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Favereyjaar 2008
Zelfs na 26 jaar blijft Vooys onmisbaar. Neem flu de kwestie Faverey . Een van de grootste
dichters uit bet Nederlandse taalgebied wiens werk letterlijk bedolven is onder de commentaren . Gaat Vooys u in dit nummer dan de definitieve interpretatie aanbieden? Dat
natuurlijk niet . Maar wel bieden we u nieuwe, zeer verhelderende invalshoeken . Zo leest
Michiel van Kempen de gedichten van Faverey op postkoloniale wijze, rekening houdend
met bet feit dat Hans Favery in Suriname geboren is . Bram Ieven heeft aandacht voor
militante aspecten van bet werk van Faverey, terwijl Marieke Winkler zich buigt over
de relatie tussen Hans Faverey en Paul van Ostaijen . Ter afsluiting van dit themadossier
- eerste in een ongetwijfeld lange traditie - werpt Jeroen Dera licht op de metaforenkwestie bij Faverey. Hanteert de dichter nu wel of niet dit stijlmiddel?
Maar het themadossier over Faverey is niet alles . Onze vertrouwde rubrieken zijn onderhoudend als vanouds . Zo beschrijft Hans van Stralen in de `Uit de Kast!' hoe hij beinvloed is door een godverschijning en Sartre ; vertelt Anne Provoost in het gesprek dat
Vooys met haar voerde over kinderboeken, kernenergie en communicatie en laat Annette
Portegies in haar eerste column - we hadden haar al aangekondigd en heten haar bij dezen officieel van harte welkom - de literaire wereld van binnenuit zien .
Instemmend met de grootste boekhandel van Nederland zeggen wij : lees verder . Want
ook Jeroen van Rooij en Maarten van Buuren laten bun licht schijnen op interessante
zaken . Hugo Claus, evenals Faverey een grootheid in de Nederlandstalige poezie, blijft geschikt materiaal voor de letterkundige onderzoeker . Van Rooij gaat op zoek naar politieke
implicaties van Claus' debuutbundel . Van Buuren, specialist op het gebied van de France
letterkunde, wijdt u in in de taalspellen van de OULIPO-auteurs . U had bier nog nooit van
gehoord? Dan kunt u flu deze lacune goedmaken . U kende deze groep al wel? Dan kunt u
er nu achter komen wat hun werk eigenlijk betekent .
Tot slot doet het ons goed u nog steeds op de hoogte to kunnen houden van recente
publicaties op bet gebied van de letteren . De tijdschriftrecensie is ditmaal van de hand
van Corina Koolen, die het Antwerpse tijdschrift Deus ex Machina las en ontdekte hoe
moeilijk plagiaat in de literatuur wel niet is . Studies over Nieuw Vlaams Tijdschri ft, Vondel
en Van de Woestijne werden gelezen en beoordeeld, evenals de uitgave van Bordewijks
nagelaten documenten .
Voor we u alleen laten met de teksten nog twee zaken . Ten eerste vragen we uw aandacht
voor de illustraties en hun makers . A1 jaren worth Uooys gecompleteerd door prachtige illustraties : vanaf dit nummer plaatsen we de personalia van onze illustratoren samen met
die van de auteurs achterin . Ten tweede een redactionele slordigheid : in bet vorige nummer is de titel van de 'Uit de Kast!' van Lia van Gemert weggevallen . Boven het stuk had
moeten staan : 'Ondergronds, onderhuids' . Hierbij dus .
- VooYs ljaargang 26

nummer 1-

3

Colofon
Jaargang 26

nummer 1 maart 2008 VooYs verschil'nt viermaal per l'aar
Redactie : Willem Bongers hoofd-/eindredactie Dennis Dams beeld-/eindredactie Babette Dunkelgrun
eindredactie JaaP Faber eindredactie
EmY KooPman Pr/eindredactie Coring Koolen No
Nieuwenhuis hoofdredactie Marleen van de Pol abonneeservice/webmaster Kila van der Starre Pr
Rolf TiJ'ssens Penningmeester
Redactieadres : Drift 27, 3512 BR Utrecht . Telefoon : 030-2536126
Redactiecommissie : Arie Jan Gelderblom en Wilbert Smulders

E-mail : tiJ'dschriftvooYs@gmail .com

Abonnementen : €14 14,75 bil' machtiging €17,25 biJ' overmaking door middel van een accePtgiro . Men
abonneert zich via de website www .til'dschriftvooYs .nl. Abonnementen worden zonder togenbericht ieder
kalenderJ'aar automatisch verlengd . 0Pzegging voor l'aargang 27 dient to geschieden voor 1 december
2008. BiJ ' internetbetalingen s .v.P . adresgagevens vermelden . Reeds verschenen nummers ziJ'n op aanvraa g
leverbaar en worden u toegezonden vergezeld van een accePtgiro . VooYs wordt mede mogeliJ'k gemaakt door
het dePartement Nederlands van de Universiteit Utrecht . KoPil' is welkom en kan Sestuurd worden naar
tiJ'dschriftvooYs@gmail .co m. Voor meer informatie : www.til'dschriftvooYs .nl
Indien de redactie er niet in is geslaagd het copyright van de in dit nummer gaPubliceerde afbeeldingen to
regelen volgens de wetteliJ'ke bePalingen, verzoeken wil ' de rechthebbenden alsnog contact op to nemen met
de redactie .
OntwerP : Thessa Kockelkorn, w ww.doublestandard .nl
binnenwerk : Amber van den Eeden.
OO

Vooys, Utrecht, maart 2008 ISSN 0921-3961

4

Omslagillustratie: Margriet van Rooil'

Illustratie

Inhoud
6
1l

Zodoende het spoor bijster
geraakt 21jI1 e Michiel van Keinpen
Het Militants Gedicht

Bram Ieven

26

De Schaduw van de zuivere lyriek

40

`Breekt mijn huid'

J
r

1

60
72
O

5

Marieke Winkler

Interview Anne
Provoost Jaap Faber

Jeroen Dera

I Einy Koopman

Een stuk forse mast
omgezaagd Jeroen van Rooij
Schrijven onder
regeldwang Maarten
Prijzencircus

V V

Uit de least!

91

Recensies

van Buuren

Annette Por- tegies

Hans van Stralen

- VooYs l'aargang 26

nummer 1-

5

Zodoende het spoor bijster
geraakt zijnde'
Nieuwe wegen in het lezen van de poezie van Hans Faverey
Michiel van Kempen

Over Faverey zijn vele commentaren verschenen, maar Michiel van

Kempen, de schrijver van Een geschiedenis van de Surinaamse literatuur

(2003), is de enige die rekening houdt met de Surinaamse afkomst van
deze dichter. In dit artikel verheldert Van Kempen het werk van Faverey
door middel van een postkoloniale lezing .

Met Achterberg, Gezelle, Nijhoff en Van Ostaijen behoort Faverey tot de meest becommentarieerde dichters van het Nederlandse taalgebied . Bij al die commentaren zitten verhelderende teksten, maar ook duistere, die misschien voor de commentator wel inzichtelijk zijn, maar het raadsel van Favereys poezie alleen maar vergroten . Het is in ieder geval
uiterst moeilijk om na die berg aan commentaren op Faverey nog onbevangen zijn poezie
to lezen .
Faverey, geboren in Paramaribo in 1933 en overleden in Amsterdam in 1990, was in zoverre een kind van zijn tijd dat de leeshouding van zijn lezers aansluiting vond bij zijn
poezie . Hij schreef autonome poezie, hij schreef poezie die aansloot bij de poetica van tijdschriften als Raster en De Revisor.z Faverey schreef in een tijd van tekstimmanente of
merlinistische literatuurkritiek (ook al ging juist het tijdschrift Merlyn al to lichtzinnig
aan zijn poezie voorbij) en hij vond lezers die de moeite wilde nemen om een tekst als
uniek en autonoom taalbouwsel to analyseren . Hij deed ook genoeg pogingen om de autonomie van zijn taalcreatie to versterken, bijvoorbeeld door de traditionele syntaxis to
doorbreken, zoals in de cyclus `Man & dolphin/Man & dolfijn' die verscheen in het `intellectualistische' Raster waarin H .C. ten Berge gepleit had voor `demonstraties van dubbel1

Qntleend aan het op twee na laatste gedicht uit FavereYs bundel ChrYsanten roeiers 1977 waarin
de dichter overi8ens ook nog een enl'ambement aanbrengt : 'en zodoende het spoor! biljster geraakt
zil'nde,'. Ik citeer FavereY naar ziljn Verzameldegedichten (1993).
Met het aantreden van. )'a Leonard
De Revtsor betreft inmiddels voo

Pfeiffer en anderen ais nieuwe r
histonsch geworden

tauten die poetics voox wat

zinnige woord- en zinskonstrukties, onderlinge reakties van woorden' . (Ten Berge 1967 : '])
Maar autonome poezie is een term die gemakkelijker ingang heeft gevonden, dan dat hij to
expliciteren is, want wat zou men in godsnaam moeten verstaan onder poezie die enkel

naar zichzelf verwijst? Odile Heynders noteert over Favereys poezie : 'De metaforen die

tot stand komen zijn absoluut, dat wil zeggen dat zij niet refereren, maar autonoom zijn .'
(Heynders 1992 : 2) Maar als deze observatie juist is, is er dan nog wel een twee-eenheid

van beeld en object? En is er dan nog wel sprake van metaforen? En als die metaforen niet

refereren aan iets, waar gaat de taal dan nog over? Welke lezer kan een woord begrijpen
als dat woord niet tenminste ook refereert aan iets buiten de taal?

De referentialiteit van Favereys poezie is met regelmaat onderwerp van discussie ge-

weest, al was bet alleen maar vanuit de meest schoolse, maar daarom nog niet per se
zinloze leesvraag: wat bedoelt de dichter? Maar de schijnbaar vanzelfsprekende notie dat
voor Nederlandse lezers een stoel een stoel is, een paard een paard en de zee de zee,
die gemeenschappelijke leesblik wordt pas goed ter discussie gesteld, wanneer we ervan

uitgaan dat de werkelijkheid waaraan Faverey refereert (ja, ook hij!) juist helemaal geen

gelijke beelden op bet netvlies projecteert van verschillende lezers . Misschien kan dat

duidelijk gemaakt worden met een postkoloniale lezing van Favereys poezie . Ik bedoel
daarmee een lezing die wel degelijk betekenis geeft aan het feit dat Hans Faverey geboren
is in een voormalige kolonie van Nederland . Ongeacht of de dichter zelf ooit refereerde

aan zijn geboorteland, en zelfs ongeacht of de dichter al dan niet wilde dat autobiografische feiten bij zijn teksten betrokken werden: een postkoloniale lezing kijkt enkel naar de
taalelementen en bun onderlinge rangschikking met de vraag `welk residu van de postkoloniale ervaring vinden we daarin?' en `wat verandert er in de leeservaring wanneer niet
door westerse ogen wordt gekeken, maar door de ogen van iemand uit Favereys geboorteland?'

En dus moeten we ons ontdoen van de hoge berg aan commentaren en de tekst weer

in bet schelle licht van de zon zetten, precies zoals Bernard Delfgaauw dat deed toen hij

een monografie over Thomas van Aquino moest schrijven en zichzelf de vraag stelde : hoe
krijg ik het in godsnaam klaar om iets helders over Thomas op papier to zetten, als ik die

hele bibliotheek die over hem is geschreven, moet meetorsen? Gewoon de teksten voor

zich laten spreken, was zijn antwoord . We nemen dus een van de bekendste gedichten van
Hans Faverey, zijn tekst over de acht roeiers uit Chrysanten, roeiers :
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Van lieverlede ; zo

komen zil' nader: 8 roeiers

steeds verder landinwaarts
l7roeiend in hun mYtologie :

met elke slag steeds verder
van huffs uit allemacht roeiend •
groeiend tot alle water weg is ,
en zil' het hale landscha P

vullen tot de rand . Acht -

steeds verder landinwaarts

roeiend • landschaP daar al geen
water meer is : dicht a roeid
landschaP al. Landscha Pr
steeds verder land-

inwaarts roeiend • land

zonder roeiers : dichtgeroeid land al . FavereY 1993 : 323

gemakkelijk gemaakt door juist deze tekst to nemen als uitgangspunt voor een postkoloniale herlezing van Faverey? In ieder geval niet in zoverre dat deze
tekst al herhaaldelijk geanalyseerd is en geplaatst binnen de modernistische West-Europese traditie, en binnen het oeuvre van Faverey zelf .3 Bovendien bevat dit gedicht geen
Heb ik het mezelf flu

enkel Surinaams-Nederlands taalelement, in tegenstelling tot sommige andere gedichten

van Faverey. Elders heb ik al eens duidelijk proberen to maken dat een woord als `para-wit'
voor een Surinaamse lezer een compleet andere connotatie heeft dan voor een Nederlandse, en dat een woord als `ijsappel', dat voor de Nederlandse lezer een neologisme lijkt,

een gewoon woord is in bet Surinaams-Nederlands ; gevolg hiervan is dan ook een andere
interpretatie van de tekst in het krachtenveld van vaderland en emigratie .4 Brems (2006 :
308) spreekt van `uitgepuurde taalconstructies' bij Faverey ; bet Surinaams-Nederlands is
in dit gedicht dus ook `uitgepuurd' . Ook in dit opzicht lijkt er niet direct een uitgangspunt

to zijn voor een postkoloniale leeswijze .
Maar flu de tekst . Een Surinaamse lezer zal bij dit gedicht naar alle waarschijnlijkheid
een andere leeservaring hebben dan een Nederlandse lezer. In de boot met de acht roeiers
zou een Surinamer de tentboot uit de slaventijd herkennen, verschillende malen op gra3

Zie bijvoorbeeld Heynders 1992 :13-14 .

4

Zie Van Kempen 2003 . Hilda van Neck Yoder beprcefde eerder een post-koloniale lazing van de Anansithemahek (Van Neck Yoder 2000) .
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Een tentboot met acht roeiers op de Surinamerivier. Tekening uit: G.W.C. Voorduin, Gezigten

uit Neerland's West-Indien . Amsterdam i86o.

vures weergegeven en in tal van landbeschrijvingen terug to vinden . Het was don ook het
belangrijkste vervoermiddel uit de tijd van de slavernij in een land, waar alle plantages
aan de grote rivieren gelegen waren, en voor af- en aanvoer van het waterverkeer afhankelijk waren . Dominee Cornelis van Schaick verbleef in het midden van de negentiende
eeuw negen jaren in Suriname (van 1852 tot 1861) en schreef enkele van de best gedocumenteerde teksten over het land. In zijn roman De manja, die dateert van 1866, geeft hij
een gedetailleerde beschrijving van een tentboot :
De tentboot houdt het midden tusschen den Venetiaanschen $ ondel en onze trekschuit •~ zil' is
van $oed en fatsoenliJk $ehalte en vorm, en achter aan den hoo$ oP$etui$den sPie$el van een
ruimte voorzien waar de Heddeman letterli'k : hoofdman moor bier : kaPitein - MvK zich
vriJ' en op ziJjn $emak ken bewe$en en 't roer meestal staande met ziJjn voeten re$eert .

Voor hem uit in ziJ'ne onmiddelliJ'ke nabiJ'heid hebt $iJ' de houten tent, kamersgewiJ'ze
in$ericht, boo$ en breed $enoe$ om er op uw $emak recht op in to zitten en eene klaPtafel
to Plaatsen . Aan beide zil'den, breede banken die $iJ' voor zit- en li$Plaats bezi$en kunt . Licht
en de lucht ontvan$t $il' door verschillende naar buiten oPslaande vensterluiken, die i'
$J
door middel van latten hoo$er of lager o oudt en tot veranda dienen, om u te$en de felle
zonnestralen to beschutten Achter en voor twee klaPdeuren, die $iJ' naar wel$evallen oPent of
sluit . . . . Het voor$edeelte bevatte acht banken voor de roeine$ers die, vier to loef en vier to
liJ ' $ezeten voor elkander, $escheiden ziljn door de looPPlank, die in 't lan$s, tusschen hen li$t .
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Tusschen hen en de zoo even beschreven tent ziet ~l" nog twee zitb
'es achter
de deuren bestemd voor het dienend Personeel dat meeg
•~enomwrdt terwi3'1 in de
ruimte bil' den boeB de neSarproviand bewaard wordt .s an Schaick 1866:119-120

De Surinaamse lezer ziet die boot met acht roeiers voor zich als hij Faverey leest, de
openingsregels dragen voor hem direct een historische connotatie . De uitdrukking `van
lieverlede' waarmee het gedicht opent (zo'n echt Faverey-woord - lieverlede - dat twee
tegengestelde emoties in zich verenigt), ondersteunt met de subtiele introductie van
'leed' die historische referentie . Het woord `landinwaarts' is ook de exacte uitdrukking
van wat men gewaar wordt, wanneer men per boot het land Suriname binnendringt :
men bevindt zich weliswaar op het water, maar dat water wordt steeds smaller en op den
duur overhuifd door de bossen . In reisverslagen treft men vaak de passus aan, dat men
niet meer verder kan, omdat de rivier een kreek is geworden, die uiteindelijk zo smal
en ondiep is en zo met lianen en omgevallen bomen overdekt, dat de route helemaal
geblokkeerd is : het land neemt het water over.
De eerste strofe suggereert op het eerste gezicht dat de observatie gebeurt vanuit het
binnenland : de roeiers roeien immers landinwaarts en `zij komen nader' . Maar de tweede
strofe geeft aan dat die lezing bedrieglijk is geweest : de roeiers roeien `met elke slag steeds
vender van huffs' . Dat zijn woorden die ontleend zijn aan het vocabulaire van de migrant .
Wat is voor de roeiers `van huffs zijn'? Als het om de roeiers van de slaventijd gaat : Afrika . De tweede strofe introduceert dan dus de Middle Passage, de gedwongen overtocht
van West-Afrika naar de Nieuwe Wereld en de aanvankelijk duistere openingszin van de
tweede strofe - `groeiend in hun mytologie' - krijgt binnen die migrantenervaring direct
betekenis . De Middle Passage schiep een complete mythologische wereld over het verlaten continent, waarnaar bijvoorbeeld opstandige slavenleiders terug zouden vliegen . Ook
de openingsuitdrukking `van lieverlede' krijgt nu met terugwerkende kracht een andere
lading: in de woordenschat van de migrant drukt bet woord heel goed uit hoezeer de migrant ambivalent staat tegenover bet land .
In de derde strofe roeien de acht steeds vender landinwaarts, bun geroei (zeg maar :
de geschiedenis die zij meedragen, die deel uitmaakt van bun identiteit) krijgt iets tragikomisch, want in bet landschap is geen water meer to bekennen . Met elke verschuiving
in de woorden die in de derde en vierde strofe varieren op `roeien', 'land' en 'landschap'
wordt de activiteit van de roeiers meer bevreemdend, tot zij in de laatste strofe zo goed als
5 Het boek is uiterst zeldzaam, maar sinds kort is de integrate tekst opgenomen in de Digitale Bibliotheek
Nederlandse Letteren ( http://www.dbnl .org/tekst/scha031dich02_Oln.
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verdwenen zijn: `land/ zonder roeiers', zij hebben zichzelf kwijt geroeid, de rollen worden
omgekeerd : het landschap gaat roeien, het land is al dichtgeroeid, heeft al zelf zoveel dat
de roeiers er volstrekt overbodig zijn geworden en in zijn opgelost : de volmaakte integratie, opgelost als watermoleculen in de wind.
Deze historisch-postkoloniale lezing van het gedicht sluit in het geheel niet uit, dat er
nog een geheel andere laag over de woorden schuift, en dat met de acht roeiers evenzeer
een associatie wordt opgeroepen van een boot met acht roeiers op bijvoorbeeld de Amstel . In die laag krijgt `migratie' een heel andere betekenis, namelijk die van de verhuizing
van het Caraibisch gebied naar dat andere groene land, Nederland . Ook daarin drukt het
gedicht het wegvallen van de eigenheid van het individu uit, zij het dat de `mytologie' dan
heel andere dimensies krijgt . Bekend is hoe migranten die richting Noordzee trokken in
het `beloofde land' hun correspondentie voerden . Hoe moeilijk zij bet ook hadden, hun
brieven waren onverbeterlijk vol van optimisme en succesverhalen, ook al kwijnden zij
weg bij een oliehaard in de spruitjeslucht van drie hoog achter en vonden zij slechts soelaas bij de groezelige societeit om de hoek : zij groeiden in hun mythologie, en hoe langer
zij de grote plan waren overgestoken (`groeiend tot alle water weg is' zegt Faverey in de regel die parallel loopt met de openingsregel van de tweede strofe) hoe groter zij werden . Hij
noteert het niet zonder humor, om er nog versterkend een mededeling over hun massale
aanwezigheid in bet vestigingsland op to laten volgen : tot `zij het hele landschap//vullen
tot de rand .'
Mag deze lezing? Doet het postkoloniale lezen recht aan Favereys poezie? Laat ik vooropstellen dat deze wijze van lezen niet exclusief wil zijn en dat Faverey zeker tekort zou
worden gedaan door to zeggen : dit is de enig juiste lezing die alle andere ongeldig maakt .
Maar toch geeft zij een benadering van zijn poezie die verrijkend kan werken . Oppervlakkig bezien strookt deze lezing niet met wat Faverey zelf in een interview opmerkte: `Ik
zie nooit jets voor me wanneer ik schrijf. Wat ik zie wil ik niet in woorden vertalen . Ik
heb niets speciaals in mijn hoofd, ik vertaal ook Been emoties .' (Brokken 1980) Maar dit
betekent uiteraard nog niet dat de lezer geen beelden voor ogen komen, wanneer hij het
gedicht leest . Bovendien zegt deze lezing ook niet: dit is bet beeld dat Faverey ons wil
voorschotelen, zij reduceert het gedicht allerminst tot anekdote . Het gedicht blijft als geheel van esthetische taal intact . Wat Faverey neerschreef en wat lezers in de neergeschreven tekst lezen, dat zijn twee werelden die zeker niet noodzakelijkerwijze naadloos over
elkaar heen moeten schuiven . Hans Faverey zei dat ook zelf in een ander interview : `[ik
wil niet meer dat gezeur hebben] van : waarheen verwijst dat? En: wat bedoelt de dichter
nou? Want dan bedoelt die dichter gewoon wat er staat op die bladzijde, en wat de lezer
- Vo 'aar an 26 nummer 1-
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ermee doet, dat is zijn verantwoordelijkheid, niet de mijne : (Van Dee11986 :106) Dit lijkt
een vrijbrief om in de poezie alles to kunnen lezen, wat elke willekeurige lezer wil . Maar
dat gaat weer to ver. Ik zou niet de poeticale afbakeningen die Faverey zelf in interviews
heeft gegeven tot leidraad willen nemen, maar wel de context van Favereys poezie . Daar
is heel erg veel over to zeggen, maar ik wijs hier alleen op enkele kernnoties .
Odile Heynders haalt de tweede strofe van het tweede gedicht van de cyclus `Chrysanten,

roeiers aan :

Niemand herkent zich op deze foto .
Wat heet Plotseling in een sPiegel?
SPiegels herkennen nooit iemand .
Wat heet Plotseling op een foto?

Heynders becommentarieert deze strofe zo :
De vragen die hier 1;esteld worden ziJjn bewustwordingsvragen . 0P het moment dat
iemand zichzelf in sPiegelbeeld ziet, is hiJ ' een ander. Je kunt l'ezelf nooit als J'ezelf levend
in beweging zien, J'ezelf zien zoals de anderen J'ou zien . Een subject zal zich nooit als
zelfidentiek kunnen waarnemen . HeYnders 1992 : 6 )

Dit commentaar lijkt mij juist, maar het is jammer dat Heynders niet jets verder doorgraaft . Want zij raakt hier aan een van de essentialia van de psyche van de migrant .

In zijn essay 'Heimwee' heeft Anil Ramdas de Surinamers geschetst zoals zij opgroeiden

met een op Nederland georienteerde literatuur, als het kind dat verkeert in de laatste fase
van wat Lacan het spiegelstadium noemt .s (Ramdas 1992 : 7-29) Jacques Lacan ziet het kind
als een corps morcele, een vergruizeld lichaam, niet in staat om de afzonderlijke delen tot een
eenheid to smeden . Hij speculeert dat die eenheid pas tot stand wordt gebracht, wanneer de
buitenwereld het kind een beeld van zichzelf aanreikt . Met dit spiegelbeeld kan het kind zich

identificeren . De ontwikkeling van het `ik' berust dan echter niet op de innerlijke authen-

ticiteit van het kind, maar op een afbeelding aangereikt van buitenaf, de Ander . Het kind
leert zich to identificeren met die Ander ; die identificatie wordt compleet wanneer het kind
toetreedt tot de orde van taal en cultuur, tot de wereld van de symbolen : het kind begrijpt
betekenissen zonder de dingen to zien en kan daardoor zichzelf geheel identificeren met
een Ander die zelfs uiterlijk niet op hem gelijkt. Die gespletenheid wordt ernstiger in een

6

Verg . ook het essay `De lege koffers van Jamaica Kincaid' van Marnel Breure 1995 : 49-65) . Ik ontleen o P
deze Phats een P~a aan mil'n Proefscbrift Van KemPen 2002, dl IV. 254-255 in eni S~ bewerkte
vorm.
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Raoul Faverey, broer van Hans, met zijn moeder en Hannie Rouweler .
Noordpolderzijl l Groningen, oktober X997 .

koloniale situatie : de zwarte mens leert zich to identificeren met een spiegelbeeld dat hem
is aangereikt door de witte mens, 'het gekoloniseerde individu leert zichzelf begrijpen via de
taal van de blanke overheerser.' (Breure 1995 : 58)

Vanuit de lacaniaanse theorie wordt de migratie van zovele koloniale ingezetenen die

werden opgevoed met een Nederlandse cultuurpolitiek inzichtelijker. Die theorie verklaart
ook waarom voor veel migranten de oversteek uitliep op een schokkende ervaring : het aangeboden identificatiebeeld bleek overzee niet meer to kloppen . De `in vervulling gegane droom'
groeide in sommige gevallen uit tot een pathologie . Voor de meest sensitieve migranten be-

tekende de verhuizing sours een ernstige psychische crisis tot de complete schizofrenie aan
toe.' Ik denk dat vanuit dit gezichtspunt de bovenaangehaalde strofe er opeens heel anders

gaat uitzien : de identificatie met de persoon in de spiegel is voor de migrant een complexes
gebeuren, dan voor een willekeurige witte adonis .

De familie Faverey was vlak vobr de Tweede Wereldoorlog voor `groot verlof' naar Ne-

derland gegaan, in die jaren was `migrant-zijn' geen issue en Faverey refereerde in inter-

views later niet aan zijn migrantenstatus . Hij waarschuwde zelfs voor het `terugvertalen

van poezie in werkelijkheidservaringen' en wees op het belang van de formele kanten van
de teksten die hij schreef . Maar toch, hoezeer Faverey zijn taalbouwsels ook zag als `koele
7

Over dit snort schrijversgevallen schreef Hugo Pos het essay 'Waarom? Daarom' (Pos 1988 : 50-56) . Ve;g.
ook Van Kempen 2002, N: 502-503, en de getuigenissen in Jansen van Galen 2000 .
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constructies', op een zeldzaam persoonlijk moment, antwoordde hij ook dezelfde interviewer op de vraag of zijn poezie alleen gebouwd is om to bouwen : `Ja, maar niet alleen
om to bouwen. Dat is natuurlijk het plezier of de spanning of een snort fanatisme. Maar,
en dat is zeer pretentieus, dat weet ik, het gaat ook om een snort onzekerheid, een beetje
angst als het ware : (Heite 1971 : 29, 30, 33)
Hans Faverey kwam met zijn moeder in 1939 naar Nederland . Het `groot verlof', dat
ambtenaren toekwam, gold voor het hele gezin, maar Hans' wader - tekenleraar en een
verdienstelijk amateurgitarist - bleef achter om nog een aantal zaken of to handelen . De
oorlog brak uit en de Duitse onderzeeboten grendelden elk zeeverkeer over de Atlantische Oceaan af. Na de oorlog bleek dat wader Faverey bij een andere vrouw kinderen
verwekt had . De verbittering over dit `verraad' van de wader woekerde jarenlang in Hans
Faverey voort. Zo'n vadergeschiedenis zal een Surinamer niet gemakkelijk over de lippen
krijgen, in bet Caraibisch gebied geldt immers : tap' yu syen, bedek je schande . Vanuit deze
wetenschap krijgen versregels uit de cydus 'De vijver in het meer' uit de bundel in Zijden
kettingen (1983), die is opgedragen aan Favereys overleden wader, A .Th . Faverey, een heel
andere lading :8
1k zit midden in miJ'n viljver
en doorwaad de rivier
die milj het zwi)'gen oPlegt . 35

Het lijkt er flu misschien op dat een psychoanalytische lezing van Faverey zich verbindt
met een postkoloniale . Zover zou ik niet willen gaan, al is bet zeker waar dat voor veel
migranten uit de Caraibische wereld de verhouding tot de (afwezige) wader al van oudsher
zeer complex is geweest - daar zijn boekenplanken over vol geschreven . Waar het mij om
gaat in bet geval van Hans Faverey, is dat bet biografisch feit van zijn Caraibische aflcomst
wel degelijk de sleutel kan aanreiken tot een nieuwe, postkoloniale lezing van zijn werk .
Als ik analyses lees van de poezie van Hans Faverey, dan blijft bet voor mij een raadsel
waarom niet op tal van plaatsen direct een verband is gelegd met migratie/emigratie/immigratie . Het antwoord is eenvoudig: de toon is ooit gezet door critici die voor de migratie
geen oog hadden, en omdat Faverey er zelf nooit over begon, werd gemakshalve Faverey
ook maar beschouwd als een westers dichter, verankerd in bet Avondland . Ik pleit daarmee niet voor het reduceren van Faverey tot een Caraibisch dichter, voor een biografische
8

Over dit gedicht schreef ik ook (Van Kempen 2003: 326-327), maar leze men vooral Van Neck Yoder
2000.
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lezing van zijn poezie, last staan voor het herleiden van ellce zinsnede tot een autobiografische impels . Maar felt is dat aan een aspect van Favereys poezie altijd is voorbijgegaan .
Woorden als `liploos', `never', `drogbeeld', regels als 'De wildernis bloeit door', `Georganiserde paniek', `Wie heeft jets aan inkeer', `Onrust in het winternest' : ze komen in een heel

ander licht to staan vanuit een postkoloniaal perspectief - en dit is maar een willekeurige
greep uit de Faverey-taal .
Erik Spinoy, die uitvoerig de bundel Zijden kettingen analyseert, gaat in op de associaties die woorden als `doorstoven' en `bleekmakende' oproepen, (Spinoy 2005 : 5) maar
geen moment komt het in hem op wat voor een betekenis deze woorden hebben in een
postkoloniale context (`liploos' : de witte tegenover de zwarte mens ; 'drogbeeld' en `bleekmaken' : het in de kolonie aangereikte cultuurideaal, et cetera) . Hij stelt voor om voor het
netwerk van symbolen en allusies in Favereys poezie de term `rizoom' to hanteren . Die
term komt uit de literatuurtheorie van Gilles Deleuze en Felix Guattari, die literatuur
zien als een systeem van ondergronds met elkaar verknoopte wortels, met telkens nieuwe knooppunten omdat de wortels zich telkens verder vertakken in eindeloze dynamiek .
Juist die rizoomtheorie is binnen de Caraibische studies al met regelmaat gehanteerd om
de cultuur en de literatuur van het Caraibisch gebied to analyseren . 9 Maar Spinoy laat het
liggen. Spinoy duidt ook Favereys

v erlangen naar een toestand van onmiddelli)'kheid . . . gericht op die "verloren"
toestandr het "moederlil'ke" domein waarin onze verhouding tot de werkeli)'kheid no g
niet bemiddeld was door de "vaderlil'ke" taal . En oPnieuw blil'kt de vervullin$ van bet
verlangen bil ' nader toezien niet echt wenselil'k, omdat het zou neerkomen op zelfverlies
het oPgeven van het bewustziJjn . SPinnY 2005 : 8)

Zelfverlies, bet opgeven van het bewustzijn : jawel, maar hoeveel dieper moeten die begrippen niet gepeild worden in de context van migratie?
In een interview met Tom van Deel noemde Hans Faverey zijn gedichten `een snort van
onthechtingsoefeningen; het afbreken van verwachtingen en illusies die uiteindelijk toch
misplaatst zouden blijken to zijn .' (Van Dee11978) Ook bier lijkt mij die condusie onontkoombaar . Die zogenaamde westerse, hermetische en autonome poezie van Hans Faverey
is helemaal niet zo westers, non-referentieel en autonoom als vaak beweerd is . Het is mi-

9

Dit concept van een alti)jd veranderende identiteit, is door bil'voorbeeld douard Glissant tot uitSangsPunt
genomen voor zi)jn denken over Caraibische identiteit en Caraubische poe"tica Deleuze Sc Guattari 1976;
Glissant 1981 en 1990) .
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grantenpoezie, misschien geen `pure' migrantenpoezie, zoals alles bij Faverey weliswaar `uitgepuurd' maar niets `puur' is, geen
poezie van een migrant bij uitstek .

enkel gedicht in den enkel

vakje thuishoort, maar het is
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Het Militante Gedicht
Bram leven

In dit artikel daalt Bram Ieven of in Favereys poezie om via bet militante de
orde van de representatie to ontwrichten, to kantelen en Ben weg to openen : Ben rizomatische weg waarin via de poezie oude concepten en nieuwe
mogelijkheden kunnen worden doordacht . Een waar avontuur.

"Adimantus, J'il' noch ik ziljn op dit moment dichters
maar we ziJjn bezig een staat to stichten .
En als stichters behoren we wet de modellen to kennen
waarnaar de dichters hun verhalen moeten oPstellen . . . ."
Plato, De Stoat, 378e-379a .
Niet de nood om de dichtkunst vanuit de politiek vormen of regels op to leggen, zoals
Plato suggereert, maar het omgekeerde zou moeten fascineren ; de poetische mogelijkheid vormen en modellen to ontwikkelen waaruit alternatieven to lezen zijn die politieke
implicaties in zich dragen - constructief tegen de huidige . Een nieuwe tijd en ruimte, een

utopie wellicht . Het militante en de utopie hebben echter altijd op gespannen voet met
elkaar gestaan : Bender welke definitie van het militante zal er altijd op gericht moeten
zijn om het 'tactische' ervan to behouden, dat erop gericht is om ook effectief to realiseren wat mogelijk is . (Zover ben ik bereid met Lenin mee to gaan, die aan het tactische en
aan bet theoretische Ben groot belang hecht .l In de meeste andere opzichten is het begrip
van het militante dat ik hieronder uitwerk Ben kritiek op Lenin - want resoluut tegen de
centralisatie, tegen de eenheid in de politiek en in het zijn .)
Plato erkent juist de noodzaak van het omgekeerde . In De Staat beargumenteert hij
bij monde van Socrates de noodzaak om de dichtkunst regels op to leggen . Hij kadert zijn
argument in het bredere politieke doel van zijn betoog, Ben conceptuele blauwdruk van
de ideate staat ontwerpen, die op zijn beurt uitgaat van de discussie over rechtvaardigheid waar het boek mee opent . In feite wordt, meteen in bet eerste boek van De Staat, de
1

Lenin stelt dat ieder sPontaan revolutionair verlangen enkel succesvol kan warden wanneer er een tactiek is en dat is de taal van de militant . Zie Lenins definitie van militantisme als een tactische noodzaak
in Vladimir Illich Lenin Wat to doers . Online: httP:Ilwww.marxists.or nederlandshenin119021wattedoenlindex.htm .
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discussie over rechtvaardigheid aangevuurd (maar ook aangevreten) door een gezegde
van de dichter Simonides, dat rechtvaardigheid betekent teruggeven wat men verschuldigd is . Dat is echter `raadseltaal (...), echt jets voor een dichter!' (De Staat, 332b) Voor
Socrates is raadseltaal een taal die niet met een stem spreekt, die niet een ding maar
meerdere dingen doet, die meer dan een is, waardoor ze niet weet wat ze precies bedoelt .
`Legio mihi nomen est, quia multi sumus / Legioen is mijn naam, want we zijn met velen .'
(Marcus, 5 :9)Z Meer dan een zijn, in een ideele wereld die geregeld wordt via een-op-een
relaties, wijst voor Socrates op een deficit, op een noodzakelijkerwijs vase aanspraak . Om
de rechtvaardigheid to kennen komt het er op aan uit to zoeken wat specifiek is voor de
rechtvaardigheid alleen, om de kunst of kunde (techne) 3 van, bijvoorbeeld, het genezen

to identificeren komt het erop aan uit to zoeken wat specifiek is voor die kunde alleen,
en zo verder . Plato's ideate staat ontvouwt zich vanuit het principe dat iedere onderdaan
slechts een kunde kan en mag uitoefenen, waar hij een rechtmatige aanspraak op kan
maken: `Een man, een ambacht (techne) : (De Staat, 370b) Er is maar een bepaalde kunde
die aanspraak kan maken op het genezen van de zieken - de geneeskunde . Diegene die
de kunde geheel onder de knie heeft kan er aanspraak op maken de representant van de
geneeskunde to zijn - een geneesheer . Een kunde die aanspraak maakt op meerdere dingen maakt noodzakelijkerwijs minstens een valse aanspraak . En net zo is een kunstenaar
die aanspraak maakt op meer dan een kunde noodzakelijkerwijs een imposteur, dat wit

zeggen iemand die zich voordoet als een kundige maar in feite slechts de kunde heeft om
de kunde na to bootsen . De dichter is een imposteur die beweert verschillende dingen to
kunnen nabootsen . Echter, volgens Socrates laat `de menselijke natuur' zich in zulke fijne
deeltjes splitsen dat `zij er niet toe in staat is veel dingen goed na to bootsen, al evenzeer
als zij niet in staat is tot het verrichten van die daden zelf, waarvan de nabootsingen
slechts afbeeldingen zijn .' (395b) Voor zover de dichter nabootst kan hij slechts een ding
nabootsen, en wat erger is, datgene wat de dichter nabootst (daden, handelingen, emoties) is hij niet werkelijk in staat ook effectief to doen . De dichtkunst is een representatie
van een actie maar Been actie . Ze is daardoor dubbel vats : niet in staat meer dan een ding
na to bootsen, is de nabootsing bovendien niet in staat om echt to doen wat ze beweert
rechtmatig to kunnen doen .

2

1k citeer resPectievelil'k de Vulgaat 1965 en de nieuwe bi)'belvertaling van het Nederlands Bi)'belgenootschaP, Haarlem (2004) .

3

In de Nederlandse vertaling van Plato's verzamelde werken worth het Griekse wordd techne afwisse1end als kunde, kunst of ambacht vertaal afhankelia'k van wat de context vereist.
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Favereys voorstelling
Wat dan met de nabootsing, de voorstelling, de (re)presentatie van een onmogelijkheid,
zoals die, bijvoorbeeld, werd opgetekend door Hans Faverey in de eerste vier regels van
onderstaand gedicht :
Ik zit in miJ'n cirkel
en stel miJ ' een oneindi g
aantal veelhoeken voor :
ik zie het mij al doen . (Favery 1993 : 241)
De dichter stelt zich voor : een oneindig aantal veelhoeken, een cirkel, en daarin gezeten
zichzelf: hij ziet het zich al doen . Twee dingen, het in de cirkel zitten (en daarin inbegrepen dus de cirkel zelf) en een oneindig aantal veelhoeken, worden voorgesteld . In de voorstelling verschillen cirkel en veelhoek, maar in bet zien (`ik zie het mij al doen') verschillen
ze niet, want het aantal hoeken van de veelhoek is ongespecificeerd . We hebben to maken
met een wage voorstelling : de hoeveelheid hoeken laat zich niet representeren . Omwille van
die vaagheid hebben we niet langer to maken met Platoonse ideeen, en evenmin met de
representatie ervan . Dit gedicht komt alvast niet van `de maker van het schijnbeeld, de
nabootser .' (De Staat, 601c) Wellicht komt het van degene die het schijnbeeld ontmantelt,
van degene die de representatie in het representeren zal ontwrichten .
Het fragment van dit gedicht gaat over een oneindig aantal veelhoeken met een ongespecificeerd aantal hoeken . Een oneindig aantal veelhoeken heeft samen een oneindig
aantal hoeken, dus wat dat betreft is het aantal hoeken in zekere zin wel bepaald . De problematiek die zich aankondigt in het gedicht is de volgende : het gedicht heeft betrekking
op iets wat zich niet laat representeren, een oneindig aantal, een ongespecificeerd aantal
hoeken, een niet langer to vatten verschil tussen de cirkel en de veelhoek, maar er is iets
extra's . De laatste regel van het fragment ('ik zie het mij al doen') brengt de aandacht op
de dubbelheid van de voorstelling, van de representatie, die van doorslaggevend belang is
in dit gedicht . Er wordt gesproken over een voorstelling (`ik stel mij een oneindig / aantal
veelhoeken voor') waarvan opnieuw een voorstelling wordt gemaakt (`ik zie bet mij al
doen') . Het voorgestelde zit besloten in een tanggreep tussen de act van bet voorstellen waarmee bet fragment begint en waarmee het afsluit . Aan het begin van bet gedicht
wordt er gesproken over de act van het voorstellen (`ik stel mij een oneindig') en aan bet
Bind van het fragment wordt er gesproken over de act van het voorstellen van de act van
het voorstellen (`ik zie bet mij al doen') .

