten opzichte
van wat kennis is, gecombineerd met een ongebreidelde creativiteit om nieuwe
en vergeten verbanden to leggen . In Anzaldua's metselwerk van historische
beelden deconstrueert zij westerse denkvormen door to laten zien hoe die
samenhangen met kolonialisme, imperialisme en nationalisme . Haar transfiguraties van de officiele geschiedenis bieden weerstand aan de plot van Chicano11

nationalisme - de terugkeer naar Aztlan - als ook aan de `amerikanisatie' die
grensbewoners interpelleert als dociele burgers van de VS
Anzaldua's herschrijven van de geschiedenis van Mexico is een goed voorbeeld
van Foucaultiaanse geschiedfilosofie met een sterk feministische en postkoloniale inslag . Anzaldua graaft in het culturele geheugen van Mexico en laat
daarbij allerlei archetypes de revue passeren - hoofdrolspelers in het verhaal van
de koloniale en patriarchale overheersing . Een van de bekendste archetypes in
de Mexicaanse mythologie is la Malinche. Volgens de traditionele overlevering
was zij de persoonlijke tolk en minnares van Hernan Cortez, de conquistador die
de Azteekse hegemonie to gronde richtte . Dankzij la Malinche kon Cortez
`onderhandelen' met de verschillende stammen (lees : hen tegen elkaar opzetten) .
Anzaldua laat zien hoe door deze mythe de inheemse vrouw en haar seksualiteit
symbool worden van onmacht en verlies, la Malinche wordt ook we! `de Mexicaanse Eva' genoemd . (Messinger Cypess i99i, p . 6) De purificatie van de Mexicaanse nationale identiteit valt dus samen met de attributie van minderwaardigheid aan de Mexicaanse vrouw en met de onderdrukking van historische
conflicten en `perverse' affiniteiten . Anzaldua verzet zich tegen dit nationalisme
en presenteert la Malinche als de spirituele voormoeder van de Chicana : een
vrouw met de gave om to reizen tussen woorden en werelden . Anzaldua's
geschiedschrijving wordt dus niet gekenmerkt door verlies en onmacht, maar
door een volhardend geloof in historische verandering en in de magisch-realistische onlosmakelijkheid van taal en werkelijkheid .
Deze worm van geschiedschrijving suggereert een specifieke chronotope van de
grens . Deze grens is Been statische, zoals de geografische lijn tussen Mexico en
de VS, maar veeleer een gebeurtenis die de basisstructuren van ruimte, tijd en
bewustzijn doorbreekt . Anzaldua's feministisch-etnisch perspectief is een essentieel onderdeel van deze gebeurtenis . In haar analyse worden gender en postkolonialiteit elementen van discontinuiteit in de lineaire narratieve structuur van
de Verlichting : het pad van onderdrukking naar bevrijding . De voortgang van
het geciviliseerde (mannelijke) subject wordt hier ontwricht door wat Freud `de
terugkomst van het onderdrukte' noemde : het moment waarop de aanwezigheid-afwezigheid van het verleden in het heden een verstoring van het bewustzijn veroorzaakt. Is de Hegeliaanse weg de dominante chronotope in het westerse
denken, in Anzaldua's werk krijgt de chronotope de worm van een `serpentine
cycle, een immanente staat van verandering . (SaldIvar-Hu!! 1987, p . z) Dit tijdsbewustzijn komt in de buurt van de filosofie van Louis Bergson, wiens werk
sterk is geinspireerd op dat van Spinoza en met name ingaat tegen de Hegeliaanse dialectiek . Bergsons concept duree wijst naar een intuitieve kennis van de
tijd als iets dat niet lineair voortgaat, maar continu wordt. (Mooij zoos, p . i88)
Anzaldua's geschiedschrijving is performatief voor eenzelfde paradoxale tijdservaring waarin vervreemding en intimiteit samengaan . In Borderlands is de
geschiedenis niet langer een vreemd land, noch nationaal bezit, maar veeleer
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een levende entiteit.
Anzaldita's werk behelst soortgelijke transfiguraties in het kader van ruimte .
Het grensgebied wordt in Borderlands een performatief alternatief voor de
westerse metafysische ontologie van `plaats' . Het volgende citaat laat goed
Anzaldua's ondermijning van de ruimtelijke metafysica zien :
I was the first in six generations to leave the Valley, the only one in my family
to ever leave home . But I didn't leave all parts of me: I kept the ground of my
own being. On it I walked away, taking with me the land, the Valley, Texas .

(Anzaldua 1987, p . 37)

Net als in het eerder geciteerde fragment suggereert Anzaldua hier de wederzijdse differentiele constitutie van het subject en haar omgeving . Tot op zekere
hoogte lijkt de chronotope van het grensgebied hier op die van de Amerikaanse
frontier, het utopia (letterlijk : non-plaats) waar de mythische frontier man ineens
het landschap en zichzelf cultiveert, maar tegelijk ook opereert aan de grens van
de cultuur . Amy Kaplan benadrukt echter dat, waar de frontier een onderscheid
tussen centrum en periferie suggereert, Anzaldua's grensgebied niet alleen de
geografische en politieke marges, maar ook het centrum van de natie doorkruist .
(Kaplan 1993, pp . r6-i7) Het grensgebied vormt een kritiek op de koloniaalimperialistische grondslagen van de Amerikaanse frontiegedachte
r
: hij laat de
lacunes in deze ideologie zien en creeert tegelijkertijd een utopische `derde
ruimte' tussen `West' en `niet-West' . (Bhabha i994, pp . 53-5) Het verdrag van
Guadalupe-Hidalgo vormt het historische begin van deze deterritorialisatie van
nationaliteit : toen duizenden mensen van de ene op de ander dag compleet
werden `ontplaatst' (displaced), deed het landschap zich plotseling aan hen voor
als een onderdeel van ideologie en sociaal conflict . (Kaup 1993, p . 29)
De seksualiteit en spiritualiteit van Ia mestiza
Integraal met de zojuist behandelde transfiguraties van tijd en ruimte verweeft
Anzaldua elementen uit de Azteekse en katholieke godsdienst met elkaar, en
brengt daarbij specifieke versies van vrouwelijke spiritualiteit en seksualiteit naar
voren die verloren leken to zijn in de Mexicaanse cultuur . De scheiding tussen
lichaam en geest geldt in Anzaldua's zoektocht als een patriarchale uitvinding die
de ervaring van het vrouwelijke belemmert . De zondigheid van het vlees in de
katholieke leer vormt nog immer een belangrijk aspect van het Mexicaanse leven,
een aspect dat bovendien haar gelijke vindt in het pastorale zuiden van de VS,
zodat de Chicana wel gedwongen is om zichzelf en de cultuur van binnenuit to
transformeren .
Centraal in Anzaldua's theologie staat de slangengodin Coatlique, ooit een van
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de belangrijkste Goden in het Azteekse pantheon, die werd geassocieerd met de
aarde en vruchtbaarheid . (Castillo x995, p . io8) Anzaldua laat zien hoe het
Azteekse rijk op een bepaald punt veranderde van een nomadische stam in een
`rovende staat' en hoe deze overgang samenhing met een onderdrukking van het
vrouwelijke . (Anzaldua 1987, p . S6) Coatlique werd opgedeeld in verschillende
`aspected die bovendien werden voorgesteld als `monsterlijk' : haar dominante
positie werd overgenomen door de mannelijke oorlogsgod Huitzilopochtli.
(Anzaldua 1987, p . 49) Geheel in het verlengde van deze masculinisering van de
Azteekse cultuur werden vrouwen opgezadeld met de schuld van de ondergang
van het rijk .
De Spaanse overheersers slaagden erin om de inheemse bevolking snel to
kerstenen . In praktijk betekende dit dat er lokaal verschillende varianten
ontstonden van het katholieke geloo£ In een proces van syncretisme
vermengden katholieke iconen zich met de Azteekse goden . Zo kreeg de gedegradeerde godin Coatlique een nieuwe toekomst als `heilige maagd' : la virgen de
Guadalupe, vandaag de dag nog steeds beschermheilige van de Amerika's .
Anzaldua beschrijft de relatie van Chicana's met lu virgen de Guadulupe als tweeledig : enerzijds symboliseert zij de traditioneel kuise en onderdanige rol van de
vrouw, anderzijds bevestigt zij christelijke ideeen over moederliefde, zorg en
bescherming in de Mexicaanse cultuur . (Anzaldua 1987, p . S3) Volgens Anzaldua
staat la virgen de Guadalupe bovenal voor de tolerantie voor ambiguiteit die
Chicanas bezitten . (Anzaldua 1987, p . ioi) Anzaldua zet de mythe van la
malinche- `de verraadster' - in een ander daglicht . Haar seksualiteit wordt door
Anzaldua ontkoppeld van de patriarchale mythe en opnieuw in verband
gebracht met Coatlique. Anzaldua celebreert la malinche als bemiddelaar tussen
kolonisator en gekoloniseerde, man en vrouw, aarde en geest (Anzaldua 1987,
pp . G8-G9)

Deze herlezingen van spiritualiteit zijn niet slechts theologische, etnografische,
of artistieke performances . Zij zijn onderdeel van Anzaldua's alledaagse activiteit
van poetische zelfvorming :
I choose words, images, and body sensations and animate them to impress them
on my consciousness, thereby making changes in my belief system and reprogramming my consciousness. This involves looking my inner demons in the
face, then deciding which I want in my psyche . (Anzaldtia 1987, p . 92)

Deze sessies zijn nauwelijks to plaatsen in de quasi-spirituele, individualistische
slachtoffer-psychologie van Oprah Winfrey (ik verwijs hier naar het culturele
fenomeen, niet de vrouw) . Anzaldua beschrijft een eeuwenoude, vergeten vrouwelijke intu'ttie die zij la fdculdad noemt: het vermogen om door de alledaagse
realiteit heen to dringen en de onderwereld van de ziel to bereiken . (Anzaldiia
1987, p . 6r) De substantiering van onderdrukte vrouwelijkheid is een poetische
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aangelegenheid die transities vergt tussen het bewuste en het onderbewuste . Het
gaat hier niet om een dialectisch proces, maar om de worming van de `Coatlique
state', een derde weld dat ontstaat door de virtuele grens tussen het bewuste en
het onderbewuste op to rekken . (Anzaldua 1987, p . 64) Het begrip Coatlique staat
is dus niet gerelateerd aan het individu of aan een coherente nationale cultuur,
maar aan de tussenruimten waarin Zelf en Ander voortdurend in wording zijn.
Hiermee wordt Freuds theorie van de verticale Id-ego relatie, die kan worden
gezien als een internalisering van patriarchate normativiteit, verstoord . Immers,
er is hier Been sprake van negatieve onderdrukking, maar van positieve creatie.
Anzaldua's werk lijkt in dit opzicht sterk op dat van de Franse ecriture feminineschrijfsters, die zich rinds de jaren zeventig toeleggen op de kritische en artistieke uitbuiting van het alledaagse poetische proces .
Als de god Coatlique het poetische grensgebied van de Chicanacultuur representeert, la faculdad de capaciteit om haar hieroglyfische tekens to ontcijferen
en de Coatlique state de psychische toestand waarin deze eeuwenoude identiteit
kan bestaan, dan is de mestiza het nieuwe vrouwelijke subject dat uit deze transfiguraties naar voren komt . Als product van twee culturen en dus gedwongen
om een tussenpositie in to nemen, participeert het mestiza-subject in een problematisering van dualistisch denken . (Anzaldua 1987, p . io2) Anzaldua's gedurfde
poetische proza en haar opmerkelijke inzichten in het psychische leven van
Chicanacultuur brengen niet alleen nieuwe woorden voort, maar creeren
nieuwe werelden waarin de Chicana zichzelf opnieuw kan ontdekken . Deze
queeste is geenszins een strikt persoonlijke, `innerlijke' aangelegenheid, noch
wordt zij begrensd door de toch al moeilijk to definieren Chicanagemeenschap .
Zoals de beroemde eerste woorden van Borderlands duidelijk maken, is
Anzaldua's kritiek weliswaar historisch en geografisch gesitueerd, maar verkent
zij ook de grenzen van deze gesitueerdheid .
The actual physical borderland that I'm dealing with in this book is the TexasUs. Southwest/Mexican border. The psychological borderlands, the sexual
borderlands and the spiritual borderlands are not particular to the Southwest .
In fact, the borderlands are physically present wherever two or more cultures
edge each other, where people of different races occupy the same territory, where
under, lower, middle, and upper classes touch, where the space between two
individuals shrinks with intimacy .

Conclusie

Uit dit laatste inzicht spreekt opnieuw het relationele karakter van Anzaldua's
schrijven . Zij haalt relaties aan die afstanden in ruimte en tijd trotseren, zonder
deze verbanden op een autoritaire manier to claimen . Haar pragmatische
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symbiose van culturele beelden is gespeend van hierarchisch denken en pretendeert Been universele waarheid to representeren . In die zin past Anzaldua's werk
in de gangbare norm in cultural studies het benadrukken van culturele verschillen
in plaats van homogeniteit en universaliteit, met nadruk op de representatie van
verschil . Toch wijkt Anzaldua's werk in een aantal opzichten van dit paradigma
af. Anzaldua begeeft zich op de grenzen van het rationele en het intuitieve, het
betekenisvolle en het utopische . Vanuit dit tussenveld is zij niet alleen in staat
om een scherpe blik to werpen op de cultuur in het Amerikaanse zuiden, maar
kan zij ook `nieuwe' denkbeelden introduceren die de grenzen van cultuur overschrijden . Deze twee elementen zijn niet netjes gescheiden : iedere historisch
gesitueerde representatie verliest zich voortdurend in een worden dat de orde van
betekenis doorbreekt en overstroomt . Anzaldua manoeuvreert op deze chaotische kruising waar zij met nieuwe woorden strijdt voor representatie binnen de
kaders van `Amerika' en tegelijk het utopische worden aanwendt in haar performance van nieuwe werelden .
Mijn doel in dit artikel was om niet alleen over maar ook met Anzaldua's
cultuurkritiek to schrijven . Ik heb getracht om haar kritiek op `Amerika' en
cultural studies to vertalen in een immanente kritiek vanuit mijn eigen positie,
zodat ook mijn analyse een performatieve werking zou krijgen . Daarom is dit
stuk, voor een deel althans, ook een aanprijzing van Chicanaliteratuur
geworden . Naar mijn inzicht is het tot leven brengen van het studieobject een
belangrijk kritisch oogpunt . Dit heeft niets to maken met zoiets als `het met
Chicanas eens zijn', hoewel dit natuurlijk op bepaalde punten mogelijk is .
Belangrijker is het overschrijden van normen die het object van studie veilig op
afstand houden : de normen van representatie, beschrijving en verklaring, waarbinnen de onderzoeker zich een theoretisch gesofisticeerde toeschouwer van de
grillige werkelijkheid kan wanen . Een werk als Borderlands maakt duidelijk hoe
vergezocht en onnodig dergelijke krampachtigheid is . Het laat bovendien zien
dat utopisme, mits in gesitueerde worm, essentieel is voor kritisch schrijven .
Hiermee stimuleert hij onderzoekers naar literatuur en cultuur om hun eigen
onderzoeker-worden to bevragen en to ontdekken hoe dit worden raakt aan het
Andere : het Amerikaans-worden, het Chicana-worden, het literatuur-worden .
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Eindnoten
Ik vermi~ in it artike1 bewust
e term `veramerikanisering', een
term die in Ne erlan wel wor t
gebruikt o m e po litieke en ucturel
1
e
inv oevan e VS in e werel asn
to geven . ` merikanisatia' is a gelee

van e Amenkasnse doctrine van
`Americanization' : e assimilatie van
immigranton in e Amerikasn se
samenleving . Dit Polioeke model
h eeft met name sin s e jaran zestig
aan populariteit inge oet om at velen
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gingen inzien at `Americanization'
voora1 beteken e : J'e aanpassen aan
e normen en waar en van b1anke
mannen . MiJ'n hantoring van het
begrip `amerikanisatie' is gebaseer
op het p1uriforme karakter at
`Amerika' is gaan kriJgenm het licht
van kritische her efinie"ringen waarin
etnische min erhe en, vrouwen, en
h0mosekuIen
s e een plasts kri1'gen .
` merika' en `amerikanisatie' zil'n
A
hier om twee re enen tussen
asnh ingstekens geplaatst . Ten eerste ,
om at it woorm het Nederlans
nog niet voorkomt,; ten twee de
a1s een performatieve geste die e
ma
ask arhei van cu1tuur bena rukt
en e eenziJ'dige, eu rocentrische versie
van `Amerika' confronteert met haar
`
An
e ren' in het bil'zon er e culturen
van e Amerikas .
Volgens Mario Araul'o is e naam
Chicano ontstaan toen inheemse
Amerikanen e naam Mexicanos
uitspraken a 1 s Mesheekanos.
Araul'o 2003)
c
Me belichaamd' wordt hier be oel
Met
een lichameliJ'k, materieel bewustzil'n
waar mnen Zeif en An er, lichaam en
geest vorm en betekenis > niet kunnen
wor n e 1osgekoppe 1 . Chicanaliteratuur
voe t niet het verlangen naar e eenhei van ee n verloren pat riarchaal
thuislan maar staat voor e expressie
en e constructie van een nieuw
`grensbewustzil'n' .
Anzal ua 1987, P 99
Ik geb ruik `materialitoit' hier niet in e
bepe rktomarxistische zin maar zoals
die in science studies wort ge ruikt: als
het materieel- issursieve wor en van e
werkeliJ'khei waarin taa1 niet secun air
is en me ieren maar primair en
constitutie,f Dit samenva11en vraagt om
een performatieve ena ering .
Bara 2003, p .802
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Een brutale
dienstmaagd

Het belang van de
cultuurwetenschappen
Berteke Waaldijk 1

De wetenschapsbijlagen van kranten zijn gevuld met resultaten van natuurwetenschappelijk onderzoek . Ons beeld van
de wetenschappelijke praktijk wordt voornamelijk bepaald
door deze vorm van onderzoek . Voor geesteswetenschappelijk onderzoek in aanzienlijk minder aandacht in de media,
mede omdat het sociale nut ervan vaak wordt betwijfeld .
In dit essay last Berteke Waaldijk zien de geesteswetenschappen wel degelijk een maatschappelijk belang hebben :
zij bedienen de mens op weg naar goed burgerschap .
Vaak wordt het nut van de cultuurwetenschappen ontkend . Het is
inderdaad makkelijk om de humaniora (of geesteswetenschappen) to
beschrijven aan de hand van wat zij niet opleveren : wie op zoek is
naar een mooie carriere of het grote geld gaat geen letteren studeren .
Ook 'mensen helpen' of 'de wereld verbeteren' is onder de cultuurwetenschappers geen gangbare legitimatie . 'Ons snort' onderzoekers
beoefent wetenschap uit intellectuele nieuwsgierigheid en belangstelling . Met een zekere arrogantie denken wij cultuurwetenschappers
stiekem ook wel eens dat we over meer diepgang en schoonheid
beschikken, juist omdat we onze kennis niet direct in beleidsnota's en
patenten omzetten .
Is de keuze voor de studie van cultuur inderdaad het volgen van de
individuele en welhaast a-sociale interesses? Kunnen de letterenstudies alleen in potsierlijke zin maatschappelijk relevant genoemd
19

worden? Cervantes doet dat, als hij in Don Quichot een jongeman
beschrijft die naar zijn beroep gevraagd werd . Deze antwoordde '( . . .)
dat zijn beroep letterkundige (humanists) was ; zijn bezigheden en studies hielden in dat hij boeken voor de drukpers schreef, die stuk voor
stuk van groot nut en niet minder vermaak waren voor het algemeen
welzijn' . Dan volgt een komische opsomming van de zogenaamd nuttige publicaties, die begint met een overzicht van 703 livreien voor
aspirant-hovelingen, om via burleske herschrijvingen van Ovidius en
de oorsprong van een riooi bij Cordoba uit to komen bij de eerste verkoudheid in de wereldgeschiedenis . De jonge geleerde beschrijft hoe
hij dat doet : 'dit steeds met de nodige allegorieen, metaforen en zinnebeelden, zodat het voor de lezer vermakelijk, spannend en leerzaam
tegelijk is . ( . . .) en als bewijs [haal ik] meer dan vijfentwintig auteurs
[aan] : dan ziet U of ik goed heb gewerkt en of het bewuste boek niet
voor iedereen zijn nut kan hebben . (Cervantes Saavedra & Van de Pol
2001, p . 762) Cervantes staat in een lange traditie van spot en satire
over nut van humanistische kennis, denk ook aan Jane Austen over
steriliteit van geschiedschrijving in Northanger Abbey en het schrikbeeld van Edward Casaubon in Middlemarch van George Eliot .
Naast deze meer of minder humoristische schetsen van cultuurwetenschappers en humanistische geleerden bestaat er ook een lange traditie van auteurs die geloven in het nut van letterenstudies . In het
volgende wil ik nader ingaan op de redenering die ervan uitgaat dat de
humaniora essentiele culturele bagage leveren en zo mensen scholen
voor het openbare leven . Een brede opleiding in de liberal arts voorziet, in de woorden van Martha Nussbaum, jonge mensen van de
democratische liberate rationaliteit die nodig is voor waarlijk burgerschap . (Nussbaum 1997, pp . 294-295) De redenering dat de humaniora
voorbereiden op het burgerschap, staat in een lange traditie . Zij grijpt
terug op auteurs uit de oudheid en is vandaag onder andere nog herkenbaar in de discussie over de culturele kennis die nodig zou zijn voor
nieuwe Nederlanders : zonder kennis van het culturele erfgoed van
Nederland of Europa, kan men geen goede Nederlander of goede
Europeaan worden . De studie van talen, geschiedenis, wijsbegeerte
en theologie zou de geest verrijken, mensen bekend maken met een
gemeenschappelijk cultureel erfgoed en hen zo voorbereiden op
burgerschap . (Nussbaum 1997) De emancipatiebewegingen van de
negentiende eeuw (zoals de vrouwenbeweging, en in Nederland die
van de 'kleine luyden') zagen dit scherp in . De strijd om toegang tot
het hoger onderwijs was deel van de strijd om politieke burgerrechten . Aletta Jacobs en Abraham Kuyper begrepen het : zonder toegang
tot de hoogste opleiding waren aspirant-burgers gedoemd tweede20

rangs onderdanen to blijven . (Bosch 2005 ; Grever & Waaldijk 1998)
Ik pleit ervoor dat de geesteswetenschappen in de 21 ste eeuw ook
blijven bijdragen aan actief burgerschap . Het moet volgens mij daarbij
niet gaan om voorbereiding op het lidmaatschap van de nationale mannelijke openbaarheid zoals die in de negentiende eeuw tegenover de
privesfeer van het gelukkige gezin stond . De letterenstudies zouden
moeten voorbereiden op het burgerschap van de 21 ste eeuw : de
gelijktijdige deelname aan verschillende domeinen, zoals de trans- en
sub-nationale gemeenschappen, digitale en geografische verbanden,
gemeenschappen die bij elkaar worden gehouden door gedeelde ervaringen (zoals oorlog of migratie), door liefde voor een bepaald medium,
door passie voor een bepaalde kunstvorm, door gezamenlijke belangen of gemeenschappelijke politieke overtuigingen . Gelijktijdige deelname aan dergelijke disparate gemeenschappen vereist gevoel voor
meerduidigheid, de bereidheid verschillende waarheden tegelijkertijd
to erkennen en regelmatig van perspectief to wisselen . De taal van
meerduidigheid en de relativiteit van alle betekenis is daarbij onmisbaar. In het volgende wil ik bespreken waarom juist de cultuurwetenschappen, en dan in het bijzonder de multidisciplinaire varianten daar
een goede basis voor kunnen vormen .