V
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Juist de act van de act van het voorstellen is wat bepalend is voor bet moderne kensubject, dat in dit gedicht naar voren wordt geschoven als een lyrisch '1k'. In navolging van
Martin Heidegger heeft Jean-Luc Nancy erop gewezen hoe een subject van de representatie Binds Descartes de moderniteit domineert . Nancy wijst er daarbij op dat dit subject
ook daar overeind blijft waar het lijkt to worden afgebroken, daar waar het als een machinale constructie wordt gezien, of als bet illusoire theater van onbewuste verlangens .
Het subject van de representatie blijft juist overeind omdat het als subject de drager blijft
van de machinale processen en van de projectie van onbewuste verlangens . Dat is wat er
besloten ligt in het deiktische discours van bet moderne subject :
In al deze discourses is een `subject-van-de-rePresentatie' aan het werk : bi)"voorbeeld
. . . een sub)'ect-dat-weet-dat-weet-wat-er-van-het-sub)ject-van-de-repr esentatie-is,
dat zichzelf weet to rePresenteren als de illusie van een bewustzi)n dat aanwezig is bi )
zichzelf, of als subject van een fantasme . . . . (Nancy 1979 : 30

In bet gedicht van Faverey schuilt het echec van bet gedicht erin dat de voorstelling die
het subject zich maakt in feite onvoorstelbaar is, ook en juist voor het subject dat zich een
voorstelling maakt van die onvoorstelbaarheid . Hierbij wordt niet enkel de voorstelling
- de representatie - geproblematiseerd en verworpen ; bet subject zelf wordt ontwricht
door in de act van de act van de voorstelling ('ik zie bet mij al doen') de aandacht to vestigen op de onmogelijkheid van bet subject om zich een voorstelling to maken van wat zojuist beschreven werd . Op deze manier ontwricht bet gedicht op poetisch niveau het subject. Het gedicht ontwricht daarbij ook de orde van de representatie (die op een essentiele
wijze is verbonden met bet voorstellende subject) doordat bet subject zich iets voorstelt
wat to ongespecificeerd is om zich een voorstelling van to maken : een veelhoek waarvan
het aantal hoeken niet bekend is, en een oneindig aantal . Het gedicht van Faverey maakt
een break met de representatie die in feite geen break is : het is een break omdat datgene
wat het ik zich voorstelt niet zonder meer voor to stellen is (het is to vaag, ongedefinieerd
en dus als voorstelling onbestaand) en het is geen break met de representatie want er
wordt geen poging gedaan om to komen tot datgene wat er schuilgaat achter de voorstelling . Er opent zich daarentegen een flinterdunne, nog onbekende ruimte waarin zich het
wage object van voorstelling bevindt . Omdat het object nu vaag is, en Been duidelijke representatie meer toelaat, is er in deze nieuwgewonnen ruimte geen plaats meer voor een
voorstellend subject .
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reu met a reu

Het mi itante is er mete ont noping van een no on estaan e ruimte op geric t to ontsnaPPen aan Plato's a euring van e poezie in e staat, zon er aar iJ' a reu to oen
aan ziJjn uitgangspunt at Po itie en Poezie inherent op e aar etro en ziJjn . Betro en
op e en nieuwe tiJ' en ruimte is et mi itante - in po itie of Poezie - niet zon er meer
rePresenteer aar ; et mi itante oPent een weg uit e ore van e representatie door die
or de to ontwrichton . Dat ge eurt niet door zomasr et onrePresenteer are oo we1 et
ree e to intro uceren in e ore van e rePresentatie a s iets wat ac ter e representatie
igt want at zou nog steeds vastou en aan een gePerforeer e or de van e rpr
e eseto
n
tie . Daar oor wor t vastge ou en aan e essentle van e mo erne Po ltie : rePresentotle en eg1tlmlteit . De moe w1l1ge perf0ratie van die twee termen 1S In Zlc1Zef Zon er
nut net zozeer a s et zon er nut is een on ewuste to intro uceren in et subject van e
rePresentatie een on ere v e in et subject : a e representaties van et on ewuste subject ziJn gsort estreer door ver angen, wormste ing van et ree e, maar nog a tiJ we
representaties die ge ragen wor en door een subject) . (Nancy 1979 : 30 Het mi itante za
van een an el e or de moeten l zJn, is te ensc aP afleg
t van e mo erne PoIt ie e consteat ie en oeewust of niet aan een atornatief wer t .
Mo erne po 1t1o eeft zic atiJ gePooi nasr e or de van rPresentatie
e
en egitime ring, een or de die ze ze f e eerste maar die ten gevo ge oo e mo erne po itie
ee t
eeer . Dit egrippenPaar, en niet in e eerste Paats et pro eem van e fun erin g
van bet rec t, van et gewe , van een nieuwe mac tsvorm , e eerst e mo erne po
litiok . Fun ering sP ee t een a so1uut crucia e ro innen et egriPpe nappa raat van e
represe ntatie en eg1t1mering van et mo e rne po 11t1e e aPpa raat . e t is et ege centrum
at e rePresentatie claimt to rePresentoren en waarvan e egitimitoit clalmt u1 t to gaan .
Het gewe
at gepaar gaat met een nieuwe or de aat zit aar iJj niet fun eren . Het
aat zic nl'et rePresentoren want bet reekt roicaamet e po Itieke or de die e contro e
eeft over e representatie, waa r oor et e estaan e fun amenton verwerpt ; et aat
zic niet egitimeren om at egitimering steeds Paatsvin t innen e context van e gerepresenteer e oorsPron eiJe, e n rectvasr ige, mac t . Het onge reflecteer e ero eP op
et onrepresenteer are ris eert an oo niets an ers to ziJn an et zovee ste erneP o P
et ege mac tscentrum van e ore van e voorste ing - et ree e voor miJn part .

4 Ver ~Bell)k Alaln Radlou, I)t' tiyinti~ stL' e'uit' 200(3) . Rad1ou stelt bet Polltleke evenement KellJk aan het
reels . HiJ' gaat er daarbi) j vanuit dat het Politieke militants niet representeerbaar is omdat het betrekking heeft op bet reels, dat de rePresentatie `Perforeert' .
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Net omdat de breuk zich niet laat denken binnen het conceptuele begrippenapparaat

van de moderne politiek heeft ze zoveel fascinatie uitgeoefend . Het revolutionaire geweld, het geweld dat nodig is om het recht en de staat in to stellen - het zijn allemaal
evenementen die zich, als evenement, niet laten representeren of legitimeren en daarom

de moderne politieke orde moeten voorafgaan (zoals het geval is met het geweld dat de

wet instelt) of teniet moeten doen (zoals het geval is met bet revolutionaire geweld) . De
fascinatie voor bet alles verpletterende geweld, voor bet eensklaps vernietigende, voor de

onberekende hoeveelheid lichamen die en masse de straat op komen om een onmenselijke
woedende menigte to vormen - fascinerende beelden die de orde van de representatie en
legitimering bespoken .

Fascinerende beelden die ook juist daarom niet aan de orde van de moderne politieke

constellatie ontsnappen en a fortiori niets to maken hebben met bet militante waar ik op
doel . Het echec, bet radicale ontsporen van de taal van bet gedicht - dit alles kan alleen
maar stroken met de typische representatieparadigma's van de moderniteit, die zich in de

poezie van Faverey verhangen . Dat gebeurt echter niet door een radicale breuk to constitueren, maar door een breuk met de breuk to constitueren : niet naar bet reele achter de
representatie grijpt bet gedicht, maar naar een nog onbestaande, ongedefinieerde ruimte
waar iets anders mogelijk is dat voorbijgaat aan bet moderne subject van de representatie

zonder bet onder de guillotine to schuiven . In The Ticklish Subject definieert Slavoj Zizek
de militant als diegene die een `radicale breuk, een splitsing' teweegbrengt . (Zizek 1999 :

226) Met deze stelling houdt hij vast aan twee uitgangspunten : dat de militant een politiek handelend subject is, en dat de militant - geheel in bet spoor van de moderne traditie

- een radicale breuk teweegbrengt . In Favereys gedicht wordt de split of twist die ont-

staat niet door het subject geconstitueerd . Dat subject wordt samen met de voorstelling
ontwricht . Het militante bezit daarmee een radicaliteit van een heel andere orde, de orde

van de radicaliteit die breekt met bet opeenvolgen van ordes die met elkaar breken . De
klassieke radicale breuk kan in feite enkel nog als allegorie een zekere kracht behouden
- ze is in feite ook nooit iets anders dan de allegorie, die zo duidelijk tot de orde van de (in
zichzelf meteen al geproblematiseerde) representatie behoort, met andere woorden tot
de zichzelf illegitiem verklarende representatie .5

5

Over de allegorie als datSene wat de rePresentatie meteen Problematiseert zie Paul de Man Allegories
o Reading ( 1 9 79) .
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Verzet tegen bet heden

Plato neemt een krachtige stelling in wanneer hij de dichtkunst en de staatsvorming met
elkaar verbindt . Zijn argument gaat echter uit van de veronderstelling dat het gedicht

een representatie is van de werkelijkheid, die in alles de werkelijkheid nabootst behalve

in haar essentie - die niet na to bootsen valt, waaraan men slechts deel kan hebben . Met
betrekking daartoe wil ik twee dingen naar voren brengen : ten eerste is het gedicht vandaag geen representatie meer die erop gericht is de bestaande werkelijkheid zo goed en

zo stichtelijk mogelijk na to bootsen (dat idee is al langer losgelaten), en ten tweede, zelfs
daar waar het gedicht representeert, zijn de misleidende gevolgen van een dichterlijke

representatie vandaag voor de staatsvorming van miniem belang - althans wat de dichtkunst aangaat . De representatie die vandaag de politiek domineert bevindt zich in de

media . De hedendaagse dichtkunst, zoals die van Hans Faverey bijvoorbeeld, ligt ver van
het politieke - althans van de hypermediale politieke regimes die vandaag welig tieren

- en heeft nog weinig gemeenschappelijk met een medium - althans niet met de huidige

telemedia die als heterogeen patchwork in elkaar klitten om de mediale politieke ruimte
to construeren . Het gedicht heeft zijn eigen niche, schijnbaar ver van het politieke en
schijnbaar losgerukt van de valse schijn van de representatie .

Wat dan als we Plato's stelling, dat de politiek de modellen van de dichtkunst moet

bepalen, eens op haar kop zouden zetten? Laten we dan stellen : niet het ontwerp van de
ideale samenleving moet doorwegen op de dichtkunst en haar modellen opleggen, maar

de dichtkunst draagt modellen aan voor het politieke . Net als Plato zouden we moeten
doordenken welke modellen dit zouden zijn, evenals op welke manier die modellen een

politieke pertinentie moeten krijgen . Daaruit zou zich een militante kern moeten laten
distilleren - een herwonnen begrip van het militante zou zich vanuit het gedicht moeten

opwerpen - bet militante gedicht. Het militante gedicht is bet gedicht dat met behulp van
de poetische taal die bet gebruikt een (nieuw) model uitzet dat nieuwe mogelijkheden
opent voor bet denken en daarbij de `belofte tot succes' in zich heeft, dat wil zeggen een
twist .`'

Het werk van Faverey laat zich, zoals al vaak is opgemerkt, moeiteloos op poeticaal

niveau lezen .' In zijn poezie ontwikkelt zich een poetica van bet falen, de woorden com-

bineren zich tot zinnen die steeds vastlopen, de dingen die in gedichten centraal staan

verliezen naar bet eind van bet gedicht toe steeds bun centrale positie en daarmee ook
6

Vergeliljk Lenins definitie van een militante organisatie .

7

Zie onder andere de aanvanS van Yra van DiJ'ks heldere analyse van FavereY in Leegte, leegto die ademt.
Het ryPogra sch wit in de moderne Poezie . Van Dil'k 2006 : 313
-
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hun aangenomen verwijzing, het gedicht loopt steeds tilt op een echec 8 De pure wartaal
uidopend op een echec, `echt jets voor een dichter' als Faverey, die zich overigens steeds
ver heeft gehouden van het politieke dichten en die zich met Been middelen politiek laat
lezen . Maar Faverey mag dan geen politiek dichter zijn, wanneer de poezie uitgangspunt
is voor een herdenken van het politieke, van nieuwe modellen en ruimtes waarin bet politieke zich kan ontwikkelen, wordt zijn werk wel politiek relevant . Favereys werk loopt
immers niet zonder meer uit op een echec, maar enkel op een echec van bet bestaande

denkbare, van de bestaande ordening en de bestaande tijd en ruimte - ook de tijd en
ruimte waarin het politieke zich afspeelt - en van bet bestaande kensubject - ook bet subject dat in de moderne politiek een rol speelt .9 Zijn 'wartaal' ontdoet bet moderne subject
door bet to verdrukken in een nieuwe tijd en ruimte, een belangrijk punt in het werk van
Faverey. In dat opzicht is Favereys werk niet destructief, uidopende op een echec, maar
creatief: zijn poezie is het creeren van steeds nieuwe tijd en ruimte, ze geeft steeds nieuwe
werkelijkheden aan .

De creatie van een nieuwe tijd en ruimte, als een verzet tegen de huidige politieke
en ontologische constellatie - daartoe hebben ook Gilles Deleuze en Felix Guattari opgeroepen in hun laatste gezamenlijke werk, Quest-ce que la philosophie? . De creatie van

concepten is de (letterlijk en figuurlijk) gemeenschappelijke task van kunst en de filosofie
volgens hen :
Het ontbreekt ons aan creatie . Het ontbreekt ons aan verzet tegen het heden . De creatie
van concePten doet vanuit zichzelf beroeP op een toekomsti$a vorm, ze doet beroeP o P
een nieuwe aarde en een nieuw yolk dat no niet bestaat . . . . Kunst en filosofie komen
samen op dit punt, de constitutie van een aarde en een yolk die ontbreken, als correlaat
van de creatie . Deleuze & Guattari 1991 :104

Onduidelijk blijft bij Deleuze en Guattari nog wat bet `correlaat van de creatie' precies is,
en wat het vermag . Ik zou stellen dat militant datgene is wat vectoren uitzet die een nieuwe tijd en ruimte mogelijk maken, en op die manier als een (in ieder geval conceptueel)
uitgangspunt dienen voor het verzet tegen bet heden dat Deleuze en Guattari bespreken .
Wat dat aangaat is Faverey een dichter van bet militante - ook al is hij allerminst een politiek militant dichter. Het komt er daarbij steeds op aan het concept `militant' to herden8 De verschillende karakteriserin$en die ik aanhaal ziljn sYstematisch tern$ to vinden in de essays verzameld in Hans Groenewe$en red . 1997 . . . Die zo riJ'k is aan zichzer . . . Over Hans FavereY .
9

Voor een analyse die na$aat hoe het moderne kensublject en het moderne Politieke subject samen oPSaan en elkaars schaduwen vangen is bier 8een Plaats . Zie echter Nina Power, 'Philosophy's Subjects',
Parrhesia 3 (2007) : 55-72 .
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ken, opnieuw tilt to vinden .

Maar omdat deze herdenking van het militante gekoppeld is
aan de tijd en ruimte waarbinnen een (politieke) act mogelijk wordt, kan een dichtkunst
zoals die van Faverey een centrale rol spelen binnen dit prates van reconceptualisering .
iteratuur
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De Schaduw van de zuivere
lyriek

Over de relatie tussen Paul van Ostaijens `Gebruiksaanwijzing
der Lyriek' en de poezie van Hans Faverey
Marieke Winkler

Ook Hans Faverey, vermaard autonomist, dichtte niet in een vacuum . Hoe
oorspronkelijk zijn poezie ook is, het is ontstaan in een literaire traditie . In
bet geval van Favereys poezie is meermaals de naam van Paul van Ostaijen
genoemd . In dit artikel gaat Marieke Winkler na hoe de verwantschap tussen Van Ostaijen en Faverey to karakteriseren is .

Zoals de extase slechts dit ere thema kept dat is het schorsen van het dualistisch
aanvoelen van God en creatuur, zo kent de dichterlil'ke ziel alleen dit ere verlangen dat zi' l
steeds wil uitdrukken het vervuld-ziljn door bet in het transcendence borer van het woord.
Paul Van Ostaijen (1926)

Vader en Zoon : verwantschap met Paul Van Ostaijen

In de overvloed aan besprekingen van Hans Favereys oeuvre wordt met regelmaat een

verband gelegd tussen zijn werk en het (late) werk van de Vlaamse dichter Paul van Ostaijen (1986-1928) . Niet in de eerste plaats omdat Faverey zelf zijn bewondering heeft

uitgesproken voor deze dichter, zoals Hans Vandevoorde benadrukt in Knack : 'Favereys

werk is even ongenaakbaar als dat van de dichters die hij hoogschatte : de Gorter van
de korte gedichtjes, de late Paul van Ostaijen, of de Chinees Li Shangyin : (Vandevoorde
1993) Jaap Goedegebuure schrijft in HP/De Tijd : `Onder de dichters had hij veel minder

geestverwanten . Gorter, die moderne Griek, en Van Ostaijen, de componist van de Nederlandse dichtkunst, behoorden tot de uitzonderingen : (Goedegebuure 1993) Ook vanwege
poeticale overeenkomsten tussen beide dichters vinden we de naam van Van Ostaijen

nogal eens terug in de besprekingen . Meestal gebeurt dit op een vrij nonchalante manier .
Zo stelt Ad Zuiderent plompverloren aan het einde van zijn bespreking van Favereys bundel Het ontbrokene (1990) : `Als ooit de vraag beantwoord moet worden wat voor gedichten

Paul van Ostaijen zou hebben geschreven als hij larger was blijven lever, dan luidt het
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antwoord onomwonden: zulke als Hans Faverey, of geen : (Zuiderent 1990) Herman de

Coninck legt het verband op een vergelijkbare manier wanneer hij Faverey kenschets als

de herboren Van Ostaijen om vervolgens Favereys gedicht `wie wil er flu in een tijdlus
hangeri to verklaren in het licht van deze overtuiging :
K om wie wil weer eens wat wie kan weer eens wat : het is een oProeP van een

J'ongensachtige voortvarendheid, van een J'eugdiga, radicale arrogantie ook : komaan wie
kan er weer eens wat na Van OstaiJjen . Er staat geen vraagteken achter deze vragen .

Daarmee ziljn het constateringen : u ziet het toch zelf, deze FavereY kan na al die J'aren

weer eens wat . (De Coninck 1993a) 1

Meer beargumenteerd, maar nog steeds gebrekkig onderbouwd, verklaart De Coninck

hetzelfde in een ander artikel `De kano van Van Ostaijen' (1993) . Hierin stelt hij Favereys
poetica op een lijn

met die van Van Ostaijen door haar to typeren als `de typische ars

poe-

tica van de avantgardist : zijn gedichten moeten vooruitlopen op hemzelf, zij zijn de taal-

verkenners, hij komt er achteraan, bedoeling is dat zij voor hem hun ontdekkingswerk
doen' . (De Coninck 1993b) Van Ostaijen is de oer-wader en Faverey diens voorbeeldige
zoon : beiden vertonen dezelfde trekken .

Ondanks de duidelijke verwantschap tussen de beide dichters vormt de analogie zel-

den een onderwerp van systematische reflectie . Uitzondering hierop vormen twee beschouwingen van de hand van Erik Spinoy, waarin het hem vooral gaat de meest in het

oog springende familietrekjes in kaart to brengen .z In dit essay wil ik een stap verder gaan

door niet alleen to kijken wat de analogieen zijn, maar vooral hoe zij van belang kunnen

zijn voor de interpretatie van de poezie Faverey . Daarnaast geeft de vergelijking aanleiding tot reflectie op zaken die allerminst specifiek voor Faverey gelden, maar aansluiten
bij vragen over de (on)mogelijkheden van taal in het algemeen .

Het werk van Faverey heeft bij verschijning kunnen rekenen op een grote mate van

onbegrip . Dit lijkt voor een belangrijk deel to komen doordat de gedichten zich onttrekken aan de gronden van betekenisgeving zoals die voor alledaags taalgebruik gelden . De
dichter ontregelt de taal door haar reguliere gebruik to de-automatiseren en de minima1

Het bewuste gedicht luidt: 'Wie wil er flu in een tiJjdlus/ hangen, en zo lang traPPen/ tot de beul 'au'
zegt/ en naar ziljn heuPfles griJ'Pt ./ Kom, wie wil er weer eens wat ./ Wie kan er weer eens wat .' FavereY

1993 :173
2

Het gaat om de artikelen 'De sneeuwuil en de sJ'imPansee . Over FavereY en Van Ostai1jen' 1993 en
'Meedogenloze schoonheid' de laatste gedichten van Paul van Ostai)jen en Hans FavereY' 1997 . Voor
de volledigheid zou hier ook het korte artikel van JaaP Goedegebuure'De la musique avant route chose?
Van Ostaijen FavereY en de Vil'ftigers' in : Buelens, Geert en Erik SPmoY De stem der LoreleY Amsterdam, 1996: 253-259 aan toegevoegd kunnen worden .
- Vo

'aar an 26 summer 1-

27

listische taalhantering last letterlijk veal open
plekken vallen . Dit leidt tot mufti-interpretabele
gedichten die een sluitende conclusie niet verdragen. Poezie is geen uiting van de allerindividueelste emotie, zij is geen mooi verpakte boodschap
die door de dichter op vernuftige wijze is vormgegeven en door de lezer ontrafeld moat worden .
Dit wordt meerdere malen benadrukt door Faverey in de weinige interviews die hij heeft gegeven .
Zo reageerde hij op de constatering dat zijn gedichten niets herkenbaars communiceren haast
verontwaardigd met de uitroep : `Maar inderdaad,
om dingen to gaan mededelen, waar moat je hat
over hebben! Waar moat je hat over hebben?'
(Heine 1971 : 27) Ook versintern is dit standpunt
expliciet terug to vinden. In de reeks 'aangeraakt'
uit de bundel Lichtval (1981) vinden we bijvoorbeeld een strofe waarin hit traditionele communicatiemodel op de kop wordt gezet :
Eerst doodt hat bericht
de ontvanger, daarna
doodt bet de zender.
Het geeft niet

lllustratie : Amber Malou van den Eeden.

in welke taal. FavereY 1993 : 314

Niet de dichter initieert, door een boodschap naar een ontvanger to zenden, maar hat bericht brengt dingen teweeg : poezie is in de eerste plaats taalhandeling . Taal is zelf realiteit
en wel een realiteit met eindeloos veal mogelijkheden, zoals in de laatste strofe van hetzelfde gedicht lijkt to worden onderstreept: `Er valt niets to dromen ./ Alles is mogelijk .'
Het gebruik van taal op daze manier leidt automatisch tot moeilijk toegankelijke poezie . Des to opvallender is hat dat van Faverey is gezegd dat wanneer hij zijn poezie voordraagt de gedichten aan betekenis en begrijpelijkheid winnen . Zo schrijft Goedegebuure
over de voordracht van Faverey : `Wie weet hoe zorgvuldig hij frasering en intonatie wist
to doseren, zal kunnen beamen dat de voordracht volmaakt was : Explicieter is Guus Mid-
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dag: `[A]ls hij ze zei was het moeilijke eraf . Je kon niet zeggen waarin de verklaring school .
Het was geen uideggen het was een uiteenleggen van de woorden, waardoor andere verbanden leken to ontstaan .' (Middag 1990)
Het is een vreemd fenomeen waar moeilijk een (wetenschappelijke) vinger op to leggen is . Hoe dient men een ervaring to analyseren zonder de ervaring al to zeer to reduceren of to simplificeren? Of zoals Jan de Roder het formuleert in zijn essay `Het onbehagen
in de poezie' : `hoe uitgebreid ook, een analyse en interpretatie van een gedicht zal nooit in
staat zijn de ervaring van het gedicht to beschrijven' . (De Roder 2001: 25) Hoewel dit een
voor de hand liggende observatie is en een terugkerend probleem van de moderne dichter, stelt De Roder dat de poeziebeschouwer zich er maar zelden rekenschap van geeft .
Inderdaad valt dit ook to signaleren in de Faverey-receptie . Wanneer men al een poging
onderneemt, wordt het bezwerende effect van Favereys voordrachten vergeleken met een
mystieke of religieuze ervaring.3 Echter, naast het religieuze kader kan ook gedacht worden aan een literaire voedingsbodem . Juist op dit punt vormt de erfenis van Van Ostaijen een zeer vruchtbaar leader voor een systematische benadering van het extatische in
Favereys poezie . Meer specifiek is het een aspect van Van Ostaijens latere poetica waar
Favereys werk bijzondere affiniteit mee vertoont, namelijk het begrip `zuivere lyriek' uit
Gebruiksaanwijzing der Lyriek (1926) . Met behulp van dit begrip tracht ik toch jets to zeggen over het extatische dat de beleving van de poezie van Faverey kenmerkt, een extase
die naar mijn mening ook zonder de voordracht op bet papier wordt uitgedragen .
Ben gebruiksaanwijzing der lyriek: Paul van Ostaijen en de zuivere lyriek
De in Antwerpen geboren Paul van Ostaijen (1896) publiceerde zijn eerste poeziebundel
Music Hall in 1916 . Nadien verschenen van zijn hand niet alleen poeziebundels, maar
ook verzamelde prozateksten, essays en kritieken waarin hij grote affiniteit vertoont met
vernieuwende kunstbewegingen zoals bet expressionisme en dadaisme uit die tijd . Cyrille
Offermans noemt hem vanwege zijn bewuste en actieve beleving van die bewegingen `de
eerste moderne schrijver van het Nederlandse taalgebied' (Offermans 1983 : 125) en zoals terloops in mijn inleiding aan de hand van Goedegebuure's citaat naar voren kwam,
is de invloed van Van Ostaijen, `de componist van de Nederlandse dichtkunst', op latere
3

Zie bil'voorbeeld Jellema over het verband tussen FavereYs Poezie en de mYstiek van Meister Eckhart
Jellema C .O . `Doorwoelde stilte' In: Groenewegen . . .Die zo ri1'k ziljn aan zichzel . . . : Over Hans Favere Y
GroninSen 1997 : 259-27fi of Van Lier over het verband tussen Favereys werk en het Zenboeddhisme
van Lier P `Het ontbrokene . Hans FavereY bezien vanuit Zen-Boeddhistisch PersPectief' In : SPektator
24-1 1997 : 70-84 Maar ook HeYnders legt verband tussen reliIn'e en de werkin$ van FavereYs Poezie
s Oc ile "'Als de god zich heeft ofSeschaft", over r ' 'euze P"zie
van Hans Faver~ en Paul
H
~

Celan' In:Armada 6-23 a

2041 : 87-106) .
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generades groot geweest. Eind 1925 wordt Van Ostaijen, de status van debutant al lang
ontgroeid, in Brussel uitgenodigd een lezing to verzorgen voor Vlaamse letterkundigen
over `richtingen in de moderne poezie' . Een zeer vaag geformuleerde opdracht en Van
Ostaijen grijpt de gelegenheid dan ook aan om uitvoerig in to gaan op zijn eigen dichterspraktijk . De lezing vormt de meest systematische samenvatting van Van Ostaijens
poeticale opvattingen en zal onder de veelzeggende titel `Gebruiksaanwijzing der Lyriek'
in 1927 voor het eerst gepubliceerd worden . Het moge duidelijk zijn dat een bespreking
van de Gebruiksaanwijzing bier verre van uitputtend kan zijn ; ik zal hier alleen ingaan op
de aspecten die van belang zijn voor een doorgronding van de term zuivere lyriek .
Van Ostaijens Gebruiksaanwijzing is door middel van een witregel in tweeen gedeeld .
In het eerste gedeelte doet Van Ostaijen voornamelijk uitspraken over de dichter en wat
hij als een `inhaerente verplichting' (Van Ostaijen 1979 : 312) van de dichter beschouwt :
zijn praktijk verklaren . Op dit eerste deel van de Gebruiksaanwijzing zal ik niet teveel
ingaan, juist omdat er op dit punt een groot verschil bestaat tussen Van Ostaijen en Faverey. Waar Van Ostaijen zijn poetica sours op dogmatische wijze uitte in vele kritieken
en essays en dit tevens beschouwde ads een essentieel onderdeel van zijn oeuvre, meed
Faverey iedere publiciteit en versexterne overpeinzing . Op enkele interviews na bewaakte
hij angstvallig de grens tussen zijn (persoonlijke) leven en zijn werk als dichter . Wat in dit
eerste gedeelte van de Gebruiksaanwijzing echter wel van belang is voor het doorgronden
van het begrip van de zuivere lyriek stipt Van Ostaijen aan in het volgende citaat :
De geschreven gedichten moet men lezen afhankeli)'k van een i ;ansheid die nooit
zichtbaar of op enig andere wi1jze toegankeli)'k werd •> oak moet men ze lezen met de
kennis dat zij slechts zijn bet slechtste van de 1 iek des dichters . Want de dichter is, in
togenstelling tot de rederi)'ker, iemand die zeer moeiliJ'k sPreekt, en wanneer hil ' sPreekt
is bet niet uit zijn volheid -in de momenten van volmaakte volheid dicht hiJ' niet- dock
wel uit ziljn verlanhen naar deze volheid . Van Ostailjen 1979 : 315

Van Ostaijen postuleert hier dat er een `gansheid' is die verbonden is met de gedichten,
maar tegelijkertijd buiten de gedichten staat, omdat zij niet in taal is uit to drukken . Daarom zullen deze (geschreven!) gedichten altijd `slechts het slechtste van de lyriek des dichters zijn' . Een interessante zinsnede, want het suggereert dat de lyriek deels een element
in de dichter is en niet alleen de woorden op papier . De gansheid die in relatie staat met de
gedichten is mijn inziens equivalent aan de `volheid' die gekoppeld wordt aan de dichter .
Het is een volheid waar de dichter constant naar verlangt . De volmaakte volheid heeft bij
van Ostaijen een metafysische bijklank en lijkt to verwijzen naar alle aspecten van het
leven. Niet alleen die aspecten die we dankzij onze verlichte .geesten met de rede kunnen
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begrijpen of in schrift kunnen uitdrukken, maax vooral ook die aspecten waar we geen
woorden voor hebben . Het zijn de aspecten die we alleen kunnen ondergaan . Een gedicht
als `geen metafoor' van Faverey kan in dit licht bezien worden :
Geen metafoor
komt bier aan te pas .
De Lucifer,
conform ziljn oPdracht
communiceerde verbrandend . FavereY 1993 : 30

Er komt Been metafoor aan to pas om over to brengen wat er gebeurt ; de Lucifer communiceert in de gebeurtenis van bet verbranden . De gebeurtenis herhalen in taal lijkt
onmogelijk en het gedicht wordt een paradox, want zij zet de gebeurtenis toch op papier .
Waarna de lezer met een ongemakkelijk gevoel overblijft ; er is geen diepere betekenis,
men moet het doen met de woorden .
Het tweede gedeelte van Van Ostaijens Gebruiksaanwijzing gaat verder in op de spanning die bestaat tussen `de wil naar uitdrukking en de hopeloosheid van het uitdrukken'
(Van Ostaijen 1979 : 316). Dit verlangen naar jets en tegelijkertijd machteloos blijven, is
de grond van waaruit het gedicht ontstaat . Hierin lijkt het gedicht op het gebed en dit
brengt Van Ostaijen ertoe de lyriek een zwakkere worm van extase to noemen . Een eerste

kenmerk van de zuivere lyriek is volgens Van Ostaijen dus een uitdrukking van de ervaring van bet onzegbare (en daarin een mystieke uitdrukking) en Been uitdrukking van
een a-priori gestelde gedachte of compositie .

Een tweede kenmerk is `de resonantie van het woord in bet onderbewustzijn' . (317) De
voedingsbodem van de poezie is het onderbewustzijn . De resonantie dient in een bewuste
taalervaring to worden vastgelegd in een worm die het onderbewuste in de lezer wakker
schudt . Paul Haderman brengt dit in zijn studie Het vuur in de verte . Paul van Ostaijens

in verband met dichters
streven naar ontindividualisering : `Het onderbewustzijn wordt op die manier het domein
van het ontindividualiserende, collectieve subject, waar dichter en lezer elkaar kunnen
ontmoeten : (Haderman 1970 : 288) Het aanwijzen van het onderbewuste als basis van de
poezie onderstreept zo tevens de opvatting die ingaat tegen bet traditionele communicakunstopvattingen in het licht van de Europese avant-garde (1970)

tiemodel, doordat de dichter als bewust handelend individu naar de achtergrond wordt
verschoven . De rede moet zoveel mogelijk worden ontweken, toch mag van ecriture automatique Been sprake zijn . Van Ostaijen verwerpt het vrije vers op grond van de to grote
- Vooys
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vrijheid die leidt tot een `continueerlijke talons'. De worm van het gedicht is allerminst
willekeurig; het vers is daarentegen `geinstrumenteerd: Hij wijst bier op het ritme en bet
belang van pauze en syncope daarin .
Een derde kenmerk dat met het bovenstaande samenhangt is wat Van Ostaijen 'de sonoriteit van bet woord' noemt . (Van Ostaijen 1979 : 318) Van Ostaijen lijkt hier to wijzen

op een voile, onbemiddelde klank . Een dank die in het woord ligt en niet in de zin, omdat
deze laatste de rede alweer actief maakt en de woorden logisch gaat verbinden . De sonoriteit behelst een vereniging van klank en betekenis, waarbij de betekenis tot stand komt
buiten het verstandelijke om . Het is een trilling, een spanning die ligt tussen de woorden .
Om dit abstracte verhaal to illustreren vertelt Van Ostaijen hoe hij op een avond door de
straten loopt en char plotseling bij een bioscQOp de woorden 'de blijde dood' ziet oplichten
ads `twee gezellen die elkaar gevonden hadden' . De kracht van deze woorden verklaart hij
niet met inhoudelijk interpretatieve argumenten maar met affectieve argumenten : in de
lyriek gaat het niet alleen om bet woord als een afbeelding van fenomenen maar om een
klank die emoties of sensaties oproept .
Resonantie, ritme, sonoriteit, klank : het valt op dat Van Ostaijen in zijn hele betoog
de terminologie van de muziek gebruikt om zijn dichterspraktijk uit to leggen . De indruk
wordt gewekt dat het niet alleen om een metafoor gaat, maar dat de poezie behandeld
wordt als ware zij muziek . Alleen wanneer de rede aan de kant wordt gezet, kan het tot
een
tot
het
kan
met
met

zinnelijk, onmiddellijk schouwen van de werkelijkheid komen en alleen die blik leidt
een zuivere lyriek . Muziek zet de rede aan de kant door haar non-referentiele aard :
gaat niet om de betekenis maar om bet ervaren . Een ervaren dat evenwel vergeleken
worden met een primitief beleven van de dingen . Marc Reugebrink schrijft hierover
betrekking tot Van Ostaijen : `De gedachte dat de inhoud van een gedicht pas in en
de worm van bet gedicht tot stand komt, en niet iets is wat los van de poetische

worm bestaat ; houdt `direct verband met een manier van kijken naar de werkelijkheid die
je heel goed kinderlijk naief zou kunnen noemen .' (Reugebrink 1996 : 45) En inderdaad
omschrijft Van Ostaijen op een bepaald punt in zijn Gebruiksaanwijzing bet schrijven van
zuivere lyriek als `in kinderlijke verrukking met bet bijna inhoudsloze woord speleri (Van
Ostaijen 1979 : 320) waarmee nog een ander aspect van muziek overgedragen wordt aan
de poezie : het spel .
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Van kinderlijke verrokidn4g tot ease : de masiek van Paverey
Kinderspel of niet : de kinderlijic naieve manier van kijken betekent allerminst dat de po-

ezie wordt afgedaan als luchtigen onschuldig . Hoe anders kan zij extase worden? Of wat
maakt bet kinderversje flu tot gebed?

Net als voor Van Ostaijen vormt het muzikale medium voor Faverey een groot voor-

beeld, zo laat hij zich ontvallen in een interview met Jan Brokken :

Zoals een heleboel dichters ben ik verschrikkeliJ'k l'aloers op die comPonisten . Die
zitten niet aan die verwil'zingen vast . Van woorden verwacht men begril'l?elil'kheid
mededelingen, J'e mag bet niet alleen met ritme en Hank doen . Brokken 1980

Hier wordt Van Ostaijens opvatting weerspiegeld waarin de geschreven gedichten slechts

het slechtste van de lyriek des dichters zijn, want ook bij Faverey vormen de gedichten

paradoxaal genoeg een tekstuele uitdrukking van het onzegbare, namelijk ritme en klank .

Hoe belangrijk ritme is voor Faverey en vooral ook de pauzes daarin wordt behalve duidelijk in zijn voordracht, tevens direct bevestigd wanneer men de Uerzamelde Gedichten
openslaat . Favereys teksten zijn gebalanceerd en minimalistisch : korte gedichten, korte

zinnen . Vooral de eerste twee bundels schitteren door hun gecomprimeerde worm . Fa-

vereys afzonderlijke bundels zijn structureel opgebouwd uit meerdere getitelde (alleen
in zijn eerste bundel genummerde) reeksen . Wanneer we inzoomen op de gedichten zelf

dan valt op dat Faverey zeer precies is met hoofdletters en leestekens . Het grote belang
van de pauze in de gedichten komt zo behalve in de vele witregels ook naar voren in bet
frequente gebruik van leestekens . Met name het afbrekingsstreepje wordt gretig ingezet
om woorden abrupt of to breken, alsof de dichter een adempauze neemt, of om woorden

to vervangen, alsof de dichter zijn woorden inslikt . Versterkt door de kleine omvang van

de gedichten, trekken de typografische boetseringen direct de aandacht . De schaarste in
het woordgebruik maakt ze haast van even groot belang als de woorden zelf . Deze formele
aspecten van Favereys poezie die je als lezer meteen opvallen zonder een letter to hebben

gelezen, worden al to vaak als bijzaak of als de logische uitwerking van poeticale overtuigingen benoemd . Toch is het effect van deze worm niet onbelangrijk, want de relatief wit-

te bladzijden maken al direct duidelijk dat het woord net zo belangrijk is als de stilte : een
effectieve truc die bijdraagt aan een de-automatisering van het alledaagse taalgebruik .
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Inhoudelijk komt het taalspel in Favereys poezi~ vooral naar voren in de woardherhaling en het ontregelen van de grammatica . Zoals tilt het ataat blijkt, streeft Faverey ernaar
de poezie het non-referentiele karakter van muziek mee to geven . Dit gaat vaak gepaard
met een absurd gevoel voor humor, zoals bijvoorbeeld in de reeks 'Man & dolphin/mens
& dolfijn' waarvan ik bier het openingsgedicht citeer :
Ball ; say : ball
(Bal • zeg : bal) .
Je moet `bal' zeggen
Dolfil'n, zeg eens bal .
B/a/1: bal . He
Dolfil'n • zeg nou eens `bal' FavereY 1993 :143 )

Op zichzelf bezien komt dit gedicht dicht in de buurt van de kinderlijke verrukking waarbij de woorden een speeltje zijn geworden in de handen van de dichter . De primitiviteit
zit niet alleen in bet aanspreken van bet dier alsof bet een mens is, maar ook in de sterk
gereduceerde vocabulaire . In de overige vier gedichten van de reeks worden de hier gegeven woorden enkel gerepeteerd in een ietwat andere volgorde . Het is juist in deze context
dat het onzinnig en kinderlijk aandoende vers meer betekenis krijgt middels wat Van
Ostaijen 'de sonoriteit van bet woord' noemde : de reeks wordt gelijk een mantra . Gilles
Dorleijn gaat nauwgezet in op de rol van de muziekmetafoor voor Favereys poezie:
Niettemin zou ik de metafoor Poezie als muziek bePerkt willen houden tot het
eenstemmiga herhalings- en variatieProcede en er daarbiJ' nogmaals op willen wizen
l
dat die herhalingsProcedes direct to verbinden ziJjn met dat andere ideaal waarvoor
muziek staat : de verwiJjzingsloze verwil'zing .DorleiJjn 1997 :167

Dorleijn doet deze uitspraak nadat hij dieper ingegaan is op de muzieksoort die voor Faverey een groot voorbeeld was : de klaviermuziek uit de zestiende en vroege zeventiende
eeuw. Deze muziek wordt door twee basisprincipes gekenmerkt : herhaling en verandering . Het is muziek die niet de dynamiek heeft van de symfonische of harmonische muziek . De kwaliteit ligt daarom ook niet in de zogenaamde romantische ontwikkeling, bet
toewerken naar een climax, maar in de kracht van de herhaling en de subtiele variaties
daarin. Met eenstemmig doelt Dorleijn op de muziek die een ordeningsprincipe tegelijk
hanteert . Ordeningsprincipes zijn bijvoorbeeld toonhoogte, melodievorming, ritmiek
of dynamiek: ordeningsprincipes die in meerstemmige (romantische) muziek simultaan
worden gebruikt. Ik denk dat Dorleijn hiermee een zeer rake omschrijving geeft van de
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werking van Faveregs poezie . Herhaling en verandering geven de luerboven genoemde
reeks `Man & dolphin/mens & dolfijn' betekenis, maar later we bier nog een meer inhoudelijk voorbeeld nemen om het `andere ideaal' waar muziek voor staat to analyseren . Een
gedicht uit de reeks `persoonsvormen' :
Brandt het? bloedt het?
Dan wordt het ook vandaa .
Gaat hil' daarom minder dood
Als ik zeg: het leeft flog ;
want hiJ' zeg~t• het worth niets?
Of: hil' liegt nog, want het is
niets? Dat ze leeft dus lieg ik? FavereY 1993 :195)

Waarnaar verwijst 'het' in de eerste regels? Naar een entiteit met menselijke eigenschappen lijkt het : branden is weliswaar wat obscuur, maar bloeden en lever wijzen onmiskenbaar op een organisme. `Het' in de tweede regel kan dezelfde zijn als in de eerste regel
maar het kan ook naar vandaag verwijzen . Ondanks het branden en bloeden wordt bet
toch vandaag. De `het' in de vierde lijkt in de eerste plaats to verwijzen naar de [entiteit
+lever] uit de eerste regel, maar de `het' uit de vijfde lijkt vervolgens weer terug to grijpen
op `dan wordt het ook vandaag' om daaraan toe to voegen 'bet wordt niets?' . Voor die
laatste vraag is een alternatief, namelijk dat het niets is . Is `het' flu uiteindelijk niets? Duidelijk wordt dat ads er alleen al naar dit ere kleine en ogenschijnlijk onbelangrijke woord
wordt gekeken in deze paar zinnen, een heel kluwen aan grammaticale interpretaties zich
voordoet . Een kluwen waar je als lezer in verstrikt raakt . De `verwijzingsloze verwijzing'
waar Dorleijn op doelt, veroorzaakt door een spel van herhaling, laat zich bier duidelijk
zien.
De herhaling krijgt nog een grotere rol wanneer bet gedicht bezien wordt in zijn reeks
`persoonsvormen' . Wanneer Dorleijn een muzikale lezing loslaat op een reeks, houdt dit
in dat hij zich primair concentreert op de herhalingspatronen . Zijn analyse van de reeks
'Dichtheid, rimpeling, het ruisen' uit Lichtval doet, hoe overtuigend ook, enigszins hopeloos aan. De analyse van een reeks van vijf gedichten is uitvoerig, maar zoals hij zelf aangeeft verre van uitputtend . Daarbij heeft hij klank en ritme buiten beschouwing gelaten,
net als intertekstuele verwijzingen en thematisch-inhoudelijke overwegingen . Een dergelijke muzikale analyse van `persoonsvormen', maar liefst twintig gedichten, lijkt daarom
bij voorbaat geen recht to kunnen doer aan de werking van de gedichten . Het effect van
Vooye jaargang 26 rummer 1 -
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de herhalingen is dat de lezer vervreemd raakt van de tail zoals hij haar kept en gebruikt .
Je zou ook kunnen zeggen dat de gedichten de lezer dwingen zijn logisch verstand aan de
kant to schuiven of wanneer we Van Ostaijen erbij nemen ; het komt hier tot een onmiddellijk schouwen van de werkelijkheid . A1 is de werkelijkheid bier de werkelijkheid van
het woord.
Laten we binnen een muzikale lezing wel ruimte voor thematisch-inhoudelijke bespiegeling dan krijgt de notie van `liegen' in dit gedicht extra betekenis in de context van de
reeks . Ondanks alle `verwijzingsloze verwijzingen' vinden we namelijk in het zeventiende
gedicht een mededeling met grote communicatieve competentie :
Einde! roePen zi)', het sPel
is uit . Zulke leu ens als
ik zelf ook mask : woorden
raken niets echt aan . FavereY 1993 :199

Het liegen komt niet alleen terug in de gehele reeks, maar ook op meerdere plekken in
Favereys oeuvre . In Lichtval lezen we 'ik besta, dus ik lieg .//Zodra ik besta, begin ik/ to
beoefenen wat zich verbergt/ doordat ik begin to spreken' (409) en in Hinderlijke goden
schrijft Faverey : `Achter mijn schouders is niets meer;/ ik ga in vlammen op . Toch kan ik
hier aan zien/ dat ik lieg .' (506) Taal kan het non-referentiele karakter van muziek nastreven maar zij kan het nooit helemaal eigen maken . Aan woorden zit flu eenmaal een
betekenis verbonden . Het lijkt Favereys wens om in vlammen op to gaan, om een woord
als `het' uit het voorbeeldgedicht inderdaad to ontdoen van zijn relatie met de realiteit .
Maar dat dit mogelijk zou zijn, is een leugen . Er ligt jets verborgen in de taal wat niet in
die worm uitgesproken kan worden. Het `ik besta, dus ik lieg' lijkt een onoverkomelijke
constatering, die bovendien aan het gebruiken van taal (dichten zou ik in dit geval willen
zeggen) een grote waarde toeschrijft door haar als conditie to stellen voor het bestaan . de
'ik' begint immers to bestaan wanneer hij begint to liegen of to spreken .
De schaduw van de zuivere lyriek : tussen begrijpen en verstaan
Uit de bespreking van Van Ostaijen en Faverey werd een praktijk zichtbaar waarin de
dichter muzikant worth die zijn materiaal behandelt op een manier die overeenkomt met
het componeren van muziek . Muziek zet de rede aan de kant door haar non-referentiele
aard en het gaat in deze poezie niet om de bijzondere kennis die wordt overgedragen,
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maar om de affectieve of fysieke ervaring van de poezie . Zoals tilt bovenstaande ook duidelijk werd, houdt dit allerminst in dat de poezie dan maar als onzinnig of onbelangrijk

wordt afgedaan : joist dankzij de betekenisloosheid krijgt zij een bijzondere waarde, want

alleen op die manier worth zij een worm van extase en komt zij het dichtst bij de zuivere
lyriek .