Dienstmeidenmetafoor

In de middeleeuwse scholastiek werd het onderwijs in de filosofie de
dienstmaagd van de theologie genoemd . In de elfde eeuw werkte
Petrus Damiani (1007-1072) dit beeld uit . Hij schreef dat de artes de
dienstmaagden van de heilige schrift moesten zijn . 2 Kritiek op deze
verhouding van dienstbaarheid werd al in de twaalfde eeuw door de
Spaanse islamitische filosoof Ibn Rushd (1126-1198) in Cordoba
ontwikkeld . Bij wijze van alternatief draaide hij de zaak om en stelde
hij dat de filosoof zijn inzichten nooit ondergeschikt mocht maken aan
die van de theologie . Filosofen konden juist de denkfouten opsporen
die tot onenigheid tussen openbaring en rationaliteit hadden geleid .
(Kurts 1996, pp. 29-40) Volgens sommigen is Ibn Rushds idee van
twee waarheden de inspiratie geweest voor de wetenschappelijke
revolutie die zich in de zeventiende eeuw voltrok, en daarmee ook
voor de Verlichting . 3
De dienstbodemetafoor heeft lang doorgeklonken . Friedrich Nietzsche schrijft in Die Geburt der Tragodie dat de poezie door Socrates'
'onderdanigheid' aan steriele rationaliteit en door de verabsolutering
van het staatsbelang door Plato, is gereduceerd tot dienstmeid van de
filosofie en de moraal, net zoals de filosofie zelf eeuwenlang de dienst21

meld van de theologie was geweest . Brave opvoedkundige functies
hadden volgens hem de ontwrichtende kracht van echte kunst om
zeep gebracht . (Nietzsche 1994, p . 176) Nietzsche gebruikt dus de
beeldspraak - oorspronkelijk bedoeld om goddelijke en menselijke
kennis in een hierarchie to plaatsen - om dienstbaarheid van kunsten
aan het burgerschap to kritiseren .
Kunnen we de positie van de letterenstudies in de 21 ste eeuw nog
steeds begrijpen als die van een dienstmeid? De theologie is niet fanger onze werkgeefster, maar de markt en de politiek laten zich minstens zo sterk gelden . Steden en provincies, beroepsgroepen en
instellingen, meerderheden en minderheden willen dat hun geschiedenis geschreven, hun cultuur in kaart gebracht wordt . Politici vragen
van de historici lijstjes met feiten voor de inburgeringcursussen, van
cultuurwetenschappers kennis over de invloed van migratie op de kunsten, van de kunsthistorici normen voor het aanschafbeleid van het
Rijksmuseum . Het bedrijfsleven snakt naar medievistische wetenswaardigheden over Arthurlegenden om nieuwe films en computergames to kunnen maken . Kennis van jongerentaal en inzicht in de
manier waarop digitaal vermaak beleefd wordt, is onmisbaar voor marketing .
Ondanks zulke verlokkingen en uitdagingen aarzelen de meeste letterenonderzoekers en studenten als ze een al to snelle verkoop van
kennis over culturele uitingen vermoeden . Deze argwaan tegen de
eisen die markt en politiek aan de cultuurwetenschappen stellen, is
ook onzekerheid over nut en bruikbaarheid van de letterenstudies . Zij
wordt op de eerste plaats gevoed door de deftige traditie van letterenstudie als het tijdverdrijf van een elite die met enig dedain neerkijkt op
de toegepaste kennis, vooral wanneer die naar progressieve politiek
ruikt. Maar er is meer . Waar geesteswetenschappers het meest trots
op zijn, zijn immers niet de hapklare eindresultaten van hun onderzoek,
maar de kritische, onafhankelijke, originele en veelzijdige manier waarop zij hun onderzoek hebben aangepakt .
Cultuurwetenschappers plaatsen kanttekeningen en voetnoten bij
overgeleverde betekenissen (denk aan de 25 voetnoten van de humanist uit Don Quichot) . Met dergelijke kanttekeningen wijzen cultuurwetenschappers erop dat culturele uitingen in de ene context iets
anders betekenen dan in de andere . Een goede smack kan tegelijkertijd status en geld betekenen . Verzet tegen de gevestigde orde is altijd
ook een erkenning van de macht van die orde . Een kunstwerk kan
tegelijkertijd zijn tijd weerspiegelen en zijn tijd vooruit zijn, de stadscultuur kan voor de een bevrijdend, voor de ander bedreigend zijn .
Het besef van de verschillende betekenissen van eenzelfde ver22

schijnsel is in de afgelopen jaren systematisch aan de orde gesteld
door nieuwe multidisciplinaire vakgebieden als vrouwenstudies en
mediastudies . Als nouveau riches in de deftige cultuurwetenschappen
kunnen zij zich niet beroepen op de elitaire traditie die stelt dat het
door hen onderzochte object nu eenmaal het mooiste en het beste is
wat er ooit geschreven is (Iiteratuur), gebeurd is (geschiedenis) of
geschilderd is (kunstgeschiedenis) . (Arnold & Dover Wilson 1971)
Beide 'nieuwe' vakgebieden betrekken sociale, technologische,
politieke contexten in hun onderzoek . Mediastudies onderscheiden en
combineren de studie van de uiting in-zich-zelf (film als tekst
bijvoorbeeld), de context van productie (van kunstenaar tot
productiemaatschappij) en de receptie van gemedieerde boodschappen
(hoe interpreteert het publiek, wat is sociale betekenis van media) .
Vrouwenstudies vragen aandacht voor de sociale, de culturele en de
symbolische dimensies van sekse . Elke dimensie vereist een andere
expertise . Het is niet mogelijk to zeggen dat kennis over de ene
dimensie meer of minder waar is dan over een ander aspect . Meerdere
uitspraken zijn tegelijk waar . De waarheden die dat oplevert zijn relatief
in de zin zoals Latour en Harraway het woord gebruiken : feiten hangen
objectief en absoluut of van het medium waarmee zij waargenomen
worden en van de context waarbinnen het object onderzocht is .
(Haraway 1997 ; Latour 1999)

I nterdisciplinariteit

Om dergelijke veelzijdige analyses to maken, moeten onderzoekers
van media, kunsten, talen en culturen dus verschillende vormen van
wetenschap kunnen combineren . Hoe kunnen zij deze verschillende
inzichten samenvoegen zonder to vervallen in de door Nietzsche en
Ibn Rushd verfoeide dienstbaarheid van de ene wetenschap aan de
andere? Ook binnen Letteren treft men hierarchische verhoudingen
tussen de wetenschappen aan - vaak weerspiegelen zij de hierarchieen die de geesteswetenschappen op hun plek zetten . 4
Gm to laten zien hoe binnen de letteren gezocht wordt naar niet-hierarchische interdisciplinariteit wit ik verwijzen naar de biografische studies die studenten vrouwenstudies schreven in een onderzoekscollege
dat ik jaarlijks verzorgd heb sinds ik in Utrecht werk . De opdracht luidde om het levensverhaal van een 'voormoeder' to schrijven . De 'voormoeder' kon een overgrootmoeder, oma of een oudtante zijn, maar
ook een vrouw die in overdrachtelijke zin een voorbeeld of wegbereidster voor de student was . 5 (Greyer 1987)
Het eerste probleem dat de biografes ontmoette, was de ongelijk23

soortigheid van de informatie die beschikbaar is over ervaringen van
vrouwen . Een deel van zulke kennis is to vinden in geschiedenisboeken, dagboeken en brieven, een ander deel komt uit de particuliere
overlevering : herinneringen van kinderen en neven en nichtjes, die zelf
weer vaders, moeders en tantes van de biograaf zijn . Daarnaast zijn er
de aspecten van het priveleven die voornamelijk in fictie zijn vastgelegd . Romans beschrijven geneugten en dilemma's van vrouwenlevens vaak beter dan overgeleverde archiefstukken, of het nu de
ellende van ongewenste zwangerschap of het plezier van een mooi
handwerk is . Zoals Nancy Armstrong zegt : vrouwengeschiedenis
wordt geschreven in fictie . (Armstrong 1986, pp . 347-369)
In de verhalen die in vijftien jaren geschreven werden, zijn weinig
vrouwelijke hoogleraren to vinden, weinig geleerden en veel dienstmeisjes . Er waren oma's, overgrootmoeders en oudtantes die een
deel van hun leven besteedden aan het tegen betaling verzorgen van
de privesfeer van anderen : als kindermeisje, als hulp in de huishouding, als naaister . Sommige voormoeders taalden niet naar een huwelijk - en net als bij Erasmus kon zo'n oordeel ook homoseksualiteit
suggereren -, andere voormoeders taalden niet naar een openbare
betrekking . (Mak 1997) Allen verlangden naar een of andere vorm van
cultuur : muziek, mode, lezen, films, gezelligheid in het cafe . De ervaringen van de 'voormoeders' konden rechtstreeks tegenover elkaar
staan : de een had een grootmoeder die haar man gemist had toen die
als soldaat in een ander land in een oorlog had gevochten, de ander
beschreef het leven van een voormoeder die slachtoffer van die bezetting en terreur was geweest . Studenten spraken met elkaar over oudtantes die ongetrouwd waren gebleven en een verhouding hadden
gehad met een getrouwde man, als ook over een oma die jarenlang
het overspel van hun echtgenoot had geaccepteerd . De privekant van
de koloniale geschiedenis van Nederland werd voelbaar in verhalen
over Indonesische vrouwen die werkten als huishoudsters en bij wie
Nederianders - net als de vader van Erasmus - een kind verwekt hadden . (vgl . Locher-Scholten 2000 ; Gouda 1995)
Voor de studenten die deze verhalen schreven was het, als voor alle
cultuurwetenschappers, de uitdaging om in een presentatie of verhaal
zowel ongelijksoortige bronnen van kennis to combineren, als de
ongelijksoortige posities to presenteren van waaruit de herinneringen
vastgelegd waren . Studenten leerden zien dat het leven van hun oma
tegelijkertijd geemancipeerd en traditioneel kon zijn, dat hun voormoeders zowel bewust handelende subjecten waren als mensen van wie
het levenslot maatschappelijk bepaald was . Zodoende gebruikten zij
expertises van verschillende letterendisciplines - en experimenteer24

den zij met manieren om die expertises met elkaar in verband to bren9 en
Pleidooien voor interdisciplinariteit (en de waarschuwingen tegen
oppervlakkige kennismaking met andere vakgebieden) komen binnen
de geesteswetenschappen daarom zo vaak voor, omdat alle objecten
van letterenonderzoek, niet alleen vrouwenlevens, meerduidig zijn .
Onderzoek binnen de cultuurwetenschappen vereist daarom altijd een
veelzijdig vakmanschap dat in staat is die meerduidigheid onder woorden to brengen zonder deze tot een waarheid to reduceren . Culturele
uitingen verkrijgen hun betekenissen in verschillende contexten . Het
is een task van letterenonderzoekers om to onderzoeken welke contexten van belang kunnen zijn voor het interpreteren van cultuur en
om het aantal mogelijke contexten uit to breiden . Letterenonderzoekers moeten zich daarom rekenschap geven van die veelheid van
mogelijke contexten . Het is niet eenvoudig om dat to kunnen : het vereist een interdisciplinaire grondhouding die moet worden aangeleerd .
Bepaalde historische kenmerken van de humanistische traditie dragen
daar gelukkig aan bij . Tekstgerichtheid maakt alfa's gevoeliger voor
dubbele betekenissen . Het vermeende belangeloze isolement waarin
letterenonderzoek verricht wordt, zou kunnen helpen afrondende conclusies op to schorten . De aandacht voor kunst en creativiteit in onze
faculteit maakt dat gelaagdheid en complexiteit niet lastig, maar juist
mooi gevonden worden . Aan deze veelzijdige competenties kunnen
letterenonderzoekers het zelfvertrouwen ontlenen om opdrachtgevers, afnemers en lezers niet al to snel to voorzien van hapklare brokken met eenduidige onderzoeksresultaten . Moet dit zelfbewustzijn
ertoe leiden dat wij de beeldspraak van de het dienstmeisje verwerpen? Ik denk het niet . Als we de metafoor met behulp van vrouwengeschiedenis in al zijn dimensies heel letterlijk lezen, dan kunnen we
zeggen dat de autonomie en de subjectiviteit van historische dienstmeiden veel groter was dan Nietzsche en Damiani veronderstelden .
Nancy Armstrong maakt duidelijk dat de schrijver Richardson de stem
van het belaagde dienstmeisje Pamela nodig had om in de achttiende
eeuw de moderne roman uit to kunnen vinden . (Armstrong 1987, pp .
108-134) Vrouwenhistorici als Carlson, Poelstra en Henkes beschrijven
de agency en handelingsruimte die Nederlandse dienstmeisjes zich in
respectievelijk de zestiende en zeventiende eeuw, negentiende en
twintigste eeuw toe-eigenden . (Carlson 1994 ; Poelstra 1996 ; Henkes
1995) Mary Poovey toonde aan dat de negentiende-eeuwse gouvernantes symbolisch en feitelijk tussen twee werelden leefden en dus
meer konden vertellen dan hun werkgevers . (Poovey 1988) Dat idee
werd overgenomen in fictieve verhalen als de tv-serie Familie Bellamy
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en Margaret Atwoods The Handmaids Tale . (Atwood 1985) Rachel
Parrenas toonde aan dat hetzelfde geldt voor de vrouwen die uit
Latijns-Amerika en Zuidoost-Azie naar westerse landen reizen om hun
families thuis to onderhouden met het inkomen dat zij verdienden als
dienstbode en kinderverzorgster . (Parrenas 2001) Wie voor anderen
huishoudelijk werk verricht, kent meer werelden, kan beter vergelijken
en kan meer verhalen vertellen . Wat dat betreft is er niet zoveel mis
met de metafoor van de dienstmaagd - cultuurwetenschappers zouden hem kunnen gebruiken als een geuzennaam voor een vakgebied
waarbinnen we altijd zeggen : wacht eens even, aan deze zaak zitten
nog meer kanten .
Het idee dat letterenstudie voorbereidt op burgerschap is gebaseerd
op de gedachte dat de universiteit zelf geen openbare ruimte is . Binnen de opleiding gelden nog niet de harde wetten van markt, politiek
en recht . Hier mag nog geoefend worden, in de beslotenheid van de
coliegezaal is het nog gezellig . Dit ideaal van de universitaire leerschool is prachtig uitgewerkt bij de negentiende eeuwse historicus
Von Ranke, de uitvinder van het historische werkcollege . Volgens Von
Ranke moesten studenten die Geschiedenis studeerden het yak leren
door met hun leermeesters in een seminar bronnen to bestuderen .
Een dergelijk seminar moest gehouden worden in een aparte en
afsluitbare ruimte, waarbinnen de externe gezagsverhoudingen tussen professor en student wegvielen . Op basis van argumenten en
deugdelijke verwijzingen naar het bronnenmateriaal konden leermeester en leerling conclusies trekken uit het materiaal . Zo leerden studenten dat in de wetenschap alleen de speurtocht naar objectieve
waarheid telde . Hier waren rationaliteit en goede argumentatie belangrijker dan status, positie en overgeleverde autoriteit . De tijdelijke vrijheid en gelijkheid tussen leraar en leerling in de geschiedwetenschap
was mogelijk dankzij het exclusieve karakter van de seminarbijeenkomsten . Vrouwen en amateurs mochten er niet bij zijn, want ais
iedereen kon binnenkomen, dan zou de ideate leeromgeving weg vallen . Von Humboldt spreekt in dit verband over 'Geselligkeit' van de
universiteit : het samenleven van leerlingen en leermeesters als meester en gezel in een gilde .
Het lijkt op het eerste gezicht een aantrekkelijk beeld : cultuurstudies
als oefenruimte waarbinnen vrijheid heerst . Is dit de vrijheid en de
onbekommerde studie waarnaar de letterenstudent taalt? Is dit de ideale studeerkamer die Erasmus beschrijft : geluiddicht, zodat het geluid
van kijvende dienstmeiden niet zou doordringen? 6 Is dit de plek waar
Christine de Pizan kon lezen en studeren terwijl haar moeder voor het
eten zorgde? Is dit de Room of one's own van Virginia Woolf, waarin
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een vrouw pas kan schrijven wanneer zij een kamer voor zichzelf heeft
en geen zorgen over financien?
Nee, er is meer aan de hand . Het beeld veronderstelt een tegenstelling tussen beschermde leskamer en openbaarheid . Toekomstige burgers die moeten functioneren in een harde wereld, hebben behoefte
aan een private, veilige oefenruimte . Deze 'oefenruimte' is vergelijkbaar met het domein dat vrouwen uit West-Europese middenklasse in
de negentiende en twintigste eeuw goed kennen : de privesfeer van
gezins- en familieleven . Ook in het burgerlijke gezin van de negentiende eeuw werden de toekomstige burgers geacht to leren hoe zij zich
moesten gedragen . In Frankrijk idealiseerde Rousseau de moeders als
opvoedsters zonder eigen politieke rechten . In de Verenigde Staten
sprak men van Republican Motherhood. (Kerber 1980 ; Landes 1988)
Ook in andere westerse landen werd het gezin aldus een hoeksteen
van de samenleving . Hier voedden moeders jonge mannen op tot
deugdzame burgers .'
Deze opvatting maakte van het gezins- en familieleven een morele
ruimte van verzorging, liefde en rituelen die vrouwen een door buitenstaanders 'ongekende' vrijheid bood - de buitenwereld kon zich letterlijk niet voorstellen dat vrouwen er iets zouden doen dat er toe deed
- dus was er ruimte voor het uitwisselen van recepten, voor de
damesliefde en voor het ontwikkelen van een ideologie van seksesolidariteit. (Kerber 1984, p . 3999 ; Smith-Rosenberg 1986) Het domein
waar jongens tot burgers werden opgevoed, bleef tegelijkertijd het
domein van vrijblijvend geliefhebber . Maria Grever en later Bonnie
Smith hebben prachtig beschreven welke gevolgen die ideologie had
voor vrouwen in de professionele geschiedschrijving . In de beschrijvingen van de privesfeer zien we dan ook dezelfde ambivalentie die
de legitimatie van de letterenstudies kenmerkt : enerzijds onmisbaar
en vreselijk belangrijk, anderzijds vrijblijvend en amateuristisch .
De eenvoudige en binaire tegenstelling tussen de echte wereld van
geld en macht en de veilige haven van liefde en zorg is gebaseerd op
enkele onjuiste veronderstellingen . We weten nu dat de opkomst van
het moderne besloten gezinsleven gepaard ging met het terugdringen
van vrouwen uit het openbare leven . (Davidoff & Hall 1988 ; MacClintock 1995 ; Stoler 1996) We weten nu dat zowel de leefwereld als de
openbaarheid in meervoud gedacht moet worden . Het idee van meerdere openbaarheden - en dus van meerdere vormen van burgerschap
- ontleen ik aan Nancy Fraser in haar feministische commentaar op
Habermas . (Fraser 1990, p . 56) Mensen zijn - of zij dat nu willen of
niet - tegenwoordig burgers en participant in tal van gemeenschappen . Zij participeren tegelijkertijd in uiteenlopende domeinen : private
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en publieke sfeer, in multiculturele mengvormen . Op deze vorm van
meervoudig burgerschap kunnen de cultuurwetenschappen of humaniora mensen voorbereiden . Dat is nuttig .
Berteke Waaldijk is historica . Haar onderzoek
focust zich op comparatieve en interdisciplinaire perspectieven op (post)koloniale en sociale definities van burgerschap en nationale
identiteit . Sinds 2005 is ze hoogleraar Taal- en
Cultuurstudies aan de Universiteit Utrecht .
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Fictieve droombeelden
en reele fictie

Dulcinea del Toboso en de constructieve
functie van Aldonza Lorenzo
Yuri 1Iau

Dulcinea, een van de meest bezongen imaginaire schone jonkvrouwen
in de wereldliteratuur, speelt een essentiele rot in het veelgeroemde
werk Don Quijote de Ia Mancha van Miguel de Cervantes . Yuri Lau
onderzocht het belang van het titeraire personage dat in de roman
alleen bestaansrecht heeft dankzij de grenzeloze verbeelding van Don
Quichot.
Van boerin naar prinses
There was, so the story goes, in a village near his own a very good-looking
farm girl [ . . .] . Her name was Aldonza Lorenzo, and upon her he thought fit
to confer the title of Lady of his Thoughts [ . . .], he decided upon calling her
Dulcinea del Toboso - she being of El Toboso-, a name, to his mind, musical,
uncommon, and significant, like all those he had already bestowed upon
himself and the things belonging to him . (Don Quixote I, ch. 1)'

A1 in het eerste hoofdstuk van Don Quijjote wordt duidelijk hoe onmisbaar een
schone jonkvrouw is voor het dolende ridderschap . Op het eerste gezicht lijkt
het een eenvoudige transformatie die Don Quichot bier toepast : hij leent een
bestaand personage uit zijn eigen omgeving (de boerin Aldonza Lorenzo), en
tovert haar om tot een princes (Dulcinea), die vervolgens logischerwijs enkel in
zijn eigen gedachtewereld en die van de lezer kan bestaan, daar de overige personages haar nooit gezien hebben en eenvoudigweg weinig geloven van de lovende
woorden die Don Quichot haar to pas en to onpas zo liederlijk toeschrijft :
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`Dulcinea is an illusion of Don Quixote's fantasy, crested for the sake of conforming with the requirement of chivalry .' (Trachman 1932, p . 64) Ook volgens
Stern behoort Dulcinea `[. . .) to Don Quixote's mental state, which is essentially
private and unknowable except to the person himself.' (1984, p. Ga)
In dit artikel zal ik echter proberen aan to tonen dat de transformatie en de
figuur van Aldonza Lorenzo waaraan Dulcinea ontleend is, in werkelijkheid vele
malen complexer zijn dan tot nu toe vaak door de critici is aangenomen . Zo
wordt bijvoorbeeld vaak voorbijgegaan aan de symbolische functie van de
naamsverandering die Aldonza-Dulcinea bewerkstelligt in het raamwerk van
Don Quichots krankzinnigheid .2 Daarnaast is het personage Dulcinea, juist
door haar afwezigheid in de belevingswereld van alle personages behalve die van
Don Quichot zelf, een constant aanwezige factor voor de dolende ridder, omdat
hij haar bestaan tegenover de anderen onafgebroken moet verdedigen : `She
[Dulcinea] [. . .] will reign over his life as long as his madness lasts ; that is to say,
until his deathbed .' (Herrero 1982, p . 42) Het belang van Dulcinea in de narratieve structuur van de roman is dan ook to vinden in de veelvoudige situaties
waarin zij door Don Quichot gebruikt wordt, zoals later ook door de andere
personages gedaan zal worden, omdat die inzien dat het fingeren van Dulcinea's
bestaan de enige manier is waarop men Don Quichot kan manipuleren of overtuigen.

Literaire traditie en geheugen

Don Quichot maakt gebruik van zijn onfeilbare geheugen om de anderen van
Dulcinea's bestaan to overtuigen .' De petrarkistische metaforen die in de Spaanse
renaissance zeer overvloedig in omloop waren, worden werkelijkheid voor hem
in de beschrijvingen van zijn geliefde . Zo heeft zij bijvoorbeeld Been haar als
gouda voor Don Quichot Is Dulcinea's haar van goud .4
Het parodieren van deze vaststaande stijlfiguren is een van de manieren
waarop Cervantes de literaire humanistische traditie en de populaire ridderromans van die tijd bekritiseert, daarmee gelijk een nieuwe literaire traditie scheppend. Deze kritiek vindt men overduidelijk terug in alle episodes die door
Dulcinea geinspireerd zijn, waarin Don Quichot haar schoonheid bezingt met
de terminologie die hij opgedaan heeft door to veel ridderromans to lezen (een
discours waarin alle metaforen voor hem gelijk staan aan de realiteit), zoals
Stern bevestigt : `The terseness of his [don Quijote] description leaps out at us
when we compare it to the wordy portraits recorded in the romances of
chivalry. It has the effect of reducing Dulcinea to a grotesque mosaic of sculptural materials.' (Stern 1984, p . 65)
De manier waarop de elementen uit de ridderroman geparodieerd worden,
duidt op een diepgaande kennis aan de kant van Cervantes : zijn held (of anti31

held) past zijn gedrag volledig aan in overeenstemming met de literaire traditie
die deze voor zichzelf als werkelijkheid gerecreeerd heeft en die hij vanuit zijn
krankzinnigheid enkel en alleen als realiteit kan zien .s Het gevolg is dat alle
elementen uit zijn directe omgeving verdraaid worden tot fictieve elementen uit
de ridderroman, en dat bepaalde aspecten geheel fictief zijn en alleen bestaan
voor Don Quichot, zoals Dulcinea.
Het `quijotesque' geheugen van Don Quichot functioneert min of meer als
een pakhuis van thematische en literaire middelen, waarbij het in de toepassing
een creatief apparaat wordt voor het uitvoeren van een literaire transformatie
die de populaire ridderroman hekelt, zoals ook Herrero vaststelt : `Don Quijote's
descriptions of Dulcinea, and Sancho's degrading retorts [ . . .] are an example of
Cervantes' mockery of Renaissance artificiality .' (Herrero 1982, p . 36)
Don Quichot is niet alleen in staat op een adequate en ridderlijke manier
gevolg to geven aan problemen die zich voordoen (geheel volgens de traditie,
maar lachwekkend aangezien hij de enige is die deze regels toepast), zijn literaire geheugen zet het ouderwetse literaire erfgoed om in moderne literatuur,
waarmee hij de toenmalige positie van populaire literatuur ernstig in twijfel
trekt. Hieronder zal ik aantonen dat het personage Dulcinea gebruikt wordt om
deze transformatie to voltooien . Een van de belangrijkste vragen is namelijk,
hoe Dulcinea precies als literair instrument gebruikt wordt en welke plaats zij
in de rest van de roman inneemt . De geTdealiseerde ridderlijke liefde krijgt jets
bespottelijks in de mond van Don Quichot (waarmee Cervantes aantoont dat
veel van dergelijke verliefdheden overdreven en to gestileerd zijn), maar het is
tevens deze liefde die als centrale katalysator voor zijn literaire geheugen
fungeert .
Sancho Panza als brenger van de
onwenselijke werkelijkheid
De functie van Dulcinea beperkt zich niet alleen tot het oproepen van komische
episodes of het bekritiseren van de literaire traditie : haar imaginaire karakter
vervult een constructieve rol met betrekking tot de vriendschap tussen Don
Quichot en Sancho Panza . Zoals hierboven vermeld, ervaart Don Quichot alle
metaforen die in ridderromans gebruikt worden als echt . Wanneer het echter
aankomt op het overtuigen van de andere personages wat betreft Dulcinea,
wordt het duidelijk dat de nobele ridder zelf niet al to zeker is of hij wel in de
werkelijkheid van zijn denkbeeldige creatie gelooft . De personages die gedwongen
zijn de weeklachten en lofzangen aan het adres van Dulcinea met zekere regelmaat aan to horen, uiten hun twijfels openlijk ten overstaan van Don Quichot,
zodat hij, tot het uiterste gedwongen om haar bestaan to rechtvaardigen tegenover de buitenwereld, besluit een periode van eenzame penitentie in to lassen in
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haar naam, opdat er geen enkele twijfel meer kan bestaan over Dulcinea's bestaan .
Na het doorstaan van deze vrijwillige penitentie, is de figuur van Aldonza
Lorenzo voor Don Quichot voorgoed uit zijn geheugen gewist, en bestaat alleen
Dulcinea nog : `During the early part of the book Don Quijote is aware of who
Aldonza Lorenzo is and of why he changed her; but after chapter 25 Aldonza
fades away, and Don Quijote "cree verdaderamente en la existencia de
Dulcinea .ii6 (Herrero 1982, p . 35) De onzekerheid rondom het bestaan van
Dulcinea en het verdedigen daarvan tegenover de andere personages bereikt een
hoogtepunt aan de kant van Don Quichot wanneer hij haar adellijk bloed en
hoge aEkomst moet verdedigen tegenover de hertogin, iets waarin hij uiteindelijk niet zal slagen en wat hem enigszins gedesillusioneerd achterlaat .' Na deze
episode neemt zijn interesse in Dulcinea steeds meer af.
Ook Sancho Panza, die in het tweede deel op zoek moet gaan naar Dulcinea
om haar een boodschap van zijn meester to overhandigen, hecht weinig geloof
aan Don Quichots woorden wanneer het Dulcinea's bestaan betreft : `Well, and
for whom are you going to look for her? For the famous knight Don Quixote
of La Mancha, who rights wrongs, gives food to those who thirst and drink to
the hungry. [ . . .] Neither I nor my master ever saw her .' (Don Quixote II, ch . x)
Toch kent Sancho Panza de boerin Aldonza Lorenzo waarop Dulcinea gebaseerd is, omdat Don Quichot deze naam per vergissing een enkele maal heeft
laten vallen, en het is in het hierboven geciteerde hoofdstuk dat Sancho Panza
deze kennis toe zal passen om zijn meester op `quijotesque' wijze in de maling
to nemen .
Een van de aspecten die door critici vaak als een vaststaand gegeven is behandeld, is het feit dat Dulcinea gebaseerd is op een voor Sancho Panza werkelijk
bestaand personage. Deze wetenschap is van onschatbare waarde voor het
verdere verloop van de roman. Voor Don Quichot zou het voldoende zijn een
denkbeeldige prinses to verzinnen zonder deze verder to baseren op een bestaand
personage, zoals hij wel met meerdere elementen doet . Cervantes heeft Aldonza
Lorenzo echter nodig om Sancho Panza en Don Quichot dichter bij elkaar to
brengen, omdat Sancho Panza als ongeletterde niet het literaire geheugen heeft
om zich een voorstelling to maken van Dulcinea. Zijn verbeelding moet als het
ware met verwijzingen uit de werkelijkheid worden gevoed . Het bestaan van
Aldonza Lorenzo stelt hem in staat de eerste de beste boerin aan to wijzen als
Dulcinea ; iets wat hij zonder Aldonza nooit zou hebben kunnen doen .
Well then, if he be mad, as he is, and with a madness that mostly takes one
thing for another, and white for black, and block for white, as was seen when
he said the windmills were giants, [ . . .], flocks of sheep armies of enemies, and
much more to the same tune, it will not be very hard to make him believe that
some country girl, the first one I come across here, is the lady Dulcinea .
(Don Quixote II, ch. x)
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Sancho zou zonder het bestaan van Aldonza Lorenzo nooit in staat zijn geweest
zijn meester op deze wijze to bedriegen, eenvoudigweg omdat hij het referentiekader zou missen waarmee hij zich een voorstelling kan maken van het personage Dulcinea (hij zou dan eerder op zoek hebben moeten gaan naar een echte
prinses, en die zijn flu eenmaal niet zo gemakkelijk to vinden of to benaderen als
boerinnen) . Het idee om de eerste boerin in zijn zichtveld tot Dulcinea to dopen
kon hij alleen krijgen dankzij Aldonza Lorenzo, die verder geen enkele narratieve betekenis of functie in de roman vervult en die dus feitelijk weggelaten had
kunnen worden door Cervantes (wat waarschijnlijk een van de redenen is
waarom men zich de redenen van haar bestaan verder niet afvraagt), ware het
niet dat deze episode zonder haar niet mogelijk zou zijn geweest .
Het lukt Sancho echter niet zijn meester to bedriegen met de boerenmeid als
Dulcinea, want Don Quichot ziet de werkelijkheid voor het eerst zoals die is : `I
see nothing, Sancho, [ . . .] but three country girls on three jackasses .' (Don
Quixote II, x) En later : `[a]nd as he could see nothing in her except a village lass,
and not a very well-favoured one, for she was platter-faced and snub-nosed, he
was perplexed and bewildered, and did not venture to open his lips .' (Don
Quixote II, x)

Sancho besluit zijn meester ervan to overtuigen dat Dulcinea betoverd moet
zijn, wat het culminerende en beslissende moment van Aldonza Lorenzo
inluidt . Dit is namelijk de eerste `literaire creatie' aan de kant van Sancho
Panza, die voorheen zijn meester voortdurend van de realiteit probeert to overtuigen, en die hem nu voor het eerst, op exact dezelfde manier als hij gewend is
van zijn meester, de realiteit als fictie voorspiegelt . Deze creatie zal hem echter
duur komen to staan, omdat hij zijn `fictie' voortdurend vol moet zien to
houden tegenover Don Quichot, met alle problemen van dien .
[ . . .] his ability to generate a reality for his master which is, after an appropriate exercise of ingenio by Don Quijote, accepted and believed, Sancho went
too far unwittingly laid a trap for himself. [ . . .] He has recreated the crisis situation he so neatly avoided in 1 .31, and is in imminent danger ofpassing the
point of no return. (Johnson i97S, pp . 192-i93)
Ook Auerbach, die in Mimesis hieraan een hoofdstuk wijdt, bevestigt dat `[for
the first time the roles appear exchanged .' (Auerbach 1946, p . 339) Volgens
Johnson staat de identificatie van de boerin a1s zodanig of als Dulcinea gelijk aan
`[a] function of the relationship between Don Quijote and Sancho .' (Johnson
i97S, p. 192) Sancho beweert namelijk Dulcinea de schone jonkvrouw to zien in
de vulgaire boerin, zodat er voor Don Quichot Been andere mogelijkheid rest
dan to concluderen dat zijn zicht betoverd is : `[the malign enchanter that persecutes me has brought clouds and cataracts on my eyes, and to them, and them
only, transformed thy unparagoned beauty and changed thy features into those
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of a poor peasant girl .' (Don Quixote II, ch. x)
Volgens Johnson gelooft Don Quichot dat Dulcinea betoverd is omdat hij
`[d]esperately [wants] to believe the girl is Dulcinea, but because she is Sancho's
creation and not his own, he encounters unconscious resistance .' (Johnson r97S,
p. i97) Deze onbewuste weerstand is een van de beste verklaringen waarom de
ridder zich deze keer niet aan ridderlijke hallucinaties overgeeft . Dit is tevens
het startsignaal voor de verdere `quichotisering' van Sancho (die hierna steeds
minder onderscheid maakt tussen werkelijkheid en verbeelding, hoewel hij
nooit het niveau van krankzinnigheid van zijn meester evenaart) en de langzame genezing van Don Quichot, die na het zien van zijn betoverde jonkvrouw
zo gedesillusioneerd is dat hij de werkelijkheid steeds vaker ervaart zoals die is
(hoewel zijn krankzinnigheid pas op zijn sterfbed volledig verdwenen zal zijn) .
In de bovengenoemde episode blijft Sancho tot het bittere einde volhouden dat
Dulcinea alleen voor Don Quichots ogen betoverd moet zijn : '[t] tell the
truth, I never perceived her ugliness, but only her beauty, which was raised to
the highest pitch of perfection by a mole she had on her right lip, like a
moustache, with seven or eight red hairs like threads of gold, and more than a
palm long.' (Don Quixote II, ch . x)
Dit is tevens het moment waarop Sancho steeds vaker (verkeerd) gebruik gaat
maken van het ridderlijke vocabulaire van zijn meester, zoals hij hier de rode
haren bezingt die als gouden draden uit Dulcinea's moedervlek ontspruiten .
Ontwikkeling of onveranderlijkheid?
Volgens Close blijft Don Quichots beeld van Dulcinea in het tweede deel onveranderd, wat een indicatie zou zijn dat het personage Don Quichot Been enkele
karakterontwikkeling zou vertonen in de loop van het boek : `[h]is mental image
of Dulcinea in no way changed from what it was in early Part I . Therefore, the
romantic thesis that Don Quixote forgets Aldonza in Part II cannot be sustained .'
(Close 1973, p . 252) In deze mening is ook het element terug to vinden van Don
Quijote als een eenvoudigweg `vermakelijk' boek voor de lezer (een zeer goed
uitgewerkt argument in de studie van Close), alleen gaat de criticus wel erg ver
door to beweren dat Don Quichots visie wat betreft Dulcinea onveranderd blijft,
zoals ook Herrero constateert: `[s]uch simplicity is devastating : if Dulcinea does
not evolve, it is because Don Quijote does not develop, and if there is no change
in Don Quijote's character, not only the traditional interpretation of the book
collapses, but even Parker's (and his followers') approach falls too .i8 (Herrero
1982, p. 3r)
Er zijn diverse redenen waarom de door Close geopperde onveranderlijkheid
van Don Quichot niet tot de mogelijkheden behoort . In de eerste plaats is hij
na de betovering van Dulcinea een stuk minder luidruchtig wat zijn ridderlijke
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monologen betreft, in vergelijking tot het eerste deel : hij stelt zich steeds defensiever op tegenover de andere personages . Op de tweede plaats zijn er verschillende argumenten in de studie van Close zelf die de argumenten voor onveranderlijkheid tegenspreken : "Dios sabe si hay Dulcinea o no en el mundo" 9 is
surely not a confession of agnosticism, [ . . .] but a categorical affirmation that
she does exist, with an implication of pious shock that her existence could be
doubted.' (Close 1973, p. aSo)
Deze bevestiging dat Dulcinea voor Don Quichot werkelijk bestaat, is geheel
tegenovergesteld aan het beeld dat de verliefde ridder in het eerste deel, gedurende zijn penitentie, ten beste geeft : `[a]nd I, for my part, reckon her the most
exalted princess in the world . [ . . .] and I picture her in my imagination as I
would have her to be, as well in beauty as in condition .' (Don Quixote I, ch .xcv)
In dit hoofdstuk herinnert hij zich in ieder geval nog steeds dat Aldonza
Lorenzo iets to maken heeft met de mentale constructie van Dulcinea . In het
voorgaande citaat van Close (afkomstig uit het tweede deel) heeft hij de relatie
tussen Dulcinea en Aldonza Lorenzo volledig uitgewist . Het personage Dulcinea
is dankzij de betovering werkelijkheid geworden en heeft de worm aangenomen
van een boerin met een behaarde moedervlek .

Zweepslagen om de betovering to verbreken

Spoedig na de betovering van Dulcinea, in een van de belangrijkste hoofdstukken van het tweede deel, zal Don Quichot zijn jonkvrouw in betoverde
worm in de grot van Montesinos tegenkomen, waardoor zijn laatste illusies
rondom Dulcinea verdwijnen . Het is niet duidelijk of het hier om een Broom,
een hallucinatie of een werkelijke beleving van de dolende ridder gaat, maar
Don Quichot zweert Bat de avonturen in de grot echt gebeurd zijn . Hij ziet haar
verschijnen als de boerin die Sancho heeft aangewezen, en Bit bevestigt de betovering. In deze episode vraagt ze hem om een klein bedrag omdat de nood hoog
is en Bit bedrag kan hij haar niet geven . Het noemen van geld of bedragen komt
in ridderromans nauwelijks of nooit voor, laat staan Bat een edele dame haar
ridder om geld vraagt!
Dit is het moment waarop Don Quichot alle illusies last varen en langzamerhand zijn liefde voor Dulcinea steeds meer als een last gaat ervaren . Zijn
verbeelding heeft na de ontmoeting met de betoverde Dulcinea definitief haar
gefingeerde en ridderlijke beeld vervangen voor een element uit de werkelijkheid (de lelijke en behaarde boerin) . In het begin weigert Sancho geloof to
hechten aan de gebeurtenissen in de grot, maar na een aantal smeekbeden van
Don Quichot besluit hij deze episode toch voor waar aan to nemen .
Toch zal de transformatie of `quichotisering' van Sancho nooit helemaal
voltooid worden . Nadat hij een machtiging heeft ontvangen van de hertogin
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om wethouder van een eiland to worden, schrijft hij in een brief aan zijn vrouw
dat Dulcinea del Toboso in hun stad ook wel onder de naam van Aldonza
Lorenzo wordt gekend, wat aanduidt dat hij nooit geheel overtuigd was van de
betovering. Dit bewijst ook dat hij de directe werkelijkheid nog steeds ziet en
ervaart zoals die is en dat hij op Been enkele wijze de behoefte voelt om ridderlijke avonturen to ondernemen zoals zijn meester . Zijn `quichotisering' is het
tijdelijke product van zijn hebzucht en materialisme, en daarom gelooft hij ook
stellig in de mogelijkheid om over een eiland to regeren . Later, als blijkt dat zijn
gouverneurschap op het eiland slechts een opzetje van de hertogin was, besluit
hij zich loch nog met een zweep to ranselen, omdat dit volgens Don Quichot
de enige manier is om de betovering to verbreken . Sancho doet dit echter onder
betaling voor elke zweepslag, en behoedt zich ervoor zich ook maar een enkele
keer to verwonden : hij ranselt de bomen en gilt daarbij alsof het zijn eigen vlees
is day gegeseld wordt . Don Quichot kan het gegil van Sancho niet aanhoren en
gebiedt hem de zweepslagen to staken . Hij ziet in dal Sancho hem to dierbaar is
en day de betovering helaas niet verbroken zal worden . Dit is het punt waarop
de vriendschap tussen beide een hoogtepunt bereikt, hetgeen duide!ijk worth
voor de lezer dankzij de betoverde Dulcinea, en hiermee komt haar functie tot
zijn eind . Don Quichot is niet langer in staat de last van de liefde voor Dulcinea
to dragen en verkiest de vriendschap met Sancho boven Dulcinea's onttovering .