Precies over deze neiging naar betekenisloosheid in de moderne poezie schreef De
Roder in zijn eerder aangehaalde essay `Het schandaal van de moderne poezie' . Het is
een neiging die volgens hem zowel'werkzaam is in het ontstaan van het gedicht als in de

ervaring van het gedicht door de lezer .' (De Roder 2001 : 33) De Roder merkt op dat de
waarheden van de poezie niet herformuleerbaar zijn, `maar alleen ervaarbaar in het realiseren van bet gedicht ads taalhandeling, in het lezen ervan dus' . (25) Voor Van Ostaijen
gold hetzelfde voor het schrijfproces . De zuivere lyriek komt volgens Van Ostaijen voort
uit een zinnelijk, onmiddellijk schouwen van de werkelijkheid, dus ook in zijn geval is de

zuivere lyriek ervaren. Hierin ligt naar mijn mening de verklaring waarom Van Ostaijen

schrijft dat de geschreven gedichten altijd `slechts het slechtste van de lyriek des dichters
zijn' . De zuivere lyriek hebben Van Ostaijen en Faverey met hun poezie niet kunnen be-

reiken. Wat ze wel kunnen is een afspiegeling leveren, die in de leeservaring een gevoel
oproept van waar het eigenlijk om gaat (en hetzelfde geldt, zoals reeds in mijn inleiding
benadrukt aan de hand van De Roders essay, voor de wetenschapper) . Het is een aspect
van de poezie dat maakt dat De Roder de poezie vergelijkt met een rituele of religieuze

ervaring. Hier komt hij erg dicht in de buurt van wat Van Ostaijen bepleitte in zijn `Gebruiksaanwijzing der Lyriek' . De Roder gebruikt zelfs een vergelijkbare terminologie :
Met andere woorden : ritme in p oezie is zuivere handeling. Mil'n stellinS dat Poezie neigt
tot betekenisloosheid kan dus flu worden begrePen met de constatering dat de zuivere
handeling van het ritueel werkzaam is in de beleving van de Poezie . 44

De poezie van Faverey bezit naar mijn overtuiging wat De Roder bier de zuivere handeling
noemt of `die worm van taalgebruik waarin taal zich opnieuw van haar rituele oorsprong

bewust wordy . (44) Dit aspect leidde er onder andere toe dat Favereys poezie geplaatst
werd binnen het kader van de oosterse mystiek en het zenboeddhisme . Als ik mij hier
nog een kleine uitweiding mag veroorloven : een andere dichter wiens gedichten meerdere
malen ads moeilijk en hermetisch of onbegrijpelijk werden getypeerd en die tevens het

label mysticus toebedeeld kreeg, is Lucebert . Bijzonder frappant is dat dok van Lucebert
is gezegd, dat wanneer hij zijn gedichten voordroeg de teksten aan begrijpelijkheid toe-
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namen.° Zelf benadrukte Lucebert dat er een verschil is tussen begrijpen en verstzan :
`Begrijpen is alleen verstandelijk, verstaan omvat mean' (Jessurun d'Oliveira 1967 : 28)
Luceberts poezie moet vooral worden verstaan en dat is precies de reden dat voor iedere
nieuwe leesstrategie Lucebert nog steeds een uitdaging vormt . In vergelijking met de poezie van Lucebert heb ik wel het gevoel dat men bij de poezie van Faverey vender komt met
wat ik maar even de taal en de rede noem . Favereys gedichten getuigen van een rituele
basis, maar desondanks valt er veel to begrijpen . Misschien omdat Faverey juist zo stelselmatig en bijna krampachtig trachtte de verbinding tussen realiteit en gedicht to verbreken? Misschien omdat zijn poezie wat eenvormiger en compacter is dan Luceberts poezie
die vrijelijk uitwaaiert over de pagina? Misschien omdat bij Lucebert het onderbewuste
een grotere invloed uitoefent en er eerder sprake is van de door Van Ostaijen afgewezen
`continueerlijke cadans'? Terugkomend op het vreemde fenomeen dat beide dichters ten
deel is gevallen (de voordracht die de poezie extra betekenis geeft), kan gecondudeerd
worden dat er blijkbaar iets is in poezie wat met de taal en de rede niets to maken heeft . Het
kost niet veel moeite in Favereys poezie `de wit naar uitdrukking en de hopeloosheid van
het uitdrukken' van Van Ostaijen terug to vinden : voor Faverey geldt dat hij, ondanks zijn
eindeloze herhalingsoefeningen (`onthechtings-oefeningen' zoals hij ze zelf veelbetekenend
noemt), blijft liegen. Hiermee is het vooral een pleidooi voor het blijven ervaren van poezie,
begrijpen alleen is niet voldoende ; `woorden raken niets echt aan' .
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`Breekt mijn huid'

Over metaforiek in de debuutbundel van Hans Faverey
Jeroen Dera
In de secundaire literatuur bestaat er een duidelijke tegenspraak over het
wel of niet aanwezig zijn van metaforiek in de poezie van Faverey . Jeroen
Dera onderwerpt Favereys vroege poezie aan een nauwkeurig onderzoek en
schept verheldering .

Wat is het toch met Hans Faverey en ongerijmdheden? Zijn gedichten bulken ervan : ze
spreken van `geblindeerd licht', geven honden de mogelijkheid schapen to zijn of suggereren dat men een toekomst kan herdenken .l Ook in de secundaire literatuur over deze
poezie treft men bier en daar een ongerijmdheid aan . Een treffend voorbeeld daarvan
vinden we in de verzamelbundel .. .Die zo rijk zijn win zichzel f. . . Over Hans Faverey, die in
1997 onder redactie van Hans Groenewegen werd uitgegeven bij de Historische Uitgeverij . De bundel biedt een serie fraaie essays over de poezie van Faverey, maar inhoudelijk
sluiten die niet altijd goed op elkaar aan . In een enkel geval is er zelfs sprake van een
tegenspraak .
Die tegenspraak treffen we aan bij bestudering van de bijdragen van Martin Reints
en Gillis Dorleijn . In een interessant artikel bespreekt Reints de relatie tussen Faverey
en de Amerikaanse modernistische dichter Wallace Stevens, aan wie in Favereys poezie
regelmatig gerefereerd wordt . Daarbij constateert de auteur, tegen de achtergrond van de
vele overeenkomsten, een groot verschil tussen de beide dichters : `[W]aar voor Stevens
het schrijven van poezie en het gebruik van metaforen een zijn, bestaat bet dichtwerk van
Faverey juist uit bet vermijden van metaforen : (Reints 1997 : 67) Hoe Reints aan deze
uitspraak komt, is van later zorg: voor nu volstaat de observatie dat hij Favereys poezie,
in tegenstelling tot die van Stevens, beschouwt als een verzameling gedichten waarin metaforiek vermeden wordt . Dat hangt volgens Reints samen met de opvatting van de beide
dichters over de verhouding tussen poezie, taal en werkelijkheid : `In de vele uitspraken
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die Stevens gedaan heeft over po~zie, definieert hij telkens opnieuw hoe de poezie zich
tot de werkelijkheid verhoudt. Faverey ( .. .) gaat het om de verhouding tussen de poezie
en de taal .' (Reints 1997 : 67)
Leggen we nu de bijdrage van Dorleijn mast die van Reints, dan blijkt dat Faverey toch
wel to beschouwen is als een dichter die metaforen gebruikt . Dorleijn vat Favereys poezie zelfs geheel metaforisch op, als hij stelt dat diens gedichten gelezen kunnen worden
zoals je muziek leest . De metafoor `poezie is muziek' onderbouwt hij met een belangrijke
overeenkomst tussen muziek enerzijds en Favereys gedichten anderzijds : beide worden
in hoge mate door herhalingsprocedes bepaald . (Dorleijn 1997 :165-166) Die herhalingsprocedes hebben in zowel poezie als muziek een interessant effect : `Door de aandacht

voor herhaling, voor procedes die zich dus formeel aandienen, raakt de (referentiele)
semantiek uit beeld . Zoals muziek niets betekent, nergens naar verwijst ( ...), gaat taal
ook nergens naar verwijzen : (Dorleijn 1997 : 168) Daarmee zorgt de metafoor 'poezie is
muziek' ervoor dat de verhouding tussen poezie en taal centraal wordt gesteld . In die zin
ontstaat een contrast tussen de visies van Dorleijn en Reints : waar de laatste betoogt dat
Faverey metaforen mijdt om de relatie tussen poezie en taal to verstevigen, last Dorleijn

zien hoe metaforiek juist voor dat doel wordt gebruikt .
Ook andere teksten over de poezie van Faverey getuigen van weinig consensus over de
verhouding van deze dichter tot metaforen . Er zijn grofweg twee kampen to onderscheiden . Aan de ene kant zijn er de lezers die passen in het tramp van Reints en stellen dat de
dichter metaforen de nek omdraait . In een kritiek op Favereys debuutbundel Gedichten
(1968) stelt J. Bernlef bijvoorbeeld: `De drang tot analyse, het afwijzen van ambivalentie
en metafoor, om to komen tot een autonome taal heeft voor mij niet meer dan wat steriele snippers opgeleverd .' (Bernlef 1970 : 72) En in een boeiend essay over Favereys poezie
schrijft Herman de Coninck : `Wellicht stootte Faverey ook lezers of door een aanvankelijk

radicale ars poetics . (...) "Geen metafoor/komt hier aan to pas", schrijft hij al meteen in
zijn tweede gedicht . Of hij heeft het over "Metaforen . Foutenuitbarstingen : " (De Coninck
2000:151)
Aan de andere kant staan de lezers die, zoals Dorleijn, wel metaforen ontwaren in
Favereys gedichten . Zo stelt K . Michel : `Regelmatig duiken zelf-referentiele metaforen op
die bet gedicht als oppervlak verbeelden : (Michel 1991 : 312) In een constructieve lezing
van het gedicht `in memoriam P van Delft' uit de bundel Chrysanten, roeiers interpreteert
Paul Claes de daarin voorkomende intertekstuele verwijzingen naar Odysseus en Aphrodite ads metaforen : `De ik van de eerste strofe identificeert zich met de Griekse zwerver en
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ziet in de jij, waarschijnlijk een geliefde vrouw, de godui van de liefde Aphrodite : (Claes
1988: 86) En in haar proefschrift over het typografisch wit in de poezie bespreekt Yra van
Dijk een passage uit Favereys debuutbundel als volgt :
Een $edicht dat be$int met 'vril'wel niets - . Weini$' eindi$t . . . met de vol$ende re$els:

2 3 absences zullen bekend
raken een voorwerp raken •
er vril'wel nooit $eweest z iljn . VG 69)
. . . Als l'e dit $edicht Poeticaal leest, zou J'e kunnen ze$$en dat'absences' wat
'afwezi$heden' betekent in het Frans, maar in het Nederlands ook duidt op een kort
moment van $eestelil'ke afwezi$heid voor de gedichten zelf staan . 2 Van Di1'k 2006: 321

In Van Dijks interpretatie herkennen we de grondstructuur van een metafoor : `gedichten
zijn absences'. Dit gedicht staat een metaforische lezing dus geenszins in de weg .
Deze globate verkenning van de secundaire literatuur werpt een prangende vraag op :
hoe zit het flu met Hans Faverey en metaforiek? Gaat het hier om een dichter die metaforen afwijst en ze toch gebruikt? Of is het to radicaal to stellen dat hij of wit rekenen met de
metafoor? In het vervolg van dit artikel pleit ik voor de laatste optie : wie meent dat Faverey deze worm van beeldspraak de rug toekeert, doet geen eer aan zijn poezie . Mijn betoog
bestaat uit drie delen . Allereerst ga ik nader in op de argumentatie die Martin Reints hanteert in zijn artikel over de relatie tussen Faverey en Wallace Stevens . Daarna analyseer ik
de twee gedichten uit de debuutbundel Gedichten (1968), waarin de dichter de metafoor
letterlijk opvoert . Tot slot laat ik aan de hand van een voorbeeld uit de debuutbundel zien
dat Favereys poezie een metaforische lezing geenszins in de weg staat .
Ik tries voor een analyse van de vroege poezie, omdat deze - zoals hierna zal blijken
- in de secundaire literatuur als bewijs wordt opgevoerd voor de stelling dat Faverey metaforen (veraf)schuwt . Door aan to tonen dat ook deze gedichten metaforiek bevatten,
hoop ik met die these of to rekenen .
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Ben foatenuitbarsting
Waaruit bli}kt Favereys anti-metaforische houding? In zijn betoag wijst Martin Reims op
twee gedichten uit de debuutbundel Gedichten die zijn standpunt dat Faverey metaforen
mijdt, ondersteunen . Hi; stelt :
B iJ' FavereY kom l'e geen metafoor tegen :
Geen metafoor
komt hier aan te pas .
De Lucifer,
conform ziJjn oPdracht
communiceerde verbrandend .
Het liljkt haast een waarschuwing, meteen al in zi)jn tweede gedicht . Elders Plaatst
FavereY het woord `metafoor' in deze oPsommin g
de amfibie aan land . Variaties•
transformaties . fiber, hi)' stikt .
Metaforen . Foutenuitbarstin en. 3 Reints 1997 : 67

Op deze argumentatie is een en ander of to dingen . In de eerste plaats gaat Reints voorbij
aan de ambiguiteit van het eerste gedicht, waarover veel meer to zeggen valt dan dat het
een waarschuwing is tegen metaforen . In het tweede deel van mijn betoog kom ik daarop
terug . In de tweede plaats legt Reints geen rekenschap of van de complexiteit van het
tweede citaat, dat slechts een gedeelte is van een gedicht en dus ook in relatie tot de rest
van dat gedicht verstaan moet worden. Ten derde houdt een dergelijke opsomming geenszins in dat Faverey metaforen afwijst : wie zijn gedichten leest, komt voortdurend foutenuitbarstingen tegen. Zowel in semantisch (botsende betekenissen) als in syntactisch
opzicht (ongrammaticale, afgebroken zinnen) floreert de poezie van Faverey in fouten . In
die zin lijkt het me onredelijk to veronderstellen dat de schakering van metaforen en foutenuitbarstingen een afwijzing van metaforen impliceert . Ten vierde kan de opsomming,
zoals Reints aan het slot van zijn betoog overigens in een voetnoot aangeeft, gelezen
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worden als `variaties, transformaties, metaforen en foutenuitbarstingen hebben jets met
elkaar gemeen' . (Reints 1997 : 71) Die lezing, die ik vender zal uitwerken in bet tweede
gedeelte van mijn betoog, houdt Been afwijzing van metaforiek in . Integendeel zelfs .
Het brengt dus nogal wat problemen met zich mee deze twee passages uit de poezie
van Faverey klakkeloos op to voeren als argument voor de stelling dat de betreffende

dichter metaforiek in zijn gedichten vermijdt . Wie dat standpunt aanhangt, krijgt - zo
ondervindt Reints - to maken met nog een ander probleem : bier en daar kom je in Favereys werk wel degelijk metaforen tegen . (Reints 1997: 70-71) Als voorbeelden noemt
Reints `liefste, bet hert des tijds' en `horloge, schip den woestijn' . 4 Op basis daarvan stelt
hij dat bet Faverey to doen is om `het spelen met versleten metaforen' (Reints 1997: 71),

wat bevestigt dat bet gaat om de relatie tussen poezie en taal . Reints vergeet (gemakshalve?) echter dat er veel meer in Favereys poezie aan de hand is : Lang niet alle metaforen
die worden opgevoerd, zijn to typeren als `versleten' . Alvorens dat uit to werken, ga ik
dieper in op de twee gedichten die Reints aanhaalt als bewijs voor de stelling dat Faverey

metaforen mijdt .

Als een lucifer
Beginnen we met bet eerste gedicht, dat ik nogmaals integraal citeer :
Geen metafoor
komt hier aan te pas .
De lucifer,
conform ziJjn oPdracht
communiceerde verbrandend . (FavereY 1993 : 30

Zoals ik mijn kritiek op Reints' argumentatie al stelde, is dit gedicht meer dan een waarschuwing tegen metaforiek . Dat komt door bet paradoxale karakter ervan, waarop Hugo

Brems heeft gezinspeeld in zijn recente literatuurgeschiedenis van 1945 tot 2005 : `Het
gedicht weigert de metafoor, de interpreterende stijlfiguur bij uitstek, al ontlenen de eer-

ste twee verzen dan wel bun betekenis aan bun metaforische relatie tot de laatste drie .'

(Brems 2006 : 327) Hoewel Brems bet niet expliciet verwoordt, lijkt hij erop to doelen - en

in mijn ogen is dat een juiste interpretatie - dat `de lucifer' uit vers drie een metafoor is

voor `metafoor' in vers een . De metafoor krijgt zoals een lucifer opdracht to verdwijnen :
de dichter is degene die de metafoor `aansteekt' zoals men dat bij een lucifer kan doen .
4
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treft men deze voorbeelden aan op resPectieveli)'k Pagina 505 en Pagina

Daarmee communiceert de metafoor terwijl hij verbrandt : door to verdwijnen is hij het
beeld bij uitstek voor het proces dat in heel Favereys poezie centraal staat ; namelijk de
uitwissing . De dichter introduceert een zeker beeld in een van zijn gedichten, en aan het
eind van het gedicht laat hij dat beeld verdwijnen :
De r druif : Pets!
de 2e druif: Pets!
de de- (Faverey 1993 : 35)

Hans Faverey is zo wel to beschouwen als een dichter die vernietigt . Die vernietiging past
hij ook toe op de metafoor : die wordt hier opgeroepen om vervolgens to verdwijnen . In
die zin komt geen metafoor eraan to pas : hij is niet bestand tegen het vuur dat een lucifer
aanvreet .
Dat het gedicht `geen metafoor' metaforisch gelezen kan worden, laat zien dat het
veel to eenzijdig is to stellen dat Faverey daarin louter een programma tegen metaforiek

verwoordt . De dichter formuleert veeleer een dubbel programma, dat tot uiting komt in
de ambigue zinsnede `komt hier aan to pas' . Aan de ene leant poneert hij de stelling dat
er geen metaforen in zijn poezie aanwezig zijn : 'hier' slaat dan op `de poezie van Faverey' ;
`aan to pas' op een afwezigheid van metaforen . Aan de andere leant is bet gedicht to lezen
als een programma voor bet type poezie dat Faverey schrijft : de metafoor in dit gedicht
wordt opgeroepen en verdwijnt weer. `Aan to pas' duidt dan op de overlevingskansen van

de metafoor in dit specifieke gedicht ; 'hier' slaat op bet gedicht zelf en is dus zelf-referentieel . Die laatste lezing past bij de visie van Ron Elshout op Favereys poezie : `[A]lles vindt
in eerste instantie plaats in bet gedicht, dat dus een zelfstandige functie heeft : (Elshout
1983:18) De verdwijnende metafoor is dus voorbehouden aan dit gedicht ; niet aan Favereys poezie in bet algemeen .
Hier laat Faverey via het proces van ambiguiteit dus in het midden of er wel of Been
metaforen in zijn poezie aanwezig zijn . Wie stelt dat die metaforen er niet zijn, wordt
onmiddellijk geconfronteerd met de metafoor `de Lucifer is een metafoor' . Wie stelt dat
ze er wel zijn, ziet zich geplaatst tegenover de boodschap 'geen metafoor komt bier aan
to pas' .

De metafoor naar binnen
Hoe we aan de bovenstaande paradox kunnen ontsnappen, laat ik zien na bespreking van
het tweede gedicht, dat ik - in tegenstelling tot Reims - integraal dteer:
- Uooye
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Kiezels • distels • dieren
op wiel h'es Ober, er zit een

Y ; gehoest . Precies op tiljd :
de duff shat in in miljn Z
hi' mag ook eens . Toen gin g
de amfibie aan land. Variaties •
transformaties . fiber, hi)' stikt .
Metaforen . Foutenuitbarstinlaen . FavereY 1993 : 94

Het is niet verwonderlijk dat Reints slechts de laatste twee strofen van dit gedicht heeft
geciteerd: de tweede strofe is bepaald problematisch . Toch is het niet onmogelijk een interpretatie van dit gedicht to geven . De eerste regel ervan doet denken aan het ontstaan
van het leven op aarde : eerst waren er slechts stenen (`kiezels'), vervolgens ontstonden er
planten (`distels'), daarna rukten de dieren op . Het begin van de derde strofe ('de amfibie
aan land') sluit daarbij aan . De variaties en transformaties passen bij dit beeld van de aan
land gaande amfibie : via de evolutie heeft die zich vender en vender ontwikkeld, waarbij een scala uiterlijke veranderingen optrad . Het gedicht doet in die zin verslag van een
tijdsproces . In dat licht krijgt de tweede strofe in haar onbegrijpelijkheid een interessante
betekenis : deze strofe verstoort het chronologische proces waarin bet leven op aarde ontstond. In de eerste plaats doet ze dat door de dieren `op wieltjes' to zetten . In de tweede
plaats door een obey op to voeren, die bovendien toegesproken wordt op een bizarre wijze
die nog het meest doet denken aan `er zit een vlieg in mijn soep' . In de derde plaats door
de aanwezigheid van `Y' en 'Z' in plaats van concrete zelfstandige naamwoorden . In de
vierde plaats door bet gehoest ; het storende geluid bij uitstek. En in de vijfde, maar zeker
niet laatste plaats, door de duff die inslaat voordat de amfibie aan land gaat . Die duff is in
twee opzichten een stoorzender : ten eerste waren er nog geen duiven voordat de amfibie
aan land ging ; ten tweede is `inslaan' in deze context verbonden met meteorieten en niet
met vogels .
De verstoring van de chronologische tijd is een constante factor in Favereys poezie .
Van Dijk heeft bet treffend verwoord : 'Het verzet tegen de tijd, die maar doorloopt en
alles vernietigt, is een belangrijke reden voor Faverey om poezie to schrijven : (Van Dijk
2006: 318) Daarmee is dit gedicht - net als het vorige over de metafoor en de lucifer - to
zien als een programma voor Favereys poezie . De opsomming waarin variaties, transformaties, metaforen en foutenuitbarstingen voorkomen, wordt via bet wordingsproces van
de aarde aan de visie van de dichter op de tijd gekoppeld . Daarmee verwoordt dit gedicht
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een belangrijk element in Favereys poezie : tijdsverstoring via variatie, transformatie, metafoor en foutenuitbarsting . De elementen van de laatste opsomming hebben dus, als
tertium compararionis, met elkaar gemeen dat ze middelen zijn om de tijd op haar staart to
trappen . De metafoor wordt daarmee een onmisbaar element in Favereys poezie .
Wat we in beide `metafoorgedichten' zien, is dat de metafoor ogenschijnlijk afgewezen wordt . Wie de gedichten echter leest als poeticale illustraties van het type poezie dat
Faverey schrijft, ziet dat metaforiek daarin een prominente rot speelt . Faverey gebruikt
metaforen om vorm to geven aan zijn ideeen over poezie . De `gebruikelijke' metafoor,
zoals de lezer die aan het eind van de jaren zestig gewend was van de Vijftigers (Brems
2006: 326), wordt door Faverey afgeserveerd . Het gaat er niet langer om twee entiteiten
uit de werkelijkheid binnen het gedicht met elkaar to verbinden, om op die manier een
boodschap uit to drukken . De poezie zelf en de procedes bij gratie waarvan zij bestaat,

bestrijken het domein van de metafoor : in Favereys poezie slaat de metafoor naar binnen
en niet naar buiten .
In die laatste constatering vinden we een oplossing voor de paradox die het gedicht
`geen metafoor' opwerpt . Faverey verzet zich daarin aan de ene kant tegen gangbare metaforiek, waarin twee elementen op basis van bun overeenkomsten in de werkelijkheid
met elkaar vergeleken worden. Daartegenover stelt hij een metaforiek waarin de poezie
en haar middelen - in dit gedicht de metafoor - onderdeel worden van de metaforische
relatie en daarin verbeeld worden door een entiteit uit de werkelijkheid, in dit specifieke
geval de Lucifer. Die werkelijkheid gaat daarmee verwijzen naar de poezie, en niet andersom . In die zin kan Reints' opmerking dat het Faverey to doen is om de relatie tussen
poezie en taal, behouden blijven : de poezie zelf wordt de werkelijkheid .
Het barstende ei
Een concreet voorbeeld ter afsluiting . Het laatste gedicht uit Favereys debuutbundel
luidt :
Boren • knagen.
Eerst boren . Boort
een
lank aan • een no g
vri' verse . Smaakt de aPPel?
leesP

~

is het water fielder genoeS?
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Dan kn en . Knaa een cluster
centra aan; een zeer wifjd
vertakt . De onsterfeliljke
aPPel? roePt om wormen •
het aluminium eitJ'e? - dat
PiePt . Golfslag ; verschuivengen •,
circus met licht- en taaleffecten .
StaPvoets door de aPPels •
breukwaarts door het ei . FavereY 1993 :112

Dit gedicht is wel to lezen als een samenvatting van Favereys vroege poezie. In die samenvatting heeft de dichter twee beelden opgenomen die een metaforische relatie onderhouden met de poezie : de appel en het ei . Beide zijn een metafoor voor het gedicht :
`het gedicht is een appel' en 'bet gedicht is een ei' . Met die gedachte in het achterhoofd
ontstaat een zeer plausibele tekst . De leesplank die door de dichter wordt aangeboord,
bevat - zo vermoed ik - een aantal dichtbundels . `Smaakt de appel?' kan gelezen worden
als `bevalt het gedicht je?'; de vraag naar de helderheid van het water is er een naar de begrijpelijkheid van het gedicht . Na zijn vragen begint Faverey met het aanknagen van zeer
wijd vertakte centra : hij rekent of met het idee dat een gedicht samenvatbaar is . Poezie wil
dat helemaal niet zijn ; liever wordt ze vernietigd : de onsterfelijke appel - bet gedicht dat
eeuwig kan zijn in taal - roept om destructie ; bet stevige ei van aluminium piept om een

barst. Die verlossing biedt Faverey met zijn vernietigende poezie : in zijn gedichten golven
de betekenissen, verschuiven de centra, wordt voortdurend iets anders belicht en staat de
taal op zijn kop . In die zin gaat de dichter als was hij een worm stapvoets door de appels
en breekt hij het ei, waarmee hij zich verzet tegen de 'stabiele' poezie op de leesplank die
hij aanknaagt.
Dit in hoge mate poeticale gedicht is poeticaal bij gratie van de aanwezige metaforen .

Kenmerkend voor die metaforen is dat ze op bet gedicht zelf slaan : Faverey kiest voor
een zelf-referentiele metaforiek . Op grond van `geen metafoor' en `kiezels ; distels ; dieren' hebben we gezien dat dat kenmerkend is voor deze dichter : zijn metaforen slaan bij
uitstek naar binnen ; ze hebben betrekking op de wereld van de poezie . Voor Faverey is
beeldspraak een poetisch middel waarmee hij van zijn gedichten een beeld kan maken dat
bestaat uit taal.
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Als beeldhouwer is Faverey uiterst consequent . Niet alleen in dit laatste geclic6t uit
de debuutbundel wordt het ei - en daarmee het gedicht - voorgesteld als een breekbaar
object. Faverey ageert via het ei tegen sentimentele liefdespoezie :
De liefste
met een eiermasker op .
Als ik haar aan het lachen
mask zegt ze ,
'breekt mijn huid : (Faverey 1993 : 36)

Elders plaatst hij het ei tegenover de parachute :
Een varen;
is het een varen zil'n hart luchtend ;
Para-wit, langs-wit.
Misschien kan een ei het ook zo .
Een parachute misschien niet . FavereY 1993 : 48

Wat een ei precies kan, is - ook voor de dichter, gezien `misschien' - volstrekt onduidelijk .
Dat is echter juist wat het ei zo aantrekkelijk maakt : Faverey is niet op zoek naar heldere
betekenissen in poezie . Waar een parachute staat voor veilig landen, spat een ei onvermijdelijk uit ellcaar wanneer je het uit een vliegtuig gooit . Zulke breekbaarheid treft men ook
aan in Favereys gedichten, waarin zoals gezegd opgeroepen beelden onmiddellijk ruim
baan maken voor nieuwe zaken .
Hoe zeer de breekbaarheid Faverey genegen is, blijkt wel wanneer hij een barst maakt
in het beeld van het breekbare ei zelf:
Een wit Paard is geen Paard •
een ei heeft veren;
een hond kan een schaaP zi1'n . FavereY 1993 : 59

Hier relativeert Faverey de macht van de dichter : wanneer die spreekt over een wit paard,
is dat een serie woorden en geen paard . Een schaap kun je in poezie omschrijven als een
hond: geen haan die ernaar kraait . Precies zo kan de dichter het ei niet werkelijk breken :
de poezie blijft bestaan, daar ze geschreven is . Het geschreven woord biedt de eieren een
beschermend verendek.
voays jaargng 26 summer 1

49

Conclasie
Met mijn lezing van de vroege poezie van Faverey heb ik een tegenspraak in de secundaire
literatuur rond deze dichter hopen op to helderen . Ik heb laten zien dat het to eenzijdig is
Faverey to beschouwen ads een dichter die metaforen mijdt : ze zijn wel degelijk aanwezig,
als verbeelding van de poezie in al haar facetten . De metafoor `poezie is muziek', zoals
verwoord door Dorleijn, is daarvoor exemplarisch : een element uit onze werkelijkheid
- de muziek - gaat een metaforische relatie aan met de poezie .
De gedichten van Faverey vormen een wereld op zich, waarin een plaats voor metaforen gevonden is . Die metaforen, zoals het ei en de lucifer, verbeelden de wereld die onderdak aan hen verleent en verduidelijken die wereld aan de lezer . In die zin kan de metafoor
ook bij Faverey gelden als de interpreterende stijlfiguur bij uitstek .
Rest ons de vraag hoe de metafoor zich in Favereys poezie verder ontwikkeld heeft . In
dit artikel heb ik me gebaseerd op de debuutbundel, maar het is algemeen bekend dat Faverey in zijn latere werk toegankelijker en ook persoonlijker is geworden . Het lijkt me interessant na to gaan of dat ook gevolgen heeft gehad voor de metaforen in zijn gedichten .
Die vraag zou ik in de toekomst graag beantwoorden of beantwoord zien : is de metafoor
bij Faverey later aan de `taalcapsule' ontsnapt? Is de invulling van haar grondstructuur
in de loop der tijd opgerekt? Vooralsnog moet zij nog maar zien hoe zich uit de tekst to
verwijderen .s
rtera uur
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5

Een allusie op miljn favoriete Bedieht van FavereY, zie: Verzameldei;edichten : 75 .

50

^
.

'

~*e

`

Anne
Provoost
~ ~~ ~ ~
Jaap

Faber

U~
'~
x
~~`~~ :