Conclusie

In de loop van dit artikel heb ik getracht de belangrijke narratieve functie van
Dulcinea en Aldonza Lorenzo to belichten, vanuit het perspectief van de interactie tussen deze twee personages, de een denkbeeldig en de ander werkelijkheid .
In Don Quijote de la Mancha zijn verscheidene passages to vinden die zonder deze
twee figuren, en in het bijzonder Aldonza Lorenzo, niet hadden kunnen plaatsvinden en die het Sancho mogelijk maken zich in de denkbeeldige wereld van
zijn meester to verplaatsen . Ook de ontwikkeling van het personage Don Quichot
en diens visie op de werkelijkheid zijn onlosmakelijk verbonden met het bestaan
van Dulcinea . Het constante spel tussen werkelijkheid en verbeelding en het
verhaal dat zich continu tussen deze twee polen blijft bewegen, worth op een
zodanig goede manier door Cervantes uitgewerkt, dat het de lezer van Don
Quijotevoor altijd zal blijven `quichotiseren' . Mede dankzij de nauwelijks afgebakende dimensies tussen realiteit en illusie, zal het boek haar lezers in de toekomst
blijven overweldigen en wordt het bijna onvermijdelijk na het lezen van het werk
niet zelf in een Don Quichot to veranderen, om de wereld to overtuigen van het
bestaan van reele illusies, waar de jonkvrouw Dulcinea er een van is .
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'ge 1ooft hi1' werkelil'k in het bestaan
van Ducinea .' eigen vertalin g
In e tiJ' van Cervantes stop et
orP E To oso gemeen een
ais een olwerk van zogenasm e
moriscos . Dit waren oorsPronke il'k
mosliras die gewongen waren zich
tot het christen om to ek eren.
Het `schone' en `a eliJ'ke' 1 oe at
Dulcinea voIge ns Don uic of zou
ezitten, kri'Jgt ier oor een no g
komischer ge halte . Voormeer over
moriscos in El To oso zie het artike1
van Rios-Camacho (2003) . Vogens
1
Stern Al onza emerges, not only
as Dulcinea's alter ego, but as her
antithesis. Herhumble origins belie
Du1cineas' nobility, her suntanned
skin Du1cinea's whiteness, her
physical strength Du1cin ea's
gentleness, and her brazenness,
Dulcineas'modesty' Stern 1984,
pp . 65-66)
uichof il' t
volh ouen at Dulcinea van oge
afkomst is, want aar goe e wer en
`vera eli1'ken' het 10e wasrmee hi j
volge ns Close : ampli ies with this
argument that virtue an beauty
in a woman who has 'quality' o
lineage and, perhaps, moral calibre)
make her to all intents worthy

of the very highest rank, even if
she does not literally possess this .'
(Close 1973, p . 251
s
studies
influential
'Parker,s
were very
or two reasons . They show to a
new generation of critics that a close
attention to the text the practice of
scholarship) is an essential requisite
for a responsible approach to literary
work ; they also initiate a direction
o no-nonsense, irreverent reading
o the uilote which is the basis o
some of the most important modern
interpretations of Cervantes
masterpiece .' Herrero 1 982, p . 31) .
9
`Alleen Go weet of er een Du1cin ea
in eze wer e1 estaat of niet.'
eigen vert.
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De Gro e
Ver a evan
Koen Peeters
Willem Bonger & Jaap

ab r

Fotografie familiearchief Koen Peeters

Koen Peeters (i9S9), schrijver van zeven romans, een poeziebundel en theater, is misschien wel zeer postmodern . Zich
verschuilend achter zijn verzamelingen en personages probeert
hij zijn land, Europa en de wereld to begrijpen en begrijpelijk
to maken. Daarvoor mag alles uit de kast gehaa!d worden : van
Ons Lieve Vrouwke tot Zuid-Amerikaanse indianenrituelen
tot Uluru . In een tijd waarin de Grote Verhalen prise verklaard
zijn, durft Koen Peeters er, zonder hoogmoed, nog wel enkele
to de!en met het publiek . Verhalen van een schrijver die Belgie
graag ziet als een huffs waar de deur open staat .'
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De Poezie
Ik ben van plan om vijftien boeken to schrijven . Nu zit ik aan acht, denk
ik. Ik heb wat kleine prullekes, die tellen niet mee . Het boek dat Kamiel
Vanhole en ik samen schreven tel ik wel mee .2 Ik dacht : het gaat misschien
rapper vooruit als ik zo'n klein poeziebundeltje schrijf. Dat is de eerste
reden . De tweede reden is even pragmatisch,
het klinkt belachelijk, maar is wel waar : ik
koop met name nogal wat boeken en had Been
zin om er nog een boekenrek bij to zetten .
Poezie neemt minder ruimte in beslag, poezie
is `dunner' .' En nu de ernstige redenen : door
mijn werk voor DWB lees ik ook poezie a1s
lector,4 en ook daardoor begon ik of en toe
poezie to kopen . Uiteindelijk leek het me
wel eens interessant om poezie to doen . Ik zit ook veel in de auto, dat is
nog een andere - minder ernstige - verklaring . Voor mijn werk moet ik
veel naar Brussel en Antwerpen en 's morgens in de auto vallen - sours
- de heldere dichtregels mij gewoon toe . Zo begint de bundel ook, Fijne
motoriek (zoo6) .5 Zoals jij daarnet die GDS zag op een nummerplaat,b zo
zag ik een aantal medeklinkers van Fijne motoriekvoor mij verschijnen op
een nummerplaat . Trouwens, een van de redenen waarom Nederlanders
jaloers moeten zijn op Belgen, zijn onze nummerplaten : daar kan je veel
gemakkelijker woorden van maken dan jullie .7
We hebben niet zoveel files als jullie in Nederland, maar toch genoeg our
met poezie bezig to zijn . Nota bene, ik zeg niet dat ik al mijn gedichten
r De hiern
o er afge ruk to Ve rhalen zijn een selectie uit het ge ele interview .
gehe1e
interview is to lezen op e w ebs
Vooitvan ys wwwt jsc
i hriftvooys nl Dze
e noot i s
nog eenyouig to kraken .
2 Bellevue/Schoonzicht r997 . Een boek over e nieuwe kunst van het wan elen door
Koen Peeters en Kamiel Vanho1e .
o zie.
ue o Int ss n kopt hij~
3 Peeters bezit in er as ee m n' ke kast vol unne bu n e1s pe
echter ook verzame1de werken en die zi'n
weer
ik
.
Du
s
~
problee m is niet opgelost .
4 Dietsc e Waran e Bel ort een literair ti>'dschrift met Peeters in de kernredactie .
r enc t, zeven uur ertig' . Di
S De un e1 egintmet het geis ht `Autora ioweet
icht
is
t
e
lezen
a1s
het
ve
rs1ag
van
een
vroege
auto
ri t .
ge
6 De letters GDS trofen we aan op ee n n mme rP1 aat m een tunnel on er e Sch e e.
Sours ziljn letters 1'e gi s, sours vormen die letters een boek en vormt at boek )'e gi s .
7 De l'alo ezie is binnenkort niet meer n o ig . het Nederlan se nummerPa1 atsYsteem
i
s ac
r hebbn
elnokw"rietslka . Wan neer
gaat veran eren . Hierdoor zul
het eerste kenteken uit e nieuwe serie precies va n e persen roIt, wor t geheim
ge ou en .
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in de auto geschreven heb, maar Ben deeltje
wel. De wereld verschijnt mij prettig en
transparant 's ochtends, en ik verwerk meteen
de heldhaftigheden die ik 's nachts heb
verricht.
Plus ook iets anders . Acacialaan (2001)
schreef ik toen mijn wader pas gestorven was
en dat heb ik verwerkt op die manier . Plots
sterft dan ook je moeder en denk je : welk
monument kan ik nu oprichten? Ik kan toch niet opnieuw gewoon Ben
boek schrijven? De dood van mijn moeder `grog' eigenlijk makkelijker in
poezie. In die zin heb ik mijn bundel ook geschikt : het `gaat' over iemand
die autorijdt en werkt - ondertussen sterft zijn moeder en hij valt terug
in die herinneringen van vroeger.8 Op het erode is die man getrouwd en
drinkt hij wijn samen met zijn vrouw . Redelijk verhalend dus, en ook niet
uitgebeend . Excuseer, ze zijn tenslotte geschreven door iemand die proza
schrijft .

Het Proces
Ik schrijf zoals een boom groeit : de stam groeit vanuit het midden en
wordt dikker.' Organisch . Je kunt zeggen: het werk begint dus als een
plant, maar eigenlijk weet ik niet eens of dat biologisch correct is . Rond
die eerste schetsjes groeit dan een kern . Ondertussen heb ik nog andere
thema's die ook op hun manier in de groei schieten . Ik begin nooit
vooraan en ik eindig nooit achteraan . Mijn Grote Europese roman° is
begonnen met een verhaal dat zich afspeelt in Brussel, een chemische
fabriek die brandde, en dan iets over insecten, iets over Lissabon en
dan bouw ik brugjes daartussen . Vanuit een kern naar buiten . Zo had
ik een hoofdstuk geschreven over de Belgische mythologische kunst, en
een over facteur Cheval" en ik verbind die hoofdstukken nadien met
elkaar. Precies Bender grog het met Het is niet ernstig, Mon Amour (i99S) :
ik had geschreven over mijn vrienden van het IRC en al onze exploten,
In de bundel vooral in de ryclus met als titel 'Jack-Op', Ben snoepgoedmerk .
Het hier beschreven groeiproces van bomen klopt grosso modo met de
werkelijkheid.
ro Zie hiervoor ook het Grote Uerhaal De Toekomst . Wij beweren niet dat De Grote
Verhalen in de afgedrukte volgorde gelezen moeten worden .
II Het betreft bier facteur Joseph Ferdinand Cheval (Charmes-sur-PHerbasse, 19 april
1836 - Hauterives, 19 augustus 1924) . Deze eenvoudige postbode bouwde met zijn
blote handen Het Ideaal Paleis . Raadpleeg hierover De Postbode (1993) van Koen
Peelers, bekroond met de NCR-prijs .
8

9
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en zo woekert dat verder. Op een bepaald
moment kwamen er twee studenten our
mij to interviewen' 2 en ik vertelde ze over
het drama van de veelbelovendheid van de
jeugd. De gedachte dat je jong bent en je
denkt dat de wereld op je wacht, maar dat de
klok ondertussen tikt. Die richtingloosheid,
dat er niets gebeurt maar dat je vooral veel
ongestructureerde energie hebt: daarover ging
het. Toen zeiden die twee jonge gasten : dat is wat Nescio in Titaantjes zegt .
Ik had Nescio niet gelezen en men ik hem direct erna - ademloos - las,
kwam dat evident in het boek, zo basic is het . Als je goed leest, dan is een
hechte constructie zichtbaar, als je niet goed leest dan zeg je : die Peeters
harkt alles bij elkaar . Beide hebben gelijk, trouwens .
Ik begin altijd in handschrift, krabbelen op lose papiertjes, die ik achter
mekaar plak, dan tik ik die in en bewerk ik die terug . Dat gaat zo'n twaalf
keer op en af. Mijn Grote Europese Roman is op dit moment zo'n stapel .''
Uiteindelijk schiet daar niet veel van over. Dus : proza is twaalf keren van
computer naar manuscript . En poezie is exact het dubbele : vierentwintig
keer. Bij proza denk ik over elke zin en elk woord, maar bij poezie is het
over elke spade en elke komma en elke punt . Queue misere!

De Grote Verhalen
Ik ben zelf absoluut niet gelovig, maar onze kinderen zijn allemaal op
christelijke of katholieke scholen en ik vind die bijbel- of evangelieverhalen
fantastisch .'4 Dat is zeer straffe literatuur, niet zoals ze neergeschreven
werden, maar gewoon de story. Als mijn kinderen het huffs uitgaan en ze
hebben het verhaal van de verloren noon mee, dan ben ik gerust als wader.
Dat snort schema's, beelden, die rijke metaforen . Ik wil die ook heel graag
of en toe misbruiken in mijn boeken . Als bij mij een haan kraait, is dat
omdat er iemand verloochend wordt, natuurlijk . In die zin is het spijtig
dat deze wereld enigszins ontkerstent . Die verhalen maken deel uit van
onze cultuur, misschien zelfs van de essentie van de Europese cultuur . Wat
voor mij geenszins betekent dat in de Europese grondwet moet staan dat
wij christelijk geTnspireerd zijn, alstublieft nee, en in Amerika is trouwens
zelfs het omgekeerde bezig . Maar ik vraag me sours of wat de verhalen
12

13
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Het betrof Geert Bue1ens en Harold Pohs . De her en waren echter geen stu enten
meet.
Peeters h oudt zi)n hand zo'n ertig centimeter boven etae
De kin eren waren erei
un eigen school met hand en tan to vere igen .

zijn die kinderen later meekrijgen . Is dat de
Lion King, van Disney? De iconografie van de
games enzovoort? Dan wind ik het niet erg dat
bij ons in de lagere school elk kind een uur
godsdienst krijgt . Heel saai - ik huiver als ik
eraan terugdenk - maar hoe krijg je anders
dat verhalen-infuus binnen bij die kinderen?
Ongetwijfeld zijn er ook andere zinvolle
verhalen boor, maar ik wantrouw Kabouter
Plop; een van onze slechtere Vlaamse exportproducten . Misschien vanuit
een verkeerde agenda, maar ik mis de oerverhalen . Als antropoloog wind ik
rituelen natuurlijk ook heel interessant . Soms hebben mensen de behoefte
om een ruptuur aan to geven in hun leven. Dat snort schema's komt ook
voor in Mijnheer sjamaan (2004) : jets met vuur waar men rondwandelt,
net als de Aboriginals in Australie.'S Interessant om zien hoe `primitief' wij
zijn, en vooral hoe `verstandig' die mensen Binds zijn, hoe gaan zij om met
levensfuncties en -fases?
Ik ben natuurlijk walgelijk postmodern als ik zeg : `Wel leuk dat de
kinderen die verhalen meekrijgen' . Niet dat ze praktiserend zijn, maar
verhalen, schema's, metaforen, beelden. Zo'n beetje shoppen, een beetje
hier en een beetje daar, en straks nog wat New Age en dat snort flauwekul .`G
Misschien verschuiven mijn boeken van ironisch naar melancholisch,
misschien word ik oud . Dat er toch stilaan een ander verhaal in
bovendrijft, merk je ook in de eindnoten bij Mijnheer sjamaan . In het
begin vrolijk-ironisch, maar op het einde - heb ik me laten vertellen - kun
je toch niet goed meer uitmaken van ja, misschien gelooft hij toch wel wat
hij hier zegt .

De Zuurstof
Schrijver worden? Ik voelde de sterkste opstoot toen ik Walter van Den
Broecks Briefaan Boudewijn (1980) las. Oorspronkelijk kom ik uit de
Antwerpse Kempen, uit Turnhout, en dat boek was het eerste waarvan ik
voelde : tiens, die auteur beschrijft exact de wereld waarin ik opgegroeid
ben. Ik realiseerde me: je kan in literatuur iets doen met het universum
waarin je je toevallig terugvindt . In die tijd zat ik in een ironische
rS Misschien ziljn wi1' aborigina1s en trachten wi1' ook, met een lic t wanh opige
verbeel ing, het landschaP heilig to verklaren . Bil' mooie zonsopgangen ziet men
sours toch achtentachtig engelen achter wolken trompetteren?
i6 Niet voor niets spreekt een van e grootste theoretici van het postmo ernisme ,
Lyotar van 'la m esm'tarecit
e
s', het ein e van e Grote Ver aen .
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vriendenclub die IRC heette en die bestond uit
studenten, net werkenden en vooral werklozen die
in Leuven waren blijven plakken." We hadden last
van het gevoel dat we de wereld moesten verwittigen
van ons bestaan . Ms je dat banaal vertaalt, is dat een
zucht naar beroemdheid . Celebrities! Wij wilden
bewijzen : wij zijn hier, weet dat dan toch, wilt
u toch alstublieft luisteren . Ik schreef voor mijn
vrienden stukken over bijvoorbeeld Linnaeus en
Darwin, het museum van Tervuren en postzegels .
Allemaal bijzonder bangle onderwerpen die ik
omwerkte naar conversaties en zo is mijn eerste boek ontstaan .i8
Af en toe ontmoet je - als lezer - een auteur waarvan je denkt :
dit is zuurstof. In plaats van jaloers to worden denk je : ik moet dat
godverdomme ook kunnen . Een boek zo schrijven. Als je dat slecht doet,
ben je een epigoon . Als je dat goed doet, schrijf je je eigen boek. Elsschot
is zo'n auteur, met zijn trefzekere, ironische, sours cynische stijl . En
natuurlijk Boon : onze grootste Vlaamse auteur. De kapellekensbaan had
ik vroeger al eens gelezen, maar als schrijver wilde ik dat boek spiegelen
in een eigen boek . Op die manier is De kapellekensbaan gespiegeld in
Acacialaan. En Het is niet ernstig, Mon Amour is een spiegeling van het
oeuvre van Herge' 9. A propos, Joyce deed hetzelfde met Ulysses.

De Potlatch, De Viamingen
en De Walen
De potlatch is een systeem dat bestaat in sommige indianenculturen2O
en in Zuid-Oost-Azie - bij de zogenaamd primitieve volkeren dus - die
leven van landbouw en veeteelt . Typisch voor de afhankelijkheid van
landbouw is : je moet altijd teveel produceren, want er zou een dierenziekte
kunnen uitbreken, of je kan peck hebben met het weer . Dus kweken zij
bijvoorbeeld varkens, koesteren die zoals wij onze teckels en Chihuahuas
en op een bepaald moment zijn er teveel varkens . De rijkste man - die
met de meeste varkens - deelt dan mee : het is feest . Iedereen zwelgt in het
varkensvlees, er is zelfs zoveel dat ze het niet opkrijgen, waardoor het vlees
i7 De ges hiensvac

Independent Research Center vin en we in e roman Het is niet
ernstag~ Mon Amour. We moeten eze roman lezen .
r8 Conversataes met K. (1988) . Bekroon met e Nieuwe-Yan gprli's .
r o n e r het
19 Georges Remi Etter ee , 22 mei 1907 Brussel, 3 m asrt 1983) scheef
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On er an ere a Kwakiutlmianenm Noor -Amerika .

bederft . Nadien leven de mensen weer heel sober,
tot er weer teveel varkens zijn en de rijke man weer
iedereen trakteert en zo gaat dat door ad infinitum .
Eigenlijk een heel dwaas, zogenaamd primitief
systeem, dat je kunt omgooien door koelkasten to
introduceren . Tot een antropoloog komt uitleggen
dat her eigenlijk niet gaat over verspilling, maar
wel over expressie van rijkdom . De rijke man kan
bewijzen dat hij rijk is en verplicht die arme mensen
ook aan hem. Hij bevestigt zich.
In ons zeer rationele, rijke Westen hebben we zeer
gelijkaardige systemen : onze landbouwoverschotten worden sours ook
letterlijk vernietigd en opgestookt of op de vuilnisbelt gegooid, sours
worden ze uitgevoerd naar de Derde Wereld waar ze de plaatselijke
economie verpesten. Op die manier drukken wij in Europa net zo
onze rijkdom uit . Er is zelfs een koppeling mogelijk met het systeem
van `Belgie' . De rijke, zelfgenoegzame Vlamingen verzorgen met luid
commentaar geldstromen naar Wallonie en roepen dan dat het een
schande is dat zij moeten opdraaien voor die achterlijke Walen . Zij, de
aanhangers van de N-VA en het Vlaams Belang 21, zijn dan ook voor het
opsplitsen van het land. Maar tegelijkertijd vinden zij het felt dat Wallonie
zo afhankelijk is van Vlaanderen fantastisch, omdat ze bedoelen : kijk eens
wat een verspilling en wij rijke Vlamingen kunnen dat . Op die manier
bevestigen ze, vanuit hun kaakslaggevoel, hun superioriteit ten opzichte
van die arme volksstam der Walen .
In die zin is Belgie ook een interessante mythe . Je hebt die Vlamingen
en die Walen en die moeten samenleven . Eigenlijk horen die niet samen
en eigenlijk verstaan die elkaar al 175 jaar niet . Belgie valt uiteen sinds het
bestaat. Ik vind het heel interessant als artiest our met zulke noties our to
gaan. Het feit dat we niet een cultuur zijn, dat is perfect zo . Misschien
moet je kunnen leven in een huffs waar de deur openstaat . Misschien
moet je niet die onzinnige zoektocht telkens opnieuw opzetten naar
`zuiverheid' en `identiteit' . Het is ook wat Salman Rushdie zegt, opnieuw
zeer postmodern : kunnen leven met onzuiverheid . En ook een opdracht .
Daarom, Nederlandse vrienden, is trouwens Brussel de hoofdstad van
Europa, omdat het zo'n vreemde, lelijke, pretentieloze creatuur is . Onze
sterkte is juist het medieren, het bemiddelen . Wij hebben niet eens een
eigen karakter, wij moeten dus gastvrij zijn . Als je hier je centrum uitroept,
21