`c~

UU

~p

~~
E my » ~oopman
van

~~~~~ne
U

Anne Provoost geniet de meeste bekendheid als jeugdboekenauteur (Uallen,
De Roos en het Zwijn, De arkvaarders), maar flu haar roman In de zon kijken
de longlist van de Libris Literatuurprijs 2008 heeft gehaald lijkt ze defi-

nitief een publiek onder volwassenen to hebben gevonden . Jaap Faber en
Emy Koopman spraken Provoost over de rol van fictie en van de schrijver,
alsook over haar recente pamflet Beminde Ongelovigen, Atheistisch sermoen .
Praten en terugpraten

Een boek schrijven is voor mij een act van communicatie . Ik zou niet
schrijven als er geen lezers bestonden . De communicatie tussen mij en
de lezer verloopt in twee fases, helemaal anders dan in een gesprek .
Eerder zoals de briefwisseling : een eerste waarbij ik aan het woord ben,
de lezer is er nog niet, dus ben ik mijn eigen eerste lezer, best een uitdaging . Dan volgt een tweede fase waarbij de lezer met mijn tekst alleen
is . De lezer praat dan in zijn hoofd tegen mij terug .
Dat ik er zo tegen aankijk heeft literair-technische gevolgen . Ik accommodeer de lezer in bepaalde mate, maar ik geef hem ook to werken . Voor ik begin to schrijven, bouw ik bij wijze van spreken een huffs
van Lego-blokken . Maar voor ik de lezer de blokken aanbied, breek ik
het huffs eerst weer zorgvuldig af . De blokken zijn nog heel als de lezer
ze krijgt, ik deconstrueer niet tot puin, maar de lezer krijgt toch niet
meer dan een doos blokken en moet aan de slag . Hij moet de blokken
weer in elkaar zetten om het verhaal to begrijpen . Als een lezer bij me
terugkomt en vraagt : 'Is dit het huffs dat je in gedachten had?' dan is dat
eigenlijk een foute vraag . Het is onnodig en onmogelijk voor de lezer
om hetzelfde huffs to bouwen als wat ik in gedachten had . Ik geef hem
de vrijheid om zelf to ontwerpen . Niet elke interpretatie is goed, maar
veel interpretaties zijn goed .
En dan is er ook een derde fase, die van de voordrachten, lezingen
en interviews . Die is bijna tegennatuurlijk . Literatuur is niet bedoeld
voor die confrontatie . In het verleden was het fysiek en geografisch
uitzonderlijk dat de schrijver en de lezer in the flesh tegenover elkaar
stonden . Nu kan een beetje literatuurliefhebber in de loop van zijn leven wel aanwezig zijn op een live ontmoeting met J .M . Coetzee, Hugo
Claus of Annie Proulx . AI waren er ook in het verleden al uitzonderingen, natuurlijk . lemand als Hans Christian Andersen had best veel contact met zijn lezers . Hij legde per diligence duizenden kilometers of en
was maanden van huffs weg .
Als ik een verzoek krijg om over mijn boeken to praten, zeg ik wel
eens : 'Alles wat ik to zeggen heb, staat in het boek' . Als ik toch op de
uitnodiging inga, dan is dat omdat ik verwacht dat mijn lezers terugpraten . Ik begrijp de nood van lezers om de conversatie met de schrijver
to voeren heel goed . Ik heb dat zelf ook met mijn favoriete schrijvers . Er
ontstaat een soon vriendschap, een verliefdheid omdat je zo diep in de
ziel van die ander hebt mogen kijken, en omdat hij zich helemaal aan
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je blootgaf . Je vermoedt een geestelijke verwantschap . Dat is een mooi
gevoel waar je verder niets mee aan kunt, want de schrijver kan er niet
aan beantwoorden .
Soms ga je naar je lezer toe om zijn verwachtingspatroon to doorbreken . Mijn laatste boek In de zon kijken heeft trekjes van een bolwassing . Lezers beginnen aan het verhaal met de verwachting dat ze
zullen achterhalen wie, wat, waar en wanneer, zoals in de film . Aan het
begin valt er een dode, en het verhaal dat de lezer verwacht kan alleen
nog gaan over hoe het zo ver is kunnen komen . In de zon kijken gaat
erover dat de vraag hoe en waarom iemand verongelukt meestal niet
interessant is . Bij de fatale gebeurtenissen die ik om me heen zie, is de
oorzaak van het ongeluk alleen relevant voor de roddels, de kranten,
het gezoem onder de mensen . Voor de getroffenen zelf is het hoe en
waarom ongrijpbaar, to ingewikkeld voor woorden . Er zit geen enkele
bron van troost in, want zelfs als je achterhaalt wie de fouten heeft gemaakt, waar de schuldige zit, hoe het ongeluk vermeden had kunnen
worden, brengt het op geen enkele manier je geliefde terug .
In Hollywood-drama's krijg je inzage in hoe het dramatische hoogtepunt is ontstaan . In de werkelijkheid is het dramatische hoogtepunt
er zonder dat je er erg in hebt . Geen opbouw, niet reconstrueerbaar,
to triviaal voor woorden, meestal . lets gewoons wordt een paar seconden ongewoon, waarna het gewone ogenblikkelijk weer terugkeert .
In de zon kijken gaat over die bangle wetten van heirkracht . Ik wilde
bewust van die klassieke filmische opbouw afwijken . Ik wilde een boek
schrijven in twaalf hoofdstukken, met elk hun eigen spanningsboog .
Het moest een kortverhalenstruduur in de roman zijn, of de roman als
kortverhalenbundel .
De keuze voor deze struduur had to maken met het kinderlijke perspedief . Zoals het boek is opgebouwd, zo herinner ik me mijn jeugd :
als een aaneenschakeling van momenten waartussen ik het verband
niet zag, en tot vandaag niet kan ontwarren . Het ene moment is in mijn
herinnering fel overbelicht, het andere is duister . Ik kan mij gesprekken
voor de geest halen met mijn grootmoeder die waarschijnlijk volstrekt
onbelangrijk zijn geweest . Maar van haar begrafenis weet ik niets
meer, die is aan me voorbij gegaan . Ik was in dit boek op zoek naar een
authentieke kinderstem . Ik wilde weten waarom mijn hoofdpersonage
Chloe bepaalde dingen onthoudt en andere niet . Algauw blijkt dat ze
verslag doet van zaken die alleen op het eerste gezicht banaal zijn .
Aan het einde van elk hoofdstuk wordt duidelijk wat de impact is van
de kleine voorvallen : ze komt jets to weten wat haar diep treft, of ze
maakt aan haar omgeving iets duidelijk .
Ik wilde met dit boek een automatische modus van lezen ontwrichten . Ik ontmoet lezers die daar moeite mee hebben . Ze willen per se
weten of de moeder in het vierde hoofdstuk echt zelfmoord wilde
plegen, of gewoon een spel speelt met zichzelf . Het antwoord op die
vraag zullen ze van mij niet krijgen . Ik denk niet dat de moeder in mijn
verhaal het zelf weet . Ze is in shock en in rouw om de dood van haar
man, ik geloof niet dat ze zelf helemaal begrijpt waarom ze doet wat
ze doet .
- Vooys jaargang 26 nummer 1 -
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Het boek of de film

Literatuur kan vandaag niet anders dan een antwoord bieden op het medium film . Als literatuur klakkeloos nabootst
wat film doet, maakt ze zichzelf overbodig . Ze heeft geen
andere keuze dan de film to bevragen . Er zijn dingen die
je niet kunt in een boek, een strijkkwartet inschakelen, bijvoorbeeld . Maar het boek heeft ook heel wat wat de film
niet vermag . Het biedt de vrijheid om beelden op to bouwen
voor een geestesoog . En het heeft de taal . In sommige boeken wordt die taal aangewend om op de gedachten van het
personage in to gaan, dat kan een film veel minder goed .
Ik maak in In de zon kijken de tegenovergestelde keuze . Ik
benut de mogelijkheid om de gedachtewereld van mensen
weer to geven nauwelijks . Omdat ik wilde weten hoe zich de
literatuur verhoudt tot de film was ik vooral in de blik en in
het kijken geinteresseerd .
Je kunt als je schrijft vertrekken van de gevoelens en de
beweegredenen van je personages, en die vervolgens toelichten in hun handelingen . Ik maak de omgekeerde beweging :
ik vertrek bij de gedragingen, en het is aan de lezer om het
gedrag to interpreteren . Dat is het tegendraadse van In de
zon kijken . De kijker is getuige, en er is geen verteller in de
buurt die hints geeft, of filosofische toelichting . Dat heeft gevolgen voor de instapklaarheid van de roman . Vreemd toch
wel, want in de film wordt het felt dat niemand de gebeurtenissen van commentaar voorziet als heel gewoon ervaren .
Ik vind het moeilijk om een boek to lezen dat is opgebouwd volgens het stramien van toelichten en uitleggen
omdat ik last heb van de bagage waar ik mee loop . Als ik
vandaag naar Hamlet ga kijken, dan is dat helemaal anders
dan voor de tijdgenoten van Shakespeare . Toen was Hamlet
een excentriekeling, iemand die obsessioneel met de dood
bezig was en wou sterven, en toch momenten van grote ondernemingskracht vertoonde, zo erg dat hij wrack zocht en
doodde . Als ik diezelfde Hamlet vandaag zie, met de bilk
van mijn tijd, dan denk ik vooral : 'Deze jongen is man ischdepressief, geef hem medicatie en goeie psychologische begeleiding in plaats van hem zo in zijn verscheurdheid to laten
wegzinken .' Dat stelt de regisseur of de bewerker van nude
stukken vandaag voor een dubbele uitdaging . Als hij er niet
voor zorgt dat hij het stuk helemaal uit elkaar haalt en de kijker de ruimte biedt om met de bouwblokken can de slag to
gaan, ontstaat er een problematische voorstelling . Dan krijg
je een analyse waarvan je weet dat hij niet meer standhoudt
omdat er nieuwe inzichten zijn, en wordt het stuk eerder een
tijdsdocument dan een artistiek product .
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Waar gebeurd of verzonnen

Fictie vraagt lenigheid van de geest . Het vermogen om
lets to verzinnen wat er niet is onderscheidt ons van
de dieren en maakt ons menselijk . Fictie is de enige
manier om naar de toekomst to kijken . Ik maak me
zorgen over de ontfictionalisering van onze omgeving . Vooral jongens en mannen hoor je zeggen : 'Ik
lees graag, maar alleen over dingen die echt gebeurd
zijn .' Visionaire gedachten, apocalyptische, utopische,
zijn belangrijke hersenoefeningen . Fidie vergt een
grotere rekkelijkheid van de geest dan non-fiche .
Ik ben geboren in 1964 . Ik denk dat de jaren zestig
warme dagen waren waarop alles mogelijk was en kon
en op de helling stond . Vandaag staan we opnieuw
voor 'warme dagen', maar in een andere betekenis .
We graaien tussen de brokstukken van gebroken idealen . Wat vinden we? Valt er iets nieuws uit op to
bouwen? Hebben we nog een literaire visie op de toekomst? Tijdens mijn opgroei hadden we bakens in de
tijd : 1984, Zooo . Nu zijn we open wateren opgevaren .
Er zijn alleen nog achterhaalde data en gepasseerde
maatschappelijke deadlines . In '68 widen we : fiche en
verbeelding moeten de realiteit bepalen . Durven we
dat nu nog to zeggen? We zijn bang voor de toekomst,
want er zijn eigenlijk alleen maar wangeluiden . We
moeten ons voor het eerst in de geschiedenis echt afvragen of we in de toekomst nog zullen bestaan . Zelfs
tijdens de koude oorlog, toen het ook leek alsof een
globate vernietiging dichtbij was, bleven we met zijn
alien geloven dat de situatie onderhandelbaar was .
De Russen hielden ook van hun kinderen, dus met voldoende goede wit zou er wet een oplossing komen .
Vandaag is het anders . Met smeltende gletsjers en stijgend zeewater kun je niet marchanderen .
Er staat een groot taboe op apocalyptisch denken .
Je brengt Been goed nieuws, dus je kunt beter zwijgen . Terwijl je diezelfde mensen die je daarvan beschuldigen wet apocalyptisch zult zien denken op een
heel ander vlak. Dan gaan ze zich zorgen maken over
kinderen en televisie, of kinderen en seks . We hebben
geen uitweg voor ons kernafval, maar met kernafval
kunnen we risico's nemen . Kernafval is voor het jonge
kind dus minder gevaarlijk dan een stet homo-ouders,
want daar wordt dan weer geen risico genomen .

- Vooys j'aar9an9 26 nummer 1 -
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Over hit atheistisch sRrmoen : Beminde ongelovigen

Het sermoen schreef ik voor de pamflettenreeks van Querido . In dat
pamflet ontwerp ik een religiQmeter . Dat is een standaard waarmee
je de religiositeit van iemand kunt meten op een schaal van i tot
10 . Ik ban uitgegaan van dGtwee grote vragen van hat leven : wet
is onze pleats in de kosmos? En ten tweede : hoe word ik een=
mans?

Ik meek er nogal een purrCVen .dat[eligiositeit gaat over die
vraag . De tweede kun je zonder godsbeeld$eantwoorden . Oat is een
belangrijke ontkoppeling . A~em ~i
~brengenmaak ik graag gebruik van een glijdend€ schaa .Del
(on)gelovigheid
trapsgewijs benadererr, met de gradas~ian de religiometer, ken
voorkomen dat alle gelovigen en alle religies op ~~n hoop wordgegooid . De meter levert voor elke wejl odsdienst afzonderlijk
een heel verschillend kSeefg .op. Eefsckrbpl heeft hat nadeel dat hij
trapsgewijs loopt, en du"s wellicht nuances avenlaat . Maar hij hakt
hat probleem in stukjes, waardoor hat over¢ichtelijker wordt .
Op de graden i en z zitten de atheisteh . Daarna komen de ag-
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nosten . Ze worden gevolgd doorde ietsisten . De vijfde gr~adJs deistisch . Deisten geloven in een god, .,maardenken-aie~det die gad
verder over enig vermogen of macht beghikt . Vanaf de zesde greed
is iedereen theistisch . In de tiende graid lCOmt de religiositeit potentie?1 in conflict met delurger- en merisenrechten . Ik meek bij
elke greed een aantal stellingen, zodat elke lezervoor zichzelf ken

._ . f-'`
"uitmaken .waar hij zich bevindt op de waardeschaal .'~~
De religiometer maakt duidelijk dat ik gelovig poem
in een
supermateriele kracht gelooft . Dat strikte onderscheidyoorkomt dat
er verwarriAg is met die andere betekenis van 'gelovenvertcouwen geven, of je hoop stellen op iets, op de. ekomst bijvoorbeeld De religieuzen die ik heb ervaren tijdens mijn opgroeien zaten
op greed 5 tot 7 van mijn religiometer. Tien jeer terug ing hat debat over religie heel erg over de vraag : hoe ban ik een goad mans?
f
Het debat zat helemaal in die ethische hoek . Door creationisme en
Intelligent Design is de interesse weer verschoven naar de vraag~wst
is mijn pleats in de kosmos7 ,Men heeft hat wear over de vraag of
god bestaat of niet en over dervraag : is er zoiets als een intelligent
plan? En als er een intelligent plan is, wet den als straks de zeespiegel stijgt? Godsdiensten kunnen kabbelen en rustig naast elkaar
leven tot hit spannend wordt, tot er schaarste heerst, en den zullen
die discussies op de spits worden gedreven . Dan zullen we ons de
vraag moeten stellen : gaan wij er iets aan doen of gaat die god van
ons er iets aan doen? Dat hit debat over een god met een ontwerp
in protestants Nederland speller worth opgenomen den bij ons heeft
me niet verbaasd : in ontstaansland Amerika is hat creationisme een
Protestants ontwerp . Bij ons wordt over die letterlijke lazing van de
Bijbel altijd al wel wet schamper gedaan . En Vlaanderen is veal verder ontkerkelijkt den Nederland . Maar ik dank dat we reden hebben
am dear niet meer zo gerust in to zijn .

we
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Ik stel in mijn pamflet een actieplan op, daar begint dan mijn sermoen .
Een van de dingen waar we op moeten letten is dat er altijd een ontkoppeling is van de twee grote levensvragen . In oktober Zoo7 stuurden prominente
moslimgeleerden aan de paus een brief met het verzoek om de gemeenschappelijke kenmerken van hun beider godsdiensten uit to spellen . Wat hen bindt,
zeiden ze, zijn hun twee belangrijkste eigenschappen : hun geloof in een enkele god en de liefde voor hun naaste . Dat schrijven leek een gebaar van verzoening, en is vast ook met de beste bedoelingen opgesteld . Alleen bevat het
een impliciete aanfluiting die de niet-gelovigen to makkelijk over hun kant
laten gaan . Zeggen dat wat moslims en christenen gemeenschappelijk hebben hun god is, en de liefde voor hun naaste, is even absurd als zeggen dat
wat ze gemeen hebben hun god is, en de voorliefde voor schoonheid, of hun
god, en hun vreugde om het leven . Liefde voor hun naaste is immers geen
onderscheidend kenmerk van het Christendom en de Islam . En zo heb ik een
aantal actiepunten, zoals de recuperatie van een aantal termen die aanwijsbaar niets to maken hebben met de vraag of god bestaat of niet : erbarmen,
schuld, boete . . .
Ik roep vooral op om een atheTstische argumentatie in to oefenen . Als mij
wordt gevraagd of ik in een god geloof, wil ik niet moeten zeggen 'nee', ik
wil kunnen zeggen 'laat mij jou eens vertellen waar ik in geloof', ik wil er iets
tegenover kunnen stellen . Als we alleen maar blijven herhalen dat we niet in
een god geloven, wekken we bij gelovigen de indruk dat we in niets geloven,
en dat is niet zo . Onverschilligheid kan een goed teken zijn : geloof of ongeloof zijn geen staatszaak, er wordt niet om gevochten, er hangt niets meer
van af, geen baan, Been relatie, geen aanstelling . Je gezindte is ontkoppeld
van je persoon, waardoor zij letterlijk heel persoonlijk kan worden . Maar desinteresse kan leiden tot verlies van uitdrukkingsvermogen . Mensen weten of
ze niet echt gelovig of echt niet gelovig zijn, maar ze hebben geen manieren
om dat to motiveren . En waarom zouden ze, ze worden er al jaren niet meer
om gevraagd . Het speelveld van de levensbeschouwing ligt er verlaten bij . We
hebben het onderwerp in een diepe put gegooid en kijken er niet meer naar
om .
Zonder een goed actieplan met een duidelijke terminologie zullen we het
van de dogmatisch-religieuze krachten niet halen . Hun begrippen en legenden zijn nu eenmaal beter dan de onze . Wij hebben niet een grote, een breed
publiek aansprekende atheist met dramatische levensloop en een heldere
boodschap die met de messiassen en de profeten van de gelovigen kan concurreren, we zullen iets anders moeten vinden .
Vast zijn die debatten in het verleden al gevoerd, toen ik nog to jong was
cm ze to begrijpen . Maar ik hoor ze niet meer . Mensen van mijn generatie en
jonger couldn't care less. De attitude die ik ervaar bij mijn leeftijdsgenoten,
van welke gezindte ook, is er een van wat kan mij dat schelen, hebben we niet
belangrijker dingen to doen? Zelf denk ik in mijn beste momenten : dit is geen
prioriteit . Maar toch . . . God was in Nederland in X997 het thema van een boekenweek . Bij ons lijkt dit snort zaken ondenkbaar . Als je een brainstorm zou
moeten houden over een top tien van de minst sexy onderwerpen in dit land,
dan zou god goed scoren, denk ik .

- VooYs J'aar9an9 26 nummer 1 -
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De arkvaarders gaat natuurlijk over religie, ik hervertel claar het bijbelse verhaal van de ark van Noach . Veel mensen hebben gedacht dat
het een religieus boek was . De receptie van het boek in Amerika was
erg interessant . Een goede ontvangst op literair vlak, maar ik kreeg
heel verontwaardigde mails van gelovigen die vonden dat ik het verhaal onteerde . Ik plaats het verhaal helemaal in zijn eigen tijd, viertot zesduizend jaar geleden . Mijn hoofdpersonage heeft nog niet het
eigentijdse ideaal van een monogame liefde . Dat heb ik heel bewust
gedaan omdat ik weet dat in de loop van al die jaren de zeden enorm
zijn veranderd . Monogamie is een recent verschijnsel en is artificieel .
Niet dat er niet goed mee valt to leven, ik vind monogamie erg comfortabel, maar de fetisj is van onze tijd, niet van de mens in de oudheid .
Hetzelfde geldt ook voor andere morele opvattingen . Heeft altijd jets
bestaan als moederliefde? Wie voedde wanneer de kinderen op?
Het kan met mijn achtergrond to maken hebben, maar nog steeds
vind ik van alle religieuze verhalen die ik ken de lezuslegende het
mooiste . In dit verhaal is het woord vlees geworden in een knappe dertiger, vredelievend als een lam . Hij is geen onbestemde messias ergens
in de toekomst, maar iemand met een moeder en met volgelingen,
waar hij ook historische bewijskracht uit put . De geschiedschrijving zit
dan natuurlijk vol contradicties, want er zijn vast een hoop messiassen
geweest wier verhalen allemaal in elkaar over zijn gevloeid . Het levert
niet alleen historische contradicties op, ook contradicties in het gedachtegoed . Nu ben ik er altijd van uitgegaan dat je een denkrichting niet
moet afrekenen op zijn contradicties . Alleen met de nodige contradicties kan een filosofie interessant zijn .
Wat ik een heel mooie contradidie vind is die van de adoratie van
het menselijk lichaam . De mens is zo mooi dat hij wel door een god
moet zijn geschapen . We zijn doordrongen van de gedachte dat er heel
veel schoonheid zit in het menselijke lichaam . Maar als god zou moeten meedoen aan een designwedstrijd, dan denk ik niet dat hij zou
worden gekwalificeerd . We drinken en ademen via dezelfde opening,
waardoor ieder jaar honderden mensen de verstikkingsdood sterven .
Het plekje van ons lijf dat ons het meeste plezier moet verschaffen, is
ook de doorgang van onze urine . Van veel van onze levensbelangrijke
organen hebben we een dubbel, behalve van de allerbelangrijkste, namelijk ons hart . Onze armen scharnieren verkeerd, er zijn plaatsen op
onze rug waar we niet bij kunnen . We moeten drie keer per dag eten
om ons goed to blijven voelen, en we moeten altijd op zoek naar een
tweede huid omdat we volstrekt niet zijn opgewassen tegen temperatuurschommelingen .
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Over jeugdige lezers en identificatie

Waarom zou voor kinderen de identificatie in literatuur groot moeten zijn? In
een boek moet toch ook altijd een element van wrijving zitten, anders is het niet
interessant . Ik ga uit van mijn eigen leeservaring . Een boek dat gaat over een
43-larige vrouw die met Brie kinderen in Antwerpen woont en die probeert haar
gezin met het schrijven to combineren wit ik niet lezen . Dat gaat over mij, dat is zo
vervelend als wat . Een goed boek zoekt naar dat wankele evenwicht tussen identificatie en vervreemding . Een boek dat uitsluitend identificatie teweegbrengt is
voor mij pulp . Een goed boek doet zeer, het strijkt tegen de haren in . Volledige
identificatie is wat er gebeurt in een reclamespot . Dat zijn instapklare karakters:
ze zijn mooi, Blank, ontspannen, er is niemand die niet zegt : zo wil ik zijn, die wereld wil ik instappen . Ik denk dat literatuur zich daar juist tegen afzet .

De innerlijke schoonheid van het harige monster

Ik zeg wel eens dat meisjes over hun afkeer van het harige monster heen moeten
komen, dan pas zijn ze seksueel rijp . Hiermee bedoel ik niet dat meisjes beter in
staat zijn innerlijke schoonheid to zien . Wat ik bedoel is dat meisjes beter lijken op
zichzelf als volwassen vrouw dan jongens. Bij jongens is de verandering radicaler,
een vrouw lijkt als ze volwassen is meer op een kind dan een man . We worden
allemaal hanger, maar de harigheid is extremer bij mannen . Onze stem verandert
niet zo drastisch, we worden niet zo hoekig, we krijgen Been baard . Een man mag
niet op een kind lijken om een man to kunnen zijn, maar een vrouw moet bij voorkeur zo veel mogelijk op een kind lijken om vrouw to zijn . Een vrouw mag niet
verruwen en mag niet hang worden en mag niet hoekiger worden . Het is zowel
voor de jongens als de meisjes schrikken als plotseling die jongens zo veranderen .
Het duurt een tijdje voor het meisje die plotseling veranderde partner weer gewoon is, er weer verliefd op kan worden . Als al die jonge meisjes zo van paarden
houden, dan is dat omdat ze de overgang maken . Ze hechten zich aan een hang
beest met heel movie ogen . Ze leren om verliefd to worden op de man die in hun
ogen in eerste instantie eigenschappen heeft die meer overeenstemmen met het
paard dan met het jongetje dat ze gekend hebben .
Maar de liefde van dat paard is 'no strings attached', want dat is eigenlijk een
liefde die ze tamelijk goed in de hand heeft . Ze kan die stopzetten wanneer ze
wil . Het paard zal geen avances maken .
Ik denk dat jongens evengoed in staat zijn innerlijke schoonheid to zien . Zowel jongens als meisjes moeten voorbij die lichamelijke obstructies zoals menstruatiebloed en haven op de rug . Ze moeten daaraan voorbij om tot echte rijpe
liefde to komen, tot seksualiteit die meer is dan een technische verzoening tussen
ledematen, maar die ook iets zegt over overgave en over betrokkenheid, of dat
flu voor drie jaar is of voor zestig jaar . Ik heb absoluut niet het gevoel dat jongens
daar niet doorheen moeten gaan . Maar het is natuurlijk Been toeval dat het verhaal van de Schone en het Beest gaat over een movie vrouw en een lelijke man .
Als het zou gaan over een lelijke vrouw en een movie man . . . dat raakt nergens
aan ons collectief onderbewuste, dat is gewoon iets anders, dat is een alternatief,
dat is grappig, daar kun je veel mee doen in een verhaal, maar het is niet iets waar
we allemaal het gevoel bij hebben dat het verteld moet worden .

- VooYs jaar9an9
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Een stuk forse mast
omgezaagd

Hugo Claus' De Oostakkersegedichten politiek gelezen

Jeroen van Rooij
Dat literatuur en politiek vaak niet los to koppelen zijn, is algemeen

bekend . Ook wanneer een auteur zich niet expliciet uidaat over een
bepaalde kwestie, zijn daaromtrent in zijn gedichten vaak impliciete
aanwijzingen to vinden . De Oostakkerse gedichten van Hugo Claus staat

atom bekend om de topoi familie en (gewelddadige) seks . Dat onder deze
topoi ideologische standpunten omtrent het Vlaamse fascisme verborgen
liggen is wat Jeroen van Rooij in dit artikel betoogt . Hierbij schuwt hij het
debat met gevestigde visies op de poezie van Claus bepaald niet .

In de semiotische overdrive

Dat de seks in De Oostakkerse gedichten (1955) van Hugo Claus, en dan met name in de
cydus `Een vrouw', nogal gewelddadig is, zal geen nieuws zijn voor iemand die de bundel
ooit onder ogen heeft gehad . De liefde wordt metaforisch benoemd in termen van strijd
en oorlog, de mensen die in de gedichten optreden krijgen in de liefdesdaad allerlei dierlijke kenmerken en geslachtsdelen worden wapens of krijgen tanden . Ernst van Alphen
geeft een aardig overzicht van wijzen waarop deze gewelddadigheid (ideologisch) geinterpreteerd kan worden . (Van Alphen 1987 : 96 - 125) Mijn suggestie voor het antwoord op
de vraag waarom de liefde zo animaal neergezet wordt in De Oostakkerse gedichten, heeft
to maken met een connectie die ik zie tussen De Oostakkersegedichten en de structuur van
de retorische fantasie van bet (Vlaamse) fascisme .
Om met die laatste bewering to beginnen : ik zal een paar stappen terug doen om
die begrijpelijk to maken . Ten eerste omdat het tot nu toe niet bepaald gebruikelijk is
geweest om De Oostakkerse gedichten to koppelen aan de politieke werkelijkheid . In dit
geval gaat het dan ook nog eens om een werkelijkheid die in 1955 met het verschijnen
van De Oostakkerse gedichten ook al enkele jaren verleden tijd was . Ik wil hier aantonen
dat een politieke lezing wel mogelijk is, en dat zo'n lezing interessante resultaten op kan
leveren.
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Ik kan me voorstellen dat de term `de structuur van de retorische fantasie van het

(Vlaamse) fascisme' zoals ik die hierboven bezigde, eerder vragen oproept dan verhelde-

ring schept . Laten we dus beginnen dat monster van grammaticale inbedding to ondeden . Waarom bijvoorbeeld over het Vlaamse fascisme, en niet zonder voorbehoud over de
hele fascistische beweging in het algemeen gesproken?

Om to beginnen omdat Hugo Claus zelf in en rond de Tweede Wereldoorlog niet on-

aangeraakt gebleven is door de fascistische kant van de Vlaamse beweging . Zo was hij in
de oorlog lid van de Nationaal Socialistische Jeugd Vlaanderen en zijn wader Jozef Claus

heeft na de oorlog vastgezeten voor collaboratie . Die collaboratie kwam voor veel Vlamingen haast vanzelfsprekend voort uit de Vlaams-nationalistische beweging van na de

Eerste Wereldoorlog. Uiteraard is het Vlaamse streven naar meer autonomie binnen de

Belgische staat niet zomaar op een lijn to stellen met het fascisme . Zoals we later echter
zullen zien, is de retoriek van beide bewegingen wel verwant - een reden wellicht waarom
die Vlaamse beweging en collaboratie in de Tweede Wereldoorlog zo vaak met elkaar in

verband staan . In de volgende paragraaf zal ik aan de hand van Ferdinand Vercnockes
dichtbundel Zeeland (1941) proberen om de retoriek van de fascistisch georienteerde tak

van de Vlaamse beweging duidelijker to laten zien, om zo een afzetpunt to creeren voor

een interpretatie van De Oostakkerse gedichten . Die bundel zal ik dus na Zeeland aan een
analyse onderwerpen die hopelijk last zien dat Claus het Vlaams-fascistische idioom dat

ik aan de hand van Vercnocke zichtbaar probeer to maken, radicaal ondergraaft in De
Oostakkerse gedichten .

Bij het lezen van die beide bundels zal ik door de bril kijken van onderzoekers als

Barbara Spackman en Klaus Theweleit. Zij hebben onderzoek gedaan naar de retorische

oorsprong van het fascisme in (literaire) geschriften . Theweleits studie Mannerphanta-

sien (1987) beschouwt geschreven uitingen van proto-fascistische Freikorps-strijders met

een psychoanalytische blik . Wellicht klinkt het vergezocht, maar Theweleit demonstreert

keer op keer dat de fascistische kijk op de wereld voortkomt uit een familieretoriek die op
freudiaanse wijze to ondeden is . Die retoriek komt op ons over als kinderachtig en zelfs

pathologisch, maar dat lijkt er nu juist de aantrekkingskracht van to zijn . Er wordt een
fantasie geschapen van een ideaal gezin, en die fantasie wordt op de wereld geprojecteerd .

Zo wordt een fascistische ideologie geschapen die niet consistent en niet realistisch hoeft

to zijn - de wereld kan immers in de worm van de ideologische fantasie herschapen worden .

`Fascism is a movement in semiotic overdrive', stelt Barbara Spackman . Het idee is, dat

het (Italiaanse) fascisme waar ze het over heeft, de semiotische motor in de turbostand
heeft staan omdat het weigert, of niet in staat is, om zichzelf filosofisch to definieren .
- VooYsJ'aargang26

nummer I -

61

Fascism seems to compensate this refusal or incapacity) by overdefininS itself
rhetorically and semioticallY : hence the need . . . to attempt a reallignment of signifiers
and signifieds . Thus, in oXYn'oronic fashion, war comes to be alligned with life and
peace with death; socialism comes to be national; the revolution is conservative; and
neologisms . .1 abound . Spackman 1996 : 5 - 6
Het is van belong om hier expliciet op to merken dot bet gebruik van de term 'ideologie'
niet inhoudt dot bet bier goat om een coherent geheel van opvattingen. (Spackman 1996 :
ix - xi) De ideologie is dus niet op voorhand volledig uitgedacht en daarna in een (literaire)
tekst tot uitdrukking gebracht ; het is eerder zo dot de ideologie pas een (imaginair) geheel
kan worden in de retoriek van de (literaire) tekst .

Fallussen oogsten
Ik wil bier nogmaals aangeven dot de Vlaamse beweging niet zomaar fascistisch to noemen is . Tegen de tijd echter dot de `derde aanzienlijk bijgewerkte druk' van Zeeland, heel-

den en zangen van Ferdinand Vercnocke verscheen, in 1941, was in elk geval in dit specifieke geval moeilijk uit maken waar een Vlaams-nationalistisch discours nu precies in een
fascistisch discours overging . Hieronder zal ik, in mijn bespreking van Zeeland, telkens
proberen om bepaalde motieven in de bundel, door waar mogelijk, to verbinden met bet
discours van het fascisme zoals dot blijkt uit de studie van Theweleit en Spackman . Vaak
zal don ook blijken dot die motieven don weer to verbinden zijn met de Vlaamse identiteit zoals Vercnocke die wenst weer to geven in Zeeland . Fascisme en Vlaamsheid zijn zo
retorisch met elkaar verknoopt .
Vercnockes houterige zangen laten een enorme obsessie met de zee zien . Vlaanderen
wordt in deze bundel voorgesteld als een strijdtoneel waarop viriele mannen hun waardigheid kunnen testen in een eeuwigdurend gevecht met de woeste oermoeder die de
zee is . Objecten en mannen van stavast goon met hun fallisch geconnoteerde, letterlijke
rechtschapenheid de strijd aan met het overspoelende water . Die oorlog is echter een
levengevend principe : de man goat pas leven als man door de strijd aan to goon en in die
strijd bovenmenselijke krachten to tonen . De zee is dus een goede en noodzakelijke tegenstander : haar verwoesting zorgt voor vernieuwing, de hardheid die zij aan het leven
verleent is een test van mannelijkheid en viriliteit . Aan de strijd met de zee ontleent de
Vlaming zijn identiteit . De vijand van buitenaf is het werkelijke gevaar : de strijd met deze
vijand biedt slechts de kans op verlies van de Vlaamse identiteit, op vervreemding van de
kwaliteiten die de Vlaamse man tot Vlaming maken .
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De titel zegt het al grotendeels : waar de Vlaming met zijn land verenigd is, is dit een
zee-land. In het land is altijd de zee aanwezig. Het is een polderland, een duinenland,
`haar ziel [is] de zee' (8), en de zee is de 'grillige moeder der poldergronden' . (50) (Vercnocke 1941 : 7)
Die moeder is zowel een kracht die leven schenkt, bijvoorbeeld door in haar gedaante

van de zeewind molens to laten draaien (`De molen',17 en `Aan den zeewind', SS), alsook
een vreselijke natuurkracht . Ze is de `geweldige zee' waarvan de bomen fluisteren (10),
ze is `sterk', `geweldig', `wild' en `reuzachtig' (`De Noordzee', 35) . Dit is samengebald in de
laatste strofe van 'De zee'. Het lyrisch subject herkent in alles het lied van de `glom-Aanwezige [. . .] U', de zee . Belangrijker is misschien nog wel dat de dichtende instantie in de
een-na-laatste strofe merkt dat de zee oak in hem aanwezig is .
En schouwend bil' sterrenacht
over de donkey-slaPende aarde >
stroomde plots door mi)'n menschenzeil'
hetzelfde wonderbare ruischen
van uw eeuwige rhaPsodie . (40)

De zee brengt dus leven, maar is oak een afschrikwekkende natuurkracht . Dit lijkt paradoxaal, maar in de wereld van Zeeland is dit een noodzakelijke combinatie . Deze uitspraak

is to staven door nogmaals goed naar het landschap in de bundel to kijken . Dat is vlak,
maar opvallend vaak wordt de horizon doorbroken door fallische objecten die rechtop

uit de grond steken : molens, torens, hoeven, steigerende paarden, bomen, vlaggen . De
hoeven worden bedreigd door de zeewind (9), de bomen zijn `windverwrongen' en `[fluis-

teren] van de geweldige zee' (10), in de `golven van den mist' steigert sours een paard,

`een blonde reus, / klauwend met machtige hoeven, / zijn manen en staart / als waaiende
vlammen' . (11) Dat paarden in de regel niet in de kleur `blond' gemaakt worden, en dat
het hier uiteindelijk veel meer over fallische mannen dan over paarden of bomen gaat,
lijkt me evident .

Telkens wordt de vloed van de zee, de kracht van de zeewind getrotseerd, maar niet

gebroken door rechtopstaande, viriele mannen of symbolen voor mannen . Zoals in `Visschers': `Maar sleurt de zee hun dronken boot, / dan staat de stuurman aan het roer / als
een stuk forse mast .' (46, cursivering JvR)

1

Wellicht is `menschenzeil' een zetfout en had er'menschenziel' moeten staan . Dat zou kunnen verklaren hoe het ruisen van de raPsodie ergens doorheen gaat . Anderzil'ds veroorzaakt 'zeil' hier wel een
associatie met de zee en maakt'zeil' het lied van de zee richtinggevend .
- VooYs7'aargangZ6 nummer 1-
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In Zeeland zien we een interessante combinatie van retorische functies in de verknoping van bet begrip moeder met het begrip zee . Het idee van de moeder als een onbereikbare geliefde en een overspoelende, vrouwelijke vloed ineen, leidt tot een betekenis van
die moeder-zee die zoiets als een geliefde vijand wordt .
Als we nu het beeld van de zee als moeder serieus nemen, dan kunnen we het ook
inzetten om de familieverhoudingen van de nationalistische fantasie van Vlamingen als
Vercnocke to reconstrueren . Daarmee kunnen we zichtbaar maken wat voor identiteitsconstructie van `De Vlaming' hiermee ontstaat . De moeder die we hier zien, is niet zozeer
een zorgende moeder, als wel een opofferende moeder . Als ze leven geeft, dan gaat dat ten
koste van haarzelf. Tegelijkertijd is ze in haar gedaante van natuurkracht een keiharde,
onbenaderbare tegenstander . Ze is dus een vereniging van twee absolute ideeen : belangeloze opoffering en bandeloze natuurkracht .
Door deze combinatie van eigenschappen is de moeder in staat zonen to vormen (of :
worden zonen in staat gesteld zichzelf to vormen) die alle mannelijke, viriele eigenschappen bezitten die voor de Vlaamse identiteit die we bier op bet spoor zijn, onontbeerlijk
zijn . Lichamelijk groeien ze van haar voedende verzorging, geestelijk worden ze in de
strijd met haar tot man gemaakt .
Wie zo'n moeder heeft, heeft geen wader nodig . Ik geloof echter niet dat de wader in
deze gedichten (vrijwel) afwezig is, omdat hij overbodig is . De obsessie met alles wat jong,
fallisch en viriel is, wordt in Zeeland niet afgezet tegen een verouderende wader, waarmee
men op grond van bet freudiaanse oedipale model een strijd zou verwachten, maar tegen
de eeuwige moeder. Eventuele vaderfiguren zijn bier eigenlijk ook zonen . Deze fantasie
wordt bet duidelijkst verbeeld in 'Nieuw Vlaanderen' . Hierin belooft een `wij' alle `jonge
dooden' die `vochten voor de ziel der Lage Landen', in de aarde to zaaien, waarna er `een
leger goud-gehelmde krijgers : / nieuwe Dietsche jeugd' uit de aarde zal groeien . (31) Zonen zaaien hier nieuwe zonen in de moeder aarde, zonder tussenkomst van een wader .
Alles draait hier om de relatie tussen moeder en zoon . Ze zijn elkaar op absolute wijze
toegewijd . Als er een geliefde is, met name in de cyclus 'Gudrun', dan is zij een incarnatie
van de moeder.
In Theweleits visie moet de moeder wel een dood object worden, omdat de zonen zich
bedreigd voelen door haar seksualiteit, die in afwezigheid van de wader, ook hier, vrij beschikbaar wordt, en haar intimiteit, haar warmte die ze hen als moeder zou willen geven .
Het toekennen van de moederrol aan de zee en aan bet land, voorzover de zee daarin
aanwezig is, doodt effectief de moeder . Wat zich hier afspeelt is, in termen van Spackman,
`a reallignment of signifiers and signifieds' . Deze switch maakt de moeder onbereikbaar
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voor de zoon en berooft haar van haar seksualiteit, en van de behoefte om intiem to zijn

met haar zoon . Deze kan zich flu met voile overgave storten op zijn ultieme fantasies zichzelf reproduceren, met als middelares zijn dode moeder .

Dit is waar (in deze bundel in elk geval) de retoriek van de Vlaamse beweging en die

van het Italiaanse en Duitse fascisme over elkaar heen schuiven, in een eredienst van

absolute zonen door absolute zonen, via een levenloze moeder, waarbij eenieder die het
waagt om deze narcistische fantasie to verstoren, vernietigd dreigt to worden .

Landelijke zee

Vooraleerst is het een goed idee om eens to gaan kijken wat de concrete aanwijzingen

in De Oostakkerse gedichten zijn dat er verwezen wordt naar het idioom van de Vlaamse

beweging . Er is alvast de plaatsing van de gedichten : het `Oostakker' uit De Oostakkerse

gedichten, een Oost-Vlaamse rurale gemeente, bedevaartsoort voor Maria . `De agrarische

gemeenschap van Oostakker fungeert als beeld van een traditionele, landelijke beschaving .' (Wildemeersch 2003 : 25, vgl . 20, 23, 28-30) Waar Wildemeersch echter de haven

en de `landelijke zee' uit `een maagd' (Claus 2003 : 23) met de Gentse haven in de buurt

van het echte Oostakker in verband brengt, is daarmee voor mij de kous nog niet af . Wat
mij betreft is de zee veel to prominent aanwezig om met een verwijzing naar een naburige
stad, ver weg van die zee, of to doen .

In de gedichten komt de naam Oostakker vier keer voor . De enige andere gemeente die

met naam genoemd wordt, is Oostende (34), de `koningin van de Vlaamse badplaatsen' .
Net als het echte Oostende, zijn er tekstplaatsen waar Oostakker 2 een plaats op de grens

van land en zee lijkt . In gedichten als `De zee', `Een maagd' en `Het klemwoord : huffs' speelt
de zee een nadrukkelijke rol . Ook de `meeuwenogen' uit `Een vrouw', de `meerschuimheu-

vels' en het'meeuwennest' uit `Een vrouw', of de schelp en de meeuw uit `Het klemwoord :
huffs' kleuren, samen met vele andere duidelijke of meer verborgen verwijzingen, het landelijke Oostakker in zeetonen .

Om `Oostakker' als betekenisruimte goed to kunnen interpreteren, moet volgens mij

deze discrepantie met het werkelijke Oostakker een plaats krijgen . In het licht van de

fantasie die ik uit Zeeland heb gedestilleerd, krijgen ook bepaalde motieven die door de
bundel been spelen, een andere lading . De in de Maria-verering in Oostakker opgeroepen

vereenzelviging van het begrip 'moeder' met maagdelijkheid, de wijze waarop de familieverhoudingen freudiaans to lezen zijn, de manier waarop zee en land op elkaar inwerken,
de connectie tussen moeder en zee, de viriliteit die bet lyrisch subject tentoonspreidt en

vermenging van het mannelijke en het vrouwelijke zijn van zulke motieven . Veel van deze
2

Niet het werkeliJj ke Oostakker dus, maar de betekenisruimte in De Oostakkerse Sedichten .
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subject matter is ook al geidentificeerd in het werk van Claes en Wildemeersch en andere
beschouwingen van De Oostakkerse gedichten . In een meer politiek georienteerde lezing
verschuift hun betekenis echter aanzienlijk .
Claes en Wildemeersch gebruiken deze familiale problematiek in een lezing die op zoek
is naar algemeenheden . Dat wil zeggen dat zij, met gebruik van vooral freudiaanse ideeen, de gezinsverhoudingen in De Oostakkersegedichten, trachten to duiden in een schema
waarin de dichter Claus via familiemetaforiek jets wil zeggen over abstracte begrippen .
Wildemeersch bijvoorbeeld, leest De Oostakkersegedichten `[a]ls een poging om de primitieve stadia vast to houden en de vitale krachten ervan uit to spelen tegen christelijke en
Westers culturele' . (Wildemeersch 2003 :179) Via Claus' lezing van het surrealisme, komt
Wildemeersch dan tot de conclusie dat Claus in zijn schrijven streeft naar het abstracte
begrip `vrijheid' . (Wildemeersch 2003 : 179 -189)
Het is niet mijn bedoeling om hier deze manier van interpreteren an sich aan to vechten. Ik geloof dat wat Claes en Wildemeersch met De Oostakkersegedichten doen zeker van
waarde is . Het is echter ook zo, dat dit `veralgemeniserende' lezen er voor kan zorgen dat
er een blinde vlek bij de literatuurbeschouwer ontstaat . Aan de hand van Claes' artikel
over `Marsua' is to zien welke aspecten van Claus' poezie onder meer buiten het blikveld
vallen . Claes verbindt de tegenstellingen die hij gevonden heeft met de tegenstelling tussen het Apollinische en het Dionysische zoals Nietzsche die geformuleerd heeft in Die
Geburt der Tragodie (1872) . Dan volgt een interessante passage :
Nietzsches theorie werd door de officiele ideoloog van het Nazisme Alfred Rosenber g ,
misbruikt om het APollinische van de Arische $eest to verdedigen tegen de zogenaamd
ondermi'nende krachten van het DionYsische : hi)' Pleitte ervoor de demonische
ongebreideld instinctieve en seksuele chtonische en matriarchale krachten die ook de
oude Griekse cultuur al to gronde zouden hebben gericht r in het Derde Ri'k door een
autoritaire Politiek de koP in to drukken . Claes 1984 :127
Het eigenaardige van deze observatie van Claes is nu tweevoudig . Ten eerste maakt hij
van deze politieke verwijzing een `culturele controverse', een `cultuurstrijd', en daarnaast
vertaalt hij zijn vondst onmiddellijk in algemene, abstracte termen .
`Claus' tekst kiest ook in deze culturele controverse Positie . De cantate van MarsYas sic
is een Protestlied tegen de gevestigde orde', een conclusie die Claes daaroP onmiddelli1jk
inzet om tot de abstracte to17enstelling to komen waar bet uiteindeli)'k allemaal om
draait : `de voor het werk van Claus tYPische dialectiek tussen inturtie en intellect'. Claes
1984 :127 -1.28 . Cursiveringen JvR