N-VA o twel Nieuw-Vlaarose Alliantie, is een Vlaams-nationalistischearti'
p~ . Vlaams
Belang is e opv o 1ger van he t a am s B lok, e gro os
t to nat ionalistische pa~
rti' in
aan eren.
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dan tries je niet voor de Franse cultuur en tries
je niet voor de Germaanse cultuur . Loodgieterij
noemen wij dat, niet rechtlijnig zijn . Ik heb ergens
in een boek ook het voorbeeld gegeven van ons
koningshuis : een licht ridicule schepping, archaisch
en feodaal en toch zo charmant als een kinderboek .
Onze koning had iets tegen abortus . Op een bepaald
moment wordt voor de abortuswet gestemd en
Wilfried Martens, eerste minister toen, zei : oke, we
maken onze koning twee dagen geen koning, gezien
de onmogelijkheid om to regeren . De wet wordt
gestemd en daarna komt hij gewoon terug .z2 Voorbeeld van katholieke
hypocrisie en tegelijk van een sprookjesachtige schoonheid waar de wijde
omwereld jaloers op mag zijn . Dat snort schoonheid hebben jullie in
Nederland niet . En let op, er wordt hier ook flunk wat gelachen met ons
koningshuis en tegelijk zetten we ze liefdevol op onze koekjesdozen . In die
zin is Belgie een goed vaderland . Wij zijn ongelovige, ironische patriotten .
Wij zetten de Belgische vlag op de dweil .2j Wij zijn niet trots op ons land,
wij `citeren' slechts dat vaderland en dat is een hele goede manier om om
to gaan met naties .
Het Sjamanisme,
De New Age
In Siberische culturen heb je de figuur van de sjamaan, zo'n beetje een
halve gek. Af en toe gedraagt-ie zich vreemd en iedereen luistert : Ah,
onze God, of Iemand Binds, heeft een boodschap voor ons . Doordat hij
medium is, kan hij zelfs door zijn kracht mensen genezen . De priester bij
ons is eigenlijk ook maar een sjamaan, ook een man in een gek .
deedHij
haalt boodschappen van God binnen en vertelt die aan de gemeenschap .
Een goede vraag is : kan een schrijver dat ook? Medieert de schrijver
ook op die manier? Vertelt hij ook verhalen in wartaal - maar die toch
goed klinken? Misschien is dat meteen de definitie van fictie : het is niet
waar, maar het klinkt wel goed . En ook de definitie van bijvoorbeeld
22 Op
O a ap ril t99o wer het wetsvoorstel door het Belgische parlement goe gekeur en
wer a ortus on er epaal e voorwasr anniet meer straaar .De wet ken e een
woelige o ntstaansgesc hie enis, g met als hootopu nt e koningsc risis van 1990 . De
aanlei ing van eze crisis was e weigering van Koning Bouewi)'n om eze in zi)jn
oge n immnre1e wet, ie volge ns hem moorIegitimeren z ou, to on ertekenen .
23 Deze dweilen igu reren in het ge icht `Het slechto ge zelschap at sc hri1'ver s zi)nm
Fi 'ne Motorie .
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godsdienst : ook al is het niet waar en is het een
leugen, het is verdomme goed verteld . En vooral :
het werkt . Soms worden mensen genezen door die
halve gek . Zo geloof ik zelfs in de helende kracht
van poezie . Je weet niet hoe het werkt, ik kan het
ook niet honderd procent uitleggen, maar het heeft
wel een effect . En in die zin heb ik ook bijgeleerd
door Mijnheer sjamaan to schrijven . Vroeger was
ik geneigd om gemeen to discussieren met mensen
die me vragen naar mijn sterrenbeeld . Ik voel mij
daar zelfs door beledigd . Terwijl die mensen willen
weten : hoe is jouw zelfbeeld? En vooral delen ze ook mee : ik vind zelf
dat ik waterachtig ben, en daarom noem ik mezelf Vis . Het is zoals in
een versleten, onduidelijke spiegel kijken, je ziet wat je wilt zien . Of als
we aan het winkelen zijn : kijken we in de etalage naar de kleren die daar
hangen of kijken we ook naar onszelf? Of alletwee . Kijken we door onszelf
naar die kleren om to weten wie we zijn . Wie kan ik zijn? Hoe kan ik
overkomen? Op zich, New Age, ik word daar nog altijd redelijk kwaad van .
Mensen die niet in God geloven, maar wel in ufonauten, of het ietsisme,
hoe kitscherig allemaal . Als je zegt dat er meer is, noem het dan fatsoenlijk
God of zo, niet ufonauten of `iets' . In die zin heb ik wel sympathie voor
mensen die gelovig zijn, want die zien tenminste iets . Dat staat ook in
Mijnheer sjamaan: ik heb lang geleden ooit geloofd, dus ik zie nog steeds
exact de contouren van dat gat . Ik voel dat nog zelfs, en als mensen sterven
dan zie je exact wat er vroeger inzat . Ik heb een hekel aan dat belachelijke
- excusez-le-mot - postmoderne assemblage-gedoe van : ik ben wet
sjamanistisch, maar ik ben ook vegetarisch . Terwijl de sjamaan, die slacht
de kip en sprenkelt het bloed in het rond . Dus zit niet iets to verzinnen
met een onnozel sjamanentrommeltje .
Ik schrijf in Mijnheer sjamaan over die cursus die ik volgde .24 Ik zat daar
tussen bijna allemaal vrouwen, moest de aura voelen bij vrouwmensen bij
wie ik absoluut geen behoefte had de aura to voelen . Ik voelde niets . Wat
kom je hier doen, vroegen ze me, want ze voelden ook niks bij mij .
Toen ik zestien, zeventien jaar was - ik schaam me nog steeds - las ik over
astrologie, Mellie Uyldert enzo .25 Ik tekende tarotkaarten over, ik studeerde
op die onnozele onzin . Pas toen ik in Leuven ging studeren, gooide ik dat
monter van me af.
24 Een cursus sJ'amanisme die tot de titel Master Practitioner 1ei e . Inclusief hand- en
auralezen .
25 Een ekend astrol oge, lnmi e1s biJna een eeuw ou zie . Jas rrmge n . Schreef over
kcouters ge neeskrachge
ti kuir ' en en ito stenen .
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In mijn boeken wil ik met dat snort zonden, fases,
herinneringen afrekenen . Ik heb bijvoorbeeld tot
mijn eerste studiejaar in Werchter gewoond, toen
zijn we verhuisd naar Turnhout, die `Jack-Op'-cyclus
in Fijne Motoriek gaat over die Werchter-periode en
de honderd herinneringen die ik nog van men had .
Ik heb de behoefte our die periodes zo of to sluiten ;
over Werchter hoef ik nooit meer to schrijven . Over
Turnhout, toen ik daar ben beginners worsen, moet ik
ook nog iets schrijven : uitklaren, opruimen, ritueel
verbranden zeg maar. Over mijn IRC-periode heb
ik geschreven, hoef ik ook niet meer to doers. Over het feit dat ik nu die
reizen maak enzovoort, dat is ook in orde . Ik kan op die manier periodes
wegschrijven, dan kan ik dat vergeten .

De Toekomst
Sinds enige tijd rein ik of en toe voor mijn werk bij een bank en in die zin
kwam ik uit bij het thema van mijn volgende boek, dat zal heten Grote
Europese roman . Dat is natuurlijk een hoogmoedige knipoog naar The
GreatAmerican Novel een boek van Philip Roth, maar ook een apart genre
in Amerika . Die Amerikanen proberen toch op een wonderlijke manier,
heel pretentieus, de wereld en heel het tijdsgewricht to vatten in een
roman . Kennedy speelt daar een rol in, maar ook hun moeder . Schrijvers
als Jonathan Franzen, Pynchon en Don DeLillo doen dat in Amerika . In
Belgie bijvoorbeeld recent Tom Lanoye met zijn trilogies dat is diezelfde
ambitie om iets heel groots, alomvattends to beschrijven .
Het boek begint kort na aooo, de euro wordt ingevoerd . Het gaat over
zakenlui : een oude man en een jonge man, ze heten Robin en Theo,
natuurlijk weer afsplitsingen of uitsplitsingen van Robert Marchand.ZG
Het is opgebouwd zoals Primo Levi's Het periodiek systeem. Ik houd van
dat snort monomane waanzin. In Mijnheer sjamaan waren dat de honderd
hoofdstukken, gescheiden door eindnoten . Om dat goed uit to zetten wind
ik fantastisch.
Het nieuwe boek - Grote Europese roman - bestaat uit zesendertig
hoofdstukken, corresponderend met zesendertig hoofdsteden en intussen
wordt de roman `verteld' . De hoofdpersoon reist rond door Europa en
sours is hij in de stad waar het hoofdstuk over gaat, maar niet altijd . Zo
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speelt het hoofdstuk Ljubljana zich ook of in
Ljubljana, maar het hoofdstuk Bern speelt zich
of in Zaal `Bern' in een hotel en het hoofdstuk
Lissabon speelt zich of in Brussel, waar iemand
een Portugees liedje heeft gehoord . Of zoiets .
Het concept heb ik al uitgetest, twee jaar
geleden samen met de Franstalige auteur
Jean-Luc Outers . Het heet ma petite mijn
kleine capitale hoofdstad, dat een verknoping
is van mijn kleine hoofdstad en ma petite capital. En we hebben toen
afgesproken : we behandelen een aantal hoofdsteden in hoofdstukken . Dus
een hoofdstuk Brussel, een hoofdstuk Rome, Riga enzovoort . Allemaal
kleine anekdotetjes . Mijn collega Jean-Luc Outers heeft in het Frans
geschreven, ik in het Nederlands . Op die manier refs je door Europa .
Kleine impressies . Dat was een kleine Europese novelle, die ik nu in het
groot ga overdoen .
Die roman vertelt het verhaal van Europa van vandaag, en komt uit bij
een ding . En dat is : taal. Je verstaat sours mensen, en sours versta je ze
niet. voor mijn werk ging ik pas naar Warschau, en sprak daar met een
aantal mensen . Ik probeerde hen to overtuigen en ging weer weg . Je weet
niet zeker of je hen begrepen hebt, je weet ook niet wat ze onthouden
en je weet ook niet of ze gaan doen wat ze zeggen dat ze gaan doen .
veel mensen worden daar boos of lusteloos van . Maar misschien is dat
gewoon de essentie van taal : ik zeg iets en ik weet niet zeker of jij dat goed
begrepen hebt . En iemand zegt mij iets en ik denk dat ik het begrepen heb
en ik ben weg, het verhaal is okay maar niemand weet of het juIst is . Dat is
de kleine conclusie van een grote roman .

De Politiek
Met literatuur kun je alleen indirect bijdragen aan de maatschappij en nooit
letterlijk. Literatuur is Been politiek en ik ben ook geen politicus, dat is me
to eenduidig . Mijn wader was wel politicus, hij was volksvertegenwoordiger
voor de katholieke partij CVI? 2' Hij was zeer afwezig thuis . Er wordt sours
gezegd dat politici alleen bezig zijn met macht . Ja, uiteraard zijn die bezig
met macht, ze geloven in de maakbaarheid van de samenleving en je hebt
mensen nodig die daar in geloven . Schrijvers kunnen de samenleving niet
maken, terwijl politici wel enige impact hebben . Anderzijds, bijvoorbeeld
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mijn Mijnheer sjamaan, dat is een kritische
reflectie op het discours van de industrie over
duurzaamheid, milieu enzovoort, dat mag
je zeer politiek lezen . In die zin is dat een
ecologisch boek, meen ik echt .
Ik heb ook wel een vreemd-persoonlijke
relatie met het Vlaams Blok en Vlaams
Belang en dat snort zaken . Omstreeks `68
werd mijn wader hard aangepakt door de
voorgangers van het Vlaams Blok, de VMO .zB Ik was negen of tien jaar,
het was verkiezingsperiode en de VMO was toen echt een privemilitie met
leden die rondliepen in pseudo-militaire uniformen 29 . Af en toe sloegen
die iemand vrolijk in mekaar . Op een meeting is mijn wader in mekaar
geslagen, hij lag een jaar in het ziekenhuis . Zijn auto was volgeplakt met
Vlaamse Leeuwtjes. We spraken er thuis eigenlijk nooit over. Pas toen mijn
wader gestorven is, zei een nom van me, een broer van mijn wader : `Zeg,
ik heb bier nog iets liggen voor u .' Het waren de kopieen van processenverbaal van die aanslag, ook al werd bij ons thuis steeds gesproken over `het
accident' . Sindsdien zijn mijn broers en ik nogal Belgicist . Dat is natuurlijk
weinig rationeel, maar in Het is niet ernstig, Mon Amour enzovoort zing ik
toch wel de !of van Belgie als een politiek project, als een snort cultus van
verscheidenheid . Iemand die een andere taal spreekt is juist interessant want
je kan daar juist jets van leren. Vlaanderen mag niet geschreven worden
met de VL van navel . Hoewel, er is een nieuwe brede generatie Vlamingen
die heel sterk naar zichzelf kijkt en die beweert : `De tael is gansch het
yolk' .'° Terwijl : het Belgische yolk, dat zijn verschillende talen, we hebben
zelfs Duitstaligen in de oostkant van ons land . Geert van Istendael zegt
dat ook, en Benno Barnard, Kamiel Vanhole, Dieter Lesage . Ik vrees dat
de Belgische mayonaise steeds minder pakt. De politiek heeft de hoe! al zo
ver opgesplitst, de samenleving verkaveld en de beeldvorming in de media
versterkt dat . Wij Belgen kijken ook heel weinig naar elkaars cultuur. De
een zegt: pater Damiaan en de ander zegt: Jacques Brel" terwijl die twee
allebei relevante Belgen zijn . Het kalf van Belgie is verdronken, vrees ik .

28 Vlaamse Militonton.
Ore
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Gaston Burssens en het humanitair
expressionisme
Laurens Ham

Wanneer Jan Walravens als leider van de
Vlaamse Vijftigers op zoek naar illustere voorgangers uitkomt bij Gaston Burssens, waardeert hij in hem het expressionistische karakter
van zijn poezie . Laurens Ham onderzoekt of
het etiket humanitair expressionsme ook
opgaat voor de vroege bundel Liederen uit de
stad en uit de sel (1920) . Zijn speurtocht Ieidt
ons tangs de Eerste Wereldoorlog, activisme,
passivisme en gedichten voor de verlossing .
Bekend en geliefd in Vlaanderen, maar zo goed als ongelezen in Nederland : anders
dan zijn boezemvriend Paul van Ostaijen is Gaston Burssens nooit echt tot het
Noorden doorgedrongen. Aan het begin van zijn carriere, in de jaren twintig en
dertig, kon hij ook in Vlaanderen weinig goed doen . Zijn werk werd over het algemeen gezien als een zwakke kopie van dat van Van Ostaijen . Pas in de jaren vijftig
kwam zijn erkenning : de jonge experimentele generatie rond Jan Walravens zag in
hem een grootse voorganger, zodat Burssens alsnog de literatuurgeschiedenis inging
als de grand old man van een groep experimentele schrijvers .
Zoals bleek uit het biografische boekje dat Walravens in 1960 over Burssens
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publiceerde, had hij vooral bewondering voor de grillige expressionistische
poezie die Burssens vanaf midden jaren twintig schreef. Walravens ziet het
expressionisme bij Burssens doorbreken met de bundel Piano uit 1924 : hij noemt
het de `eerste, duurzame intrede van het modernisme in de poezie van Burssens' .
(Walravens 1960, p . ii) In deze bundel beoefende Burssens voor het eerst de
dichtkunst zoals Walravens dat graag wilder het was volgens Walravens zuivere
poezie, waarin de boodschap ondergeschikt was aan de vorm . Met instemming
haalt hij Burssens zelf aan : `Poezie moest . . . poezie zijn, zonder meer .' (Wairavens

1960, p . II)

In het beeld dat de generatie van vijftig van Burssens schlep, was er geen plek
voor zijn eerdere werk, dat een veel minder expressionistisch en woordkunstig
karakter draagt en waarin duidelijker een ideologische boodschap to herkennen
is . Burssens had in de periode rond de Eerste Wereldoorlog politieke idealen
gekoesterd en had daarom zelfs enige maanden vastgezeten, maar dit politiek
activisme had volgens Walravens Been invloed op zijn poezie uitgeoefend . `Wel
heeft zijn gevangenistijd hem gedurende enkele maanden toegankelijk gemaakt
voor de humanitaire Wies Moens-poezie en heeft ook hij, in Liederen uit de
Stad en uit de Sel, een paar unanimistische gedichten geschreven zoals de toenmalige mode het wou,' gaf Walravens toe . (Wa!ravens 1960, p . io)
Het unanimisme, het dichterlijke gevoel van een eenwording met de hele
wereld en de mensheid in het bijzonder, is sterk verbonden met het humanitair
expressionisme, een beweging die vooral in de jaren twintig in Vlaanderen een
bloeitijd kende . Ook Liederen uit de stad en uit de sel (1920) wordt door Walravens dus tot de humanitaire poezie gerekend . Maar klopt dit beeld wel?
Verschillende gedichten in de bundel wijzen erop dat Burssens niet zo sterk naar
eenwording van de mensheid en universele liefde streefde als sommige van zijn
vakbroeders . Ook de compositie van de bundel wijst in die richting .
In dit artikel zal ik deze kwestie nader uitdiepen . Eerst zal ik daartoe een
nadere bespreking geven van de politieke en literaire situatie rond de Eerste
Wereldoorlog, met aandacht voor de termen humanitair expressionisme en activisme . Daarna wil ik de bundel met deze beide begrippen confronteren en
daarmee bestuderen of de gedichten wel echt zo geengageerd zijn als ze op het
eerste gezicht lijken .

Broederliefde

Aan de vooravond van de Eerste Wereldoorlog stond de Europese samenleving
op lose schroeven . De samenleving van dat moment, die nog voor het grootste
deel op negentiende-eeuwse wijze was ingericht, voldeed volgens een deel van
de bevolking niet meer. De culturele elite meende dat er offers dienden to
worden gebracht om een nieuwe, `gezonde' samenleving mogelijk to maken . Een
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oorlog werd door de elite noodzakelijk geacht : een omwenteling moest de fin de
siecle-houding tenietdoen en ruimte geven voor een revolutionaire nieuwe maatschappij . Vooral in Duitsland, een jonge natie met een grote dadendrang, heerste
het idee bij de culturele elite dat een oorlog nodig was our de superioriteit van
de Duitse natie to laten blijken . Dit vond zijn weerslag in boeken die in die
periode verschenen, zoals van Friedrich von Bernhardi, een Duitse generaal die
rond de Eerste Wereldoorlog een aantal veelgelezen militaire werken schreef.
[W] ar was regarded, especially in Germany, as the supreme test of spirit, and,
as such, a test of vitality, culture, and life. War, wrote Friedrich von Bernhardi
in zyzz in a volume that was to go through six German editions in two years,
was a "lifegiving principle . " It was an expression of a superior culture . "War,"
wrote a contemporary of Bernhardi's, was in fact "the price one must pay for
culture. "(Eksteins i99o, p . 90)

Kunstenaars en jongeren voelden het meest voor een oorlog, omdat die een
verlossing van vulgariteit, restricties en conventies zou betekenen . Dit leidde er
niet alleen toe dat een grote groep jonge mannen vrijwillig en vol enthousiasme
dienst nam in het leger, maar dit had ook invloed op het ontstaan van een
nieuwe kunststroming : het expressionisme .
Het expressionisme behoort tot het rijtje van -ismen waartoe ook het futurisme, het kubisme en het dadaisme gerekend worden : kunstbewegingen die
opkwamen vlak voor en vlak na de Eerste Wereldoorlog en die zich verzetten
tegen de bestaande conventies van de kunst . Het expressionisme ontstond
vanuit een gecombineerd gevoel van naderende ondergang en een fel verzet
daartegen . De naam werd voor het eerst gebruikt in 1901 door de Franse schilder
J ulien Herve, die zich met het gebruik van de naam niet wilde afzetten, maar
wel wilde onderscheiden van de vorige, impressionistische generatie . (Van Passel
1958, p . 4) Geleidelijk aan werd de naam gebruikt voor een schilderstroming, die
brak met de impressionistische stijl om indirect, via mimetische beelden, gevoelens uit to beelden . In plaats daarvan geven de expressionisten een rauwe
expressie van het eigen innerlijk en verzetten ze zich tegen de rationaliteit van
de moderne maatschappij . (Buelens Zoos, p . S9) Binnen de literatuur werd de
term al gauw toegepast op een generatie van dickers die zich niet langer aan de
traditionele poetische regels hielden en de syntaxis sours grotendeels in de steek
lieten, our in vaak sterk beeldende taal de naderende revolutie en het universele
broederschap to verkondigen . Deze stroming wordt ook het humanitair expressionisme genoemd, to onderscheiden van de meer autonome, taalgerichte
poezie die bijvoorbeeld Van Ostaijen in zijn latere periode schreef . Deze laatste
variant staat bekend als het organisch expressionisme .
De Duitse expressionisten organiseerden zich in een aantal tijdschriften, waaronder Der Sturm, Die Weisse Bldtter en Die Aktion . In deze tijdschriften lag
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enerzijds een sterke nadruk op avant-gardistische kunst en vernieuwing van de
kunst en anderzijds op een revolutionaire politieke boodschap . Zo riep Kurt
Hiller in Der Sturm en Die Aktion op tot een grootschalige vreedzame politieke
strijd . Op die manier moest er een links-geinspireerde, nieuwe maatschappij
ontstaan . (Van Passel 1958, p. 6) De poezie die bij moest dragen aan het
inrichten van een dergelijke nieuwe wereldorde was hymnisch en vol beeldspraak en legde de nadruk op het broederschap van alle mensen en volkeren .
Het humanitair expressionisme in Vlaanderen : Ruimte
Ook in Belgie werden de nieuwe Duitse expressionistische tijdschriften verspreid,
waar ze al gauw met groot enthousiasme onthaald werden . De poezie vond
vooral gehoor bij de jongere generatie, die zich begon of to zetten tegen de
oudere en gevestigde elite . Deze oudere groep, bestaande uit literatoren als
August Vermeylen, Karel van de Woestijne en Herman Teirlinck ijverde al jaren
voor de Vlaamse Beweging, de politieke beweging die streefde naar `ontvoogding' van Vlaanderen binnen het Belgische staatsbestel .
Voor de jongeren (waaronder Paul van Ostaijen, Wies Moens, Gaston Burssens en Victor Brunclair) was de politieke betrokkenheid van de voorgaande
generatie onvoldoende . Toen in 1914 de oorlog uitbrak en de Duitsers grote
delen van Belgie bezetten, sloegen veel van de jongeren een steeds strijdbaarder
toon aan. Ze gingen zich manifesteren als activisten . Dat betekende dat ze voor
het verwezenlijken van hun idealen - Vlaams zelfbestuur, de vernederlandsing
van de universiteit van Gent - de hulp van de Duitse bezetter inschakelden .
Hiermee onderscheidden ze zich van de oudere generatie, algauw de passivisten
genoemd, die samenwerking met de bezetter tijdens de oorlog sterk afkeurden
en hun strijd voor Vlaanderen pas na de oorlog weer wensten voort to zetten .
Na de oorlog versplinterde de groep activistische jongeren : Paul van Ostaijen
nam de wijk naar Berlijn om gevangenisstraf to ontlopen, Wies Moens en
Gaston Burssens belandden beide in de cel . Toch was voor de activisten de
strijd na de oorlog niet afgelopen .' Integendeel : in 1919 werd de uitgeverij De
Sikkel opgericht, die niet alleen als de uitgeverij voor de activistische auteurs
zou fungeren, maar ook vanaf 1920 het avant-gardistische tijdschrift Ruimte zou
publiceren . (Simons 1987, p . 75)
Ruimte stond een ethisch gerichte gemeenschapskunst voor . (Van Passel 1958, p .
40) Dit ideaal werd vooral verwezenlijkt in het werk van Wies Moens, die niet
alleen in Ruimte publiceerde, maar ook in 1920 bij De Sikkel zijn eerste twee
werken uitgaf de dichtbundel De boodschap en Celbrieven . Dit laatste prozawerkje, dat Moens in de gevangenis schreef en waarin hij zijn hoop op een
betere wereld uitdrukte, kende een geweldig succes in Vlaanderen . Via hem en
de andere Ruimte-auteurs kwam het humanitair expressionisme zo als nieuwe,
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belangrijke stroming de Vlaamse literaire wereld binnen .2
Ook Gaston Burssens kan gesitueerd worden in de kring van Ruimte-dichters :
hij publiceerde tweemaal in het blad . Toen hij in 1920 echter zijn derde dichtbundel uitbracht, Liederen uit de stad en uit de sel, deed hij die niet bij De
Sikkel verschijnen, de prototypische uitgever voor de expressionisten . Toch
wekt de bundel, met zijn moderne vormgeving en hymnische titel, sterk de
indruk zich aan to sluiten bij de humanitaire dickers .
Andre Demedts plaatst de bundel dan ook in deze stroming .
Een merkwaardig getuigenis van wat hij als verdachte en gestrafte ervaren had,
van zijn meningen en gevoelens, is zijn verzenbundel Liederen uit de stad en
uit de sel (1920) . Naar de geest en de stijlvormen sluit die poezie bij het werk
van de humanitaire expressionisten uit die tijd, Moens, Gijsen, Mussche, Van
den Oever en Van den Wyngaert [sic] aan . (Demedts 1966)

Paul Hadermann is wat voorzichtiger . Weliswaar spreekt hij van `een tijdelijke
toenadering tot een meer "ethisch" gerichte kunst', maar hij vindt niet dat deze
poezie alleen maar eenwording en mensenliefde predikt : `Toch heffen andere
verzen de tegenzang aan van de fundamentele eenzaamheid' . (Hadermann 1997,
pp. GG-G7)
Deze kwestie wil ik in het tweede deel van dit artikel verder uitdiepen . Ik zal
verschillende gedichten in de bundel tegen het lick houden, om zo erachter to
komen of deze bundel inderdaad humanitair expressionistisch genoemd kan
worden.'
'Het land wordt vruchtbaar
Het artifisiele licht
van de stad-bij-avend dringt niet door
tot de achterbuurt, die in haar eigen poel
to wentelen ligt.
Toortslicht spookt in haar helleduisternis .
Mdar als de buurt aan de lout van de stad
de toortsvlam steekt,
sprankelen vonken van klaarheid
en waarheid. (Burssens Zoos, p . 104)

Zo luidt het gedicht `Henri Barbusse', dat deel uitmaakt van de eerste afdeling
van Liederen, `Liederen uit de stad' . Er wordt een beeld geschetst van de achter57
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buurt van een stad : een achtergesteld, armoedig gebied, waar `helleduisternis'
heerst omdat de elektrische verlichting nog niet in deze buurt is doorgedrongen .
De toortsen waarmee de bewoners van de achterbuurt hun straten proberen to
verlichten, kunnen echter gezien worden als een symbool van het revolutionaire
potentieel van deze buurt . Juist vanuit de achterbuurt kan `aan de lont van de
stad de toortsvlam' gestoken worden, waarna er vonken van klaarheid en waarheid kunnen overslaan . De achterbuurt, die in de eerste strofe getypeerd lijkt als
een achtergesteld en achterlijk gebied, is in werkelijkheid de plek van waaruit de
revolutie zou kunnen ontstaan, hoe ongedefinieerd die revolutie in dit gedicht
ook nog is .
Dit gedicht - en zijn in eerste instantie merkwaardige titel - kunnen nader
worden verklaard vanuit het motto van de bundel . Dit is een citaat uit L'Enfer
(i9o8), een roman van Henri Barbusse . Barbusse werd een populair en veelgelezen auteur met zijn roman Le feu (19i6), waarin hij een ontluisterend beeld gaf
van het leven in de Franse loopgraven tijdens de oorlog . Later zou hij zich,
mede door zijn oorlogservaringen, ontwikkelen tot een felle communist en
vredesactivist . Het vroege werk L'Enfer wordt meestal nog in het neo-naturalisme geplaatst en handelt nog nauwelijks over de sociale bekommernissen die
later de kern van Barbusses werk zouden gaan uitmaken . (Britannica I, p . 891)
In deze roman beleeft een man via een gat in de muur van zijn hotelkamer vele
gesprekken en gebeurtenissen in de kamer ernaast mee . In sommige van die
gesprekken klinkt al de geengageerde toon van Barbusses latere werk door, zoals
in het fragment dat Burssens gebruikte voor Liederen . Hierin beklaagt een van
de romanfiguren zich er over dat literatoren hun kunst nog nooit in dienst van
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de waarheid hebben gesteld: ze houden zich enkel bezig met ontspanning. Aan
het einde van fragment wordt duidelijk waaruit deze waarheid precies bestaat :
Quand donc la verite profonde et la haute beaute s'uniront- elles enfin! Il faut
qu'elles s'unissent, elles qui, dejd, chacune, unissent les hommer, car c'est a cause
du regne des vagues admirables que passent de beaux moments ou it ny a plus
de limites ni de patries, et c'est d cause de la verite une que les aveugles voient,
que les pauvres sont freres et que tous les hommes auront un jour raison . . .

(Barbusse in Burssens Zoos,

p . 92)~

Doordat een auteur de waarheid en de schoonheid met elkaar kan verenigen,
kan hij zorgen dat de hele mensheid zich verenigt . Op dit moment ontbreekt
het nog aan zo'n `Beethoven van de literatuur' (Barbusse in Burssens 2005, p .
9a), maar wanneer die eenmaal is opgestaan, kan de humanitaire boodschap
krachtig worden verspreid door middel van de literatuur .
Door het hierboven geciteerde gedicht `Henri Barbusse' to noemen, gaat Burssens de confrontatie aan met de gedachten die Barbusse in L'Enfer uiteen zet.
Burssens denkt niet dat het de taak van de schrijver is om de revolutionaire
vlam to ontsteken : het is de achterbuurt die daar in de ogen van Burssens bij
uitstek geschikt voor is . `Henri Barbusse' fungeert zo als een ontkenning van de
bewering dat het de tack van de schrijver is de humanitaire boodschap to
verkondigen .
Dit is een opvallende bewering: bij de meeste van de als humanitair expressionistisch getypeerde auteurs heerst er juist een diep geloof in de revolutionaire
kracht van de woorden van een schrijver . Gelooft Burssens dan niet in voorbeeldfiguren die de massa tot revolutie moeten leiden?
Toch wel, zo blijkt uit het gedicht `De schuld', dat volgt op `Henri Barbusse' .
Voorbeeldfiguren moeten echter niet onder de schrijvers worden gezocht, maar
onder activisten of andere strijders . Zo is `De schuld' opgedragen aan de Terse
vrijheidsstrijder Terence MacSwiney. MacSwiney werd in augustus 1920 door de
Engelsen opgepakt wegens het bezit van opruiende en revolutionaire documenten en werd tot twee jaar cel veroordeeld . Uit protest begon hij een hongerstaking, waaraan hij na 74 dagen overleed . (Encyclopedia Americana XVIII, p . 91)
MacSwineys dood was wereldnieuws en wordt in dit gedicht aangewend om
de analogieen tussen de Vlaamse en de Terse strijd to benadrukken. Het opstandingswoord dat in Ierland is verkondigd, vormt een inspiratiebron voor de
Vlaamse activisten en is in staat om de mensenmassa en de vrijheidshelden to
sterken : `En het woord is vlees geworden / dat de schare heeft gesterkt en je
lord [MacSwiney] heeft gevoed .' (Burssens Zoos, p . ios) Het geluid van opstanding heeft MacSwiney dus de kracht gegeven om, tijdens zijn hongerstaking,
nog 74 dagen in leven to blijven . Vlaanderen moet Ierland tot voorbeeld nemen,
aldus Burssens, die Ierland zelfs typeert als `moeder van mijn land' . [Burssens
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2005, p . 105]
Herman van den Reeck, vrijheidsheld van Vlaamse bodem, was voor de activisten een nog aansprekender idool . Hij werd tijdens een verboden betoging op
ii juli 1920 ter gelegenheid van de Guldensporenviering doodgeschoten door een
politieagent. De maanden erna werd hij een ware held voor de Vlaamse jonge
activisten : de ene na de andere hommage verscheen in boeken en tijdschriften.
Met het driedelige `De held' doet Burssens zijn duit in het zakje : dit gedicht
verkondigt vooral de socialistische revolutie, die door de dood van Van den
Reeck mogelijk wordt gemaakt (Buelens aooi, p . r4i): `Het land wordt vruchtbaar, rijk aan goud, waarachter de zon, rood / als de rode vlag van opstand en
van opstanding / to wapperen hangt' . (Burssens aooS, p . ion)
Waar de twee eerdere gedichten al kenmerken van een expressionistisch
gedicht vertoonden, is dat hier nog duidelijker. Het gedicht is sterk beeldend,
rijmt niet en heeft een lyrisch karakter, zoals blijkt uit het bovenstaande citaat .
Het gedicht komt door de expressionistische vorm en woordkeus, gecombineerd met een humanitaire, revolutionaire boodschap, dicht in de buurt van de
poezie zoals die in Duitsland werd geschreven .

'Dichter en zot'

Toch is het to eenvoudig om op grond van de drie besproken gedichten to
concluderen dat deze bundel inderdaad humanitair expressionistisch is . `Lied
van de vrede', dat aan de drie vooraf gaat, lijkt in een andere richting to wijzen .
In de tweede afdeling van de bundel is het humanitaire karakter zelfs helemaal
verdwenen.
In `Lied van de vrede' fietst het lyrisch subject door de stad, terwijl daar volop
het einde van de Eerste Wereldoorlog wordt gevierd . Even voelt hij zich een
met de gevoelens van het yolk : `O de psyche van dat yolk to voelen / in de
regenavond .' (Burssens Zoos, p . roi) Onmiddellijk daarna echter formuleert hij
fundamentele kritiek op die psyche :
De nooit rustende psyche van dat yolk staat bloot
en massaal als een grazende koe,
die maalt en herkauwt, nooit moe
de wijde wei verslindend poot vo6r poot .
De oproerige psyche van dat yolk hangt boven
en in de stad,
maar in de zijsteeg, die ik binnenzwenk
en waar het ruikt naar ammoniak,
komen de kreten verdoven
en zit het weer in zijn dageliks pak. (Burssens Zoos, p . io2)
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De psyche wordt vergeleken met een herkauwende koe : zij slokt alles op in haar
omgeving en herkauwt dezelfde gedachten keer op keer . Bovendien draagt zij
een tijdelijk karakter : zodra het lyrisch ik zich even buiten de drukte van het
feestvierende yolk begeeft, is er van de revolutionaire stemming niets meer over .
Hij fietst nog verder, het platteland in, en pas daar vindt hij de echte vrede : "t Is
leeg! 't Is goed . Is 't niets bier niet zoveel . . .' (Burssens Zoos, p . 103) Het Niets op
het platteland stelt veel meer voor dan de betekenisloze opruiende drukte in de
stad.
De tweede afdeling van Liederen, `Liederen uit de sel', werkt het thema van
eenzaamheid en rust verder uit . Het lyrisch ik verdwijnt in de cel en tegelijk
komt er een einde aan het verkondigen van een revolutionaire boodschap . Voor
Burssens stopt de revolutie klaarblijkelijk binnen de gevangenismuren : het
lyrisch subject wordt afgesloten van de rest van de wereld, waarna het met zijn
strijdbaarheid ook gedaan is . De gedichten in `Liederen uit de sel' handelen in
plaats daarvan over het verlangen naar huffs, het missen van de geliefde en de
glimpen die van de buitenwereld opgevangen kunnen worden . Tekenend is
bijvoorbeeld het slotgedicht van de afdeling, `Laatste lied voor de lieve vrouw',
waarin de gereglementeerde liefde binnen de gevangenis ironisch wordt uitgebeeld :
Nerveus wacht ik op haar die komen mag
die met haar warme woord en triestige lach
me troost kan brengen
volgens artiekel zoveel van 't reglement . (Burssens Zoos, p . i2o)

Allen in de gevangenis gaat volgens regels, zelfs de beleving van de liefde . Bovendien duurt de troost maar kort: even wordt de herinnering aan de tijd voor de
opsluiting opgerakeld, waarna de beide geliefden weer hun gescheiden levens
doorleven : `dan to leven maar als heiligebeelden in nissen .' (Burssens Zoos, p . i2o)
De laatste afdeling van de bundel, bestaande uit het driedelige gedicht `Het lied
van de bevrijding', gaat niet alleen over een bevrijding uit de cel, maar vooral
ook over een verlossing van de regels die in de gevangenis van kracht waren . Het
kuise leven als `heiligebeelden in nissen' is voorbij, nu breekt een nieuwe tijd aan
in de bijzonder erotisch voorgestelde stad . Daarbij is er buiten de gevangenis ook
weer plek voor het beoefenen van de strijd voor vrede en gelijkheid : `toon ons de
stations / van vrede / door strijd .' (Burssens Zoos, p . 122)
Het tweede deel van het gedicht is mijns inziens het interessantst : het stelt de
interpretatie van de bundel als geheel in een ander daglicht . Het lyrisch ik reist
hierin of naar het platteland, waar hij verwacht `impressies en ideeen [voor] een
gedicht over de verlossing' to kunnen vinden . (Burssens 2005, p . 123) Het
woord verlossing wordt bier ambigu gebruikt : uiteraard wordt hier de bevrijding uit de gevangenis mee aangeduid, maar ook de revolutionaire verlossing
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kan bier zijn bedoeld. Met andere woorden : door de reis naar het platteland
hoopt hij weer de stof voor een humanitair gedicht to vinden, iets waarmee hij
tijdens zijn gevangenschap totaal niet bezig is geweest . Hij ziet zich echter
genoodzaakt om afscheid to nemen van zijn humanistische idealen, zo blijkt uit
de laatste twee strofen :
Wat verder nijp ik een blad
van een struik, en ril omdat ik groen en glad
een rugs voel die ik tussen mijn vingers kraak
dut het rupsenvocht op mijn kleren spat.
Een boerebengel roept: dichter en zot
En ik scheur in mijn hoofd hetgedicht kapot . (Burssens Zoos, p . 123)

Door de uitroep van de boerenjongen ziet het lyrisch ik ineens de onzinnigheid
of onmogelijkheid van zijn humanistische ideaal in . Het is `zot' om door middel
van gedichten een verlossing to willen forceren : hij vernietigt daarom zijn in
gedachten ontstane gedicht . Wat overblijft, is een gedicht zonder humanitaire
boodschap, waarin het proces van vernietigen zelf gethematiseerd wordt en geillustreerd door het doodknijpen van een rups .
Het derde deel van `Het lied van de bevrijding' is een ironische beschrijving
van de erotische krachten van de stad . (Buelens 2001, pp . 145-146) Het lyrisch
ik heeft zijn vertrouwen in de humanitaire boodschap inderdaad opgegeven en
beschouwt het niet langer als een plek waar `vonken van klaarheid en waarheid'
kunnen overslaan, maar louter als een plek van verrotting en verlokking .
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De teloorgang van het humanitaire ideaal

Liederen uit de stad en uit de sel is, bezien vanuit de volgorde van de drie afdelingen, een thematische dichtbundel waarin de teloorgang van een humanitair
ideaal kan worden gelezen . Het eerste deel bevat gedichten waarin activistische
vrijheidshelden worden geroemd en de naderende revolutie wordt gepredikt . In
het tweede deel, waarin een verblijf in de gevangenis wordt beschreven, is het
voor het lyrisch ik onmogelijk geworden om nog over de revolutie to schrijven .
Bij terugkomst in de gewone wereld, in deel Brie, blijkt het humanitaire ideaal
een Broom to zijn geweest . De dichter kiest voor een vluchtige, erotische beleving van de stad .
De uitkomst van mijn onderzoek naar Liederen kan niet luiden Bat de bundel
ontegenzeggelijk het failliet van het humanitair expressionisme verkondigt : het
blijft duidelijk Bat een deel van deze bundel verzen met een humanitaire of activistische won bevat . Zeker is het ook niet mijn bedoeling geweest om to
bewijzen Bat Burssens met deze bundel feitelijk al afscheid nam van het activisme Gets wat een aantal jaren later wel degelijk zou gebeuren) : ik wit de
bundel strikt thematisch bekijken, niet als uiting van de persoonlijkheid en
opvattingen van de dichter .
Ik hoop echter wet to hebben laten zien Bat Liederen een eigenzinnige exponent van het expressionisme genoemd kan worden : politiek getinte verzen gaan
moeiteloos samen met verzen waarin de eenzaamheid en de liefde voorop staan .
Hiermee kan deze bundel zeker een waardevolle rot spelen binnen het onderzoek naar het expressionisme : hij laat zien Bat het standaardbeeld van deze
teksten - (hotle) retoriek, een overdaad aan metaforen, een sterke politieke
betrokkenheid - niet altijd opgaat . Burssens toont ons Bat de `vonken van
klaarheid en waarheid' niet onveranderlijk en onaantastbaar zijn . Hij geeft
daarmee blijk van een genuanceerde kijk op activisme en humanitair expressionisme - een visie die in deze hoek van politieke en literaire teksten meestal ver
to zoeken is .
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regelmatig. De humanitair expressionistisc e
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ge efinieer e revo utie, die niet aut omatisch
met e Vlaamse Beweging geassocieer kan
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r liken humanitaire
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Ult de kast!