Het is niet zo dat mijn lezing beoogt om reducerend to lezen . Alleen het aanwijzen van
een context uit de werkelijkheid is volgens mij niet voldoende om een nieuwe interpretatie to rechtvaardigen . Jonathan Caller heeft hier al op gewezen in een scherpe analyse
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van de functie van het idee van een context in de (literaire) tekst . `[T]he notion of context
frequently oversimplifies rather than enriches discussion, since the opposition between
an act and its context seems to presume that the context is given and determines the
meaning of the act : (Caller 1998 : ix) Een politieke lezing van De Oostakkerse gedichten
zou zich zo moeten vormen dat de politieke werkelijkheid als cultureel gegeven een plaats
kan krijgen in de leeswijze . Dit zou dan moeten gebeuren niet vanuit bet idee dat de politiek een bron is waaruit de auteur put, maar dat tekst en politiek zich werkelijk tot elkaar
verhouden . Dat wil zeggen dat het politieke idioom de literaire tekst beinvloedt, en dat
die tekst andersom ook iets over politieke discours zegt, waarbij een tekst als Zeeland dus
ingezet kan worden om het politieke idioom zichtbaar to maken waartegen De Oostakkersegedichten zich afzet .

Wildemeersch heeft in het gedicht 'Een maagd' al de verknoping van maagd (Maria)
met moeder aangewezen . (Wildemeersch 2003 : 28 - 29) In mijn lezing wordt deze knoop
nog wat ingewikkelder, als ik van maagd - moeder de drievuldigheid maagd - moeder - zee
maak . Eerst het gedicht :
Tussen koningsvarens en wolken riJ'den
In het witte veld de avondliJ'ke merries
En worden witter.
Tussen dorens en rhododendrons slaan de laffe
Boeren hun al to vroe a kinderen .
En waar de maagd, de heiliga, zwarte, il'zeren maagd
MiJ ' bedwingt
Siddert de toren beven de heili a tekens .
Hoor :
'1k ben de dodeliJ'ke moeder, begeer mi J •
Bid miJ', word wakker in miJjn zon - ik
Zal u begeleiden tot uw adem faalt
Uw oog verschaalt tot staar en zandi g
MiJ " ervaren .'
Hoor : `Genezen zult giJ' niet maar in de strook
Van miJjn leven leven .
Ah zandig zult giJj miJ ' erkennen .'
In een haven
Die ademhaalt als een vrouw
Niet rusteloos maar zonder einde
KlaPwiekt gekneld haar liJ'f in grotten
En waar zilj zwelt breekt elke knoo P,
Valt elk vel aan bladeren .
- VooYs J'aargang 26 nummer 1-
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Waar zil' zwelt lever ik mil' over, verga in haar steigerende
Boten r in haar hoog zegevierende ,
Laagvierende zeilende landeliJ'ke zee . 23

De heilige maagd bedwingt `mij', doet de torens sidderen en noemt zichzelf `de dodelijke
moeder' . In de laatste drie strofen laat zij zich zien als de combinatie die we ook al van
Vercnocke kennen : zowel een moeder ads de zee-als-oerkracht . Haar verschrikkingen lijken me hier niet minder indrukwekkend dan bij Vercnocke . De strook van haar leven,

waarin ze 'ik' opdraagt zandig to leven, in de vijfde strofe, lijkt mij de associatie met het
strand in zich to dragen . Hoewel `ik' dus aan land leeft, moet hij dit wel zo dicht mogelijk
bij haar doen . Hij vreest haar, maar zij beveelt hem ook haar to begeren en to (aan)bidden .
In de formulering `heilige [ . . .] ijzeren maagd' herkennen we de overweldigende reinheid

die de witte zuster van Theweleit zo onbereikbaar maakt en een van de wijzen waarop
deze reinheid zich in de moeder manifesteert : zij wordt de 'mother-of-iron' . (Theweleit
1987 : 90 -100 en 103 -104)

Toch is de relatie van deze zoon met zijn vreselijke oermoeder anders dan bij Vercnocke .

stonden er allerlei fallische objecten in het landschap die weerstand boden aan
de oerkrachten waardoor ze bestookt werden . In dit gedicht sidderen de torens, en 'ik'
levert zich over aan de zee-moeder-maagd, hij vergaat in haar . De fantasie van de zich in de
In Zeeland

strijd met de oermoeder bewijzende man, onder meer weerspiegeld in de rechtopstaande
fallussen, wordt hier verbroken . De man wordt overspoeld, verzwolgen .

Ook in `De zee' wordt een beeld opgeroepen van een zee die een oerkracht in zich
draagt - haar golven zijn `schuimbekkende beesten' - maar die ook begeerlijk lijkt . Haar
golven zijn een `doornaveld verlangen', ze `rijden' tegen het land en `zij, de zee' bevrijdt
`de maan in alle vrouwen' . (18) Op het land hangt `de vlag der bronst' uit . U herinnert zich
nog de vlag die bij Vercnocke uithing? Dat was een solitaire vlag, een vlag die wel recht

overeind in de wind stond, maar die Vercnocke toch niet wenste to bezoedelen met verwijzingen naar de seksuele daad . De moederzee was daar een kuise geliefde, hier is ze dat
zeker niet . Het zal wel duidelijk zijn dat in de wereld van Zeeland de daad tegelijkertijd een
schending van het incest-taboe is en de ineenstorting van de fantasie van de procreatie
van de zonen zonder vrouw veroorzaakt .
Volgens mij is dus wat in `De zee' gebeurt een absolute ondenkbaarheid in de fantasie

van de fascistische Vlaamse beweging . In de wereld van Zeeland zijn andere dan ideate
vrouwen afwezig . Alleen de moeder, aanwezig in de zee en bet voedende land, en Gudrun,

die een incarnatie van die zeemoeder is, spelen een rot . In de Male fantasies van Theweleit
heeft de goede vrouw, de witte zuster of de moeder, een antagonists in de worm van de
`rode hoer' . Zij is, anders dan de witte verpleegster, wet een seksueel wezen, maar in haar
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seksualiteit is ze een vreselijke bedreiging . Het feit dat ze meestal gewapend is, is voor

Theweleit een aanwijzing dat de dreiging die zij vertegenwoordigt, een seksuele is . Haar
geweer betekent volgens hem dat ze de fallus van de man `gestolen' heeft, dat het gevaar

dat zij vertegenwoordigt, castratie is . (Theweleit 1987 : 70 - 79) Het geweld dat de man

tegen de vrouw aanwendt, is een verdedigingsmechanisme tegen die angst voor castratie .
(Theweleit 1987 : 191 - 204) Tegelijkertijd is het ook een seksuele daad, en penetratie :

`[t]hey want a contact with the opposite sex [. . .] which cannot be named, a contact in
which they can dissolve themselves while forcibly dissolving the other sex' . (Theweleit
1987 : 205) Zou de vrouw uit `Een vrouw' zo'n rode hoer kunnen zijn, met het lyrisch sub-

ject in de rol van Theweleits soldier male?

De angst voor castratie lijkt zeker aanwezig . Van Alphen interpreteert deze echter op

twee verschillende manieren . Als de man in de vrouw ejaculeert, kan dat volgens Van

Alphen `tegelijkertijd een overgave aan haar [zijn], zijn castratie en dood' . (Van Alphen
1987 : 117) Het kan daarentegen ook zijn dat de grenzen van het subject in de seksuele

daad vervagen, en dat de fallus daarmee zowel aan de man als aan de vrouw kan toebehoren. (Van Alphen 1987 :117 -121)

Ik ga er vanuit dat in een lezing van De Oostakkerse gedichten die het verband met de

fantasieen van de Vlaamse beweging, zoals weergegeven in Zeeland, serieus wenst to nemen, de man een probleem heeft . De seksueel geladen oerkracht van zijn moeder is voor

hem na zijn kindertijd niet meer beschikbaar, zoals blijkt uit onder andere `De moeder' .
(Claus 1955 : 20) De andere vrouwen, de niet-moeders, kunnen hem met hun seksualiteit
ontmannen . Tegelijkertijd vertegenwoordigt de vrouw uit `Een vrouw' de bevrijding van

de narcistische moedergebondenheid zoals we die in Zeeland zagen . Kortom, om los to

komen van de fantasie van de Vlaamse beweging, moet de man de fallus bloot durven

stellen aan het gevaar van castratie . Hij moet zich overgeven aan `de vrucht die splijt',
aan 'de mijnschacht en het

Babel

/ Van je heimelijk haar' . (33, 35) Deze ambiguiteit geeft

volgens mij het dilemma uit De Oostakkersegedichten weer. De man is en gewelddadig, en
de grenzen van zijn sekse vervagen in de daad .
Ontrafelen en tegenspreken

De oplossing voor het dilemma is wellicht to vinden door bij het lezen de inconsequenties,

incoherenties en de wanorde in de gedichten aan to wenden . Zoals ik al aangaf lopen bij
Claus twee met elkaar conflicterende beelden van de betekenis van de seksuele daad door

elkaar been . De vrouw heeft, rechtstreeks en via de zee, zowel eigenschappen van de moeder als van de castrerende, gevaarlijke hoer . De moeder is in Zeeland strikt bezien met,
maar in De Oostakkersegedichten juist wel met seksuele driften uitgerust . Daarnaast is in
- VooYs1'aargang26

rummer 1-
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De Oostakkersegedichten de mythe van de familie in de Vlaamse beweging niet de enige, of
zelfs de belangrijkste mythe . Claus combineert er vrolijk op los : christelijke en klassieke
intertekst, freudiaanse en frazeriaanse verwijzingen, verwijzingen naar het oude Rome
en naar Oostende . Geen enkel discours krijgt hier de kans om een ander to overheersen .
Wat we eerder gezien hebben, is dat de man, ondanks zijn viriliteit en zijn fallische
kwaliteiten, bij Claus overspoeld kan worden door de moeder-zee . In de beleving van de
seksualiteit door de man zien we iets dergelijks . Hij wendt (zeer letterlijk) de fallus aan,
hij is op een bepaalde manier de fallus, maar hij moet deze ook tijdelijk aan de vrouw overgeven, hij moet zich blootstellen aan het gevaar van castratie, en last de fallus sours zelfs
aan de vrouw toebehoren . In het universum van Zeeland zouden dit snort handelingen de
daadwerkelijke vernietiging van de man betekenen .
Op deze ontregelende manier trekt De Oostakkersegedichten de retoriek die onder andere in Zeeland gestalte kreeg, uit elkaar . In het hergebruik van de fantasie wordt deze
ontrafeld, geperverteerd en gemarginaliseerd. Het fascistische discours wordt zo ontmanteld, wat mij tot de conclusie brengt dat er een duidelijke politieke boodschap in De
Oostakkersegedichten to vinden is .
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Schrijven
onder regeidwang
Over het werk van Georges Perec
Maarten van Buuren

De Franse auteur Georges Perec staat bekend om de spellen die hij en enkele collega-schrijvers speelden met literatuur . Deze auteurs, die zich verenigden in de Werkplaats voor Potentiele literatuur (OULIPO) stelden zich
tot doel literatuur to schrijven onder zware regeldwang . Maar deze dwang

kwam niet alleen voort uit spelen . In dit essay gaat Maarten van Buuren in
op de regels die OULIPO-leden Georges Perec en Unica Ziirn zichzelf oplegden en betoogt hij dat die dwang vaak een masker is waarachter de auteur
zich schuilhoudt .
De Werkplaats voor Potentiele literatuur (Ouvroir de Litterature Potentielle, kortweg OULIPO) werd in 1960 opgericht door Raymond Queneau en de wiskundige Fran4ois le Lionnais. Andere OULIPO-leden waren Italo Calvino en de nog immer actieve Jacques Roubaud. Maar de bekendste Oulipien was ongetwijfeld Georges Perec (1936-1982) . Doel van
de groep was om nieuwe vormen van literatuur to ontwikkelen, niet zozeer in de zin dat
nieuwe genres werden geintroduceerd of ongebruikelijke thema's behandeld (hoewel dat
niet was uitgesloten), maar dat nieuwe vormen werden geexploreerd op basis van vooraf
opgestelde regels . Stel je een verhaal of gedicht voor dat beantwoordt aan de regels van
het schaakspel en waarvan de woorden, zinnen, strofen en hoofdstukken zich tot elkaar
verhouden zoals pionnen zich verhouden tot torens, lopers, paarden en wat er verder nog
rondloopt op een schaakbord. Dergelijke regels heten in het Frans contraintes . Uitgangspunt van OULIPO is het doen van literaire ontdekkingen met behulp van het schrijven
onder regeldwang. Het lipogram is een veelgebruikte regeldwang, waarbij de schrijver
zich het gebruik van bepaalde letters ontzegt . Van deze lipogrammen bestaan talloze
variaties . Er kunnen een of meerdere letters worden weglaten . Er kunnen regels worden ingebouwd voor het geleidelijk toevoegen van letters die in eerste instantie werden
weggelaten, enzovoorts . Het beroemdste voorbeeld is Perecs La Disparition (1969), een
lipogrammatische roman waarin Perec nergens de letter e gebruikt . Een andere klassieke
OULIPO-tekst is Exercices de Style (1947) van Raymond Queneau . Queneau vertelt daarin
een bangle anekdote van een jongeman die in een stadsbus uitvalt tegen een medereiziger, vervolgens op een vrijgekomen plaats gaat zitten en tenslotte een vriend ontmoet

met wie hij een gesprek aanknoopt op 99 verschillende manieren (komedie, alexandrijn,

officiele brief, hellenogram, lipogram, enzovoorts) . Een andere tekst van Queneau die me
zeer aanspreekt is Un conte a votre fa~on (1967), waarin de lezer wordt uitgenodigd zelf
zijn verhaal samen to stellen . De regeldwang die Queneau zich hier oplegt is die van een
enqueteformulier of belastingaangifte (Bent u ondernemer? Ga dan door met vraag 7 . Zo
niet, ga door met vraag 11) gecombineerd met het ganzenbordspel .

Raymond Queneau
Maak uw eigen verhaal

-
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We moeten niet op ons gemoed laten
w erken, maar proberen te begr ijpen .

Opopoil riepen ze terwijl ze hun
ogen open deden . Opopoi! Wat voor
droom hebben we daar gebaard !
Slecht voorteken, zei de eerste.
Voorz eker, zei de tweede, dat is maar
al te waar en stemt me bedroefd.
Laat je niet zo van streek brengen. zei
de derde die het leepst was.

Maak dat de kat w ijs, zei de eerste.
Sinds wanneer kun j ij dromen
du iden? Ja, sinds wanneer? zei de
tweede er achteraan.

zo niet, ga 001( naar 15. want u
krijgt toch niets t e zien

als u ook wilt zien, ga dan naar 15

Sinds wanneer? riep de derde. Hoe
moet ik dat weten! Waar het om gaat
is dat ik het trucje onder de knie heb .
Jullie wilen wei zien!

21

zo [a, ga naar 17
zo nee. ga naar

zo nee. ga naar 3

Hebt u liever het verhaal van de drie
middelgrote struiken?

zo [a, ga naar 18

Hebt u misschien liever het verhaal
van de dr ie grote bonenstaken?

als u dat niet w ilt . 9a dan naar 18

als u w ilt weten w at zich afspeelt
op het thea te r van hun w assingen.
ga naar 16

Laten we ons liever gaan wassen in
de fontein en deze vrolijke morgen
begroeten in de hygiene van onze
heilige eufo rie. Zo gezegd. zo
gedaan .. Daar glijden ze al uit hun
peul, laten zich zachtjes rollen op de
grond en begeven zich opgewekt
naar het theater van hun wassingen.

Nou. laat maar eens zien, zeiden zij n
broers. Jullie ironie bevalt me niet,
zei nummer drie. Ik zeg jullie niets. 15
jullie gevoel van afgrijzen tijdens dit
tamelijk verh itte gesprek overigens
niet verflauwd. ja zelfs uitgewist?
Waartoe dan nog verder roeren in
de beerput van jullie papilonaceenonbewuste?

als u tevreden bent met deze, ga
dan naar 5

als u liever aan andere
beschrijving hebt, ga naar 9

Er lagen eens drie appelgroene
erwtjes zoet te slapen in hun peul.
Hun kogelronde gezichtjes haalden
adem door de gaten in hun neus; er
was een zacht en harmonieus gesnurk
te horen .

als u deze drome n w ilt ho ren, 9a
naar 11

Ze droomden. Deze kleine wezentjes
dromen namel ijk altijd en hun
nachte n brengen betoverende
dromen voort.

zo niet , 9a dan naar 7

als u liever hebt dat ze dromen ,
9a naar 6

Ze droomden niet . Deze kle ine
wezentjes dromen namelijk nooit.

I

.....

- VtOo)'sjaargang 26 numrner 1-
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als u het niet nod ig vindt nader
op deze kwestie in te gaan, ga dan
naar12

als u wilt weten waarom ze van
afgrijzen wakker werden, zoek
dan in Van Dale h woord 'snert'
op; daar laten we het bij.

Ze droomden dat ze soep gingen
halen in de gaarkeuken en toen
ze hun etensbakje op ende den,
ont dekten dat er snert in zat . Van
afgrijzen wer den ze wakker.

als u daarentegen de reaetie van
de beide anderen wilt horen, ga
dan naar 13

als u onmiddellijk de duiding van
deze droom wilt horen, ga naar 15

Ik zal die droom eens even vo or jullie
gaan du iden .

als u hun droom wilt weten, ga
naar II

Ze dr oo md en alledrie hetzelf de. Ze
hield en namelijk veer van elkaa r en
dacht en als trotse drielingbroers altijd
hetze lf de.

als u dat niet wiltl ga Clan naar 21

als u wilt weten wat ze vervolgens
deden , ga naar19

Toen de dr ie wakkere erwtjes zagen
dat ze werden aangestaard, ging en
ze er vandoor, want ze w aren heel
preuts .

als u het vervolg wilt horen, ga
naar 20

Ze renden heel hard t erug naar hun
peul en nadat ze die achte r zich
hadden dichtget ro kk en, vielen ze
opn ieuw in slaap.

zo niet, ga dan naar 21

als u het vervolg wilt wete,.
dan naar 5

Er w aren eens dr ie erwtjes die
tangs ' 5 heren w egen tr okken . Ais
het don ker w erd vielen ze, op van
vermoei dhei d, me l in slaap.

als ze u wei aanstaan, ga dan
naarlS

als de drie middelgrote struiken u
niet aanstaan, ga naar 21

ze deden.

Ori e mid del grote strui ken zagen wat

als ze u wei aanstaan) ga dan
naarlS

als de drie grote bonenstaken u
niet aanstaan, ga naar 21

Orie grote bon enst aken zagen wat
ze deden.

als u tevreden bent met deze, ga
dan naar 10

als u liever handschoentjes hebt
van een andere kleur, ga dan
naar7

Ze droegen blauw fluwelen
handschoentjes

als u tevreden bent met deze
kleur, ga dan naar 10

als u liever handschoentjes hebt
van een andere kleur, ga naar S

Hun schattig e voetjes staken in
wa rme vochti ge sokjes; verder
dro egen ze zwart f1uwelen
handschoentjes .

Eigenlijk kennen we het principe van de regeldwang al van oudsher, want wie hielden zich,
eeuwen geleden, bezig met dit snort taalspelletjes? Precies! De rederijkers! Ook zij hadden

bet grootste plezier om allerlei vormen van regeldwang to bedenken die als opdracht werd
meegegeven aan de leden en waarvan ze de oplossingen tijdens bijeenkomsten aan elkaar

voorlazen . Ook ons volkslied is een voorbeeld van vormacrobatiek, omdat bet, zoals be-

kend, de regels van bet acrostichon volgt: de eerste letters van elk vers vormen de naam

Willem van Nassov.

De Nederlandse literatuur heeft met Battus zijn eigen OULIPO-held . Battus (een

OULIPO-pseudoniem van Hugo Brandt-Corstius) is voor zover ik weet Been lid van de

OULIPO-groep, die immers de mogelijkheden van de Franse taal exploreert . Maar wat
de OULIPO-groep met vereende krachten doet voor de Franse taal, doet Battus voor de

Nederlandse taal in zijn eentje . Battus schreef met zijn Opperlandse Thai- en Letterkunde

(1981) een handboek of Bijbel van de Nederlandse Potentiele Literatuur . Dit boek is een

grote speeltuin met taalspelletjes die berusten op een of andere vorm van regeldwang
(anagram, dekagram, digram, engram, hellenogram, hexagram, homogram : een kleine

greep uit de vele honderden door Battus geexploreerde mogelijkheden) . De regel van bet

palingram, of keerwoord berust daarop dat het woord van voor naar achter en van achter
naar voor kan worden gelezen . Lepel, renner, daad, rotor, parterretrap zijn maar vijf van

de 606 door Battus bedachte (beter : opgemerkte) palindromen . Verwisseling van klan-

ken, vaak spontaan beoefend, levert na systematische exploratie honderden resultaten op

van het kaliber'met verkrachte eenden', `kontje bloter', `tweegats pisstel', `gapen en scheiten' en `braken en heien' . Lipogrammen zijn de bekendste worm van regeldwang . Ze zijn
er in alle soorten en maten . Er zijn a-lipogrammen, e-lipogrammen, lipogrammen waarbij

letters worden verboden die stokjes hebben (zowel naar boven -1- als naar onder - p -),

of letters met rondjes die je zwart kunt maken (b, d, g, o, q) . Dan zijn er de lipogrammen
die bet gebruik van slechts een of enkele klinkers of medeklinkers voorschrijven (en dus

automatisch bet gebruik van de andere klinkers of medeklinkers uitsluiten) . Battus geeft
prachtige voorbeelden van A-spraak, waarin de a de enige toegestane klinker is :
Van Agt stapt of
Haag 8 maart - Na nacht van kabaal, smaad, schandaal zal A . van Agt als staatsman gaan .

Want als Abraham Vatmaakman (AR), Karl Marx PVDA Hans Slapwas WD hand aan

hand samen aan dan kan Frans A . KVP als raadsman al aan staan maar zal Van A
naar staatswalhalla - Raad van Staat -aan- g

Taalgebruik berust op een stelsel van regels die we grammatica noemen . Poezie verhoudt

zich tot dit taalgebruik als een stelsel van aanvullende regels die als bet ware bovenop de
grammaticaregels worden geplaatst . Een gedicht moet immers niet alleen voldoen aan de
normale grammaticaregels, maar daarenboven aan regels van rijm, ritme, beeldspraak,

sonnetvorm, enzovoorts . Die aanvullende regels zijn traditioneel . Ze bestaan al honderden, sours duizenden jaren . Een dichter conformeert zich aan een selectie van deze tra-

ditionele regels . Poezie zou je kunnen definieren ads de toepassing van een aanvullende

grammatica, zodanig dat als aan voldoende regels van deze grammatica is voldaan, wij de
tekst herkennen als een gedicht . De Oulipiens werken in dezelfde richting, maar met dit

verschil dat zij geen gebruik maken van traditionele regels . Ze verzinnen nieuwe regels ;
conformeren zich niet aan een bepaald genre (bijvoorbeeld sonnet), maar exploreren een

gebied dat buiten de bekende literaire en poetische vormen ligt . Het doel is (in tegenstelling tot de zuiver poetische regels of rederijkerspraktijk) exploratief .

Het interessante is nu dat deze exploratie die op het eerste gezicht een zuiver formeel

uitgangspunt lijkt to hebben, bij nader inzien ten doel heeft ervaringen onder woorden

to brengen die alleen door middel van regeldwang kunnen worden uitgedrukt . OULIPO

heeft een verborgen agenda . De werkplaats voor potentiele literatuur is eigenlijk een dekmantel voor een werkplaats waar vormen van uitdrukking worden gezocht voor ervarin-

gen die in letterlijke zin onzegbaar zijn en alleen via vormen van geheimschrift onder
woorden kunnen worden gebracht. Een sprekend voorbeeld is Unica Zurn (1916-1970),

die geobsedeerd was door het schrijven van anagrammen (63 anagrammen verschenen

in 1980 onder de titel Im Staub dieses Lebens) . In 1967, drie jaar voordat ze zelfmoord
pleegde, publiceerde ze In Dunkler Fruhling, waarin ze haar jeugd in Berlijn beschreef.
Haar moeder was een geheel op zichzelf teruggetrokken, onbereikbare vrouw, haar wader

was bijna altijd op reis en liet sours via buitenissige cadeaus jets van zich horen, verder
had ze een oudere broer door wie ze werd verkracht . Unica trok zich terug in een fantasiewereld die ze bevolkte met mannelijke helden . Daarin speelde ze `het spel van de ge-

vaarlijke onwerkelijkheid' : fantasieen, geschreven in een zelf ontworpen taal en waarin ze

zich uideverde aan riskante avonturen . `Ze levert zich ongeremd uit aan bet drama . Het

geregelde, veilige bestaan in bet gezin is al Binds lang saai geworden, en alles is toegestaan
our de opwinding in stand to houden . Het !even is ondraaglijk zonder ongeluk (In dunkler
Fruhling) . Unica Zurn begon

pas in 1949 met schrijven . Ze woonde samen met de schilder

en poppenmaker Hans Bellmer (een nogal onheilspellende man, die Bellmer . Zijn poppen

lijken ensceneringen van sadistische lustmoorden) . Via Bellmer maakte ze kennis met de
al even eigenaardige schrijver Henri Michaux . Ze raakte in zijn ban . In deze periode begon
ze met bet schrijven van anagrammen, waarvan de eerste in 1954 verschenen . In anaH
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grammen worden de letters van een bepaald woord op een andere manier gerangschikt .
Unica Zurn maakt het zich extra moeilijk door van zichzelf to eisen dat haar anagrammen

niet alleen bestaan uit de letters van het woord (of de zin) die ze als uitgangspunt neemt,
maar dat het anagram alle letters van dat woord moet gebruiken (er mag er niet een over-

blijven) . De `Jasmijn-man' die ze ook wel aanduidt met bet monogram H .M. (lees : Henri
Michaux) die haar op dat moment obsedeert en aan wie ze Der Mann im Jasmin wijdt,
roept bij haar de vraag op `Werde ich Dir einmal begegnen?', die ze beantwoordt in een
gedicht waarvan elke regel een perfect anagram is van de gestelde vraag :
Nach drei Wegen im Regen bilde
im Erwachen Dein Gegen-Bill. Erder Magier! - Engel weben Dich in
den Drachenleib. - Ringe im Wegelan a beim Re en werd ich Dein.

Een onvoorstelbare tour de force waarin doorschemert dat er een verband bestaat tussen

de traumatische jeugd en de verwerking daarvan in taal- en ervaringsexperimenten waarin zelf-opgelegde beperkingen (die door hun intensiteit de beklemmende indruk maken
van een dwangbuis waarin Unica Zurn zich opsluit) een centrale rol spelen .

In dit perspectief zie ik de taalexperimenten van Georges Perec . In tegenstelling tot Unica

Zurn, die geobsedeerd was door een specifieke variant van regeldwang, en daarin bet absolute meesterschap bereikte, was Perec juist een meester in het beoefenen van alle denk-

bare vormen van contraintes . Hij schreef ontelbare kruiswoordraadsels, bedacht duizenden
spelletjes : `waar of onwaar', `wat hoort niet in bet rijtje thuis', `wijs zeven werkwoorden
aan in bet woordje Afriaue', `Welk van de drie volgende getallen, 58, 60, 62, hoort thuis in

de reeks 6, 10, 26, 32, 46' (antwoord : 62 = soixante-deux, want dat is het enige getal dat,
net als six, dix, vingt-six, trente-deux

en auarante-six, eindigt op een x) . Voor de liefhebber :

Perecs spelletjes werden verzameld in Georges Perec : Nouveaux jeux interessants (Nieuwe
interessante spellen)

(1982) . Maar de echte acrobatentoeren verrichtte Perec op de literaire

speelplaats . Om een indruk to geven van bun complexiteit : Perec heeft diverse keren ter

gelegenheid van het huwelijk van vrienden huwelijksgedichten gemaakt die hij onderwierp aan opeenvolgende vormen van regeldwang: 1. Het gedicht voldoet aan de regels
van het eeuwenoude genre dat we kennen vanaf Catullus en Claudianus, via Shakespeare

en Ronsard, tot Apollinaire en Marini ; 2. Het gedicht is een anagram van de namen van
de geliefden, een volgens Perec hoogst betekenisvolle bijdrage aan het genre, want `het is

alsof bet huwelijk hen last binnentreden in een taal die alleen zij gemeen hebben' ; 3 . Elk
volgend huwelijksgedicht is een herschrijving van bet vorige gedicht, zij bet in de letters

van een alfabet dat gevormd wordt door de letters van de namen van het dan huwende

koppel. Een ander voorbeeld van meervoudige regeldwang is bet Alphabet pour Stampfli .
Dit lange gedicht is een anagram van de naam van de schilder Peter Stampfli . De eerste

strofe wordt gevormd door de letters van zijn naam . Elk van de volgende twaalf strofen
voegt steeds een van de letters toe die aanvankelijk waren uitgesloten, in de volgorde

waarin ze voorkomen in bet alfabet . De b staat dus centraal in strofe 2, de c in 3, de d in

4, de g in 5 enzovoorts (het gedicht is to vinden in Beaux Presents, Belles Absentes, 1994) .
Maar deze gelegenheidsgedichten zijn slechts vingeroefeningen in de marge van Perecs

grote projecten : zijn romans . In eerste instantie geven deze romans de indruk normale,

spannende verhalen to zijn . In werkelijkheid berusten ze op onzichtbare regels die net zo
ingewikkeld zijn als de regels die hij toepast in zijn gedichten, of liever gezegd, die inge-

wikkelder zijn, gezien de veel grotere dimensie van de tekst . Van de grote prozawerken

noem ik hier alleen La Disparition (1969), een huzarenstukje, omdat de roman een grote
lipogram is die de in het Frans meest gebruikte letter, de e, uitsluit . In de roman komt die
letter niet een keer voor, de `verdwijning' slaat op de letter die verloren is gegaan .

Van alle leden van OULIPO gaat Perec bet verst in bet verkennen van onbetreden ter-

rein . Zowel in de zin dat hij het meest inventief is in bet bedenken van allerlei fantastische
contraintes, als in de zin dat

hij daarin bet meest volhardend is, getuige de driehonderd

pagina's Disparition, getuige ook romans ads Les Choses (1965), of La Vie mode d'emploi
(1978) . Toch, ik durf het bijna niet to zeggen, laat die duizelingwekkende taalacrobatiek

me tamelijk koud . Net zo koud als de driedubbele salto's achterwaarts gehoekt en met

halve draai van gymnasten (of waxen het duikers van de tienmeterplank?) op de Olympische Spelen . Het is razend knap allemaal, maar deze teksten lijken, net als de gymnasten en de duikers, door een computer geprogrammeerd . De schrijver doet me denken
aan Houdini die zich in vier kettingen aan handen en voeten last boeien, de sleutels weg
laat gooien, zich geketend en wel in een kist laat opsluiten die eveneens wordt gesloten
met een sleutel die wordt weggegooid en zich vervolgens met kist en al in bet water laat
gooien, waaruit hij twee minuten later happend naar lucht, maar triomferend verrijst .

Er is meer nodig om mij voor dergelijke experimenten to interesseren en dat `meer' is,

hoe moet ik bet zeggen, een innerlijke noodzaak, de overtuiging, bij de schrijver, dat hij

datgene wat hij to zeggen heeft alleen kan zeggen als hij wordt gedwarsboomd door bijna

onoplosbaar moeilijke vormen van regeldwang . Unica Zurn is zo iemand . Perec is ook zo
iemand, maar om dat to zien, moet je Perecs werk vanuit een ander perspectief bekijken

dan het enkele OULIPO-perspectief . Of misschien nog beter : om dat to zien moet je Perecs
werk en de hele OULIPO bekijken vanuit bet perspectief van die innerlijke noodzaak.

Aimer
rrre aere, afire
mrree emmi mer rimee
ame meme amie
mer arnarree a ma rame
mima, rims Miramar
18781
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Het gedicht (ook to vinden in Beaux Presents, Belles Absentes) is natuurlijk onvertaalbaar .
De enige geldige vertaling zou erin bestaan dat ik van bet Nederlandse woord lie fhebben
(of beminnen, of houden van, ik kies natuurlijk het woord dat me de meeste mogelijkheden biedt) zoveel mogelijk anagrammen noteer, waaruit ik vervolgens de meest poetische

combinaties selecteer . De enige geldige vertaling berust namelijk op het behoud, in een
andere taal, van de anagrammatische regel waarop het gedicht berust . Dat betekent dat
de inhoud secundair wordt en als het ware wordt voortgebracht of om bet chic to zeg-

gen `gegenereerd' door de anagrammatsiche regeldwang . Met alle mogelijke gevolgen van
dien, want van alle denkbare anagrammen van bijvoorbeeld lie fhebben, tries ik er maar een
beperkt aantal, dat ik in een nog beperkter aantal verzen onderbreng . Het is onvermijdelijk dat ik me daarin laat leiden (zoals bij de beschrijving van een rorschachtest) door
voorkeuren en motieven waaraan ik de voorkeur Beef boven andere . Mijn anagrammatische `verbuiging' van bet woord lie fhebben levert met andere woorden een ander gedicht
op dan die van vrienden die ik zou vragen een anagrammatisch gedicht van hetzelfde
woord to maken. En als ik mijn anagram zou leggen naast dat van mijn vrienden, zou
blijken dat de varianten van elkaar zouden verschillen op grond van persoonlijke en gro-

tendeels onbewuste motieven . Zo is het ook met Perec . Het gedicht lijkt op bet eerste gezicht het product van automaat, maar dat is bet niet . Integendeel . OULIPO-collega's aan
wie Perec zou hebben gevraagd een anagrammatisch gedicht naar aanleiding van aimer to
schrijven zouden met heel andere oplossingen op de proppen komen, ook al zouden die
oplossingen binnen bet beperkte letterveld van a, i, m, e en r blijven .
Door welke motieven laat Perec zich leiden bij de leuze van zijn Aimer-anagram? Dat

is moeilijk to zeggen als ik geen vergelijkingsmateriaal heb van andere dichters die met
dezelfde opdracht aan het werk zijn gegaan . Maar wat me opvalt is dat een van de meest
voor de hand liggende anagrammen ontbreekt en dat is bet anagram mere, of beter nog ma
Perec tovert een scala van anagrammen tevoorschijn dat van heel gangbare woorden
als mer en amie via zeldzame woorden zoals emmi (oudfrans voor `temidden van') loopt
mere .

WO)

naar woorden die je niet in het woordenboek, zelfs niet in een Oudfrans-woordenboek

zult vinden, zoals mima . Maar niet het eerste woord, de eerste woorden die je zou verwachten . Het lijkt alsof de regeldwang die Perec toepast niet berust op het tevoorschijn
halen van de mogelijke anagrammen van aimer, maar op het onderdrukken van de meest
voor de hand liggende . Als dat klopt, hoort het gedicht niet thuis in bet hoofdstuk van

de Beaux Presents waarin bet nu figureert (woordspeling van `Mooie Aanwezigen' met
`Mooie Cadeautjes'), maar in het complementaire hoofdstulc van de Belles Absentes (Mooie

Afwezigen) . In

dat hoofdstuk brengt Perec namelijk de gedichten bijeen waarin een naam

centraal staat die gelezen moet worden uit de uitsparingen in bet gedicht . Zulke gedichten bestaan uit verzen of strofen waarvan elke vers bestaat uit alle letters van een vereen-

voudigd alfabet, min een . De reeks afwezige letters vormen de naam van de Belle Absente .
Als ik het goed zie hoort `Aimer' in deze categorie thuis . Het beantwoordt niet aan
regeldwang (anagram), maar aan

twee :

een

uitsparing van ma mere . In dat vermoeden werd ik

bevestigd toen ik nietsvermoedend een andere tekst van Perec zat to lezen, waarin hij aan

zijn uitgever, Maurice Nadeau, uitlegt welke projecten hij allemaal op stapel heeft staan .
Daaronder bevindt zich het (nook gerealiseerde) Lieux de la trentaine . In dat boek denkt
Perec de verwarde gevoelens die hem bestormden op bet moment dat hij dertig werd to
rangschikken rond twee parallelle homologe woordreeksen, die hem zullen helpen zijn

gedachten op orde to brengen. Die twee reeksen (bestaande uit woorden die qua worm en
klank op elkaar lijken) zijn :

Lamarre lamer, la mire la mort la inure la moire lamour

en
Lepars, lepeire, le pire, le port, le pur, I'e s poir, le pour

Er is niet zoveel verbeelding voor nodig om to zien dat de ordening bier, net zoals in het

gedicht `Aimer' niet zozeer berust op de Beaux Presents als op de Belles Absentes, in dit
geval de beide woorden : la mere en le pere .
Bedenk dat Perecs ouders (die eigenlijk Peretz heetten) joden waren die uit Polen naar

Frankrijk waren geemigreerd, waar Georges in 1936 werd geboren . Bedenk vervolgens
dat Perecs wader in 1940 sneuvelde als vrijwilliger in het Franse leger ; dat zijn moeder
in 1943 werd opgepakt en naar Auschwitz gedeporteerd waar ze omkwam, dan wordt
duidelijk dat de regeldwang `een raster is waardoor taal tot stand kan komen' (zoals Perec

het ergens uitdrukt) . Perecs getraumatiseerde geest (hij was zijn leven lang onder behandeling van psychiaters) draait om twee woorden die taboe zijn, woorden die hij niet in de
mond kan nemen, zelfs niet kan denken, omdat ze alle wonden openrijten . Toch moet
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Perec die obsessie op de een of andere manier uitdrukken . Hij kan dat alleen door het onzegbare to omschrijven . Het Franse woord circonscrire, circonlocution maakt beter duidelijk
waar het hier om gaat, namelijk dat om de dingen wordt heen geschreven die niet direct
benoembaar zijn . Vandaar dat `moeder' en `wader' tegelijkertijd worden opgeroepen en
verdrongen in de dubbele reeks homoniemen die Perec presenteert als een raster dat hij
nodig heeft om zijn verwarde gevoelens to ordenen . Zijn gedicht `Aimer' heeft hetzelfde
doel. En, als we eenmaal op het spoor zijn gezet van deze, veel dwingender, aanleiding
voor bet gebruik van regeldwang, dan mag je veronderstellen dat deze aanleiding ook de
grondslag vormt voor regeldwang in de rest van Perecs werk . Het is nu niet meer zo moeilijk om to raden om welke verdwijning bet in La Disparition uiteindelijk gaat .
Regeldwang speelt, ads ik het goed zie, dezelfde rol als censuur in de droom . Freud heeft
gezegd dat de droominhoud op een drietal manieren onherkenbaar wordt gemaakt : door
verschuiving, verdichting en visualisering . Onze geest, zei Freud, is een gistend mengsel
van begeerten, angsten en obsessies, dat we niet onder ogen kunnen en durven zien : dat
zou to pijnlijk, to traumatiserend zijn . Maar dat gistende mengsel zet onze geest wel onder voortdurende druk en die druk moet, als stoom in een oververhitte ketel, worden afgeblazen . Dat gebeurt in onze dromen : ze zijn een ondading van wat ons onbewust bezig
houdt, maar om to verhinderen dat ze ons confronteren met onze verlangens, angsten en
kwetsuren vertaalt de droom ze in een geheimschrift . Stel dat je verliefd bent op iemand
op wie je absoluut niet verliefd kan en mag zijn, dan is bet volgens de freudiaanse logica
aannemelijk dat je verliefdheid terugkomt in je dromen, maar in een vreemde gedaante .
Je ziet hem of haar niet zelf, maar dingen die met hem of haar to maken hebben : haar
fiets, de straat waarin ze woont, de mensen uit haar omgeving (verschuiving), of je ziet
een figuur die je niet kunt thuisbrengen, maar die als je er wat beter over nadenkt een
combinatie is van je buurvrouw, van een van je nichtjes en van je geliefde (verdichting) . In
alle gevallen vertaalt je droom obsessies en angsten die woord- en beeldloos zijn in voorstellingen van een grote poetische pracht (visualisering) . Welnu : regeldwang in de gedichten van Unica Zurn en in de gedichten en romans van Georges Perec werkt op dezelfde
manier als de regeldwang waaraan de droominhoud wordt onderworpen en om dezelfde
reden, namelijk om via een snort geheimschrift dingen onder woorden to brengen (dat
wil zeggen ze tegelijkertijd to benoemen en to verzwijgen) die je onmogelijk bij hun naam
kunt noemen .
Dat werpt een verrassend licht op het werk van Perec en van de Oulipiens in bet algemeen . Ik wil niet beweren dat al hun taalspelletjes door onbewuste driften worden gemotiveerd. Ik wil ook niet beweren dat de belangrijkste functie van de taalspelletjes therapeutisch is. Wat ik bedoel is dat de taalexperimenten van OULIPO pas zin en betekenis
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krijgen als de zelfopgelegde regels dienstbaar worden gemaakt aan een inhoud die zonder
die regels onzegbaar is . Dat perspectief werpt een ander licht op projecten die Perec mij
had gepresenteerd als een van zijn vele taalspelletjes . De werken zelf geven weinig prijs
van de traumatische drijfveren van waaruit ze geschreven zijn . Perec licht een tipje van de
sluier op in correspondentie met zijn vrienden en zijn uitgever . In de brief aan Maurice
Nadeau geeft hij een opsomming van de vele projecten waar hij mee bezig is en de projecten die hij in de nabije en verre toekomst hoopt to verwezenlijken . Een daarvan heet
Larbre. Het gaat om `een beschrijving, zo nauwkeurig mogelijk, van de stamboom van de
familie van vaderskant, van moederskant en van pleegouderskant . Zoals blijkt uit de titel
is het een boek in boomvorm, dat zich op niet-lineaire wijze vertakt, zo'n beetje opgezet
als een handboek voor geprogrammeerd onderwijs .' Het verhaal `Lieux dune fugue' uit Je
suis ne (1990) is de pijnlijk nauwkeurige reconstructie van de dag waarop Perec in 1945
(hij was toen negen jaar oud) wegliep van huffs. De regeldwang is hier het traject dat hij die
dag, zwervend door Parijs, heeft afgelegd, alles wat hij toen heeft gezien, heeft gedaan,
een herinnering die hij volstrekt vergeten was (verdrongen had), maar die hij via deze
`oefening' reconstrueert . Een ander project beet 'Rue Vim' . Het bestaat uit de volstrekt
zakelijke beschrijving van de Rue Vimn in Parijs, op verschillende momenten : dinsdag 27
februari, rond 16 uur, donderdag 25 juni 1970, rond 16 uur, woensdag 13 januari 1971,
zondag 5 november 1972, rond 14 uur, donderdag 21 november 1974, rond 13 uur, en 27
September 1975, rond 2 uur's nachts . De eerste beschrijving is vijf pagina's groot, de tweede twee, de derde anderhalf, de vierde een halve, de vijfde een pagina, de zesde bestaat uit
drie regels . De beschrijvingen zijn volstrekt neutraal of objectief, alsof ze geschreven zijn
door iemand van het kadaster . De eerste beschrijving begint met een situering van de rue
Vilin (wijk, aangrenzende straten), dan volgt de beschrijving van nummer 1: een onlangs
opnieuw gepleisterde gevel; op de benedenverdieping een fourniturenwinkel . Voorheen
was daar een meubelzaak ; de sporen van de letters MEUBLES zijn nog zichtbaar, vervolgens nummer twee, dan nummer drie enzovoorts tot en met de nummers 53-55, en
besluit met een situering van het andere einde van de straat . De volgende beschrijvingen
doen minutieus verslag van welke veranderingen in de tussentijd hebben plaatsgevonden : sloopwerk, verbouwingen, reparaties, nieuwbouw. Bij de beschrijving van nummer
24 meldt Perec terloops dat dit het huffs was waar hij ooit heeft gewoond . Boven een deur
die niet meer wordt gebruikt is het woord KAPSALON nog niet helemaal uitgewist . De
kapsalon was die van zijn moeder . Perec beschrijft het pand met dezelfde neutrale blik als
hij de andere panden van de straat beschrijft . Bij nummer 24 noteert hij alleen : `je ne suis
pas rentre' (ik ben niet naar binnen gegaan/ben niet thuisgekomen) .
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In zijn romans geeft Perec niets prijs over de regels die ten grondslag liggen aan de
romans . De lezer moet de onderliggende regels afleiden uit het boek zelf . Hij geeft nog
minder prijs over de redenen die hem ertoe bewogen hebben om een roman in de worm
van een lipogram to schrijven, of gedichten in de worm van anagrammen . Dat doet hij
alleen in de gelegenheidsgeschriften waaruit ik in dit essay heb geciteerd . Zeldzame uitlatingen maken duidelijk dat de vele vormen van regeldwang procedes zijn om invulling
to geven aan een identiteit die ontbreekt of gebrekkig is, om trauma's uit zijn verleden
zo al niet to repareren, want dat kan niet, dan toch in elk geval onder woorden to brengen, want bet zichtbaar en tegelijkertijd onzichtbaar maken van iets waaraan je geestelijk
mank gaat door geheimtaal (regeldwang) to gebruiken heeft, zoals we allemaal weten, een
helende werking . Het kost niet veel moeite om in deze projecten de drie censuurprincipes

to herkennen die Freud aanwees als de belangrijkste vormen van regeldwang waaraan de
droom is onderworpen : verschuiving, verdichting en visualisering . Regeldwang maakt en
creux, zoals de Fransen zo mooi zeggen, een betekenis voelbaar die onzichtbaar is in de
oppervlaktetekst, maar die, omdat ze de onuitgesproken grondslag van de tekst vormt,
oneindig veel beter tot haar recht komt dan wanneer ze expliciet was genoemd .
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Prijzencircus
Het was bitter koud, herinner ik me flog, op
de avond van mijn rite de passage in bet boekenvak. Ik was nog maar enkele maanden
uitgever en mocht voor het eerst met een genomineerde schrijver naar de uitreiking van
de AKO Literatuurprijs .Rmsterdam, oktober
2001, gok ik . Met Stefan Hertmans achter
een tafeltje in De Rode Hoed . De andere
genomineerden en hun uitgevers eveneens
achter zo'n tafeltje, net ads wij in het donkey .
De schijnwerpers waren gericht op een
zestal bekende Nederlanders, die voor
het oog van televisiekijkend Nederland de
genomineerde boeken recenseerden, nogal
kritisch recenseerden, steeds ongenuanceerder en schaamtelozer naarmate de uitzending vorderde . We zaten er in een kring
omheen, maar niemand leek zich bewust van
de aanwezigheid van de schrijvers . `Welk van
de boeken het beste is?' kraaide Kees van
Kooten in de microfoon van Sonja Barend .
`Ik zou bet echt niet weten : ik heb ze geen
van alle gelezen . Ik lees nooit Nederlandse
literatuur, want die is volstrekt inferieur aan
de Angelsaksische, dat weet iedereen .' Hilariteit en applaus in de zaal, diepe stilte aan de
tafeltjes in bet donkey .
Ik was verbijsterd. Was dit de manier
waarop Nederland zijn literatoren eerde?
Waarom zouden de genomineerde auteurs
deze aanmatigende vertoning moeten uitzitten? Konden we niet opstaan tegen de barbarij, met slaande deuren de zaal verlaten?
Opgewonden fluisterend overlegde ik met de
uitgever naast me, een oude rot in het yak
die me zachtjes op de schouder klopte en zei
dat bet aanzienlijke prijzengeld deze publieke vernedering voor de winnende schrijver

zeker compenseerde . Het was duidelijk : ik
moest nog veel, heel veel leren .
In de jaren die volgden, bewees de stichting
AKO Literatuurprijs, in opdracht van de
sponsor van bet prijzengeld, dat bet allemaal
veel erger kon. Tweemaal werd de winnaar
bekendgemaakt in het praatprogramma
van de kijkcijferkanonnen Frits Barend
en Henk van Dorp, maar haastig, terloops
bijna, terwijl de aftiteling al door bet beeld
liep . De genomineerde schrijvers zaten de
hele uitzending voor spek en bonen aan de
borreltafel van beide presentatoren . 'Die
samenwerking was een experiment,' zei een
van de organisatoren vergoelijkend in een
interview. `Barend & Van Dorp blijft een
actualiteitenprogramma:
Omdat de stichting in de mislukking
Been reden zag om to breken met de commerciele omroep, volgde een nieuw en nog
riskanter experiment : de prijs zou voortaan
worden uitgereikt in bet society-programma
RTL Boulevard . `Er wordt vaak met dedain
over de commerciele omroep gesproken,'
aldus dezelfde organisator, `maar de mensen
daar staan zeer open voor nieuwe ideeen .'
En dus werden de genomineerden behandeld
als pop- en musicalsterren, over wie bet
in de studio fijn kwaadspreken was . Als de
schrijvers zelf aan het woord kwamen, dan
was het meestal om een vlerkerige vraag
to beantwoorden, over hun inkomen bijvoorbeeld, of over de arrogantie van intellectuelen jegens Jan Smit. De interviewtjes
met de schrijvers werden geinig gemonteerd
tussen reportages over penisvergrotingen en
zwangere soapies .
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In 2007 zou alles anders worden, was de
schrijvers en hun uitgevers beloofd . De AKO
Literatuurprijs zou worden uitgereikt tijdens
een uitzending van bet programma Pauw
& Witteman, bet journalistieke geweten
van weldenkend Nederland. In de weken
voorafgaand can de bekendmaking zouden
de genomineerde schrijvers een voor een
aanschuiven en diepgaand bevraagd worden
over hun werk .
Maar ook deze keer bleek de mediapartner van de stichting AKO Literatuurprijs
nauwelijks geinteresseerd in de genomineerde boeken . Dimitri Verhulst werd tijdens de
uitzending waarin hij to gast was langdurig
ondervraagd over zijn `koddig' taalgebruik
(Verhtilst is Vlaming) en de alcoholverslaving van zijn wader . Een door Arnon Grunberg gestarte polemiek met A .F.Th . van der
Heijden werd door Paul Witteman en Jeroen
Pauw opgeblazen tot een strijd van onaangename proporties : beide auteurs kregen Been
vragen over hun boeken voorgelegd, maar
werden steeds opnieuw geconfronteerd met
ellcaars uitspraken. Grunberg reageerde met
een in

Humo en Het Parool gepubliceerde

brief can Pauw en Witteman, waarop `mijn'
auteur Van der Heijden, de beledigingen can
zijn adres beu, weigerde met zijn rivaal bet
AKO-diner in bet Apeldoornse paleis Het
Loo to gebruiken .
Op 5 november 2007 beyond zich derhalve
een select gezelschap in de voormalige
werkkamer van prins Bernhard ten paleize .
Hertenkoppen met glazen ogen boven de
haarden, metershoge jachttaferelen aan
alle warden . Maar we hadden nauwelijks
belangstelling voor de slechte smack van
wijlen de prins . Op een beeldscherm volgden
we wat de camera's van Pauw & Witteman
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registreerden . De aankomst van de overige
gasten bijvoorbeeld, in de stromende regen,
met koetsjes die bij romantische bruiloften nog wel eens van stal worden gehaald,
of bij begrafenissen van de Amsterdamse

penoze . En de entree van de mensen die in
de aanloop naar de prijsuitreiking door de
organisatie steeds zo geheimzinnig `de am-

bassadeurs' werden genoemd : vijf bekende
Nederlanders en een bekende Vlaamse die
tijdens de uitzending een pleidooi zouden
houden voor een van de boeken . Toen ze

plaatsnamen can de tafel in de tot televisiestudio omgebouwde feestzaal begrepen we
onmiddellijk waarom bun namen niet eerder
waren prijsgegeven : Rita Verdonk was erbij
- over slechte smack gesproken .
Hoe zou bet gegaan zijn, tijdens de redactievergadering van Pauw & Witteman waarin
gebrainstormd werd over die AKO-ambassadeurs? Zou er iemand hebben gewezen op de
zeshonderdtwintigduizend voorkeurstemmen die IJzeren Rita bij de meest recente
parlementsverkiezingen behaalde? Op de

zevenentwintig zetels waarop haar beweging
Trots op Nederland volgens peilingen recht
zou hebben als we overmorgen opnieuw naar
de stembus moesten gaan? En zou iemand
die aantallen dan naar kijkcijfers hebben

omgerekend? Zou er gretig gesproken zijn
over de kans dat de winnaar zou weigeren
Verdonk de hand to schudden? Zou de 'relpotentie' van haar aanwezigheid gunstig zijn
ingeschat? Of heeft er hoongelach geklonken, omdat iemand voorzichtig opgemerkt
had dat bet onbehoorlijk was om de literatuur to later verdedigen door een omstreden
oud-minister die nog nooit een mogelijkheid
onbenut liet om de intelligentsia verdacht
to maker, een populistische politica die de

kans zou krijgen salonfahig to worden over
de rug van een auteur?
In de week na de uitreiking stond de
winnaar, A .F.Th . van der Heijden, in alle
roddelbladen die op uitnodiging van de
stichting AKO Literatuurprijs in bet paleis
aanwezig waren geweest . Grote foto's, met
Rita aan zijn zijde . 'Rita Verdonk wil premier
worden', kopten

Story, Prive en Weekend

met

oud nieuws . Het Loo was waarachtig een
passende woning voor de toekomstige minister-president van Nederland . Ze leek wat
afgevallen nadat ze uit de WD-fractie was
genet . En wat droeg ze een beeldig ensemble!
Over Het schervengericht geen woord .
'Het is een zegen dat niet alle literaire
prijzen door nominatierondes worden
voorafgegaan,' verzuchtte de vertaalster Ria
van Hengel in haar dankwoord toen haar
enkele maanden later de Martinus Nijhoff
Prijs werd toegekend . Gelijk heeft ze . Want
natuurlijk : een commerciele prijs bestaat bij
de gratie van een sponsor, en die sponsor is
gebaat bij mediabelangstelling, zoals ook de
literatuur bij mediabelangstelling gebaat kan
zijn . Lang leve de AKO dus . Maar niet tegen
elke prijs .
Annette Portegies
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Uit de kast!
Sartres woorden
Hans van Stralen

In de rubriek Uit de

kast! biedt Vooys gerenommeerde personen uit de we-

reld der letteren de gelegenheid om hun passie voor een werk uit hun eigen
boekenkast over to brengen . In deze aflevering bespreekt Hans van Stralen,
docent-onderzoeker aan de Universiteit van Utrecht, Les Mots van Sartre .
In deze autobiografie beschrijft Sartre zijn pogingen God uit zijn bewustzijn to verdrijven, een strijd die Van Stralen zelf ook geleverd heeft .

Nu mijn boek over bekeringsverhalen bijna

ook de god, die zich als kwade genius in zijn

voltooid is, gaan mijn gedachten terug naar

bewustzijn genesteld had. Over de verdwij-

Sartres Les Mots (1963), dat een belangrijke

ning van bet eerste fenomeen schrijft Sartre

stimulans voor mijn onderzoek geweest

tamelijk laconiek, wanneer hij beweert dat

is . Ik las zijn autobiografie kort nadat ik in

hij als twaalfjarige scholier bet Opperwezen

1974 aan de studie Theologie begon en dit

naar beneden zag tuimelen en vervolgens

werk maakte destijds enorm veel indruk op

opmerkt dat hij sindsdien niet meer de

mij . In de herfst van 1974 had ik namelijk

behoefte voelde Hem opnieuw tot leven to

een bijzonder indringende, maar ook erg

wekken . Op de langdurige poging tot ver-

nare ervaring, die ik vandaag de dag als een

drijving van de god die van Sartres persoon

anti-bekering zou willen typeren . Het betrof

bezit genomen had en de bevrijding daaruit

hier een zeer intense beleving, waarin God

gaat Les Mots daarentegen uitvoeriger in .

als een huiveringwekkende werkelijkheid

Telkens toont Sartre op indringende wijze

aan mij verscheen . Ik concludeerde al snel

hoezeer zijn psyche door het godsbeeld uit

dat Hij in ontologische zin niet kon bestaan,

zijn jeugd vergiftigd was, wat blijkt uit zijn

maar op psychisch niveau presenteerde

indruk dat hij - de schrijver - uitverkoren

hij zich niettemin als een to bevechten

zou zijn, of uit zijn gevoel voortdurend door

waanbeeld. In deze nog wankele levensbe-

de Almachtige beoordeeld to worden . Men

schouwing wist ik mij gesteund door Sartres

denke, naast zijn visie op bet schrijverschap

autobiografie, waarin hij verhaalt over zijn

waarin de lezer van foutieve denkbeelden

protestantse jeugd in de Elzas aan het begin

bevrijd client to worden, ook aan zijn opvat-

van de twintigste eeuw en zijn reeds op

ting dat de mens zijn leven client to recht-

jonge leeftijd begonnen gevecht tegen bet

vaardigen . Als vijftiger realiseert de schrijver

hem aangereikte godsbeeld . Daarbij bestreed

van Les Mots zich steeds sterker dat hij de

hij niet alleen de in zijn jeugd atom geac-

God van zijn jeugd niet zozeer vernietigd,

cepteerde notie van God als een barmhartig,

als wel in zijn leven ingepast had . Aan het

rechtvaardig en onverbiddelijk wezen, maar

slot van Les Mots meent hij weliswaar dat Hij

as

hem definitief uit zijn bestaan verbannen
heeft, maar hij stelt zich vervolgens de vraag
hoe het flu met zijn leven verder moet .
Hoe Sartre, maar ook andere existentialisten, zich geregeld vanuit een `negatieve'
attitude ten opzichte van het Christendom
profileerden, heb ik meermaals in mijn
studies over deze literair-filosofische groep
beschreven . Men denke aan Sartres bekende
uitspraak dat de hel de ander is en zijn
definitie van de zonde als de fout die niet
tegen God, maar tegen de medemens begaan
wordt . Duidelijk is ook de relatie tussen
Sartres concept van de `kwade trouw' en het
christelijke erfzondebegrip als men beide
disposities definieert als de 'geworpenheid'
van het individu in een negatieve situatie als
gevolg van het gedrag van de ander . Aldus
krijgt men in deze literaire stroming sterk de
indruk dat Sartre cum suis zich niet zozeer
atheistisch als wel antithe3stisch profileerden ; men ziet immers dat zij tegen godsbeelden vochten in plaats van onafhankelijk van
het Christendom hun weg to gaan . Uiteraard valt deze reactie heel goed to begrijpen
vanuit de tijdgeest van de jaren 1935-1960 :
de existentialisten wilden zich eerst van een
beklemmende ideologie bevrijden om zich to
kunnen ontplooien .
Deze gedachte was ook op mij van
toepassing in de jaren zeventig en het werk
van Sartre heeft mij enorm geholpen mijn
vrijheid to ontvouwen . Vaak ageert hij in Les
Mots tegen deterministische en met name
freudiaanse opvattingen, waarin de mens
als een speelbal van (negatieve) jeugdervaringen wordt geprofileerd. In Sartres visie
rond 1940-1960 geldt de mens als absoluut
vrij, maar maakt hij zich onvrij uit angst
voor de readies van anderen . Ik begrijp nog
steeds niet waarom deze Franse denker, in

tegenstelling tot Freud, zo vaak van nihilisme beticht werd : het concept van de vrije
mens zou men toch minder snel als negatief
moeten beoordelen, als dat van het door
complexen gedetermineerde bewustzijn
van de psychoanalyse? De gedachte dat ik,
evenals Sartre, in vrijheid maar ook als enige
in staat was mijzelf van mijn neurose van de
kwaadaardige God to bevrijden, heeft mijn
ontwikkeling dan ook goed gedaan . Na vier
jaar Theologie staakte ik deze studie en hield
ik mijn afbraakproces voor gezien .
Niettemin verdween mijn interesse voor
religieuze kwesties niet, reden waarom ik
later besloot de studie Theologie alsnog of to
ronden . Met name onderwerpen die op de
grens van godsdienst en literatuur liggen,
behielden mijn belangstelling en daarom
valt mijn ingeving van vier jaar geleden to
begrijpen om bekeringsverhalen to gaan
onderzoeken . Een van mijn belangrijkste
uitgangspunten daarbij was de aanname dat
de conversie allereerst aan veranderingen in
het taalgebruik van de bekeerling to herkennen valt : hij gaat simpel gezegd anders
spreken na zijn ommekeer . Deze shift valt
literatuurwetenschappelijk to benaderen
en dat brengt mij weer terug bij Sartres
Les Mots. De schrijver van deze autobiografie verschuift van het christelijke naar
het atheistische vertoog, wat hem boeiend
maakt voor mijn onderzoek. Zo vervangt
hij - conform de hierboven beschreven
existentialistische conventies - de zonde
door de Pout, de Heilige Geest door inspiratie en God/de duivel door de ander . We zien
dus dat er altijd resten van het taalgebruik,
dat weliswaar gemodelleerd wend vanuit de
conventies van de nieuwe doelgroep, zichtbaar blijven in haar discours . Hoewel Sartre
zich presenteert als de spreekbuis van een
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humanistische taalfamilie - in de betekenis die Wittgenstein daaraan gegeven heeft
- blijven de vervormingen van bet christelijk
vertoog in zijn autobiografie dus nog steeds
zichtbaar. Het boeiende van Les Mots wind
ik dat Sartre de vertrouwde christelijke
begrippen in deze poging vanuit een ander
perspectief adequaat actualiseert . Ik zou zijn
autobiografie in het licht van bovenstaande
notities dan ook als een anti-bekeringsverhaal willen lezen : er is sprake van een taalverschuiving, zij bet in een verslag waarin de
bekeerling de lezer aanspoort zich juist van
God of to wenden .
Les Mots heeft mij lang geimponeerd,
maar gaandeweg rezen mijn twijfels over
Sartres leer, met name na lezing van liens
marxistische opvattingen, die hij na de
Tweede Wereldoorlog steeds dogmatischer
grog concretiseren . Ook over zijn strijd tegen
God groeiden mijn aarzelingen, vooral toen
ik zijn anti-godsbewijzen onder ogen kreeg .
Niettemin beschouw ik mijzelf nog steeds
niet als een gelovige : als Hij bestaat denk
ik dat Hij, zoals Spinoza ooit suggereerde,
misschien wel de beste bedoelingen met de
bergen heeft .
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Zoals je op die loopbanden in de luchthaven
het gevoel hebt dubbel zo snel vooruit to komen, heb ik in de trein het gevoel veel meer
to doen dan thuis . Bij al dat gelezene en geschrevene komt nog de geslaagde poging een
verandering van plaats to hebben ondernomen, waardoor de dagelijkse prestatie beslist
drie keer zo groot genoemd mag worden .
Ik begin daarom tijdens mijn gebruikelijke
rit van Utrecht naar Den Bosch to lezen in
Deus ex Machina, het Antwerpse tijdschrift
voor `actuele literatuur' en word aangenaam
verrast door het onderwerp . Kunstenaars en
intellectuelen die wanhopen over de vooruitzichten van originaliteit kunnen moed
putten uit dit nummer, dat `open source en
sampling' gedoopt is, naar het dossier dat
centraal staat . Zoals muzikanten vandaag
de computer als hulpstuk gebruiken om op
de achtergrond van hun eigen treaties Nina
Simone en Jim Morisson een duet to laten
zingen, zo heeft ook de hedendaagse auteur
begrepen dat recycling een goede tekst niet
schaadt . Sampling is echter niet nieuw. Ook
Hadewych parafraseerde graag de Bijbel . En
zoals elke literatuurwetenschapper tegen-

woordig weet, gebeurt hergebruik Lang niet
altijd bewust . Elke tekst is doorspekt met
citaten, verwijzingen, echo's en culturele
talen, die er in enorme stereofonie doorheen
snijden . Echter, waar ligt de grens tussen
intertekstualiteit en plagiaat? Met andere
woorden : hoe zit het met het auteursrecht?
Deze interessante kwestie staat centraal in
het dossier.
Ongeveer 85% van de voorgaande alinea
is geplagieerd uit het betreffende nummer
van Deus ex Machina . Sommige zinsneden
zijn geheel overgenomen, een andere is weer
ontdaan van een Vlaamse uitdrukking waarvan ik vermoed dat onze Nederlandse lezers
deze niet kennen . Ongeveer op dezelfde
manier heeft Jonathan Lethem, de schrijver van het beginartikel 'De extase van de
beinvloeding' (die voor dit nummer vertaald
is door Dirk-Jan Arensman) zijn tekst tegen
de starheid van het auteursrecht bij elkaar
gecopypastet . Af en toe valt dat op, maar over
het algemeen heeft hij er een coherent stuk
van gemaakt . Hij pleit voor bet gebruik van
literatuur als open source, een term die zeer
bekend is in de softwarewereld . Tegenover
het monopolie van Microsoft, waardoor men
belachelijke bedragen neer moet tellen voor
de software, staan ettelijke fanatiekelingen
die hun programma's (Firefox, OpenOffice,
Linux) niet alleen gratis weggeven, maar ook
de broncode erbij cadeau doen met de boodschap 'knutsel wat je wilt, verbeter bet programma, voeg dingen toe, en stuur ook dat
product weer de wijde wereld in' . Dit idee wil
Lethem ten uitvoer brengen in de gehele literaire wereld - waarbij hij nogal gemakkelijk
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voorbijgaat aan de financiele kwesties . Als
voorbeeld van hoe-het-niet-moet gebruikt
hij het Disney-imperium: het merendeel van
de tekenfilms bevat gerecycled materiaal,
maar iedereen die Mickey Mouse natekent,
kan een proces verwachten. Het artikel is
prikkelend voor degenen die niet geloven in
verregaande intertekstualiteit, maar kept
een groot manco : het is door een Amerikaan geschreven die niet bekend is met
een wereld buiten de VS (en nee, dat is niet
per definitie een pleonasme) of die dit stuk
oorspronkelijk bedoeld heeft voor publicatie
in een Amerikaans blad . Dat is sours hinderlijk (`het zijn sociale instituties en culturele
tradities die ons definieren als Amerikanen
en stimuleren als mens'), en sours regelrecht
irrelevant, gezien bet feit dat (continentaal)
Europa een ander auteursrechtsysteem kent .
Gelukkig wordt dit ondervangen door het
tweede artikel'Van copyright naar copyleft :
het auteursrecht onder wur?', geschreven
door Christian Dekoninck . Je zou het niet
verwachten in een literair tijdschrift (wellicht is dat ook het doel geweest, Deus ex
Machina probeert bijzondere invalshoeken
to kiezen), maar Dekoninck is een jurist . Hij
legt puntsgewijs uit waarom Lethems ideeen
interessant, maar niet algemeen bruikbaar
en ook niet altijd van toepassing zijn . Dat
klinkt saai, Dekoninck schrijft echter helder
en gebruikt veel voorbeelden, waardoor bet
een fijne tegenhanger is voor het overvolle
en wild betogende stuk van Lethem .
Na het theoretische deel is er ruimte
voor vier dichters en vier prozaschrijvers,
die gevraagd zijn een van hun voorbeelden
to eren c .q . to plagieren - al is er nergens
sprake van echt plagiaat, ze leggen allemaal
netjes uit wie ze gebruikt hebben en hoe.
Niet iedereen is op zijn gemak met het
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concept of misschien moet ik zeggen : niet
alle literatoren kunnen (willen? durven?) er
bet maximale uithalen . Dat blijkt sours uit
het overduidelijk naast elkaar plaatsen van
eigen en hergebruikte tekst, zoals dichters
Mustafa Stitou en Tsead Bruinja doen . Annelies Verbeke zegt het ronduit: `[h]oewel
ik ontzettend veel plezier heb beleefd aan
bet verwerken van [Gogols] De neus in "de
Mond°, kan ik mezelf toch niet al to ernstig
nemen bij zoveel diefstal', en demonstreert
ze haar ongemak ook door zinnen van Gogol
over to nemen zonder deze goed aan to passen aan haar eigen, nogal van Gogol afwijkende stijl . Ook de inkorting van het verhaal
doet bet geen goed .
Deze problematische pogingen maken
het dossier wat mij betreft des to interessanter, zeker door de verantwoording
die alle schrijvers geschreven hebben . Ze
demonstreren hoe moeilijk bet hergebruiken
van andermans teksten kan zijn . Niet alleen vanwege het mogelijk ongemak dat dit
oproept bij de schrijver, maar ook omdat ze
laten zien dat het een kunst is to herwerken
op een leuke, boeiende, grappige of ander
literair interessante manier en en een soepel
lopend geheel van to maken . Schrijver Bart
Koubaa is daar evenmin in geslaagd . Zijn
bewerking van de `Vertellingen van duizenden-een-nacht' laat voornamelijk zien dat
duizend-en-een-vertellingen niet op vier
A4'tjes passen. Het verhaal hort en stoot
naar een onbevredigend Bind. Gelukkig zijn
er ook goede voorbeelden to vinden . Thomas
Blondeau heeft het bijvoorbeeld wel begrepen. Hij doet bet dan ook vaker, getuige zijn
verantwoording : in zijn debuutroman eX
zitten talloze onopgemerkte verwijzingen .
Hij schreef een heerlijk walgelijk verhaal
naar Kafka's Het Proces en De Gedaantever-

wisseling zonder zich vast to pinnen op de

originele teksten, met als briljante beginzin :
`Toen Georges Samyn op een ochtend uit een
droomloze nacht ontwaakte, besefte hij dat
hij definitief in een klootzak veranderd was .'
Norbert de Beule laat op een speelse manier
zien hoe hij andere schrijvers, liedteksten en
het leven in zijn gedichten verwerkt en Erik
Jan Harmens levert naast zijn bewerking
van het gedicht `Verkeerde Raadhuizen' van
H.H . Ter Balkt - waarbij hij niet schroomt
teksten van rapper Ol' Dirty Bastard to gebruiken - een mooie uideg van het herwerkproces :
Hoe ik het Precies gedaan
heb weet ik niet. Het was
bladeren kniPPen en
Plakken luiduit voorlezen > de
klankovereenkomst zoeken
weer weggooien en aPnieuw
beginnen . Jezelf bil' het hoofd
gri}'p en en wensen dat 'e
~ een
fatsoenli}'k yak had gekozen ,
bil'voorbeeld lasser. En dan
toch de triomf vinden, op het
moment dat }e buurman fluitend
de nieuwe werkweek inluidt .
Het verhaal van Christiaan Weijts, waarin hij
citaten gebruikt uit Romeo en Julia om die to
contrasteren met de banaliteit van de praat
in een sekschatbox, is in zijn geheel op de
site to lezen, zie http ://www.deusexmachina .
be . Verder zijn er nog een verhaal van Ingo
Schulze, waarin hij zichzelf plagieert (en
waar bet voor mij o zo ware citaat aan bet
begin van deze recensie uitgeplukt is), een
artikel over sampling in muziek van Tom
Nys dat voor een niet-muziekliefhebber
to specialistisch is, maar dat aan het eind
wel weer een interessant licht op de plagiaatkwestie werpt, en een aantal gedichten
zowel het origineel als de vertaling, uit de

bundel My Angie Dickinson van flarfdichter l
Michael Magee . En tot slot is er een zeer
grappig en raak stuk, ook van Magee, 'Wat is
een internetschrijver', over een aardvarken
en een albinorat die een anonieme schrijver
tot waanzin drijven door wel en geen antwoord to geven op de titelvraag .
Het dossier laat de mogelijkheden van
`plagiaat' zien en geeft de discussie, net als
de bezwaren en bet plezier van de auteurs
goed weer . Deus ex Machina neemt Been
eacpliciet standpunt in en registreert zonder
zelf to willen shockeren . Dat had bijvoorbeeld gekund door bet gebeuren op een
metaniveau door to trekken, maar dat heeft
de redactie niet gedaan : de verwijzingen
worden netjes vermeld (al moet ik oppassen
met een dergelijke uitspraak : ik ben geen
briljante citatenherkenner) en de rechten op
de gepubliceerde stukken in het magazine
liggen nog steeds bij de auteurs . Verwacht

dus Been pamflet voor `open source en sam-

pling', maar wel een interessante kijk op de

`intertekstualiteit versus plagiaat'-discussie,
die wat mij betreft bet mooiste naar voren
komt uit de verantwoording die de schrijvers
bij bun stukje knip-en-plakwerk schreven .
Buiten bet dossier zijn er nog stukken
over en door Marguerite Duras en criticus/schrijver Leo Geerts . Ook heeft DEM
een nieuwe rubriek, 'Klein gedrukt', waarin
telkens een kleine onafhankelijke uitgeverij
centraal staat, ditmaal Calamari Press uit
New York, inclusief enkele stukken prinnaire
literatuur van schrijvers van die uitgever die
zeker de moeite waard zijn . Calamari Press
brengt boeken uit die volgens de uitgever
1 Een flarfdichter ebruikt zoek en vertaalmachines op Internet om gedichten to waken zie
het interview in VooYs 25.3 met Jeroen van
Rooil', ook op de website to vinden : h al
www.ti'dschriftvooYs .nllarchief.html .
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Derek White `tekstuele kunst' zijn door
de verbondenheid van tekst en beeld . Het
is jammer dat we daar - afgezien van wat
illustraties van White - geen bewijs van
krijgen in de worm van bijvoorbeeld een
foto . Ik zal genoegen moeten nemen met de
mooie vormgeving van Deus ex Machina zelf,
die verdient zeker een compliment : strak en
tegelijkertijd speels, aangevuld met een poster van beeldend kunstenaar Kris Gevers en
Disney-collages bij de artikelen . Zouden die
Mickey Mouses legaal overgenomen zijn?

Corina Koolen

F. Bordewijk
Nagelaten documenten
Amsterdam (Bas lubberhuizen)

2007
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€14.90 euro
ISBN 978 90 5937 122 4

Bordewijk als mens en als
schrijver : van tricot badpak
tot Bints expressionisme
Toen in de zomer van 2005 delen uit het

particuliere archief van F . Bordewijk openbaar werden gemaakt, was die publicatie
voor de landelijke dagbladpers nieuws dat

zelfs buiten de kunstpagina's gebracht werd .
Immers, veertig jaar na de dood van Borde-

wijk kwamen nu uit de nalatenschap documenten vrij van een schrijver die als geen
ander keer op keer een principiele scheiding
tussen auteur en werk proclameerde en die
ervan overtuigd was dat het persoonlijke en
literaire leven voor de lezer en de criticus
geen belang dienden to hebben . Zijn kinderen, Nina en Robert, hebben dit standpunt
altijd strikt gerespecteerd, met als gevolg
dat zij hun medewerking tot het uiterste
beperkten, bijvoorbeeld toen Reinold Vugs
zijn in 1995 verschenen biografie over hun
vader schreef. Niettemin herzagen beiden
kort voor hun overlijden - Nina stierf in

1995, Robert in 2003 - hun mening in de

veronderstelling dat opening van het archief
vitalisering van Bordewijks literaire erfenis

krachtig zou bevorderen . Met deze instemming heeft Bordewijks schoondochter,
Gunilla Bordewijk-Ingelsson, een selectie

94

uit bet archief in handen gegeven van de
neerlandicus Rody Chamuleau . Hij is bet
die in 2005 deze selectie bezorgde en van
aantekeningen voorzag, en wel in een aflevering van bet literair-historisch tijdschrift De
parelduiker.
De eerste opgetogen persreacties op deze
publicatie kon ik moeilijk delen omdat de
documenten weinig tot geen fundamenteel
nieuwe of onbekende perspectieven boden
op bet bekende beeld van Bordewijks leven
en werk. Dat beeld is gevormd door Bordewijks fictie, kritieken en opstellen, gebundeld in de dertien delen van het Uerzameld
werk, door enige interviews, door een zeer
omvangrijk corpus secundaire literatuur en,
niet in de laatste plaats, door al het materiaal dat Vugs toch in zijn biografie kon
presenteren . Zeker, ook ik vond de bestelling
van een tricot badpak met korte broekspijpjes bij de firma Tweka to Geldrop door
de bijna tachtigjarige Bordewijk hilarisch
genoeg om bet citeren van enige zinnen uit
dat briefje to rechtvaardigen . Maar ook bet
enigszins exorbitante van deze order voegde
zich probleemloos in het portret dat met
name Vugs van Bordewijks buitenissigheden kon geven . Nagenoeg alle teksten uit
De parelduiker zijn nu, vermeerderd met een
groot aantal nimmer gepubliceerde brieven,
opgenomen in het boek Nagelaten documenten, dat F. Bordewijk als auteursnaam kreeg.
Ik betwijfel ten zeerste of de schrijver en
zijn werk met deze uitgave gebaat zijn . Wat
gold voor bet tijdschrift gaat eens to meer op
voor bet boek: het pretendeert een onthulling van de 'onbekende Bordewijk' to bieden,
maar is au fond niet meer dan een verzameling teksten die bet beeld van de bekende
Bordewijk in alle opzichten bevestigt . Dat de
doorsnee lezer niet tot die slotsom komt, is
- VvvYs l'aargang 26

hem niet kwalijk to nemen . Een introducerende beschouwing over bet veelkantige en
complexe oeuvre had hem duidelijk kunnen
maken dat alle bier bijeengebrachte uitspraken over literatuur hecht verankerd zijn in
Bordewijks poetica . Het is to betreuren dat
de tekstbezorgers deze selectie nagelaten
documenten gepubliceerd hebben zonder
een dergelijk verhelderend contextueel commentaar of algemene toelichting.
Het boek bevat vijf hoofdstukken . De
correspondentie - overwegend korte brieven
of brieffragmenten - is in drie delen telkens
chronologisch gepresenteerd : 23 brieven
hebben betrekking op `Bordewijk persoonlijk', de badpakbestelling is daar een voorbeeld van ; 83 brieven gaan over de schrijver
en twaalf over de lezer Bordewijk . Het vierde
hoofdstuk bevat onder meer kleine ongepubliceerde of niet in het Uerzameld werk
opgenomen opstellen . Het vijfde hoofdstuk
behelst een aanvulling op de bibliografie
en het chronologische register van het
Uerzameld werk . Ik beperk me bier verder
tot de bespreking van het tweede en derde
hoofdstuk, die met negentig bladzijden ook
kwantitatief tot de kern van de Nagelaten
documenten behoren . Alle teksten zijn van na
de Tweede Wereldoorlog omdat op 3 maart
1945 Bordewijks huffs met inboedel en bibliotheek verwoest werd door bet Britse bombardement op bet Haagse Bezuidenhout .
Als gezegd is het nu geopenbaarde materiaal
vooral een bevestiging van opvattingen en
standpunten die Bordewijk in en buiten zijn
fictie dikwijls onder woorden heeft gebracht .
Ik geef daarvan slechts enkele voorbeelden;
ze zijn met vele aan to vullen. Aan de brieven
die 'de schrijver' Bordewijk relief geven, gaat
de meest omvangrijke tekst vooraf die in
nummer 1-
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Nagelaten documenten is opgenomen . Deze

nimmer gepubliceerde beschouwing uit
1945 is een extreem anti-Duitse tirade . In
een brief aan uitgeverij De Gemeenschap uit
hetzelfde jaar schreef Bordewijk dat hij `onze
afschuwelijke oosterburen [ . ..] van harte
het slechtste wat zich last denken' gunt .
Wat hem daarbij voor ogen stond, maakt
de genoemde beschouwing goed duidelijk .
Niet zozeer het nationaal-socialisme als wel
het Duitse yolk houdt Bordewijk verantwoordelijk voor de catastrofe van de Tweede
Wereldoorlog. Een van de maatregelen die
onze regering zou moeten nemen is de
invoering van verplicht onderwijs in het
leervak anti-teutonisme . Het voorstel om
het `wereldprobleem Duitsland' op to lossen
mag drastisch heten : het komt erop neer `al
zijn kinderen van 0-10 jaar to doen opnemen
in de omringende volkeren, en de bevolking
van bet overblijvend stuk Duits territoir op
natuurlijke wijze to doen uitvaren'. Hoezeer
deze boutade een principiele ernst maskeert
en releveert, wordt bijvoorbeeld duidelijk
uit veel naoorlogse boekbesprekingen in bet
Utrechtsch Nieuwsblad waarin Bordewijk met
soortgelijke generalisaties de lezer waarschuwt voor'de Duitse schoft' . Nog lang
na 1945 blijft Bordewijk Duitsland en de
Duitsers haast obsessioneel zien als infernale objecten ten aanzien waarvan hij romanpersonages gedachten en woorden laat
ventileren die aansluiten op en bepaald niet
onderdoen voor die uit het citaat . Zo laat hij
het personage Vroonhoven in de roman De
doopvont uit 1952 het volgende zeggen :
de wereld heeft in 1945 de kans van
haar leven gemist . Dit hadden ze
moeten doen : de tachtig mil1'oen Moffen
in een concentratiekamP ; de seksen
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escheiden en na vi'ftig 1'aar was het
gl
Duitse vraagstuk oPgelost zonder dat
het een druPpel bloed had gekost en het
kamP kon worden oPgeheven .

Ofschoon bet mogelijk is distantierende
mechanismen ten aanzien van dergelijke
uitspraken in de roman to onderkennen, valt
het op dat in de directe context van dit snort
stellingen commentaar van de auctoriale
verteller ontbreekt .
De meeste uitspraken over literatuur
zijn to vinden in brieven waarin Bordewijk
vragen van lezers beantwoordt . Die lezers
wilden kennelijk nogal eens informatie
hebben over bet leven van de schrijver of
over de visie van de schrijver op zijn hoeken . Vandaar dat hij zijn antwoord dikwijls
begint met wat hij meer dan eens publiekelijk heeft verkondigd : de persoon van de
schrijver is niet interessant, alleen 'bet werk
is publiek domein, en dat moet voor zichzelf
kunnen spreken' . Niettemin zet hij na deze
inleidende afhoudende frase meestal kort
zijn standpunt uiteen over uiteenlopende
literaire kwesties, die hij zonder uitzondering alle in zijn kritisch proza ook besproken
heeft . Ik geef er in opsomming een impressie van . De stijl van zijn eerste romans uit
de jaren dertig (Blokken, Knorrende beesten,
Bint) karakteriseert hij als expressionistisch,
nooit als nieuw zakelijk . Boodschappen en
tendenties acht hij vijandig aan de kunst .
Kunst beschouwt hij als een verbrandingsproduct . Het fantastische, paranormale en
occulte ligt hem meer dan de gemiddelde
Nederlander. Directe beinvloeding door Poe
en Hoffmann wordt ontkend, de grootheid
van de schilder Willink erkend . Voor de
compositie van zijn grote romans heeft hij
veel to danken gehad aan Zola . Schrijvers
dienen niet met hun romanfiguren vereen-

zelvigd to worden . Zonder angst, zo stelt hij,
kan men niet leven, en de rede heeft haar
beste tijd gehad. De wenselijkheid van tucht
en het gevaar van een overmaat aan tucht
zijn motieven die in zijn romans een prominente plaats hebben. In veel romans staat
de thematiek van de mens centraal `die door
een zeker streven naar een bepaald doel als
kompleet mens to kort schiet' . Het hoofd
personage in een aantal romans is iemand
van een zeker formaat die echter door
to grote eenzijdigheid als kompleet mens
niet slaagt en sours ten onder gaat aan de
praktijk van zijn eigen stellingen' . De laatste
citaten roepen reminiscenties op aan onder
meer een van Bordewijks bekendste uitspraken, opgetekend in een brief uit 1946 die
Victor van Vriesland opnam in zijn op grote
schaal verspreide bloemlezing van Bordewijks werk, in 1949 verschenen : 'Van mijn
romans, groot en klein, meen ik dit to mogen zeggen : een ondeugd of de overdrijving
van een deugd, ofschoon niet zonder een
zekere indrukwekkendheid, voert uiteindelijk naar den ondergang .' Ten slotte noem ik
nog Bordewijks verdediging van de empathische, gevoelige dimensies van zijn fictie, die
vaak als rationeel en `koud' beoordeeld werd .
Dergelijke kwalificaties moeten hem diep
geraalct heUben. Het was immers net zijn
gewoonte publiekelijk to reflecteren op eigen
werk en de oordelen van de literaire kritiek.
Toch doet hij dat in 1947 in bet Utrechtsch
nieuwsblad als hij met kracht ontkent `het
Kamerlingh Onnes-laboratorium van de
Nederlandse letterkunde' to zijn . Nog in de
jaren zestig komt hij op deze kwestie terug
en weer wordt dezelfde metaforiek in stelling gebracht : 'Nee, nee, men doet bet werk
van Bordewijk onrecht door bet to situeren
in bet Kamerlingh Onnes-laboratorium waar
- VovYs

nog altijd de koudste plek op aarde wordt
gevonden : (Uerzameld werk, dee113 : 440)
Omdat de teksten in Nagelaten documenten zonder een literair-historisch kader
gepresenteerd worden, kan de lezer de portee van veel uitspraken niet of onvoldoende
begrijpen . Daar komt nog bij dat de brieven
oppervlakkig, sours slordig en onjuist, en
dikwijls veel to summier door Hemn Aalbers
en Rody Chamuleau zijn geannoteerd . In de
korte verantwoording staat dat de annotatie ervoor dient to zorgen dat de lezer zijn
tekstbegrip niet verliest . In bet licht van
deze correcte ambitie is bet mij een raadsel
waarom zoveel passages Been verhelderende
toelichting krijgen, terwijl erin wordt gerefereerd aan voor de huidige lezer onduidelijke
of onbegrijpelijke zaken .
De hindernis van de historische afstand
blijft bestaan, our een enkel voorbeeld to
geven, wanneer niet wordt uitgelegd wat
Bordewijk bedoelt als hij aan een lezer
schrijft dat de auteur W.A . Wagener het
simultaneisme in Nederland heeft geintroduceerd. Wellicht minder raadselachtig
dan dit simultane3sme is het `scenario' van
W.F. Hermans . Die tekst vindt Bordewijk
Hermans' beste werk . Ongetwijfeld zal
Hermans zelf, aan wie de brief gericht is
waar deze mededeling in staat, onmiddellijk

begrepen hebben wat Bordewijk bedoelde,
de huidige lezer evenwel niet . De tekstbezorgers komen de belangstellende lezer
weinig tegemoet door relatief makkelijk to
achterhalen informatie in de regel niet to
geven. In 1961 dankt Bordewijk de schrijfster Helma Wolf-Catz voor een beoordeling
van zijn verhalenbundel Centrum van stilte .
Een foot had bier moeten vermelden of die
bespreking wel of niet is gepubliceerd, en
zo ja, wat de vindplaats is . De neerlandicus
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Pierre Brachin wordt in 1958 eerst bedankt

Been onberispelijke reputatie hadden . De

voor de toezending van zijn artikel in De

vertaler bewerkte de roman zodanig dat hij

dat hij dat artikel met evenveel aandacht las

land voorgeschreven nationaal-socialistische

Vlaamsegids . Vervolgens schrijft Bordewijk

als Brachins bijdrage in De gids . Nadere precisering is voor de geadresseerde natuurlijk
overbodig, maar niet voor de tegenwoordige
lezer, die tevergeefs zoekt naar een noot die
de exacte en volledige titelbeschrijving van
beide teksten geeft . Een brief uit 1963 aan
de auteur W.A . Wagener sluit of met de zin :

in alle opzichten paste binnen het in Duitsliteratuurbeleid .
In 1954 ontvangt de heer A .C . Niemeyer een brief waarin Bordewijk zijn grote
waardering uitspreekt over diens artikel in

Degids . Men kan die instemming volkomen
begrijpen : nog steeds behoort `Bordewijk
als de auteur van het magisch realisme' uit

`Ik las een aankondiging over Uw Rotter-

1953 tot de beste literatuur over Bordewijks

Gelukkig kan Ter Braak er zich niet meer

dactie van De Bids) gereageerd hebben als hij

iedere informatie over, naar ik aanneem, het

ning had kunnen onthullen? Deze Niemeyer

dam onherroepelijk en wens U veel sukses .
mee bezig houden .' Niet alleen ontbreekt

oeuvre . Maar hoe zou Bordewijk (en de re-

geweten had wat een biografische aanteke-

toneelstuk, ook de geruststelling die dan

publiceerde in de oorlogsjaren onder dezelf-

wie de strekking kent van Ter Braaks oordeel

maandblad van de NSB, dat werd uitgegeven

volgt krijgt Been enkel commentaar . Slechts
over Wageners vooroorlogs proza kan, denk
ik, Bordewijks woorden op hun juiste waarde
schatten . . .
Ernstiger dan dit snort frequent voorkomende omissies is het ontbreken van
annotaties die in voorkomende gevallen de
correspondentie van kritisch, problematise-

de naam in Nieuw Nederland, het culturele

door Nenasu, de Nederlandsche NationaalSocialistische Uitgeverij .
Zoals ik aangaf, zijn de bezorgers van
Bordewijks nagelaten documenten als ze die

wel van een toelichting voorzien sours wei-

nig fortuinlijk . Ik ga dan voorbij aan de genreaanduiding in de foot bij brief 72, waar de

rend commentaar hadden kunnen voorzien .

verhalenbundel Bij gaslicht een roman wordt

Rechtsanwalt Stroomkoning is de Duitse

bij brief 57 uit 1953, waarin Bordewijk een

Ik geef daarvan twee voorbeelden . Biiro

genoemd . Eerder doel ik op de toelichting

vertaling die in 1939 van Bordewijks roman

lezer antwoordt op een vraag die betrekking

keren in de brieven ter sprake, zoals ook

assimilatie en Nederlandse nationaliteit

Karakter verscheen . Die uitgave komt enige
Bordewijks weigering, in 1947, 'enig werk
van mij in het Duits vertaald aan een Duits
of Oostenrijks uitgever toe to vertrouwen,

zelfs al zou ik daarmede veel kunnen verdienen' . Dit ferme anti-Duitse standpunt had
op zijn minst genuanceerd moeten worden
door de uitkomsten van recent onderzoek
dat onder meer aantoonde dat vertaler en

uitgever van Buro Rechtsanwalt Stroomkoning
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moet hebben op de relatie tussen jodendom,
zoals hij die zag. 'De Staat', aldus Bordewijk
in zijn brief, `de nationaliteit, het "yolk"
gaan m.i . boven kwesties van ras (of geloof) :
In een noot wordt geopperd dat deze lezer
zijn vraag formuleerde naar aanleiding van
Bordewijks bespreking van Adriaan van der
Veens roman Het wilde feest . Ik geloof char
niets van . Deze briefschrijver zal tot het
stellen van zijn vraag zijn gekomen door de

lectuur van Bordewijks roman De doopvont
(1952). Daarin zal deze door de verteller
met expliciete adhesie opgetekende stelling
hem hebben getroffen : 'de nationaliteit staat
boven het ras ; zij, en zij alleen maakt een
yolk; de food die zich meer food voelt dan
Nederlander verliest de nationaliteit, niet
naar de wet, wel naar de ethiek der volksgemeenschap ; voor wie het omgekeerde geldt,
hij worde behandeld naar wat hij is : Nederlander.'
Ik kom tot de conclusie dat men met deze
uitgave van Nagelaten documenten Bordewijk
een slechte dienst heeft bewezen . Daarmee
wil ik niet zeggen dat het archief gesloten
had moeten blijven . Met name de documenten over het schrijverschap verdienen een
presentatie met een adequate contextualisering en zorgvuldige annotatie . Alleen zo
kan ook dit materiaal de lezer anno 2008
een volwaardige entree verschaffen tot bet
fascinerende oeuvre van een van Nederlands
grootste schrijvers .
Hans Anten

- VooYs
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`N.V T. is prachtig'
Het Nieuw Vlaams Tijdschrift, kortweg NVT,
heeft in de Vlaamse literatuurgeschiedenis
een mythische status verworven. Samen met
bet katholieke Dietsche Warande & Bel fort en
bet socialistische De Vlaamse Gids bepaalde
het vrijzinnige NVT bet naoorlogse Vlaamse
literaire landschap ongeveer drie decennia
lang . Vanaf 1980 was die centrale rol min of
meer uitgespeeld. Het NVT hield er in 1983
al mee op, De Vlaamse Gids stopte er in 2000
voorgoed mee en DWB kon slechts overleven
doordat het zich tot intermediair postmodern blad omturnde. Het NVT leeft nog wel
door in de fusie Gierik/Nieuw Vlaams Tijdschrift, maar zonder de grandeur van weleer.
Die vroegere grootsheid heeft alles to
maken met de namen die in de loop der jaren de redactie van bet blad vormden . In bet
begin waren dat onder de leiding van Herman Teirlinck onder andere Hubert Lampo
(secretaris), Johan Daisne, Maurice Roelants, Gerard Walschap, Maurice Gilliams,
Achilles Mussche en Fernand Toussaint van
Boelaere; later zouden ook onder meer No
Michiels, Hugo Claus en Paul de Wispelaere
deel uitmaken van de redactie. Maar meer
nog heeft het to maken met de literatuur
die in dit tijdschrift verscheen. Zo slaagden
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Teirlinck cum suis erin om Elsschot to over-

volgden op de besproken periode . Zo blijkt

tuigen diens laatste novelle, Het dwaallicht,

Vermeylen, de Van Nu en Straks'er die vooral

schenen Johan Daisnes De trein der traagheid

de Vlaamse letteren, de eigenlijke architect

in hun tijdschrift voor to publiceren, ver-

bekend is om zijn vraag naar `more brains' in

en Lampo's De ruiter op de wolken in primeur

van de periodiek . Het was zijn bedoeling om

die er tijdens het interbellum al een carriere

reeks Van Nu en Straks' to maken (waarbij

in het NVT en debuteerde Marnix Gijsen,

bij de traditie aan to knopen en een `derde

als dichter en criticus op had zitten, hier als

onder de tweede het tijdschrift Vlaanderen

Babylon . Het zijn voorwaar niet de geringste

geest van dat andere mythische tijdschrift

proza-auteur met Het boek van Joachim van

literaire gebeurtenissen die verbonden zijn
met dit tijdschrift .

De betekenis van het NVT staat dus

(1903-1907) moet begrepen worden) . In de
moest bet nieuwe blad een algemeen tijdschrift worden voor politiek (waarvoor de
latere premier Gaston Eyskens werd aange-

buiten kijf, maar echt onderzoek naar dit

trokken), wetenschap, filosofie en literatuur .

tijdschrift werd tot nog toe niet verricht .

Bovendien zou bet bet resultaat zijn van een

Een aanzet daartoe werd gegeven toen

samenwerking over de ideologische grenzen

in 2000 het Centrum voor Teksteditie en

been . Oorspronkelijk zou bet blad Diogenes

Bronnenstudie een project op poten zette

gaan heten, genoemd naar de Griekse wijs-

dat het omvangrijke archief van het NVT,

geer die met zijn lamp de mens zocht .

bewaard in het Antwerpse AMVC-Letteren-

Wanneer Vermeylen in 1945 overlijdt,

huis, moest inventariseren . Dat leidde tot de

is Diogenes echter nog steeds een plan . De

ontsluiting van de documenten die nu keurig

schrijvers die hij voor dit nieuwe project

klaarliggen voor verder onderzoek, maar

rond zich had verzameld, willen echter als

zeep aan onze zolen . Kroniek van het Nieuw