1

In de rubriek Uit de kast! biedt 1/ooys gerenommeerde personen
uit de wereld der letteren de gelegenheid om hun passie voor
een werk uit hun eigen boekenkast over to brengen . In deze
aflevering vertelt Ton van Strien - docent oudere Nederlandse
letterkunde aan de Vrije Universiteit - over de frisheid van Jacob
Smits Driemaa/ Huygens uit 1966 .
Veertig jaar is niet erg oud voor een boek, zeker niet voor een boek op het
gebied van de historische Nederlandse letterkunde, maar ik ken er toch
niet veel die nog zo fris overkomen als dit . Met vaart geschreven, zonder
onnodige eerbied voor het onderwerp : volgens mij was dit het eerste geval
van vakliteratuur dat ik van begin tot eind voor mijn plezier heb uitgelezen .
En - ik had het vast wel kunnen weten, want het stand zelfs al in Knuvelder,
maar het was nag nooit zo tot me doorgedrongen - voor het eerst zag ik
waar zo'n dichter als Huygens eigenlijk thuis hoorde : niet in een Nederlandse,
maar in een Europese literaire traditie . Met het grootste gemak weet Smit
allerlei zaken die tot dan toe (in de Nederlandse literatuurgeschiedschrijving)
als 'typisch-huygensiaans' golden, in de juiste context to plaatsen : het genre
van de 'characteres' (bij Huygens : 'Zede-printen') en van de 'stede-stemmen',
maar ook het systematisch beoefenen van genres uberhaupt (reeksen
epigrammen over huisraad, beroepen, straten enzovoort), het 'stapelen' van
perifrasen en vergelijkingen . En als hij dat allemaal heeft aangewezen besluit
hij met : 'Er is nog alle ruimte voor gewone, ouderwetse, positivistische
invloedenstudies' - om daar vervolgens nog een aantal overtuigende
extra voorbeelden van to geven . En dan zijn we nog maar in hoofdstuk 1 .
Bovendien kunnen die gegevens op zich Smit niet eens zoveel schelen . Hij is
geen feitenjager . Vondsten worden, zegt hij, 'niet versmaad', ja zelfs 'met een
zekere voldoening gemeld' (dat nou ook weer wel), maar hij heeft ze nodig
voor zijn portret . Wat was Huygens - de jonge Huygens, zo tussen 1620 en
1625 - voor een dichter? Daar gaat het om in dit boek . Wat was Huygens'
eigen geluid? Wat deed hij met de 'invloeden' die op hem werkten, welke
keuzen maakte hij en waarom? Vooral die laatste vraag brengt de biografie
in beeld, en uiteindelijk zien we de hoofdpersoon bijna voor ons : niet meer
'Huygens', maar Constantijn ('broer' in de brieven van zijn familie), die zijn
constantia nog niet op het even had bevochten .
Driemaal Huygens heeft, zo samengevat, misschien zelf al iets ouderwets .
Een persoon staat centraal en er is een verteller die de gegevens selecteert
en uitlegt en met elkaar in zinvol verband brengt . En die ook niet terugschrikt
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voor een oordeel . 'Batava Tempe', het gedicht waarmee Huygens nationaal
doorbrak, is volgens Smit (en terecht natuurlijk) een eigenzinnig en briljant
meesterwerk . "t Costelick Mal' daarentegen, de satire op de mode, iets later
geschreven, is tang zo geslaagd niet, want dat 'puriteinse toornen' tegen luxe
en overdaad was niets voor zo'n jongeman als Huygens . Het was misschien
wel vooral niets voor iemand als Jacob Smit (1908-1982), die wellicht niet
voor niets na de oorlog hoogleraar in Melbourne was geworden (wie weet
verder iets van hem? Hij heeft geen levensbericht in de jaarboeken van de
Maatschappij der Letterkunde) . Waarom had Huygens zo'n bovengemiddelde
neiging tot anti-petrarkisme, die 'omkering' van de hoofse vrouw-verering? Het
zat in de lucht, de voorbeelden waren talrijk, maar Huygens koos in die jaren
juist voor de grofste en onsmakelijkste varianten . Vrouwenhaat! Smit schrikt
er niet voor terug verband to leggen met Huygens' persoonlijke geschiedenis,
de ongelukkige affaire met het buurmeisje Dorothea van Dorp . En die satire op
de mode, zat daar ook niet ook achter dat Huygens, gezantschapssecretaris in
Engeland en dus altijd aan het 'representeren', vaak in geldnood zat en vond
dat hij niets had om aan to trekken? Daar klaagt hij over bij zijn ouders . Ik vind
het verband heel plausibel, maar je kunt het goedkoop vinden en de vraag zelf
niet eens zo interessant .
Maar Smit speelt nergens de alwetende verteller . Integendeel, de passages
waarin hij aangeeft wat een Huygens-kenner allemaal zou moeten en nooit
kan weten, hebben bepaald lets ontmoedigends voor wie aspiraties in
die richting zou hebben . Hij leest vooral, met een oog niet alleen voor wat
Huygens bedoeld zal hebben, maar ook voor 'innerlijke tegenstrijdigheden,
ongemakkelijkheden en duistere plaatsen' . Dat is vooral goed to zien in zijn
analyse van het derde grote gedicht dat hij bespreekt, 'De Uytlandighe herder'
uit 1622 . Huygens schreef het tijdens een tang verblijf in Londen, ongerust
door slecht nieuws uit het vaderland : het Spaanse leger was aan een
gevaarlijke opmars bezig . Aan het woord is een herdersjongen, die, ver van
huffs, klaagt over de situatie . Hij zingt een psalm (psalm 79) . Maar dan komt het
nieuws dat de kansen zijn gekeerd . Bergen op Zoom had zich, zoals bekend,
vroom gehouden . Wat volgt is echter geen vreugdezang, maar een oproep
aan de beroemde dichter en geleerde Daniel Heinsius om die to schrijven,
omdat alleen hij het juiste niveau zou weten to treffen . Wie vraagt dat? Die
herdersjongen ; en, zo 'onthult' Huygens, dat ben ik, uw dienaar . . . Dat ziet er
al wonderlijk genoeg uit, maar Huygens zegt niet gewoon : die herdersjongen,
dat ben ik . Hij zegt : ieder mens draagt zijn portie ellende met zich mee, zoals
kiespijn, nierstenen, epilepsie, jicht . Deze herder heeft het ongeluk dat ik zijn
onvermijdelijke gezelschap ben . Anders gezegd : die herder mankeert niets,
behalve dat hij mij heeft .
Interessant? Er volgt een twintigtal andere omschrijvingen van die tweeeenheid herder-Huygens, waar de 'ellende' van dat Constantijn-zijn helemaal
niet zo uit naar voren komt : als hij loopt, dan strek ik mijn benen, als ik droom,
raken zijn zintuigen in de war, als ik schrijf, verknoeit hij zijn inkt - het wordt
zo'n stapeling van min of meer geestige perifrasen waar ook 'Batava Tempe'
al vol mee zat . Niets dan speels vernuft! Maar ondertussen . . . zien we hier
niet (ook) de contouren van een rookgordijn? Smit wel . 'Huygens wilde over
zijn eigen verscheurdheid gaan spreken, hij deed dat door de herder tegenover
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zichzelf to stellen, maar hij wilde per slot van rekening niets loslaten .' Volgens
mij kunnen we op geen enkele wijze weten of dat zo was, als Huygens het
zelf al wist . Waar het om gaat is dat Smit (en tang voordat iemand ook maar
van deconstructie had gehoord - het is natuurlijk gewoon close reading) bereid
was nu eens niet op de gebruikelijke wijze over dat snort 'ongemakkelijkheden'
heen to lopen . Gewoon, zelf-ironie, kun je zeggen . Huygens was een man uit
een stuk, reageerde de filoloog F.L . Zwaan in een recensie, en later zou hij nog
eens zijn gal spuwen over de 'kant noch wal rakende' karakteriseringen van
Smit (filologie is sours net voetbal) . Jammer . Van Zwaan valt nog altijd veel to
leren : grammatica, zeventiende-eeuwse taal . Maar voor het betere Huygenslezen moet je dit boek hebben .
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Het Diepe Zuiden [4]

Geert Buelens

Het aantal en aanzien van Nederlandse schrijvers die in Belgie wonen of
woonden, is bepaald indrukwekkend : Multatuli (die in Brussel zijn Max
Havelaar schreef), Helene Swarth, Eddy du Perron, Jan Greshoff, Gerard
Reve, Jeroen Brouwers, W.F. Hermans, Benno Barnard, Charlotte Mutsaers,
Ramsey Nasr, Joke van Leeuwen, Elma van Haren, Marc Reugebrink, Marc
Kregting, Rokus Hofstede, Oscar van den Boogaard - de lijst kan nog veel
langer gemaakt worden, maar is zo al meer dan indrukwekkend genoeg .
Wat zoeken die schrijvers toch in het Zuiden? Zijn ze angstig aangelegd
en blijven ze daarom steken, halverwege tussen Amsterdam en Parijs? Of
wilden ze vooral weg uit het als benepen en hypocriet ervaren Nederland
en hoopten ze to kunnen delen in het Belgische joie de vivre? Materiele
aspecten spelen zeker ook mee : voor bedragen die je in Nederland neertelt
voor een garage, heb je in Belgie vaak een heel huffs . Dat is vandaag zo,
maar het was vroeger niet anders . Met het familiekapitaal kon het gezin
Du Perron in de buurt van Brussel zelfs in een klein kasteel woven . En
zoonlief kon er een prive-chauffeur op nahouden, met witte handschoenen .
Verhalen over Nederlandse schrijvers (en schilders) die hun heil zochten
in Belgie zijn onlangs verzameld in het boek Taverne du Passage van de
Vlaamse criticus Frank Hellemans en de Utrechtse kunsthistorica Saskia
de Bodt (Ons Erfdeel, Rekkem, aoo6) . Het boek werd geschreven naar
aanleiding van het staatsbezoek van Koningin Beatrix aan Belgie in het
voorjaar van aoo6.
Koning Albert plant hopelijk Been tegenbezoek, want een tegenhanger
van bovengenoemd boek zou niet veel dikker uitvallen dan een gemiddelde
Aldi-folder. (Met Jambers-stem :) `Vlaamse schrijvers in Nederland . . . wie
zijn ze? wat doen ze? waarom kennen we ze niet?' Ik ken er eigenlijk twee :
de jonge dichter Els Moors (studente aan de Rietveldacademie, begin aoo6
beloftevol gedebuteerd met er hangt een hoge lucht boven ons) en, nu ja,
die omhooggevallen dichter die hoogleraar werd in Utrecht . En waar zien
Moors en Buelens elkaar geregeld? In het station van Antwerpen Centraal,
op zondagavond, wachtend op de laatste trein die hen naar Amsterdam
moet brengen . Een allesverterende liefde voor Nederland hebben ze
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dus blijkbaar niet spontaan opgevat . Of zou het, zoals de Volkskrantcorrespondent Bart Dirks laatst suggereerde, niet zozeer aan Nederland
maar aan die Vlamingen zelf liggen - wereldreizen vinden ze geweldig, op
voorwaarde dat ze tijdens het weekend thuis kunnen zijn voor pistolets van
de warme bakker? Helemaal uitsluiten kunnen wij dat niet . Wie ooit verse
Belgische pistolets proefde, begrijpt dat hieraan moeilijk to weerstaan valt .
Maar het verschil blijft opmerkelijk . Zou het misschien to maken
kunnen hebben met de voor schrijvers zo aanlokkelijke instabiliteit van
Belgie? Op het einde van de negentiende eeuw sprak Albert Verwey vol
trots over Nederland als een `veilig land', een `ordentelijke natie' - dit in
scherpe tegenstelling tot het immer aan onverkwikkelijke stammentwisten
overgeleverde Belgie . Honderd jaar later was de situatie niet wezenlijk
anders. Nederland heette een `af land' to zijn . Dit, wederom, zeer
verschillend van Belgie dat van gefaseerd uit elkaar spatten een nationale
sport heeft gemaakt . Toen Nederland na de dubbele moord zelf acuut
instabiel werd, bleek het voor schrijvers meteen ook erg interessant . Dat
gold niet voor iedereen . Varkenskwekers, ambtenaren, onderwijzers - zelfs
de buitenlandse kranten berichtten gretig over geschokte Nederlanders die
halsoverkop hun land wilden verlaten . Maar Been schrijvers . Die ontdekten
plots in hun eigen tuin een goudmijn . Ook van buitenaf kwam er plots
interesse. De Brusselse auteur Geert van Istendael, die zijn kinderjaren
doorbracht in Utrecht, trok naar het Noorden en maakte er enthousiast
een boek over (Mijn Nederland, zooS) . De aanbiedingstekst is veelzeggend :
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`Wat is er toch aan de hand met Nederland? De bekende balans tussen
royale zelfverzekerdheid - waarom doen ze in die andere landen niet
gewoon zoals wij? - en zelfhaat - Nederlands? Spreek toch gewoon Engels,
joh - is krachtig uit zijn evenwicht geslagen . Vragen over identiteit die
gisteren werden weggelachen, worden vandaag gesteld met angst . Het werd
hoog tijd om een Belg met een kennersoog de polder in to sturen .' En Van
Istendael is niet alleen een kenner omdat hij een gediplomeerd socioloog is,
maar vooral omdat hij als overtuigde Belg (en auteur van het standaardwerk
Het Belgisch labyrint, 1989) gespecialiseerd is in wankele identiteiten .
Ook beroemde ex-pats doken plots weer op in Nederland . Paul Verhoeven
kwam er een WOII-film draaien waaruit mocht blijken dat Nederlanders
tijdens de oorlog niet of wit of zwart waren . Dat had historicus Chris van
der Heijden natuurlijk al omstandig aangetoond in zijn boek Grijs verleden
(2ooi), maar tot de populaire cultuur was het nog niet echt doorgedrongen .
Ook Ian Buruma, gerenommeerd Aziespecialist van Brits-Nederlandse
afkomst, docent in New York en wellicht de enige Nederlandstalige schrijver
met echte wereldfaam, keerde terug naar de opgeschudde polder om er een
boek over to schrijven . Murder in Amsterdam : The Death of Theo van Gogh
and the Limits of Tolerance (in het Nederlands verschenen als : Dood van
een gezonde roker. Nederland na de moord op Theo van Gogh, aoo6) deed in
Nederland meteen veel stof opwaaien . Allerlei bekende Nederlanders die
Buruma voor zijn boek had gesproken, vonden dat ze onzorgvuldig waren
geciteerd. Of stond Buruma's conclusie (die veel dichter aansloot bij het de
boel bij elkaar houden-discours van Job Cohen en Geert Mak dan bij het
polariserende vertoog van Rita Verdonk c.s.) hun niet aan?
Aan het begin van de 21ste eeuw blijkt Nederland onzeker over de
eigen plaats in het grotere (EU) geheel, worstelt het met de lange tijd als
vanzelfsprekend ervaren eigen normen en waarden, beseft het niet langer
de morele schoolmeester van de wereld to kunnen zijn . Nederland is dus
eindelijk een normaal land geworden, interessant voor schrijvers van
binnen en van buiten. Als de volgende Belgische koning in 2015 Nederland
bezoekt, is de Aldi-folder misschien al uitgegroeid tot een bescheiden
pocket .
Geert Bu1ens
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Recensie

Klaus Beekman & Ralf Gruttemeier
De wet van de letter. Literatuur en rechtspraak.
Amsterdam (Athenaeum-Polak & Van
Gennep) 2005 .
€ 19,95
232 pagina's .
ISBN 90-2530-3188
De letteren en de wet
Wie van taal en literatuur houdt, huivert
meestal wanneer hij of zij in aanraking
komt met juridisch jargon . Waar de literatuur gokt op de meerduidigheid die een
tekst genereert, heeft de taal van de magistratuur en advocatuur de bedoeling om
zoveel mogelijk ongewenst meeklinkende
betekenissen uit to sluiten . Om dat to
bereiken wringen juristen zich in allerlei
grammaticale bochten en nemen ze hun
toevlucht tot zoveel technische termen,
dat hun schrijfsels al snel ontaarden in
kromspraak . Een boek dat over literatuur
en recht gaat, zou de lezer dan ook kunnen afschrikken : dat moet wel een dorre
studie zijn . Niets is echter minder waar, zo
blijkt uit De wet van de letter van Klaus
Beekman en Ralf Gruttemeier. Hun studie
over 'literatuur en rechtspraak', zoals de
ondertitel luidt, is bijzonder boeiende lectuur.
In elf hoofdstukken behandelen de
auteurs een aantal cases waarin literatuur
in aanraking kwam met het gerecht . Grote
verdienste daarbij is dat deze keer niet
enkel de meest spraakmakende zaken Reves Ezelsproces, de zaak tegen Hermans omwille van de belediging van de
katholieken of de klacht van enkele
auteurs tegen hun niet-opname in Komrijs
bloemlezing - maar ook minder bekende
affaires besproken worden . Zo leert dit
boek dat reeds Vondel met de overheid
botste vanwege zijn al to duidelijke toespelingen op de politieke situatie, dat
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A .F.Th . Van der Heijden ooit bijna een proces voor plagiaat kreeg en dat Theo van
Gogh veroordeeld werd voor antisemitisme op basis van een aantal smakeloze
grappen in een essay . Verder worden de
rel tussen Multatuli en Jacob van Lennep
over het kopijrecht van de Max Havelaar,
Herman van den Berghs plagiaat, censuur
bij Hendrik Smeeks, Jef Lasts gebruik van
bronnen, de postmoderne 'citatenkunst'
van Joost Zwagerman en Willem Brakman
en de beledigende uitspraken van een personage van Peter Waterdrinker onder de
loep genomen en er is een uitstapje naar
de stripcultuur. Telkens is de werkwijze
dezelfde : na een systematische beschrijving van de zaak wordt vanuit poeticaal
standpunt naar de uitspraak van de rechtbank of, in geval het zover niet komt, het
juridische conflict gekeken . De opzet daarvan is tweevoudig . In eerste instantie willen de auteurs aantonen waar literatuuropvattingen in strijd zijn met het recht, in een
volgende stap proberen ze ook de vraag
to beantwoorden welke impliciete poetica
er schuil gaat achter de vonnissen .
In het boek komen twee soorten recht
aan de orde . Eerst en vooral wordt er
gefocust op het auteursrecht . De nadruk
ligt daarbij op het citaat in zijn verschillende vormen . Hoever kunnen auteurs gaan
bij het overnemen van teksten van anderen? Wanneer is er sprake van plagiaat?
Wat is een parodie en hoe sterk mag die
tegen haar voorbeeld aanleunen? Wanneer kan een tekst in een bloemlezing

wordt als een domein dat met de buitentekstuele werkelijkheid weinig meer to
maken heeft . Die dubbelzinnigheid van de
autonome status die kunst in de rechtspraak krijgt toebedeeld, verzuimen de
auteurs to bespreken en dat is jammer .
Evenzeer to betreuren is de nadrukkelijke focus op Nederland . Vlaanderen komt
slechts terloops ter sprake : Timmermans
figureert in de inleiding met zijn Pallieter
die hij aanpaste om een vermelding op de
katholieke Index van verboden boeken to
vermijden en verder houden de auteurs
het wat het zuiden van het taalgebied
betreft bij een summiere verwijzing naar
het proces dat ontwerpster Ann Demeulemeester tegen Herman Brusselmans aanspande wegens taster en eerroof . Aan die
zaak wordt enkel gerefereerd, grondig
ontleed wordt ze niet . Door Vlaanderen
tussen haakjes to plaatsen zijn een heleboel zeer interessante cases onbesproken
gebleven : de inbeslagname van Jet
Geeraerts' Gangreen I . Black Venus op
verdenking van openbare zedenschennis
of de rel rond de letterlijke passages uit
het dagboek van Leonard Nolens in een
toneeltekst van Jan Fabre . Of de processen tegen Dimitri Verhulst . Een eerste
keer herkende de moeder van de auteur
zich in een personage en wilde ze, vergeefs, het boek laten verbieden . Voor de
beschrijving van een gelijkaardig geval
nemen de auteurs onbegrijpelijkerwijze
hun toevlucht tot een Duits voorbeeld!
Nog interessanter ware een blik op de uitspraak in het tweede proces tegen Verhulst geweest . Daarin ging het om de
bewerking van een ophefmakende moordzaak tot toneeltekst . De vrouw die daarvoor gevangen zat, vond dat de tekst haar
kansen op vervroegde invrijheidsstelling
verkleinde en vroeg een verbod op de
opvoering ervan . Zover kwam het niet,
maar de rechtbank verbood wet de verspreiding van de gedrukte tekst . Geldt hier
verba volant, scripta manent en is theater
daarom minder gevaarlijk dan een boek?
Deze hoogst ambivalente uitspraak van
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het hot in Gent lijkt mij het onderzoeken
meer dan waard . Misschien iets voor een
herziene en uitgebreide versie van deze
studie?
In elk geval is De wet van de letter een
bijzonder boeiend, op momenten zelfs
spannend boek . Doordat het helder
geschreven is, wordt de materie die op
zich sours technisch is, nooit saai of on begrijpelijk . Bovendien verzamelt dit onderzoek niet enkel voor het eerst een groot
deel van de processen die ooit gevoerd
werden naar aanleiding van literatuur, het
legt ook bepaalde mechanismen bloot,
zowel in de manier waarop auteurs
omgaan met de grenzen van het toelaatbare als in de wijze waarop de rechtbank
hun escapades beoordeelt . Door de klemtoon op de twintigste eeuw is de bewering op de flaptekst dat dit een literatuurgeschiedenis vanuit juridisch perspectief
is, een beetje overdreven, maar een catalogus waarin een aantal evoluties to
bespeuren zijn, is het zeker wet .
Carl De Strycker

worden opgenomen? Wie heeft het laatste woord over de tekst : schrijver, redacteur of uitgever? Allemaal kwesties die
hier zowel theoretisch worden behandeld
als geillustreerd . Andere hoofdstukken
gaan dan weer in op momenten waarop
de literatuur met het strafrecht in aanraking kwam . Vooral beschuldigingen van
pornografie of blasfemie en aanklachten
wegens belediging worden hier nader
bekeken .
Uit het onderzoek wordt duidelijk dat de
jurisprudentie een grote welwillendheid
aan de dag legt ten opzichte van de bellettrie . Als het om kunst gaat in de rechtbank, blijkt dat de wet niet zo strikt naar
de letter gelezen wordt als normaal . Er is
sprake van een exeptio artis, een uitzonderingspositie die gebaseerd is op de
opvatting dat wat normaal gesproken een
misdrijf zou zijn, in een kunstwerk op een
hoger plan wordt getild en binnen de interne logica van het artefact een onmisbare
functie vervult . Interessant om to weten
is dat Nederland trouwens de eerste staat
ter wereld was die deze idee als zodanig
ook opnam in de wet . Na die vaststelling
leggen Beekman en Gruttemeier drie principes bloot waarop die afwijkingen gebaseerd zijn . Ten eerste constateren ze bij
de rechterlijke macht een groot geloof in
de autonome status van de letteren : literatuur valt niet zonder meer met de werkelijkheid samen, maar is een apart domein
dat met aangepaste maatstaven gemeten
moet worden . Vervolgens blijkt dat verdedigingen die een beroep doen op de achterliggende bedoeling van de auteur - zijn
poetica met andere woorden - vaak worden aanvaard . Dat was bijvoorbeeld het
geval in het proces tegen Reve, waar de
schrijver met succes betoogde dat hij het
recht had zijn particuliere godsbeeld to
verkondigen . Ten slotte wordt er ook vaak
een onderscheid gemaakt tussen de intentie van de auteur en die van het werk . Zo
kan, zoals in het geval van Hermans, binnen een roman iemand smadelijke uitspraken doen, maar hoeft dat niet to beteke-

nen dat het personage de opvattingen van
de auteur verkondigt .
Daarmee, zo concluderen Beekman en
Gruttemeier voorzichtig, sluit de rechtspraak bijzonder goed aan bij een literatuuropvatting zoals die sinds de Beweging
van Tachtig in de Nederlandse literatuur
bekend is . Even voorzichtig constateren
ze rond de jaren zestig van de vorige eeuw
een kleine, maar ingrijpende verandering
in de behandeling van literatuur door de
rechtbank . De bedoelingen van de auteur
worden nu niet langer als verdediging aanvaard ; de interne structuur van het werk
zelf moet de verklaring bieden voor een in
se strafbare passage . In deze weigering
om een beroep to doen op extratekstuele
argumenten herkennen de onderzoekers
een verschuiving van de literatuuropvattingen van de magistratuur in de richting van
de poetica van Merlyn .
Uit alle gevallen die in De wet van de letter besproken worden, komt naar voren
dat literatuur door het gerecht als een
autonoom veld wordt behandeld, waarvoor de wet niet sensu stricto geldt, wel
integendeel . De literatuur legt haar eigen
wetten op en het moge duidelijk zijn : er
heerst behoorlijk wat meer vrijheid in het
literaire veld dan in de gewone wereld . Zo
beschouwd is de literatuur een vrijplaats
waar het mogelijk wordt om zonder veel
beperkingen kritiek to leveren . De schone
letteren als plek waar de vrije meningsuiting totaal is, zo lijkt het wel in de voorstelling van Beekman en Gruttemeier . De
tegengestelde conclusie trekken de
auteurs echter niet . Even goed kan immers
gesteld worden dat de autonomie van de
kunst haar zwakte betekent . Door haar
een zelfstandige positie toe to kennen,
wordt haar potentiele kracht eigenlijk meteen ook geneutraliseerd . Auteurs worden
gereduceerd tot een snort narren van wie
gedoogd wordt dat ze of en toe iets
scherps zeggen, omdat er toch geen rekening mee gehouden hoeft to worden . De
maatschappelijke relevantie van literatuur
wordt miniem wanneer ze beschouwd
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Eric Rinckhout
Dwaalspoor

Antwerpen/Amsterdam (Meulenhoff/
Manteau) 2006 .
€ 17,95
192 pagina's .
ISBN 90-8542-047-4
Het blijft gissen met Elsschot als talisman
De literatuur over Willem Elsschot is in
zeer veel verschillende categorieen in to
delen . Zo zijn er wetenschappelijke artikelen en essays over zijn oeuvre, monografieen en biografieen, maar ook memoires
van familie en vrienden, een interviewboek, talloze themanummers van literaire
tijdschriften en obscuurder werken als
Vlaamsche Temperamenten (1944), waarin
Dr. K . Van Acker - destijds hoofdgeneesheer van het toenmalige Guislaininstituut
to Gent - Elsschot '[d]e Vlaamsche schrijver met het meest typisch leptosome
hoofd' noemt en zegt dat het zou tegenvallen '[m]oest blijken dat Elsschot geen
schizothyme en geen duidelijke schizothyme is' .
Een van de jongste bijdragen aan de 'Elsschotkunde' is Dwaalspoorvan Eric Rinckhout, cultuurredacteur bij De Morgen . In
dit werk gaat Rinckhout, als wij de ondertitel mogen geloven, 'op zoek naar de waarheid achter Het Dwaallichtvan Willem Elsschot' . Het is al even lastig om het genre
van dit boek to bepalen als een eenduidige
karakteristiek geven van de overige literatuur over Elsschot . Het gaat over Rinckhouts persoonlijke band met Het Dwaallicht en de stad waar de novelle zich
afspeelt . Maar het gaat evenzeer over de
maand en het jaar waar in de novelle gesitueerd is : november 1938 . Bovendien
komen er (stukken van) ongepubliceerde
brieven in voor, worden gesprekken met
enkele sleutelfiguren weergegeven en
interpreteert Rinckhout (tot op woordniveau toe) zowel de novelle als de verhouding Laarmans/Elsschot/De Bidder . In vier
van de vijf inhoudelijke hoofdstukken
neemt Rinckhout steeds een november-

maand (achtereenvolgens in 1972, 2003,
2004 en 1938) als uitgangspunt voor een
sours wat ongestructureerd weergegeven
zoektocht, waarbij de context van de ontdekking minstens zo goed wordt belicht
als de rechtvaardiging van de weergave
van die ontdekking . De lezer wordt door
Rinckhout op sleeptouw genomen door de
novelle, door de regenachtige straten van
het huidige Antwerpen en het Antwerpen
van voor, tijdens en na de oorlog, maar
vooral ook door de archieven, adresbestanden en andere documenten die Rinckhout tijdens de tocht relevant acht . Hierbij
zijn het enthousiasme van Rinckhout en
zijn onvoorwaardelijk geloof in Elsschot
(als de schrijver al een 'foutje' maakt, dan
heeft hij daar zeker ironische of filosofische bedoelingen mee) zowel aanstekelijk
als vermoeiend .
Regelmatig vliegt Rinckhout dan ook uit
de bocht en trekt hij conclusies die de weldenkende lezer niet zal delen . Doordat hij
de novelle zo nadrukkelijk mimetisch leest
en vervolgens op basis van minieme informatie op alle mogelijke plekken gaat zoeken, ligt het voor de hand dat hij licht lets
zal vinden dat overeenstemt met zijn verwachtingen . In Het Dwaallicht komt bijvoorbeeld de 'bakkerswinkel van Jonkheer' voor . Rinckhout pluist vervolgens
een adresarchief van Antwerpen uit en
vindt een Jonckheer (met een 'c' dus) die
handelt in grafmonumenten . Aha! Dat zou
wel eens Elsschotiaanse ironie kunnen
zijn . . . Jammer genoeg geeft Rinkchout
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zo'n dertig pagina's later, als hij inmiddels
verschillende stellingen heeft trachten to
bewijzen middels het adresbestand van
Ratinckx, toe dat Ratinckx een onbetrouwbare bron is : om in die adresboeken opgenomen to worden, moest je betalen . Vanuit die constatering verklaart Rinckhout
ook datgene wat hij niet kan vinden : dan
wilden de betrokkenen destijds niet betalen . Dat lijkt een nogal religieus uitgangspunt : God wil niet gevonden worden en
zijn grootheid bestaat Bruit dat hij daarin
slaagt . Gedurende het gehele boek laat
Rinckhout zodoende van alles 'blijken', terwijl mij in het geval van Het Dwaallicht
veelal het woord 'schijnen' meer op zijn
plaats lijkt .
Het vervelendst is Rinckhouts hineininterpretieren in de passage over de 'ultraroode' strijdzanger Ernst Busch (ruim vijftien pagina's Dwaalspoor) . Op basis van
flinterdun 'bewijs' (tegenstrijdige uitspraken van Jan Maniewski, Jeanne Brabants
en Ida de Bidder, de wellicht corrupte
memoires van Frans Buyens, Ben slag in
de lucht van Vic van de Reijt), eigen inbeelding en Ben uiterst ambigu briefje van de
eerder als labiel afgeserveerde Peter van
Steen, meent Rinckhout to kunnen stellen : 'Maar dat hij Ernst Busch goed en persoonlijk gekend moet hebben blijkt onomstotelijk uit deze brief .' (p . 160) En dat
terwijl hij niet meer betrouwbare informatie heeft dan kort daarvoor, wanneer hij
schrijft : ',41s De Bidder Ernst Busch kende
en Busch optrad in de Kloosterstraat [Ben
straat uit Het Dwaallicht, WB], dan zag De
Bidder hem daar misschien aan het werk .'
(p . 146, cursiveringen WB) . Juist deze
ongegronde stelligheden to midden van
constante herhalingen dat het boek Ben
raadsel blijft en dat onze wakkere speurder blijft gissen en zuchten (en daar op
honderdvijftig pagina's hoofdtekst ruim
tweehonderd vraagtekens voor nodig
heeft), zorgen ervoor dat het boek sours
meer zegt over de in het duister tastende
schrijver ervan, dan over zijn onderwerp .
Dit is ook niet verwonderlijk . Met Ben
complexe en meerduidige novelle als Het
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Dwaallicht als talisman, hoef je er niet van-

uit to gaan simpele en eenduidige antwoorden to vinden .
Een ander hinderlijk aspect van Dwaalspoor is de herhaalde gedachte dat dit
boek gaat over 'Laarmans alias Willem Elsschot alias Fons De Bidder' (p . 85), terwijl
toch zo onderhand duidelijk moge zijn dat
hoewel in de 'Elsschotkunde' het onderscheid tussen de reeele auteur (die overleed in 1960) de abstracte auteur (die wij
Willem Elsschot noemen) en het personage (dat op zijn vertelniveau niet in dialoog
kan treden met Elsschot) vaak niet
gemaakt werd/wordt, deze ontologische
verwarring voor vervelende conclusies
zorgt . Hier stapt Rinckhout al to gemakkelijk overheen, wat zeker Ben professioneel
lezer van literatuur kwalijk valt to nemen .
Een laatste minpunt is dat veel stellingen
in het boek nogal voor de hand liggen, of
althans reeds bekend waren . De stelling
dat het communisme in de novelle positief
wordt belicht zullen weinig lezers gewaagd
vinden, terwijl op de achterflap trots vermeld staat dat Rinckhout 'verdoken politieke stellingnamen' ontdekt . Ook de
zogenaamd demythologiserende elementen van het boek (Elsschot was juist geen
schrapper, geen politiek onbenul en zeker
geen brave burgerman) zijn geen nieuwe
inzichten (vergelijk Kets-Vree 1983 ;
Anthierens 1992 ; Cuyt 2004 ; Van Hattem
2004) .
Ofschoon bovenstaande alinea's de
indruk wekken dat het boek uit louter on interessante onzorgvuldigheden bestaat, is
dit beslist niet waar . Rinckhout verdient
alle lof voor het gevonden materiaal en het
is jammer dat hij de ongepubliceerde brieyen waaruit hij citeert niet in zijn geheel
heeft opgenomen . Het is echter wel zo
dat Dwaalspoor het belangwekkendst is
op die plaatsen waar het over Elsschot
noch Het Dwaallicht gaat . Juist in de
beschrijvingen van de spanningen in Antwerpen vlak voor het uitbreken van de
Tweede Wereldoorlog, de weerslag van
de Reichkristallnacht, en de getuigenissen
die Rinckhout verzamelt over die tijd,

schuilt de kracht van dit boek . Zeker wanneer hij Jeanne Brabants - een vierentachtigjarige dame die in de jaren dertig in de
Kloosterstraat woonde - aan het woord
laat, krijgt de lezer een beter zicht op die
tijd dan wanneer Rinckhout zelf al hobbyend en fantasievol synchroniserend de
verbanden met De Grate Schrijver legt .
Oak in de hierboven versmade passage
rondom Ernst Busch komen de boeiendste feiten juist op het moment dat een
directe link met Elsschot ontbreekt en
Rinckhout niet verzandt in zeer particularistisch Elsschotzwelgen . Een neiging die
overigens vrijwel iedere schrijvende Elsschotliefhebber lijkt to hebben en die treffend weerspiegeld is in een van de twee
motto's bij dit boek, geciteerd uit Flauberts Parrot (Julien Barnes) : ' "Why does
the writing make us chase the writer? /
Why can't we leave well alone? / Why
aren't books enough?" ' . Het moge duidelijk zijn dat Rinckhout erin geslaagd is de
veelvuldige vraagtekens uit dit citaat in zijn
eigen boek to verwerken, maar dat hij
tegelijkertijd langer stil had mogen staan
bij deze fundamentele vragen .
Wie overigens ook niet aan de neiging
kon ontsnappen om zich in het spoor van
Elsschot to begeven, was een andere zelfbenoemde bewonderaar van Elsschot en
stadsgenoot van Rinckhout - Piet Teigeler
- die in 2002 de misdaadroman Het Dwaalspoor liet verschijnen . Deze fantastische
roman (die genomineerd werd voor de
Hercule Poirotprijs) beschrijft wat Laarmans deed op de avond van Het Dwaallicht nadat de novelle ophoudt . Het blijkt
dat hij toch niet naar huffs is gegaan, maar
op jacht is gegaan naar Maria van Dam,
om haar vermoord aan to treffen . In wat
volgt raken Laarmans, zijn assistent Karel
de Keizer en politie-inspecteur Eons Chevalier verstrikt in een zaak van nationaal
belang . Op het eerste gezicht zal de liefhebber zich rot lachen om de vele verwijzingen in Teigelers boek naar het oeuvre
van Elsschot, bij nader inzien getuigt deze
roman van een grote kennis van zowel Elsschots werk als de historische achtergron-

den van Het Dwaallicht . Het is opmerkelijk
dat in Dwaalspoor deze roman - die overduidelijk voor een groot deel op hetzelfde
speurwerk als Het Dwaalspoor gebaseerd
is - volstrekt niet genoemd wordt door
Rinckhout (anxiety of influence?) . Vooral
omdat hij beslist op de hoogte moet zijn
van het bestaan van de roman en het er
vermoedelijk voor heeft gezorgd dat de
titel Het Dwaalspoor niet meer gebruikt
kon worden . . .
Willem Bongers
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Defence of literature
Behoeft de letterenstudie verdediging?
Afgaande op de titel van het essay 'Het
belang van cultuurwetenschappen' van
Berteke Waaldijk in deze 1/ooys, ben je
geneigd to zeggen : ja . Nag steeds wordt
er vaak wat lacherig gedaan over de zogenaamde 'alfa's', die zich bezig zouden
houden met 'zachte' wetenschap, maatschappelijk geen nut zouden hebben en
niet in staat zouden zijn hun onderzoek in
verkoopbare resultaten om to zetten .
Waarop de cultuurwetenschappers (met
recht natuurlijk) aanvoeren dat hun werk
sours wel economische, maar vaak ook
andere maatschappelijke waarde heeft en
wel degelijk tot stand komt op basis van
wetenschappelijke methoden .
Ook de auteurs van de jongste inleiding
op de literatuurwetenschap met de prachtig ambigue titel Het /even van teksten
menen dat hun vakgebied verdedigd dient
to worden . Dit gebeurt dan ook, en wel op
twee manieren . Ten eerste begint Het
leven van teksten met een hoofdstuk dat
de literatuurwetenschap inkadert . De discipline maakt onderdeel uit van de cultuurwetenschappen, die op hun beurt weer
een afdeling zijn in de grote wereld die
Wetenschap heet . Hiermee geven de
auteurs aan dat hun vakgebied daarom
onderdeel is van het grote geheel en wel
degelijk bestaansrecht heeft . Dat er aan
dat bestaansrecht getwijfeld wordt, mag
blijken uit de verschillende uitweidingen in
het betreffende hoofdstuk met kopjes als
'Waar zijn alfa's goed voor?' en 'Een troostpakket voor vrouwen en derderangsonderwijzers?' Of dit nu een (terecht?) minder7a

waardigheidscomplex is of niet, het leidt
in ieder geval tot een boeiend hoofdstuk
waarin enkele wetenschapsfilosofische
beginselen uiteengezet worden .
Kan dit eerste hoofdstuk, behalve als verdedigende inleiding, gelezen worden als
een retorisch stijlmiddel ('Lezer, dit boek is
van waarde, want . . .'), het tweede aspect
van de verdediging is veel minder direct,
maar verdient zonder meer alle lof : het
boek zelf . De auteurs zijn in staat gebleken
hun vakgebied in ruim vierhonderd pagina's neer to zetten als een dynamisch
geheel, waarbij bovendien geen afbreuk
wordt gedaan aan de complexiteit en de
vele invalshoeken ervan . Het beeld dat
geschetst wordt van de literatuurwetenschap (het blijft een schets, de auteurs
geven dat zelf ook aan) is dat van een yak
waarin van alles mogelijk is : er is aandacht
voor de subtielste poetische middelen in
Oud-terse poezie uit de negende eeuw en
voor koloniale en postkoloniale ideologieen
in literatuur van over de hele wereld . Van
close-reading tot cultural studies en alles
wat daartussen zit : literatuurwetenschap
blijkt een yak to zijn met een scala aan
mogelijkheden die allemaal de aandacht
krijgen die ze verdienen in deze inleiding .
Van elk van de invalshoeken wordt overtuigend aangetoond waarom en hoe deze
van waarde is in de (literaire) wereld van
vandaag .
Zeker gezien het doel en de doelgroep
van dit boek is dat toe to juichen . Het boek

is in eerste instantie gericht op eerstejaars
literatuurwetenschap, waardoor deze door
dit boek hun vakgebied ingeleid worden .
Een betere inleiding is niet denkbaar : op
een toegankelijke manier worden alle
aspecten die je in je studie kunt verwachten naar voren gebracht en wordt er uitgelegd wat je er zoal mee kunt doen en
waarom elk specifiek aspect deel uitmaakt
van de literatuurwetenschap (iets dat niet
per se voor de hand ligt bij Lacans psychoanalyse) . Een inleiding als deze is essentieel voor beginnende studenten om enig
idee to krijgen waar je aan begint - want
met alle respect voor het als inleiding
bedoelde Tekstboek van Fokkema en
Ibsch : de literatuurwetenschap is wel iets
meer dan een verzameling uit het formalisme en structuralisme stammende teksten . Ook bij de talenstudies, waarin de
literatuurwetenschap of invalshoeken hieruit een prominente rol spelen, zou het
goed zijn dit boek al in het eerste jaar to
behandelen .
Alleen al vanwege de enorme hoeveelheid feitenkennis die in het boek naar
voren komt, is het een nuttig begin van
een talenstudie . Hoewel het boek per
hoofdstuk een 'verhaal' vertelt (over receptie-esthetics, over narratologie, over intertekstualiteit) en niet een opsomming van
allerlei begrippen is, komt zo'n beetje elke
term die in het basispakket van de beginnende letterkundige hoort to zitten wel
ergens voor, met context en al . Voor wie
puur op zoek is naar een definitie van een
term is er achterin het boek een glossarium opgenomen . Enig nadeel hieraan kan
wel zijn dat termen die literair-historisch
verwantschap vertonen of simpelweg bij
elkaar horen niet altijd bij elkaar staan : zo
zou je verwachten dat 'deconstructivisme'
behandeld wordt naast 'postmodernisme',
maar dat blijkt niet het geval . Deconstructie wordt in Het leven van teksten ingedamd in het hoofdstuk over interpretatie
en betekenis, terwijl het postmodernisme
besproken wordt in het hoofdstuk over
cultuurhistorische context . Voor deze keuzes is veel to zeggen en je kunt als auteur,

gezien de complexiteit van de materie,
ook niet alles bij elkaar zetten wat enige
verwantschap vertoont, mast desalniettemin moet de lezer vaak zelf verbanden
leggen tussen aspecten uit verschillende
hoofdstukken die wellicht niet voor de
hand liggen . Dit is natuurlijk een evident
nadeel van een aspectueel-diachrone
bespreking van het vakgebied waar de
auteurs voor gekozen hebben . Een keus
die alleszins to respecteren valt, en in dit
specifieke geval ook zeer goed uitpakt . De
auteurs hebben tenslotte ook geen
geschiedenis van de literatuur(wetenschap)
willen schrijven .
Het boek lijkt zodoende in vrijwel alle
opzichten geslaagd als nuttige inleiding op
de literatuurwetenschap en biedt feitelijk
meet dan je zou verwachten : elementaire
wetenschapsfilosofie, aan de literatuurwetenschap verwante stukjes taal- en cultuurfilosofie en een benadering van culturele en postkoloniale studies . Wie na het
lezen van dit boek geen enkel aspect van
het yak interessant genoeg vindt om erin
door to studeren, kan wellicht beter een
ander snort studie kiezen . Elk deelgebied
wordt aantrekkelijk behandeld met suggesties voor verdere studie, en dat alles in
een zeer prettig leesbare stijl . Kortom : een
betere verdediging kan de literatuurwetenschap zich niet wensen .
Jaap Faber
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