Vlaams Tijdschri ft (1946-1950) . Daarin geeft

in handen van Teirlinck, die andere oud-

resulteerde ook in het fraaie boek Allemaal

eerbetoon toch doorgaan. De leiding komt

Van Nu en Straks'er; de titel die Vermeylen

auteur Bert van Raemdonck een idee van de

in gedachten had wordt afgevoerd wegens

rijkheid van dit literaire erfgoed en geeft hij

de connotaties die de naam van de hondse

een voorproefje van wat er allemaal mogelijk

filosoof oproept, al zal die naam nog blijven

is met deze schat aan materiaal .

spoken in de correspondentie tussen de

Van Raemdonck kiest voor de periode

redacteurs ads naam van de korte recensies

1946-1950 om twee redenen . Enerzijds is dit

voor de rubriek'Zoek de mens', gemeenlijk

de best gedocumenteerde fase, anderzijds

`diogeentjes' genoemd . Vol goede bedoelin-

is het de tijd waarin bovenvermelde titels

gen en moed starten Teirlinck en zijn ploeg,

in het blad verschenen en dus de meest tot

maar al gauw botst bet idealisme op allerlei

de verbeelding sprekende periode van het

praktische problemen . De corresponden-

tijdschrift . Dat belet hem echter niet om

tie bestaat dan ook voor een groot deel uit

ook de voorgeschiedenis van het blad kort to

ergernis en wrevel over geldgebrek, over

reconstrueren en aan bet einde van het boek

de drukker-uitgever die zijn verplichtingen

ook nog even een blik to werpen op de hoog-

niet nakomt, over nummers die steevast to

tepunten in bet bestaan van het blad die

laat verschijnen, over tekort aan kopij en
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dergelijke meer. Het is mooi om to zien hoe
moeizaam het allemaal loopt die eerste jaren, zo erg zelfs dat Teirlinck meermaals met
het idee speelt er de brui aan to geven . Walschap vat de problemen sarcastisch, maar
correct samen als hij aan de hoofdredacteur
schrijft : `N .VT. is prachtig en heeft maar
een klein gebrek : het verschijnt niet .' Eens
dat probleem na veel gelobby verholpen is,
groeit het tijdschrift, dankzij de inhoudelijke
reputatie die het weet op to bouwen, echter
uit tot een van de belangrijkste van Vlaanderen.
Van Raemdonck legt er de nadruk op dat
hij een verhaal vertelt aan de hand van de
documenten die hij bestudeerd heeft . Niet
voor niets luidt de ondertitel nadrukkelijk
`kroniek'. Die stelt hij jaar per jaar op om zo
een beeld to krijgen van de beginjaren van
het NVT. Dat doet hij aan de hand van brieyen in een zogenaamde regesten-uitgave, dat
wil zeggen : de editeur citeert de brieven niet,
maar parafraseert ze geheel of gedeeltelijk .
Nadat hij de redacteurs zelf aan het woord
heeft gelaten, synthetiseert hij dan nog een
keertje alles in een lopende tekst . Alle lof
voor de vlotte pen van Van Raemdonck! Zijn

- VooYs

parafrases zijn vaak eloquenter dan het veelal krakkemikkige proza van de schrijvers zelf
en zijn samenvattende verhalen lezen als
een trein. Enig bezwaar tegen deze manier
van werken is dat het sours lijkt dat de door
Van Raemdonck geherformuleerde brieven
een beetje de notities lijken voor de daarop
volgende samenvatting die dan eigenlijk een
tweede keer hetzelfde verhaal vertelt . Voorts
zijn er een paar kleine spel- en typfouten aan
to wijzen en is een zeldzame keer een voetnoot irrelevant . Wat to denken bijvoorbeeld
van de volgende informatie : `Pius XII (18761958), geboren Eugenio Pacelli, werd Paus in
1939 . Dat bleef hij tot zijn dood : Maar dit is
spijkers op laag water zoeken, want over het
algemeen zijn de noten zeer verhelderend en
worden er interessante verbanden gelegd .
Allemaal zeep aan onze zolen is een heerlijk boek . Het is een boeiend document dat
inzicht geeft in de werking van een invloedrijk tijdschrift en tegelijk een eerste, bijzonder vlot leesbare aanzet tot de geschiedschrijving van het NVT. Het is uitkijken naar
een vervolg!

Carl De Strycker

)jaargang 26 nummer l -

101

Marco Prandoni
Een mozaiek vary stemmen.
Verbeeldend lezen in Vondels
Gysbreght van Aemstel .
Hilversum (Verloren) 2007
207 pagina's
€20

ISBN 978 90 8704 022 2

Gesprekstof
Greenblatt praat met doden . De vader
van het New Historicism noemt zijn literatuuronderzoek'dodengesprekken', waarin
behalve de stem van de overleden auteur
ook stemmen uit diens culturele en sociale
omgeving weerklinken . Bovendien heeft de
onderzoeker een essentieel aandeel in het
gesprek . Zijn klank is eveneens per definitie
vermengd met stemmen uit de context .
Marco Prandoni s proefschrift Een
mozaiek van stemmen is een intertekstuele
studie naar Vondels Gysbreght van Aemstel.
Zonder het boek daarmee een `nieuw-historisch' stempel op to drukken, zou ik het een
`dodengesprek' willen noemen . Onder meer
Vondel, Vergilius, de Neolatijnse dramaschrijvers, de vos Reynaert en de schelm
Lazarillo schreeuwen erin om bet hardst .
Prominent aanwezig zijn ook eerdere Gijsbreght-onderzoekers . Deze worden gebruikt,
aangescherpt en weerlegd door het geluid
dat in dit boek de boventoon voert : de stem
van Marco Prandoni . Innemend, vurig en
meeslepend laat deze op iedere pagina zijn
sporen na. In Prandoni's levendige verteltrant is zijn veelzijdige achtergrond als
neerlandicus, classicus en Italiaan hoorbaar:
niet alleen door de deskundige toon, maar
zeker ook vanwege de passionele, mediter-
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rane klank ervan . Prandoni's beeldende en
meeslepende vertelwijze deed me regelmatig denken aan Vondels barokke pen ; een
overeenkomst die Prandoni's onbetwistbare
liefde voor Vondel alleen maar onderstreept .
De wrige stem kent zijn keerzijde : Prandonis perkeloze enthousiasme en oog voor
detail gaan sours ten koste van een heldere
focus en structuur . Het boek begint met
een inleiding die een imposant spectrum
aan thema's aansnijdt : de populariteit en
actualiteit van Gysbreght, genre-indelingen,
genderrepresentatie, intertekstualiteit,
narrativiteit, verbeelding, opvoeringspraktijken, receptiegeschiedenis, handelende
subjecten . .. In deze veelheid aan informatie
dreigt Prandoni's belangrijkste boodschap to
verdrinken : zijn studie handelt over `de rijk
geschakeerde intertekstuele velden die ( . . .)
bij het aanschouwen/lezen van de Gysbreght
geactualiseerd kunnen worden' . (13) Het
rijke karakter van de inleiding creeert rommeligheid, maar past tegelijkertijd prachtig
bij Prandoni's visie op de Gysbreght als een
suggestieve, polyinterpretabele en veelzijdige tekst . Een tekst als deze verdient in
de ogen van de onderzoeker immers geen
dichtgetimmerde interpretaties die `de
gelaagdheid en meerstemmigheid van de
tragedie met haar complexe mechanismen
gladstrijken' . (118)
De scherpte waaraan bet de inleiding
regelmatig ontbreekt, karakteriseert het
eerste hoofdstuk juist bij uitstek . Prandoni
opent ijzersterk met een vergelijking tussen
Vondels Gysbreght en Vergilius' Aeneis . De
relatie tussen beide teksten is weliswaar al
veelvuldig gesignaleerd, maar wordt door
Prandoni opnieuw aangetoond in een zeer
diepgravende stilistische, narratieve en filologische analyse . Hij ontleedt met precisie de

'extreem verregaande vergiliaanse imitatio,
die hij op zijn karakteristiek beeldende wijze
een `wurgende inkadering' noemt . (31) De
aandacht voor de 'Vergiliaanse filologie' in
Vondels tijd vergroot de zeggingskracht van
zijn analyse en stellingname.
In het tweede deel van het eerste hoofdstuk bespreekt Prandoni op even nauwkeurige wijze de `subtiele, haast ongemerkte
variaties' (67) die Vondel op het voorbeeld
aanbrengt en waarmee hij de Aeneis'van
binnenuit' (62) transformeert . Het zijn de
subtiele verschillen die in Prandoni's ogen
het meest betekenisvol zijn en de specifieke
aard van Vondels tekst bepalen : de aanpassingen maken Gysbreght een bekwaam strateeg en de Amsterdammers een moedig yolk .
Prandoni's eerste hoofdstuk last overtuigend
zien hoe de analyse en interpretatie van
intertekstualiteit het inzicht in de betekenisproductie van een tekst vergroot .
Het tweede hoofdstuk plaatst de Gysbreght opnieuw in het licht van de Aeneis . In
dit hoofdstuk vergelijkt Prandoni de spion
Vosmeer met Zijn Vergiliaanse antecedent
Sinon . Wederom legt hij op secure wijze
de betekenisvolle verschillen tussen beide
teksten bloot: waar Sinon zich nobel presenteert, heeft Vondel zowel het voorkomen
als de list van de bedrieger teruggebracht
tot `een zuiver menselijke dimensie'. (81)
Prandoni betoogt dat het optreden van
Vosmeer parallellen vertoont met dat van
schelmen in vroegmoderne romans en dat
van de listige vos Reynaert. Zoals Prandoni
in zijn inleiding benadrukt, gaat hij er niet
vanuit dat kijkers en lezers alle intertekstuele verbanden legden die in zijn boek
ter sprake komen: `Laten we zeggen dat ik
een maximaal potentieel aan intertekstuele
relaties heb proberen to traceren die volgens
- VooYs

mij voor een zeventiende-eeuwer wel activeerbaar waren : (23) Prandoni laat zien dat
de parallel tussen Gysbreght en bijvoorbeeld
de schelmenromans to mobiliseren was : de
vertelwij2e, het karakter en de bedoelingen
van Gysbreght en de schelmen vertonen treffende overeenkomsten .
In het vierde hoofdstuk over Badeloch,
Gysbreghts echtgenote, is Prandoni op dit
punt minder overtuigend . Prandoni trekt
hier een imposant blik interteksten open
en beargumenteert de activeerbaarheid van
de parallellen minder uitvoerig . Ook in het
derde hoofdstuk ligt de focus helaas niet
primair op de diepgaande bespreking van
intertekstuele relaties . Het hoofdstuk is in
mijn ogen een buitenbeentje : dit deel stelt
niet de intertekstualiteit centraal, maar
eer en bloedverwantschap als motieven
in de Gysbreght. Hoewel in de bespreking
diverse parallellen met onder meer Vergilius'
pretekst worden getrokken, ontbreekt bier
de gedetailleerde en scherpe analyse van
intertekstualiteit uit de eerste twee hoofdstukken. In deze analyse ligt mijns inziens
Prandonis grootste kracht en verdienste .
Ook buiten de hoogtepunten om blijft
Prandoni echter een meeslepend en geloofwaardig verteller. Hij voert de lezer mee
in zijn prachtige verbeeldingswereld, en
overlaadt hem daar met prikkelende suggesties en boeiende visies . De retorische kracht
maakt Prandoni's boek tot een fantastische
discussiepartner, maar ook een uiterst
gevaarlijke : wie niet oppast, laat zich zonder
tegenstribbelen inpalmen . Het gebeurde mij
in het vierde hoofdstuk over Badeloch . Prandoni's retoriek komt tot een climax als hij
Vondels dens ex machina Rafa~l in de laatste
paragraaf als een eigen dens ex machina ten
tonele voert :
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De bovennatuurli}'ke inmen ging,
buiten de menselil'ke discussieruimte
our herstelt de vrouwenstem in
haar waardigheid en verleent haar
de goddels)ke bezegehng . De naar de
mar es edwon en stem wordt weer i n
het midden gaPlaatst . Deze `goddeliJ'ke
goedkeuring' heeft een bevril'dende
werking aP Badeloch . Daardoor groeit
ze definitief boven haar genre en
enderintertekst uit een intertekst
waaraan ze zich al onvermoeibaar had
Proberen to ontworstelen . 148

Wie kan mij kwalijk nemen dat ik, meegesleept door dit gloedvolle betoog, niet eens
merkte dat Prandoni de vergoddelijking van
Badeloch al to zeer overdrijft?
Het slothoofdstuk presenteert een
overkoepelde beschouwing op de Gysbreght.
Prandoni doet afstand van een confessionele
lezing door zowel katholieke als antipaapse
interpretaties to verwerpen . In zijn ogen
krijgen de zeventiende-eeuwse Amsterdammers met Gysbreghts vertrek aan het einde
van de tragedie `de boodschap dat men tot
grote (zelf)opofferingen is geroepen om
de keten van wraak en haat to doorbreken,
vrede to bewerkstelligen en de weg naar de
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verzoening to plaveien : (182) Prandoni's
voorkeur voor een politieke lezing komt
onder meer voort uit een parallel tussen
Gysbreght en Willem van Oranje, bet hoofdpersonage uit Van Hogendorps Truer-spel,
die religieuze tolerantie voorstond . Hoe stimulerend Prandonis visie en argumentatie
ook, de coherente slotvisie doet de overtuiging dat de Gysbreght polyinterpretabel en
gelaagd is enigszins tekort . Of moeten we
het feit dat de Gysbreght zowel het object is
van overkoepelende visies als van deelanalyses juist beschouwen als een bewijs van zijn
meerstemmigheid?
De stemmen in Prandoni's boek zijn zo
groot in aantal, dat de lezer ze sours nauwelijks tot een samenhangend mozaiek
kan combineren . De vruchtbare visies, de
retorische hoogstandjes en het meeslepende
enthousiasme maken Prandoni echter een
zeldzaam prikkelende discussiepartner. Voor
iedereen die onze klassieker liefheeft, is
dit boek een genot. Voor de rest zal het een
begin zijn van een weergaloze liefde .
Feike Dietz
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Daarom : poezie

Overal ter wereld wordt er volop gedicht en
toch horen we telkens weer dat de poeziekunst op sterven na dood is . Daar wringt natuurlijk jets . Zij die de marginale positie van
de poezie benadrukken perken haar veelal in
tot een selecte groep van `echte' of `serieuze'
poetische teksten, en verwijzen daarmee
zonder pardon volledige (sub)genres en -culturen naar de prullenmand . Zo bekeken is het
met de poezie al gauw slecht gesteld . Maar
een tegenovergestelde houding is niet per se
veel meer verrijkend . Wanneer er tussen de
waarde en het belang van al die duizenden
cultuuruitingen die vallen onder de noemer
poezie Been onderscheid meer gemaakt zou
worden, zou dat een miskenning zijn van de
diversiteit van het poetische weld . Een middenweg lijkt daarom ideaal, maar dat roept
dan wel meteen de vraag op hoe die middenweg er dan uit zou zien en waar de accenten
zouden moeten of kunnen liggen .
Een interessant antwoord op deze vraag
biedt het pas uitgekomen boek Oneigenlijk gebruik . Over de betekenis van poezie, van de in
Vlaanderen opgegroeide en geschoolde, maar
tegenwoordig in Utrecht werkende hoogleraar moderne Nederlandse letterkunde Geert
Buelens, die tevens naam maakte als dichter
en essayist . In de inleiding van het boek stelt
Buelens het spanningsveld aan de orde dat er
- VooYs

bestaat tussen `het instantplezier dat je aan
kunst kunt beleven' en `het uitgestelde, maar
niettemin bestaande plezier dat je overvalt
wanneer je ergens door studie en onderzoek
meer over begint to weten : (11) Dat spanningsveld blijkt ook to slaan op de tweedeling
die ik hierboven schetste : de poezie van/voor
iedereen versus de poezie van/voor weinigen .
Deze tweedeling komt door het hele boek
regelmatig terug . Buelens neemt daarbij zelf
voortdurend de middenpositie in, opvallend
genoeg zonder daarbij to belanden in de valkuil van het `enerzijds, anderzijds'-ritme .
Oneigenlijkgebruik behandelt een bijzonder breed scala aan onderwerpen, varierend
van het gebruik van koppeltekens door
dichteres Emily Dickinson tot de rol die de
freejazz speelde voor de Amerikaanse burgerrechtenbeweging . De algemene noemer is
echter in alle gevallen (de betekenis van)
poezie, waarbij die term gelezen moet worden
in de brede definitie van het oneigenlijke, onalledaagse gebruik van taal, die Buelens zelf
van tevoren geeft (17-18) en die ook terugkomt in de titel van het boek . Bijna alle essays
verschenen al eens eerder, maar zijn hier min
of meer thematisch bijeengebracht in twee
afzonderlijke delen, voorafgegaan door een
inleiding die dat thematische leader schetst .
Verwijzend naar de metaforiek van Wittgenstein (over taal als spel) onderscheidt Buelens
de twee delen als volgt : deel een gaat over
het speelveld en het spel, deel twee gaat over
de spelers . (25) Daaraan zou ik nog willen
toevoegen dat het eerste deel meer poeticaal
en persoonlijk van acrd is, terwijl het tweede
deel wat academischer is .
Het meest poeticale is misschien wel het
eerste essay van deal ~~n, `Gevallen van de
wergild', dat eindigt met een regekecht poeticaal program. Buelens geeft daarin aan dat
hij op zoek is naar een poezie
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[due geen angst heeft voor haar eigen

tiJ'd > maar toch ook niet in modieus >
Pseudofuturistisch gedaas vervalt ;
. . . poezie die haar eigen onrust,
onzekerheid en ideologische geladenheid
cultiveert en tot Poetische lucht- en
gasbellen oP blaast •~ . . . Poezie kortom >
die geen zelfcensuur toePast, geen
verraad Pleegt aan het leven maar in
alle betekenissen van de woorden van de
wereld gevallen is . 39-40

Het lezen van die woorden bevestigde voor
mij dat de poezie nog steeds een interessant
discussieonderwerp is, en dat het uitspreken
van een vernieuwende poetica anno 2008 nog
altijd kan .
Een openingsessay als dit wekt misschien
de indruk dat Buelens' agenda volledig dichtgetimmerd zit. Maar niets is minder waar.
Aan het begin van deel twee gaat hij uitgebreid in op de `plattelandspoezie' van Guido
Gezelle en H .H . ter Ballet . Met name de eerste
is, met zijn sterke nadruk op de christelijke
moraal, niet per se een voorbeeld van Buelens' ideate poezie . Dat maakt hem echter niet
minder interessant vanuit het perspectief van
de bestuderende lezer die Buelens is . Hiermee
raken we ook aan bet thema van het laatste
essay van de bundel, `Mijn huistaak is mijn
spat - mijn spel is mijn huistaak', waarin nogmaals ingegaan wordt op hit in de inleiding
geschetste spanningsveld . Het gaat daarbij
om hat fenomeen dat voor veal essayisten en
literatuurwetenschappers hat plezier van de
tekst joist ligt in hat fait dat je zoveel interessants over de tekst kunt schrijven, en minder
in de eerste intuitieve kennismaking met de
tekst .
Het samengaan van openheid en stelligheid maakt Oneigenlijk gebruik zonder
meer tot een zeer lezenswaardig boek . Ik zal
proberen dit iets concreter to maken met een
voorbeeld. In hit essay `Imagoprobleem, zei
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u?' gaat hit om de politieke relevantie van
poezie . Onder verwijzing naar de dichterspraktijken van Osama Bin Laden en Radovan
Karadzic laat Buelens zien dat die politieke rot
van poezie nog altijd bestaat . Daarbij last hij
er echter geen twijfel over bestaan dat dit nou
niet noodzakelijk de plek is waar we de poezie
hat liefste zien, net zo goad als ook de rot van
de poezie als de vertegenwoordiger van hat
Goede en de beschermer van de onderdrukten weinig uithaalt . De oplossing volgt aan
hat slot :
Misschien moat het nl. het genre
van de Poezie IN dat debacle maar
zonder valse schaamte in ziJn eigen
voordeel draaien en zich sPecialiseren
i n de mislukkmg . Het Sedicht zoo zich
verder kunnen ontwikkelen tot het
medium biJ' uitstek om de retoriek
van woordzwendelaars en andere
PraatJ'esmakers to onderzoeken. 59

Hier staat een duidelijk en concreet voorstel
voor de poezie, dat zich niet direct laat plaatsen binnen de traditionele structuren die we
met hat genre associeren, en dat die structuren dus door zijn stelligheid joist opengooit .
In deal twee gebeurt dat opengooien
vooral door de verkenning van terreinen
waar de poeziekritiek zich traditioneel verre
van houdt . Onder meer in `Wilde vrouwen
kennen geen blues' en `Hat gezongen dagblad' werpt Buelens zich op songteksten, een
veal to vaak vergeten categorie binnen de
moderne letterkundebestudering . Dat levert
boeiende resultaten op, bijvoorbeeld over
feministische tendensen in de teksten van de
zogenaamde bluesqueens, die actief waxen
v6or de Tweede Wereldoorlog, (188-190) of
over de manier waarop topical songs, nummers geschreven naar aanleiding van concrete
historische gebeurtenissen of ontwikkelingen, de geschiedenis made vormgeven . (253)

En zelfs de veelal woordeloze freejazz krijgt
een eigen bespreking, waarin wederom bet
vermogen tot verandering centraal staat,
ditmaal vertolkt door de anarchie van de
freejazz tegenover de 'subtiele harmonie en
ritmes' van de gewone jazz, die ten tijde van
haar verschijnen gemeengoed waxen . (221)
Gedurende het hele boek combineert
Buelens deze aandacht voor nieuwe onderwerpen en verfrissende methodes met een
al even zo frisse en vlotte schrijfstijl . Daarbij
vindt de lezer zinnen als 'Ja, natuurlijk zijn
er grenzen . Maar ook wij moeten de dag
doorkomen. En de nacht' (125) en 'Liep ik die
dag door het museum en besloot ik dat ik bet
wel zo ongeveer had gehad met die moderne
kunst' . (9) De omschrijving van Bob Dylan als
'twintigjarige buitenlul uit de Midwest' (249)
hoort in hetzelfde rijtje thuis . Het boek krijgt
hierdoor een snort lichtheid, zonder dat de
emst gemaskeerd of weggewuifd wordt . Van

de lezer wordt ook iveldegelijk een inspanning
verwacht, alleen staat die inspanning nooit
het plezier in de weg. Ook dat vormt een rode
draad van het boek .
De combinatie van openheid en stelligheid, vrolijkheid en een serieuze benadering,
maakt van Oneigenlijkgebruik als vanzelf een
prettig leesbaar boek . Hier spreekt iemand
die jets to vertellen heeft, en die dat jets ook
nog eens heel goed kan verwoorden . Daar
komt dan nog bij dat Buelens ook inhoudelijk
vernieuwende wegen inslaat . Na het lezen
van dit boek is bet derhalve hoegenaamd onmogelijk om nog pessimistisch to zijn over de
poezie . Geert Buelens toont zich hiermee een
waardig verdediger van bet genre, dat mede
dankzij hem nog zeker een aantal eeuwen
mee kan.
No Nieuwenhuis

Advertentie

Oneigenlijkgebruik is een boek over hongersnood in Brugge
en Europese landbouwhervormingen, over rampberichten en
oorlogspropaganda, over eenzaamheid en gedachtestreepjes,
over freejazz en popmuziek, over de druk van de geschiedenis
en de vrijheid van de toekomst, over oerkreten en protestlied1'es, over~'ote gevoelens en kleine woorden, over The Singing
Detective en `one minute man', over taalplezier en de grenzen

van her begrijpelijke, over het lichaam dat spreekt, zings en
liI'dt. En altijd opnieuw over poezie .

man, zou ongetwijfeld bijzonder ingenomen
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Al ben ik duister, 'k zet me glanzend
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zijn met bet ietwat elitaire karakter van die
reeks (met bijbehorend prijskaartje) en de in
totaal tientallen pagina's pure leegte .
Natuurlijk, de beide delen zijn prachtig

vormgegeven. In de bundel Substrata zijn

prachtige afbeeldingen opgenomen van Leo
Marfurt die wat mij betreft de toon van de
gedichten uitstekend weten to treffen. En

s .1n,Ir 11 r. T!

natuurlijk, de gedichten van de Vlaming zijn
Karel van de Woestijne
Verzameld dichtwerk . deel I (Iyrische
poezie) & deel II (epische poezie),
bezorgd door A .M . Musschoot et . al .
Tielt (Lannoo) 2007 (Deltareeks)
762 & 529 pagina's
€ 49,95 & € 49.95
ISBN 978-90-209-6760-9

`neem dan dit pijnlijk boek ;
wil deze verzen lezen' : ode
aan Karel van de Woestijne

het meer dan waard opnieuw uitgegeven
to worden . Dit neemt echter niet weg dat
met deze uitgave de Deltareeks weliswaar
voldaan heeft aan haar doelstelling dat'[d]e
belangrijkste werken uit de oudere Nederlandse letterkunde permanent beschikbaar
[moeten] zijn', maar toegankelijk zijn ze
daarmee nog niet meteen . De literair-historische situering van Karel van de Woestijne
en zijn poezie is niet overdadig . De informatie die achterin bet tweede deel per gedicht

De eer die Karel van de Woestijne (1878-

of cyclus gegeven wordt is vaak nuttig en

1929) heeft ontvangen en nog ontvangt

informatief en roept om meer . Zeker het

staat in schril contrast met de eenzaamheid,

tweede deel, waarin de epische poezie is

de mismoedigheid, de vermoeidheid en

opgenomen, blijft regelmatig onderbelicht .

het Teed dat uit de meeste van zijn verzen

Zoals de editeurs in de uideiding aangeven

spreekt : `De kanker van mijn aangezicht/

is deze uitgave de eerste waarin alle epische

Straalt als de liefde en maakt mijn vijand

dichtwerken van Van de Woestijne tezamen

rijk: A1 toen de dichter in 1928 vijftig werd

zijn gebundeld: dit had me dan ook een mooi

zo leren we uit de bijdrage van Geert Buelens

moment geleken al die epische werken van

aan A1 hen ik duister, werd hem een eerbe-

een funk leader to voorzien dat de lezer een

toon geschonken dat nauwelijks denkbaar is .

eind op weg helpt . Bij elk gedicht is nu wel

En nu, zo'n 130 jaar na zijn geboorte, wordt

enige uideg opgenomen, maar vaak niet

zijn verzameld dichtwerk uitgegeven in de

meer dan een korte samenvatting en enkele

Deltareeks .

opvallende kenmerken : onvoldoende om als

Een grotere blijk van waardering voor

leeswijzer to dienen . Door dit gemis moet de

een literator is al niet denkbaar . Een betere

lezer van Van de Woestijnes epische gedich-

verzekering van canonisering dan maar

ten, wil hij deze zonder problemen kunnen

liefst twee delen in de Deltareeks is immers

begrijpen, plaatsen en waarderen, beschik-

niet mogelijk . En Van de Woestijne, niet

ken over voldoende kennis van de poezie-

voor niets bekend als decadent, een gegoed

conventies aan bet begin van de twintigste
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eeuw, tevens een meer dan ruime kennis
hebben van de Griekse mythologie waarop
vrijwel alle epische gedichten gebaseerd zijn
en daarbij bekend zijn met het taaleigen
van de dichter dat niet vrij is van Vlaamse
woorden en uitdrukkingen . Ondanks een
prachtige vormgeving maakt dit bet lezen
van juist de minder bekende werken van Van
de Woestijne niet bepaald laagdrempelig.
Gelukkig verscheen eveneens in 2007
de essaybundel A1 ben ik duister, `k zet me
glanzend uit bij de Historische Uitgeverij .
Deze bundel wordt op de achterkant gepresenteerd als `een onontbeerlijke leeswijzer'
bij het Uerzameld Werk van Van de Woestijne .
Alle aspecten van de dichter worden erin
belicht : zijn werk, zijn omgeving, de dichter
als historische figuur. . . En inderdaad, een
gebrek aan invalshoeken is deze essaybundel
niet to verwijten . In welke andere bundel
leren we over de bestudering van zonnemythen in de negentiende eeuw, de mensen
achter de Duitse censuur in de Eerste Wereldoorlog en de literatuurwetenschap van
Paul de Man? En over Karel van de Woestijne natuurlijk .
Mijn gedachten na bet lezen van elk
afzonderlijk essay waren steeds nagenoeg
hetzelfde. Wat een boeiend en goed geschreven essay, en wat gaat bet weinig over Van
de Woestijne . Laat dit een tik gechargeerd
zijn : natuurlijk komt de dichter zelf in veel
facetten naar voren . Toch lijkt bet vooral
een essaybundel to zijn waarin atom erkende
namen (Jurgen Pieters, Paul Claes) mogen
doen wat ze normaliter ook al deden, maar
dan aan de hand van het werk van Karel
van de Woestijne . Dirk De Geest blijkt een
uitstekende close-reader (met freudiaanse
trekjes), maar het feit dat hij ellce Hank,
elke komma in bet bekende sonnet `Wijding
- VooYs

aan mijn vader' van een betekenis weet to
voorzien leert ons bijzonder weinig over de
andere poezie, en, wat erger is : ook niet veel
over bet befaamde sonnet zelf, want met
een verrassende of spannende interpretatie
komt De Geest niet .
De bijdragen van Anne Marie Musschoot,
Peter Theunynck en Geert Buelens zijn
reconstructies van enkele perioden uit bet
leven van de dichter en geven inkijkjes in de
omstandigheden van de historische persoon
Van de Woestijne . Spijtig hierbij is wel dat de
bijdrage van Theunynck, nota bene de schrijver van Van de Woestijnes biografie die over
enkele jaren moet verschijnen, niet meer
is dan een bijzonder rijk gedocumenteerde
maar volstrekt onnavolgbare reconstructie
van de omgang van de dichter met de Duitse
censuur. Dat de auteur niet in staat is met
al het tot zijn beschikking zijnde materiaal
een goed leesbaar verhaal to vertellen is nog
geen groot probleem : erger vind ik het dat
hij zonder meer meent een moreel oordeel to
moeten vellen over bet handelen van Van de
Woestijne in de Eerste Wereldoorlog .
Nog het meest in aanmerking voor'leeswijzer' komt de bijdrage van Hans Groenewegen . Hij bespreekt en interpreteert de in
het oeuvre van Van de Woestijne wat afwijkende bundel Substrata zonder lezing van de
gedichten overbodig to maken . Groenewegen
heeft verstand van poezie en een uitstekende pen en dat bewijst hij bier opnieuw .
In zijn interpretatie van de bundel komt hij
tot uitspraken die het gehele oeuvre van de
dichter aangaan : Groenewegen is in staat in
twintig bladzijden de karakteristieken van
het dichterschap van Van de Woestijne bloot
to leggen en aan to geven waarom de bundel
Substrata daarin een sleutelpositie inneemt .
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Ook de bijdrage van Jacob Groot is
absoluut de moeite waard . Geen napluizing
van de geschiedenis bij hem, of een formele,
verantwoorde analyse, maar pure erotiek.
In een prachtig geschreven essay leest Groot
de poezie van Van de Woestijne op een
erotische wijze en haalt allerhande tekstuele
verwijzingen naar boven - to beginnen bij de
dichtregels die de titel van de essaybundel
vormen - die benadrukken hoezeer seksualiteit bij Van de Woestijne een rol speelt .
Zonder de gedichten to willen reduceren
tot seks laat Groot zien dat deze lezing heel
gced mogelijk is en hij doet dat met bijzonder enthousiasme . Zowel bij Groenewegen
als bij Groot geldt dat het lezen van hun
essays sours fijner is dan het lezen van de
po~zie waar ze over gaan, zonder daarmee
de poezie tekort to willen doen .
Voor de meeste bijdragen in de bundel
geldt zoals gezegd: ze zijn informatief en
helder maar je kunt je afvragen voor wie ze
flu eigenlijk geschreven zijn . Wat moet een
beginnende Van de Woestijne-lezer met
een gedetailleerd onderzoek naar mystieke
aspeden in een bepaald gedicht, zoals Hans
Vandevoorde ons voorschotelt? En wat moet
de wetenschappelijke collega met de bijdrage van Leo Jansen, die in enkele pagina's
in zeer grove trekken de visie van Van de
Wcestijne op aard en wezen van de poezie
schetst? Om als leeswijzer bij het Uerzameld
Week to dienen zijn de bijdragen in ieder
geval to particulier : veeleer zijn het interessante wetenswaardigheden voor de doorgewinterde Van de Woestijne-liefhebber . Wie
bij het lezen van de epische gedichten wel
een handreiking kan gebruiken zal die in
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deze bundel, net zo min als in bet Uerzameld
dichtwerk vinden . Alleen de bijdrage van Paul
Claes biedt wat aanknopingspunten bij het
lezen van bet epische werk, maar verder dan
een interpretatie van bet motief 'zon' gaat
ook Claes niet .
Het zou absoluut onterecht zijn our to
beweren dat Karel van de Woestijne als
dichter tekort wordt gedaan . Er is aandacht
voor zijn werk, bet wordt geediteerd, er
wordt over geschreven . De vraag is alleen of
zijn dichtwerk met de recente uitgaven een
breder publiek zal krijgen dan tot nu toe
bet geval was . De editie is prachtig maar de
gedichten van Van de Woestijne zullen vermoedelijk voor veel lezers enkele drempels
bevatten die door de woord- en tekstverklaringen van de editeurs niet volledig weggenomen worden ; de essaybundel is goed
geschreven en geeft interessante inkijkjes
in enkele aspecten van zowel het dichtwerk als de historische persoon van Van de
Woestijne, maar voor de lezer die niet op de
hoogte is van de dichter en zijn werk en tijd
blijven bet particuliere inzoomingen zonder
noemenswaardige relevantie voor de lectuur
van zijn werk . Ook de in de essaybundel opgenomen brieven aan Emmanuel de Born en
de foto's van Van de Woestijne zijn aardige
toevoegingen voor liefhebbers van het werk
van de Vlaming maar ook niet meer dan dat .
Het lezerspubliek dat in deze dagen Karel
van de Woestijne wil eren heeft zodoende
de beschikking over veel meer materiaal dan
in 1928 ; of dat publiek ook groter is, is de
vraag.
Jaap Faber
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Interdisciplinaxity is a magic word for
contemporary academia; Boundaries
must be crossed and academic fields
renewed . In their respective histories,
Yooys, magazine for literature and Blik,
magazine for audiovisual culture have
never given much credence to strict
borders : both the literary and the
audiovisual worlds are given a broad
interpretation.
Hence, the double issue in your hands,
born of a collaboration between the two
magazines, was not cooked up to be
fashionable, but emerged from the wish
to continually explore and enquire our
own' domains . The field of literature can
not be seen as separate from `the visual',
as Ernst van Alphen's contribution shows .
Conversely, studies of visual culture have
been mindful of `the word' ever since
the linguistic turn, as Lizzy van Winsen's
article makes clear. The awareness that
the two fields are not separate entities
but have all kinds of - often unexpected
- interfaces is what brought the two
editorial staffs together.
Whereas Yooys andBlikare convinced
of the co-dependence of our two fields
and of the necessity to make connections,
this will perhaps not be self-evident to
all our readers . Therefore an important
objective of this issue is to give readers of
Yooys and Blik a taste of `the other' field . To
broaden our readers' horizons more than
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usual we have incorporated a diverse
range of subjects . Yooys-subscribers will
be as surprised by Joost Broeren's article
on abusive subtitling as Blik-subscribers
will be by Feike Dietz's guide to earlymodern emblems .
The combination of word and image

has encouraged our authors to write
inspiring and surprising contributions .
For instance, Jan Baetens argues that
photographs - seen as the most static
of media - can contain a great deal of
narrativity.RoosBrekelemanswrites about
the novelisation : turning films into books .
Furthermore, there is plenty of attention
paid to the literary word image-genre par

excellence: the comicbook and graphic
novel .
National
comic-connoisseur
joost Pollmann deals with (feminine)
autobiographism in comicbooks, while
Ingrid van Osch investigates traumatic
memory in Art Spiegelman's graphic
novels . As you have come to expect from
us, we also offer interviews with, and
personal confessions by, eminent names
from the world of words and images .
The interplay of words and images
is perhaps most clearly captured in the
illustrations that accompany our various
articles and the design of the magazine .
Thus, we hope to translate our love for
the rich borderland of literature and
visual culture for you when reading, and
looking at, this issue .

Onder invloed van een oprukkende beeldcultuur is binnen de letterkunde en
literaiuurwetenschap een groeiende belangstelling ontstaan voor wat men 'woord en
beeld'-relaties noemt . Deze aandacht voor diverse combinaties en interacties tussen
woord en beeld lijkt een poging to zijn om de veronderstelde marginalisering van schriften leescultuur als gevolg van de dominante beeldcultuur tegen to gaan . Er wordt zo een
poging gedaan om de verleidelijkheid van het beeld to verschuiven naar woord en tekst .
De impliciete stelling lijkt to zijn dat talige bouwsels net zo aantrekkelijk kunnen zijn
als beelden, dat ze niet zozeer in oppositie, maar in nauwe verwantschap met beelden
gezien moeten worden . Het aloude artistieke programma van ut pictura poesis lijkt flu de
inspiratie to vormen voor deze recente academische aandacht voor samenstellingen van
woord en beeld .
De woord/beeld-relaties die dan gewoonlijk onder de loep genomen worden
zijn die van illustraties in boeken, beeldgedichten, concrete poezie, en het'populaire'
medium strips . Steeds weer gaat het dus om letterlijke combinaties van woord en beeld,
of om presentaties van de tekst als beeld . Hoe interessant deze fenomenen ook zijn, ze
zijn binnen het hele culiurele domein betrekkelijk marginaal. Met uitzondering van
het stripmedium kunnen ze maar moeilijk het woord een minder competitieve plaats
ten opzichte van het beeld geven . De verstrengeling van woord en beeld hoeft echter
helemaal niet in dit snort letterlijke, materiele manifestaties gezocht to warden . Het
visuele beeld is namelijk al op een veel fundamentelere wijze met het woord verbonden .
Taal geeft immers aanleiding tot visualisering. Het beeld schuilt al in het woord . Wanneer
we een roman of een gedicht lezen ontstaan er zogenaamde mentale beelden Het zijn
met name beschrijvingen die aanleiding geven tot visualisering . De intensiteit van die
beelden hangt natuurlijk of van het snort beschrijving . Een simpele lijst van voorwerpen
zal slechts aanleiding geven tot rudimentaire beelden Maar een beschrijving die
uitvoerig stilstaat bij hoe Ben personage, Ben vertrek of Ben landschap Bruit ziet, zal bij de
lezer uitgewerkte, intense beelden oproepen . Het werk van bijvoarbeeld Marcel Proust
heeft de reputatie consequent gebruik to maken van deze visualiserende kracht van bet
woord.'
In Ben kritische traditie waarin men vooral op zoek is naar de betekenis van Ben
literaire tekst, wordt deze visualisering op basis van bet geschreven woord gewoonlijk
l

Voor een lezing van Prousts werk die consequent op de visualiteit van ziJjn taal is gericht, zie Bal 1997 .

verwaarloosd . Visualisering is zeer subjectief : bij iedere individuele lezer zal een
ander beeld ontstaan . En de visualiteit van het woord is onstabiel en weinig gedefinieerd .
Daarom zouden wij er in onze interpretatie van literatuur geen rekening mee kunnen
en hoeven houden . Toch is het juist op de eerste plaats, zo zal ik beargumenteren, de
visualiteit van taal waardoor de lezer affectief wordt geraakt .
Wat ik hiermee bedoel zal ik illustreren aan de hand van een geval van visualisering
dat niet tot een mentaal beeld, maar tot een materieel beeld leidde . Het gaat mij nu
echter om het belang van visualisering, de behoefte of wellicht noodzaak daartoe ; niet
om de verschillen tussen een mentale of een materiele voorstelling . In een discussie
over de hedendaagse visuele cultuur weerspreekt de Nederlandse kunstenaar Ronald
Ophuis de neiging van zijn gesprekspartners om beelden to reduceren tot de informatie
die zij verschaffen . Ophuis stelt voor het beeld vanuit een meer psychologisch oogpunt
to benaderen . Hij vertelt daarop een anekdote uit zijn eigen leven . Toen hij drie was
overleed zijn broer . Dat was voor hem later een totaal abstracte gebeurtenis . Hij had
namelijk geen herinneringen of mentale beelden van zijn broer. Jong als hij was had hij
zijn broer nooit echt gekend . Dus wat hij vervolgens deed was enkele tekeningen van
zijn broer maken op basis waarvan het mogelijk was om iets bij het verlies van zijn broer
to voelen . Deze beelden waren volledig fictioneel : hij had zijn broer niet gekend, dus
het was ook niet goed mogelijk om in die tekeningen een gelijkenis na to streven . Ook al
bevatten deze tekeningen Been informatie over hoe zijn broer Bruit gezien had, ze waren
wel degelijk in staat om gevoelens van verdriet bij hem op to roepen, zelfs wanneer hij
helemaal niet bedroefd wilde zijn .
Dit voorbeeld suggereert op de eerste plaats dat visuele beelden niet alleen op
basis van inhoud of betekenis functioneren . Ze zijn ook onmisbaar in het oproepen en
verwerken van gevoelens . Visualiseringen hebben dit affectieve vermogen omdat ze Ben
concreetheid of 'ingevuldheid' hebben die de propositionele inhoud van taal of kennis
niet heeft: die is eerder conceptueel en daarmee abstract en generaliserend . Maar er
valt meer to concluderen op basis van dit voorbeeld . Ophuis had zijn broer verloren en
volgens de conventionele moraal zou het verlies van Ben familielid je verdrietig moeten
maken. De morele conclusie, geimpliceerd door deze narratieve gebeurtenis, is echter van
weinig gewicht wanneer deze moraal niet door gevoel wordt vergezeld, wanneer hij niet
gevoeld wordt . Wanneer deze morele conclusie alleen het gevolg is van Ben conventionele
logica, wordt hij op hetzelfde moment dat hij wordt bereikt al ondermijnd .
Volgens Ophuis' voorbeeld hebben we de concreetheid van visualisering nodig
om morele standpunten van substantie to voorzien, ze to voelen . Deze emotionele
substantie is het gevolg van affecten die door de concreetheid van visuele beelden
worden overgedragen. Die visuele kwaliteit hoeft helemaal niet materieel, of letterlijk
visueel to zijn . Deze kan ook mentaal gerealiseerd worden zoals dat gebeurt tijdens
het lezen van literaire teksten wanneer deze sterke, evocatieve beschrijvingen hebben .
Ophuis benadrukt het belang van visualisering dan ook bij het lezen van literaire of
andersoortige teksten . Voor hem worden teksten alleen echt betekenisvol wanneer hij
zich er visuele beelden bij voor kan stellen . Wanneer hij Ben tekst leest moet hij beelden
zien . Het is alleen op basis van de visualiserende kracht van taal dat teksten hem iets
kunnen doen . Zonder visualisering zullen teksten natuurlijk wel betekenis hebben, maar
die betekenis is voor hem niet werkelijk'belichaamd' . Voor hem is de affectiviteit van
visualisering noodzakelijk om de conceptualiteit van betekenis invulling to geven .

Met dit voorbeeld wil ik niet suggereren dat visuele beelden, of ze flu mentaal

of materieel zijn, altijd affecten produceren en dat een narratieve weergave van een

gebeurtenis dat nooit zou doen . Er zijn talrijke beelden die geen aanleiding geven
tot een affectieve respons . Heel veel beelden zijn totaal conventioneel geworden, zijn

onderdeel van onze dagelijkse visuele omgeving . Zulke beelden hebben hun affectieve

werking verloren, wanneer ze die al ooit gehad hebben . Ook is dit argument niet beperkt
tot figuratieve visualiteit . Figuratieve beelden kunnen affectief zijn op grond van hun
visuele kenmerken, maar ook op basis van dat wat ze voorstellen (bijvoorbeeld geweld
of seks) . Maar nogmaals, dit gebeurt niet noodzakelijkerwijs of automatisch . Daar
komt nog bij dat abstracte beelden ook affectief kunnen zijn . Waar het mij echter om

gaat is dat de concreetheid van zowel mentale als materiele beelden zich onderscheidt
van de conceptuele natuur van taal . Dit aspect van taal ontbeert de concreetheid en
particulariteit van beelden, wat echter niet betekent dat taal als zodanig niet in staat is

affecten to genereren . In tegendeel : Wanneer talige uitdrukkingen gedefamiliariseerd zijn,
zoals dat vaak het geval is in literatuur, maar ook in advertenties, kan taal op basis van
betekenis eveneens affectief zijn .
De verwaarlozing van door taal geproduceerde visualiteit heeft to maken met bet

feit dat iedere visualisering er weer net even anders uit zal zien . Zoals Peter Schwenger
in zijn studie Fantasm and Fiction : On Textual Envisioning beargumenteert: 'Author
and reader share not a common visualisation but a common process of visualisation' .
(Schwenger 1999 : 4) Woorden op een pagina fungeren volgens hem als een snort
drempels, die eerder de productie van mentale beelden stimuleren dan dat ze deze

communiceren . De geevoceerde mentale beelden zijn zeker geen onveranderlijke,
afgeronde eenheden, zoals materiele beelden dat in principe wel zijn . Juist vanwege deze
productieve, evocatieve potentie van taal en tekst introduceert Christopher Collins in

Reading the Written Image (1991) bet onderscheid tussen enactive interpretation en critical
interpretation . Bij de eerstgenoemde worm van interpretatie gebruikt de lezer de tekst

als een instrument dat uitgevoerd moet worden . De tekst is dan to vergelijken met de
partituur van een muziekstuk . Bij kritische interpretatie is de tekst niet langer instrument
of partituur, maar object . In dat geval worden, volgens Collins, de opgeroepen mentale
beelden ondergeschikt gemaakt aan de abstract-propositionele betekenis van de taal . Of
sterker flog : de beelden worden actief onderdrukt of genegeerd .
Natuurlijk is bet zo dat kritische interpretatie in bepaalde gevallen wel degelijk

oog heeft voor beelden. Maar het gaat dan om een heel specifiek snort visualiteit. Het
snort beelden dat door kritische interpretatie wordt gezien zijn de tropen: metaforen,

metoniemen, allegorieen en andere vormen van figuurlijk taalgebruik . Tropen worden

echter onderworpen aan een retorische analyse waarna zij vervolgens toch weer tot een
abstract-propositionele betekenis zijn herleid . Op die manier zijn ze'vertaald' in het
vertoog waar kritische interpretatie bet best raad mee weet .

Voor Collins heeft de onderdrukking van mentale beelden in kritische interpretatie

een duidelijk aan to wijzen historische achtergrond . Het heeft volgens hem to maken met
de overgang van een orale cultuur naar een schrift- en leescultuur. In een orale cultuur
wordt talige performance consequent begeleid door visualiteit . Dat kan zijn door de
gebaren van de spreker of zanger, die nog eens illustreren of'aanzetteri wat in of met de
taal wordt gecommuniceerd . Of in kerken en kathedralen, waar de bijbelse verhalen die
vanaf de kansel worden verteld nog eens door glas-in-loodramen, schilderijen of

sculpturen worden geillustreerd . In zo'n orale cultuur fungeert visualiteit dus
steeds als een toespitsing op, of specificatie van, de oraal gecommuniceerde boodschap .
Dat verandert echter met de overgang naar een schriftcultuur . In de woorden van Collins :
As oral compositions became written texts and as hand-copied texts became printed
texts the cues to imagining became progressively more indeterminate and open . As
written copies became more numerous and the private solitary reader emerged into
history~ his
t psychic entity became liberated from the constraints of traditional oral
culture. 1991 :15
Deze'bevrijding' van de mentale beeldproductie met de opkomst van de individuele
lezer wordt echter als een gevaarlijke energie gezien die heel voorzichtig gehanteerd
moet worden . Volgens Collins is de opkomst van de kritische interpretatieve traditie van
de hermeneutiek to beschouwen als defensieve reactie op deze vrijgekomen energie van
mentale visualiteit :
Images, especially those contained m canonical texts both sacred and secular, could
not be left open to individual interpretation . A hermeneutocracY is the inevitable
institutional response to an expanded literacy and to the liberated subjectivity that
its imagery naturally engenders . 1991 :15
De hermeneutiek krijgt waste grond onder de voeten omdat het als kritische methode de
individueel opgeroepen mentale beelden negeert in haar zoektocht naar de juiste of ware
betekenis .
In zowel orale cultuur als schriftcultuur speelt visualiteit dus een cruciale rol .
Het verschil bestaat er echter uit dat in een orale cultuur de visualiteit perceptueel
is en door het fysieke oog wordt geabsarbeerd . In het geval van schriftcultuur is de
visualiteit imaginair en wordt deze door het mentale oog verwerkt . Een nog groter
verschil bestaat uit de functie die visualiteit in beide vormen van cultuur heeft : in de
arale cultuur disciplineert visualiteit de oraal verbreide boodschap . In de schriftcultuur
daarentegen opent visualiteit onvoorziene scenes en vergezichten, waardoor deze door
maatschappelijke instituties al gauw wordt gezien als een gevaarlijke energie die aan
banden moet worden gelegd .
Vanuit de hermeneutische traditie gezien, valt enactive interpretation niet serieus to
nemen omdat het impressionistisch, pre-reflexief, naief of esthetiserend zou zijn . (Collins
1999 :103) 'Geschreven beelderi leiden volgens die gedachtegang slechts tot ijdele, to
individuele visualiseringen, terwijl woarden of teksten juist idealiter ondubbelzinnig,
dat wil zeggen eenduidig zijn . De term `kritische afstand' is in deze context dan ook
veelzeggend : kritische interpretatie neemt afstand van al to individuele impressies die
Been gemeenschappelijke basis hebben . Omdat mentale beelden niet alleen individueel
maar ook nog eens meerduidig zijn, verdwijnen zij uit beeld wanneer een kritische
afstand wordt ingenomen .
De individualiteit van mentale beelden is echter niet to verwarren met de
meerduidigheid ervan . Beide warden in de kritische omgang met teksten als een
probleem ervaren, een probleem dat uit een wildgroei bestaat, een wildgroei die aan
banden gelegd moet warden . Maar ze hebben andere oorzaken en andere gevolgen . Ik

zal wat ik bedoel met de meerduidigheid van mentale beelden illusfreren aan de hand
van een voorbeeld waarbij het wederom om materiele in plaats van mentale beelden
gaat . Dat verschil is hierbij niet relevant . Echter, het voorbeeld betreft ook de combinatie
van woord met beeld, en de vraag of die combinatie tot inperking of juist uitbreiding van
betekenismogelijkheden voert .
In zijn studie Ursprung des deutschen Trauerspiels uit 1928 probeert Walter Benjamin
de dominant van de barok als troop en manier van denken to articuleren . Ook al behandelt
Benjamin de barok op het eerste gezicht als een specifieke periode binnen een specifieke
cultuur, namelijk de Duitse, de manier waarop hij barok analyseert is eerder (taal)
filosofisch en dus niet noodzakelijk aan historische of culturele grenzen gebonden .' Voor
Benjamin is de troop van de allegorie emblematisch voor de barok . Maar zijn visie op de
allegorie verschilt radicaal van hoe deze Binds de afgelopen twee eeuwen gedefinieerd is .
In die definities wordt de allegorie steevast tegenover bet symbool geplaatst . De allegorie
zou voor een algemeen concept of idee staan waarmee bet echter niet samenvalt . Het
symbool daarentegen zou een incarnatie of belichaming van de idee zijn . Bij de allegorie
zou sprake zijn van een kunstmatige substitutie, terwijl bij een symbool bet concept in
onze materiele wereld is 'afgedaald', waardoor we als lezer of toeschouwer bet teken niet
hoeven to interpreteren of vertalen, maar direct toegang hebben tot de betekenis ervan .
Het symbool zou daarom een totaliteit zijn die zich in een enkel moment openbaart . Met
de allegorie daarentegen zou altijd tijdsduur gemoeid zijn ; enerzijds omdat de allegorie
narratief van karakter is, anderzijds omdat de interpretatie ervan tijd vraagt . Het is met
name de kunstmatigheid van de substitutie, die de allegorie in een negatief daglicht stelt
tegenover het symbool dat een natuurlijke, organische belichaming van betekenis zou
zijn.
Vandaag de dag zijn we geneigd om deze voorstelling van de allegorie als niet meer
dan een voorstelling van een conventioneel tekensysteem to zien . Sinds de zogenaamde
linguistic turn is het immers gemeengoed geworden om ieder teken als arbitrair, als niet
natuurlijk to beschouwen . Het is de romantische visie op bet symbool als een directe
belichaming van het concept die nu als utopisch ideaal en dus als achterhaald geldt .
De originaliteit van Benjamin schuilt echter in zijn stelling dat de allegorie
niet tot een conventioneel tekensysteem valt to herleiden . Wanneer de allegorie als
een conventioneel tekensysteem opgevat wordt, dan zou dat betekenen dat er een
transpositie plaatsvindt van de allegorische betekenisdrager naar een allegorische
betekenis, van betekenaar naar betekende, of van beeld naar woord . Doordrongen als we
nog steeds zijn van de Platoonse traditie, wordt deze transpositie al gauw opgevat als de
toegang tot een hoger domein of ontologie ; van de materiele wereld van betekenisdragers
belanden we in de wereld van betekenis, van concepten en ideeen . Volgens Benjamin is
er bij de allegorie echter niet echt sprake van een zodanige transpositie . De allegorieen
die hij voor ogen heeft als de essentie van bet barokke, zijn zeventiende-eeuwse
emblemataboeken .
U kent ze wel, de zinnebeelden van bijvoorbeeld Jan Luiken of Jacob Cats . U zult
zeggen dat dit bij uitstek voorbeelden van een conventioneel tekensysteem zijn; bij
uitstek, omdat de overheveling van bet ene domein naar bet andere bier voor onze ogen
I

Dit maakt bet dan ook begriJPeliJ'k dat deze tekst als de theoretische bran van inspiratie f ungeert voor een van de meest
klassieke teksten over het postmodernisme in de beeldende kunst : Craig Owens' essay `The Allogoncal Impulse :
Toward a Theory of Postmodernism (Part 1)' .
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gedemonstreerd wordt als een omzetting van een beeld naar een tekst, of andersom :

van tekst naar beeld . We hoeven het beeld hier niet mentaal to realiseren, we krijgen het
er al bij, het staat al op het papier afgedrukt. Benjamin is echter gericht op een aspect

van deze emblemata dat de meeste mensen in hun metafysische honger naar betekenis

ontgaat. Zowel tekst als beeld bevatten to veel details en hebben de narratieve potentie
om allerlei verwikkelingen in gang to zetten, om ze nog moeiteloos naar het andere
domein to kunnen overbrengen. Wanneer we bijvoorbeeld een plaatje zien van een

vrouw in een klassiek gewaad met een blinddoek voor, een weegschaal in haar hand,
een boom op de achtergrond, naast een bankje om op uit to rusten, dan is het heel

makkelijk om de visuele betekenismogelijkheden van dit beeld in to dammen door het

iconografisch to lezen, als Vrouwe Justitia . Maar de rijkdom aan details biedt ook de
mogelijkheden van allerlei narratieve voorgeschiedenissen en ontwikkelingen . Het is dat
aspect van zowel beeld als tekst dat Benjamin bezighoudt . Hij ziet op beide niveaus een

wildgroei van relaties die het vervolgens onmogelijk maakt om nog de stap to zetten van
beeld of tekst naar betekenis . We blijven steken op het niveau van de betekenisdrager en

verliezen ons daarin. De productie van betekenis wordt daarmee uitgesteld . Met mentale
beelden opgeroepen door talige beschrijving is het eigenlijk niet anders gesteld . Mentale
beelden zijn barok in de zin van Benjamin omdat ze per definitie 'rijker', 'ingevulder', of
concreter zijn dan de woorden die er aanleiding voor waxen . Uiteindelijk is er geen eenop-een relatie tussen beschrijving en mentaal beeld : het beeld is voller in concreetheid en
daarmee ook voller in betekenismogelijkheden .
Willem Brakman lijkt eenzelfde uitstel van betekenis door middel van visualiteit

als Benjamin to bepleiten in een poeticale passage in Ante Diluvium (1998) . In deze roman
kijkt Brakman terug met volwassen mannen op de 'clubjesleeftijd', die van tien- tot

twaalfjarige jongens . 'Old Shatterhand', het'Grote Opperhoofd Winnetou', maar ook de
archetypische schoolmeester,'Meester Mager', bevolken dit universum .
Er is een raadselachtig midden in ons hoofd dat zichzelf niet waar kan nemen >
maar waar de waarheid zich als men geluk heef t uit zoiets als f antasie tovert .
0p het ogenblik dat ik geveld en dodelil'k gewond op de sofa lag, vermocht dat

raadselachtige me niet to interesseren, wel de uitgangen daarvan, de veel of weini g
gebruikte wegen naar grondfiguren in mil'n leven : de verrader, de geliefde de
meester, de vriend en nog zo wel wat de dood bijvoorbeeld
. Veel taal is hierin, dat
~
sYsteemloze sYsteem waaraan het raadselachtige midden niet vreemd is . Hier zi'J
iedere pedant krachtig de deur gewezen, dat is maar til'dverlies . Als taal werkelil'k
als taal optreedt definieert zil' haar be~' iPPen niet maar noodt ze tot schikken en
schuiven met subl'ectieve meningen, probeersels en opvattingen tot het konil'n uit

de hoed wordt getild, even onwaarschil'nlil'k als werkelil'k en waar . Hou mil' dus niet
aan mil'n woord, en zeker niet als de desinteresse- de afkeer en de onverschilligheid
niet meer to dragen ziljn, de togenstoot to zwak is en het eind in zicht . 1998 : 64

In beeldende taal wijst Brakman het raadselachtige dat om oplossing, onthulling en
interpretatie vraagt, de deur . De pedante persoon die taal vast wil spijkeren en om

definities en betekenistoekenning vraagt, wordt geweerd . Taal wordt hier voorgesteld
als een systeemloos systeem met uitgangen, weinig gebruikte wegen, dat tot schikken

en schuiven noodt . De oeverloze wildgroei van details en mogelijkheden die Benjamin

in allegorische emblemata constateert, lijkt Brakman bier tot zijn poeticale motto to
verheffen . Het konijn dat in dit citaat uit de hoed wordt getild is een beeld voor bet
(mentale) beeld dat verkozen wordt boven het woord als iets raadselachtigs, als iets wat
met gedefinieerd of vastgelegd kan worden . Daarom mogen we Brakman niet aan zijn
woord houden : hij verkiest het geschreven beeld .
Volgens Benjamin is personificatie een radicalisering van visualisering . Volgens
hem is het principe van allegorische personificatie altijd verkeerd begrepen. Het gaat
daarbij volgens hem niet om de personificatie van zaken, maar om bet concrete een
indrukwekkender voorkomen to verschaffen door het als een persoon op to voeren . Een
persoon is indrukwekkender, dringt zichzelf meer op, dan een concreet'ding', omdat bet
niet de status van object maar van subject heeft . En een subject kan in principe handelen
en geschiedenissen in gang zetten .
Benjamin beargumenteert uitvoerig dat de barok zich kenmerkt door een
gerichtheid op geschiedenis en natuur en daarmee op de meest'aardse', concrete en
visuele dimensies . De metafysische domeinen van mythologie en religie zouden zoveel
mogelijk van hun'essenties' ontdaan worden . Er is Been interesse in de 'ziel' maar in
concrete, visuele 'figureri en dit in de dubbele betekenis van het woord : zowel 'personeri
als `patroneri . Deze gerichtheid op geschiedenis en bet aardse is, en dat is belangrijk,
fundamenteel melancholisch van aard . Natuur wordt niet in voile bloei ervaren, maar als
'overrijp' ; geschiedenis wordt niet in haar monumenten benaderd, maar in haar ruines .
En het is deze melancholische blik van de barok die tot een alternatief voert voor bet
conventionele betekenissysteem dat vormen en tekens omzet in betekenis .
Het beeld dat Benjamin gebruikt om de werking van de melancholische blik to
doen voelen, is uitermate verhelderend . 'Het is slechts in bet proces van verval dat de
gebeurtenissen waaruit geschiedenis bestaat uitdrogen en geabsorbeerd worden in hun
setting.' 1 (Benjamin 1972 : 199) Volgens Benjamin is de essentie van in verval gerakende en
uitdrogende objecten het polaire tegendeel van transfiguratie . Het proces van 'uitdrogeri
bewaart ervaringen voor de eeuwigheid in haar materialiteit : als ruines, als verhalen, als
geschiedenissen . Maar het is ook dankzij dit proces van uitdrogen en inkrimpen dat er
relaties ontstaan tussen schijnbaar willekeurige elementen . Dit inkrimpen leidt niet tot
een eenheid van betekenis, tot een transpositie tot een ander of hoger domein, maar tot
verbanden binnen de dimensie waarin men zich ophoudt.
Ik kan wederom geen betere steun vinden dan in Brakman om dit barokke proces
van uitdrogen to verduidelijken . In de openingspagina's van Ante Diluvium reflecteert de
verteller op bet vertellen zoals zich dat in de rest van de roman ontvouwt :
'Maar ik heb mil'n ervaringen' zei ik > 'en moet machteloos toezien hoe ze tot
meubilair worden tot kostbaar hout. Schi'nbaar is alles in rust in de kasten, dozen
en vitrines, ook in de lade met de witte voo 'aarsl'urken
en de bile waarin nog de
~
teleurstellingen worden bewaard . Maar dieper nog is het ontbindingsProces van het
vervlechten der til'den. Ik kan daar niet over beschikken zoals ik wil en als ik eens
het dierbaarste tevoorschil'n haal, dan zie ik het verschieten zoals een teen topil't in
het zonlicht. Vooral bil' alles wat ik vergeten ben dat zichzelf bewaart > uit het zicht
en doodstil is dat zo . Dat spaart zilj n krachten maar reikt tot in bet heden ten dage .
1 `Mit dem Verfall, and einzi17 and allein mit ihm, schrumPft das historische Geschehen and geht emn in den SchauAlatz .
Benjamin 1972 :199 .

ci

Alle 1 i cht e afdwahngen leugen es, infer nale omfluisteringen en blasfemieen komen
daarvandaan.' 1998:8

Het'ontbindingsproces van het vervlechten der tijderi waar Brakman over spreekt

en dat de voedingsbodem voor al zijn romans is, is niet alleen een schitterend beeld voor
de essentie van de barok, het is ook een bij uitstek barok beeld, want het is gebaseerd
op een paradox . Het is immers juist het ontbindingsproces, het uitdrogen en inkrimpen

van Benjamin, dat de ervaringen tot kostbaar meubilair en kostbaar hout transformeert,
waardoor samenhang ontstaat . Het citaat is echter niet slechts extreem beeldend en
evocatief (het roept bij de lezer een reeks van beelden op), het gaat ook over het belang

van het gekoesterde beeld . Dit beeld is niet alleen het dierbaarste wat hij heeft, het is ook
mentaal : het verschiet zoals een teer tapijt in het zonlicht .
Deze'teerheid' van bet mentale beeld moet echter niet onderschat worden . Teer

als dit mentale beeld is, heeft bet de soliditeit van waarnemingen met onze zintuigen .
In haar essay over visualisering'On Vivacity : The Difference Between Daydreaming
and Imagining-Under-Athorial-Instruction' concludeert Elaine Seamy daarom dat de

verbale kunsten juist op dit punt van dagdromen verschillen . (Seamy 1995) Ze hebben

er mee gemeen dat ze counterfactual zijn . Zowel de dagdroom als bet gedicht (of andere
vormen van literatuur) brengen scenes of situaties in bet leven die niet werkelijk bestaan .
Maar paradoxaal genoeg is literatuur in tegenstelling tot de dagdroom counterfictional,
in die zin dat door literatuur geevoceerde mentale beelden de levendigheid, soliditeit

en concreetheid hebben van zintuiglijke waarneming . Het is precies om die reden dat
literatuur als visueel medium serieus genomen moet worden .
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INVENTING
OTHERNESS
THE CORRUPTION OFABUSIVE SUBTITLING IN HEROES

TEKST JOOST BROEREN / BEELD MEREL BARENDS

In his 1999 essay 'For an abusive subtitling', Asian cinema expert and subtitler Abe Mark
Nornes argues for a disruptive form of screen translation . He refers to Philip E . Lewis'
notion of 'abusive translation ; a'strong, forceful translation that values experimentation,
tampers with usage, seeks to match polyvalencies ar plurivocities or expressive stresses
of the original by producing its own .' (Lewis 1985 : 41) Consequently, Nornes argues for
an 'abusive subtitling', an experimental mode of screen translation that aspires 'to bring
the fact of translation from its obscurity, to critique the imperial politics that ground
corrupt practices while ultimately leading the viewer to the foreign original being
reproduced in the darkness of the theater .' (Nornes 1999 : 18) Both in its disruptive nature
and in its political motivations, Nornes' sense of abusive subtitling evokes Brechtian
theatrical Verfremdungseffekten . Nornes himself compares it implicitly to the selfreflexive,
metafilmic strategies of the films of the French nouvelle vague which he refers to as
'abusive filmmaking .' (Nornes 1999 : 28)
Despite his emphasis on disruption, the techniques that Nornes deems abusive
-'experimentation with language and its grammatical, morphological, and visual
qualities' - have over the past few years been used in mainstream media texts as well .
In the updated version of the article that Nornes published as a chapter of his 2007 book
Cinema Babel, he references MAN ON FIRE (Tony Scott, 2004), in which both a Spanishspeaking character and his English subtitles are obscured by another person . Another
notable example is the Russian film NocHtvoi nozox (Timor Bekmambetov, 2004), the first
part of a proposed trilogy, released as tvicxT WATCH in Western Europe (2005) and America
(2006) . The film has been described both as a Russian version of THE NtaTaix and a modernday THE LORD OF THE RINGS (Cf. L1riSSeri ZOOJ), combining fantasy tropes such as vampires
with a gritty urban setting . The film deals with the forces of light and dark which, after
a centuries-long truce, come to battle in the streets of Moscow. For its release in Englishspeaking territories, the film was accompanied by a subtitle track to match its exuberant,
hyperkinetic visual style . The heavily animated titles float in and out of view, evaporate
into thin air and sometimes become part of the diegesis, for instance smashing apart
against a wall .
Here, Nornes' seemingly disruptive techniques become part of a commercial,
mainstream environment - precisely the environment that Nornes wishes to critique

1',

through abusive subtitling . To investigate this seeming paradox, we will look
at another recent example : the television series HEROES (Tim Kring, 2006-present) . The
show's globe-spanning ensemble cast includes fan-favourite Japanese characters Hiro
and his friend Ando, as well as (from the second season) the Mexican girl Maya and
her brother Alejandro . The term 'subtitling' is not entirely adequate for the way the
translations of Hiro and Ando's conversations are displayed, as the titles are rarely at
the bottom of the screen . Instead, the characters' translated words are placed in varying
locations across the screen, although, as will be shown, they are not random . Maya and
Alejandro, on the other hand, are subtitled in a more traditional manner, with text placed
at the bottom of the screen . However, their text appears in yellow lettering instead of
the standard white used for Hiro and Ando . As we shall see, these differences play an
important part in explaining the presence of these seemingly disruptive elements in such
a mainstream environment .
Invisibility
of all the ways in which image and word can overlap, collide, and mingle, the subtitle
should surely be the most visible . Subtitles are words placed within an image; they
thus come to stand between the image and the viewer ; and they can sometimes become
images themselves . Moreover, translation plays a central role in film and television
viewing practices in most countries of the world ; here one could refer to the oft-cited (but
rarely substantiated) claim that the average Dutch person's reading habits are mostly
comprised of subtitles . Watching films in their 'original', untranslated form is not the
norm, but a relative rarity.
Yet despite its centrality, subtitling has been largely ignored by critics of the media,
both in theory and in practice (as has the other central technology of screen translation,
dubbing - both subtitling's partner in crime and its adversary) . Every so often one can
find a light-hearted discussion of the 'subtitling versus dubbing' debate in the Dutch
press, which usually starts with a slightly ludicrous example of dubbing. More often than
not this is an American cowboy dubbed by those wacky Germans : 'OK Johnny, gehen
wir in den Saloon' . (Van Bracht 1998) Academic circles are not much better ; in fact, it is
only a slight exaggeration to say that the lack of academic attention has over the years
received more attention than audiovisual translation itself . There have been a number of
insightful publications on the subject, starting from the moment when silent film became
sound film in the late 1920s . The field has also seen progress (both in an increasing
number of publications and in the depth of their theoretical insights) in the wake of the
strong developments in the field of translation studies in the late 1970s and early 1980s .
But substantial and systematic research into audiovisual translation has only started to
emerge since the late 1990s, and a central discourse is still lacking.
This lack of academic attention has often been explained by the translation
techniques' own attempts at invisibility . Both subtitlers and dubbers consciously strive
towards a translation that is not recognizable as such: subtitles should be as unnoticeable
as possible . (Bruls & Kerkman 1988 : 90) Donald Richie's account of his subtitling
work on Akira Kurosawa's RAN (1985) makes this explicit : 'Any oddity, any term too
heightened, as well as any mistake, calls attention to this written dialogue . I won't even

use exclamation points . The language should enter the ear as the image enters the eye .'
(Richie 1991 : 16) Subtitlers generally succeed so well in their quest for invisibility that
not even academics studying specific films in translated prints (for instance because
the original' was lost, as is often the case in early cinema) seem to notice the fact of
translation; at least they seldom make reference to it. But this logic could also be reversed :
one might say that audiovisual translation's tendency towards invisibility has persisted
only because there was no academic countermovement. An approach to translation
wherein the translation makes itself visible and questions itself can only be born from
a theoretical questioning of translation itself . Where there is no theory, there can be no
visibility.
Indeed, it is precisely this attempt at invisibility, this 'method of translation
that conspires to hide its work - along with its ideological assumptions', that Nomes
deems corrupt: 'It is a practice of translation that smoothes over its textual violence and
domesticates all otherness while it pretends to bring the audience to an experience of the
foreign .' (Nornes 1999 : 18) As Nornes himself implies, the difference between corrupt'
and 'abusive' subtitling is closely related to 'the two basic patterns first outlined by
Cicero 2 .000 years ago : [. . .] a sense-for-sense hermeneutic search for, and transmission
of, meaning, and a word-for word translation of language's material qualities .' (Nornes
1999 : 25)
Nornes, primarily drawing his examples from the Japanese film industry,
divides the history of cinematic translation into three epochs . After the first era, that
of the first sound films in which translations fluctuated between the two extremes,
and the second era, the epoch of corrupt sense-for-sense subtitling spanning from the
1940s to the present, he believes now is the time for the Abusive Turn. In the epoch of
abusive subtitling the emphasis is on word-for-word translation - although ' [a]busive
translations are also sense-for-sense translations to varying degrees, as a truly word-forword substitution [. . .] would result in meaningless gibberish .' (Nornes 1999 : 29) The
central point for Nornes is that subtitles should not hide their foreign origins, but instead
should highlight the fact of translation, thereby bringing the viewer to the 'otherness' of
the foreign text . He argues for a translation that does not present a foreign divested of its
otherness, but strives to translate from and within the place of the other by an inventive
approach to language use and the steady refusal of rules .' (Nornes 1999 : 29)

Abusive subtitling

This refusal of rules makes it difficult to pinpoint what Nornes means exactly when he
speaks of abusive subtitling . He does, however, give several examples of what it may
entail He refers, far instance, to Donald Richie's subtitles for xnty, as mentioned before .
Richie chose to translate the specialised language of the samurai film into the stilted
constructions of formal court English . Richie later denounced his experiment, calling it
'not incorrect but, in dialogue titles, completely inappropriate .' (Richie 1991 :16) Nornes,
on the other hand, celebrates the experimental subtitles 'for the way they approximated
the generically tortured Japanese of the film itself' . (Nornes 1999 : 30)
But the most 'daring and thrilling of the emerging abusive subtitle' are to be found
in places 'where capital does not enforce the rules and regulations of corruption .'

ic

(Nornes 1999 : 31) Primarily, Nornes refers here to so-called fansubs : 'fan-produced,

translated, subtitled version of a Japanese anime programme .' (DIaz Cintas & Munoz

Sanchez 2006 : 37) Nornes' explanation of the modes of translation these fansubs employ,
is a succinct distillation of what abusive subtitling amounts to :

Working outside of the mainstream translation industry, lacking any formal
training, these fans have produced abusive subtitles

quite by instinct . In

scenes

with overlapping dialogue- they used different colored subtitles . Confronted with
untranslatable words they introduce the foreign word into the English language

with a definition that sometimes fills the screen . . . . They use different fonts sizes
and colors to correspond to material aspects of language, from voice to dialect to
written text within the frame . And they freely insert their "subtitles" all over the
screen . Nornes 1999 : 31-2 emphasis in original)

As we shall see, many of these same techniques are used in the translations for
HEROES .

Before we look more closely at this, however, it is important to note that we are

analyzing the show as it is broadcast in America, and as it is available internationally on

DVD . Broadcast versions in non-English speaking territories, including the Netherlands,
generally nullify the abusive subtitling strategies as they are absorbed into the general
translation practice of the respective countries . Thus when the first season of xExoEs
was broadcast by RTL5 in the Netherlands, the oddly placed titles for Hiro and Ando
were removed and replaced with the standard subtitles used for all characters . The
same is true for

NocxNOt DozoR :

the animated titles were only applied for the British and

American theatrical releases . In most other non-Russian speaking territories, the film was
translated through the respective standard practices of those territories . Thus the Dutch
release had 'regular' subtitles, much to the chagrin of many fantasy cinema fans - as well
as film critic Dana Linssen :
. .] vistors of the Amsterdam Fantastic Film Festival which was opened with
NOCHNOI DozoR

in June, saw the subtitles evaporate dissolve into smoke and glisten

in puddles . The version with Dutch subtitles unfortunately abandons this inventive

Spielerei .

Linssen 2005

In the case of

NocxNOi

Dozox, it is likely that the subtitles were not animated partly

due to the cost : the process is significantly more expensive than regular subtitles . This
cost was acceptable for the U .K . and U .S . since the inventive titles could become part

of the film's marketing - implying the film's 'otherness' by the fact that it could not be

subtitled using the regular techniques . Another reason, related to the first, may be that

only a few non-English spoken films are released in both the U .K . and the U .S ., thus
making subtitles such a rarity that the animated titles were not such a departure from the
norm. That is, subtitles themselves were enough of a departure that the leap to animated
subtitles was not that great . In the Netherlands, on the other hand, foreign films make
up approximately 90% of the cinema releases, which has resulted in a completely
standardized translation practice . In this context it will likely be much harder to

Image 1 : Semi-diegetic titles (from episode 1x04,' Collision', original U.S . airdate :
October 16, 2046) .

implement Nornes' abusive subtitling, since it would require a departure from the highly
conventionalized translation apparatus that is in place .
As was stated above, several of the techniques Nornes highlights as abusive are used
as translation strategies in HEROES . The show, created by Tim Kring and broadcast by
NBC from 2006, centres on a group of ordinary people who suddenly and mysteriously
develop superhuman powers : some can fly, some are invincible, and others can paint
the future . The drama of the show unfolds through the inquiries of the world-wide
ensemble cast into the origins of these powers, and their use in preventing several largescale catastrophes . As even this short synopsis makes clear, the show heavily refers to
the world of American superhero comic-books (although no capes, masks or utility belts
have appeared in the series to date) . Indeed, several venerable comicbook writers (i.e .
Jeff Loeb) and artists (i .e . Tim Sale) work on HEROES. This relation to the comicbook form
shows in the series' approach to on-screen text as well, with the titles that appear at
the start of every episode, which float somewhere between the diegesis and the screen .
For the viewer, they are part of the show's environment, but they are not visible to the
characters . (Image 1) These titles can be seen as a direct reference to the title pages of
comicbooks, where characters seemingly interact with title designs that nevertheless are
obviously not part of the comicbook world .
A similar link to comicbook design can be made regarding the use of subtitles .
While the show is fond of implying its global scope, the only characters who do not
speak English in the first season are Hiro and Ando . The diminutive Hiro, an office drone
for his father's Japanese company, finds he can bend space and time, giving him the
power to teleport and freeze time . Primarily used as a comedic character, Hiro's wideeyed sense of wonder and his enthusiasm for his newfound powers (as played by Masi
Oka) quickly made the character a fan-favourite, leading to a more dramatic (but less
well-received) storyline in the second season (which was shortened due to the writers'
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Image 2 : Hiro in the 1T'" Century (from episode 1x23, `How to Stop an Exploding
Man', original U.S . airdate: May 21, 2007) .

strike in early 2008) . Hiro speaks only a handful of words in English, and for much

of the first season his friend Ando functions as his translator after they teleport from

Japan to America . But their private conversations, as well as Hiro's discussions with his
father Kaito Nakamura (played by George Takei) in the second half of the season, are

carried out in Japanese. These conversations are translated in white text in a standard,
nondescript font.

The interesting, and possibly abusive, aspect is their location on the screen : the

words do not appear at their standard location at the bottom of the screen, but are put
in varying places . The exact placement seems to be dependent on aspects such as the

composition of the frame and the location of the speaker within it . Here we can again
draw a direct relation to comicbooks ; while the subtitles are not enclosed in word
balloons, their placement within the frame functions in a similar way .

The comicbook-ness of Hiro's subtitles becomes even more pronounced in the

final scene of the final episode of the first season, in which Hiro somehow accidentally

teleports to 17t'' Century Japan . . . right in front of a charging horde of horseback samurai .
Hiro's startled expression is translated as @#$% !, implying but not actually showing a

swearword . (Image 2) The joke actually becomes double-edged for those who do speak

Japanese, as Hiro's statement 'dai pinchi' (literally 'big pinch' - as in, 'I'm in a pinch') is
by no means offensive .l Thus, the creators have their cake and eat it too : the 'censored'
English translation implies a swearword that is not actually there in Japanese, but the
mild Japanese term also becomes coloured as offensive by displaying its censored'
English translation.

This visual joke is a clear reference to comicbook swearing, but funnily enough also

surfaces in Nornes' article . The translation of swearwords is one of the eternal questions
of the audiovisual translators, who are often accused of censorship as they usually use

much milder terms in the translations, or even 'neglect' to translate swear words at all .
While this is indeed partly to do with censorship, the practice is also widespread in
1

In fact, Japanese translator Toda Natsuko once claimed that there are no swear words in Japanese . (cited in Nornes
2007 : 216)

countries where there is no strict censorship, such as the Netherlands . Here, translators
defend their choice by claiming that offensive terms leave a much stronger impression
in written form than their spoken counterparts . For Nornes, this practice is part of
corrupt subtitling's yearning for invisibility. He therefore applauds Rob Young's use of
comicbook-style swearwords in translating TENaMOtvYa, cotvNECTioty (Masashi Yamamoto,
1990), as it highlights 'the translator's attempt to experiment with language in ways that
are analogous to the linguistic playfulness of the original scenario and its verbalisation .'
(Nornes 1999 : 30)

Cultural connotation

The stylistic placement of text as it is used in comicbooks is a valid reference for
'Japanese' subtitles used in HEROES . But there is another connection that, while more
obscure, is of stronger importance to the argument in this article . This connection
becomes more clear at the start of the second season, when several new characters are
added to the cast . Among them are Mexican twin sister and brother Maya and Alejandro .
Their powers cancel each other out : when Maya cries, her black tears kill everyone
around her; Alejandro's gift is the ability to reverse her actions . Believing that a cure for
their conditions can be found in America, they attempt to enter the country illegally from
their native Mexico .
Unlike the Japanese conversations of Hiro and Ando, Maya and Alejandro's Spanish
words are translated in a more traditional way, with text placed in two lines at the bottom
of the screen. They use (roughly) the same nondescript font as the titles used for the
translations of the Japanese dialogue . But the 'Mexican' subtitles set themselves apart in
an important way : they are yellow instead of the standard white . This seemingly random
aesthetic choice has important connotations that put the 'Japanese' subtitles in a different
light as well . While European audiences may be used to white subtitles, yellow is the
standard choice, or at least a strong alternative, in many other parts of the world, most
notably many parts of Latin America . Furthermore, Spanish-language closed captioningz
on American broadcast television is often provided in yellow. Thus, the aesthetics of the
'Mexican' subtitles are linked to a certain cultural heritage connotating `Mexicanness' .
If we look at the 'Japanese' titles again in this light, it becomes clear that they, too,
refer back to a cultural aspect : the Japanese (or more generally Asian) mode of (sub)
titling in which text is placed freely across the screen . This cultural connotation is central
in explaining the presence of these seemingly disruptive textual/visual elements in a
mainstream series . HEROES' sprawling narrative and multitude of characters requires
viewers to pay attention in order to keep up . The creators help them along in various
ways . Firstly, most scenes have a tagline identifying its location and main characters another usage of text on screen in the series . (Image 3 .) Also, while the show is filmed
entirely in Los Angeles, its scenes take place in a great many locations around the world,
from Tokyo, Japan to Madras, India . The key locations are set apart by distinct uses of

2 Closed captioning = optional subtitles for broadcast television, comparable in appearance to Dutch teletext subtitles . In
America, these are often available in both English and Spanish .
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Image 3 : Location information (from episode 1x12 `Godsend', original U .S . airdate :
January 22, 2007) .

colour : New York has a cold, blue look whereas the Texan desert is a yellowish

brown and the Mexican scenes mostly play in shades of green and brown . As production
designer Ruth Amonn explains in the behind the scenes programme

HEROES UNMASKED

(episode 1x14 'Sets and the City'), these distinct characterisations of different locations
serve to guide the viewer as to where in the show's world they are at each moment .

The subtitles serve a similar function : they immediately make clear to any viewer

entering the scene halfway through in which environment it takes place, and thus

what is at stake . Instead of the abusive potential that Nornes inscribes them with, these

seemingly disruptive techniques are applied to further narrative clarity - and in so doing
make themselves invisible . It is tempting to think of Jay Bolter and Richard Grusiri s dual
logic of remediation : by highlighting their varying forms (hypermediacy) the subtitles

become all the more invisible (immediacy) . The disruptive techniques are diverted, in
'Classical Hollywood Style', and used for corrupting ends .

Simulacra

In his 2007 book, Nornes warns that abusive subtitling should not be 'unfairly reduced
to graphic play and little else' (Nornes 2007 : 224), yet what else' it is, or should be,

remains rather vague in his theory and his examples . Answering the question how xEaoEs
can so easily sidestep the abusive potential of these highly visible techniques - in other

words, looking at what makes them not abusive - may bring us closer to this . Returning
to Nornes' original article, his notion of abusive subtitling has as its central concern the
viewer's relationship to the foreign original . Instead of domesticating the foreign text,

translators should bring the reader to it : 'abusive subtitling avoids this kind of erasure
of difference, seeking to intensify the interaction between the reader and the foreign.'
(Nornes 1999 : 29)
But in

HEROES

there is no foreign original . Or rather, there is something foreign, but

it is not the original. While there are undoubtedly people with knowledge of Japanese

and Spanish in the production team, it would be illogical for all the writers on the show

to know both languages . Thus, we should assume that scripts are written in English and
then translated for purposes of dialogue . In other words : the subtitles as we read them
are the original text, and the spoken Japanese or Mexican words are the translations .
Because of this, the subtitlers have none of the problems usually associated with
audiovisual translations - most notably the necessity for abbreviation of the text by up to
40%
Thus, while the subtitling in xExoEs has all the surface characteristics of abusive
subtitling, it does not deal with any of the underlying ideological dimensions . Nornes
propagates translations which retain as much as is possible of the foreign, bringing
the viewer to it . But instead of bringing the viewer to a foreign text, these subtitles in
HEROES imply a foreign other' that is simply not there . With an ear for hyperbole and
provocation, one could say that they constitute Baudrillardian simulacra of otherness .
They give a mediated shorthand for 'foreign', without providing any substance . For
a theorist as invested in 'the other' as Nornes, this emptiness at the heart of HEROES'
subtitles probably feels like the ultimate corruption of his abusive ideals .

References

Bolter, . en R. Grusin Remediation . Understanding New Media Cambridge, Massachusetts and
London 1999 .
Bracht M . van "OK Johnny, gehen wir in den Saloon" . Achter de schermen van Berliner
SYnchron' . In: VPRO Gids 13 March 28, 1998 : 5-11 .
BrulsE . & E. Kerkman Ondertiteling in beeld. Een communicatiewetenschappeli1'k en -historisch
onderzoek naar ondertiteling in 'lm en televisie Doctoral thesis Universiteit van Amsterdam ,
1988.
Diaz Cintas, . & P Munoz Sanchez, 'Fansubs : Audiovisual Translation in an Amateur
Environment.' In: oSTrans 6 (July 2006 : 37-52 . <http : www.l'ostrans .orgissue06
art-diaz- munoz .php>
Lewis PE . 'The Measure of Translation Effects' . In : Joseph F. Graham ed . Difference in Translation,
Ithaca 1985: 31-62 .
Linssen D . `Denderende spookhuisrit met nachtwacht' . In: NRC Handelsblad October 5, 2005
11 . <http : www.nrc.n l kunst article102265 .ece Denderende-sPookhuisrit-met nachtwacht>
Nornes A.M. 'For an Abusive Subtitling' . In : Film Quarterly 52-3 (Spring 1999) : 17-34 .
Nornes A.M. Cinema Babel : Translating Global Cinema Minneapolis London, 2007.
Richie D . Donald Richie on Subtitling Japanese Films: The Tricky Business of Translating Films' .
In: Manga1'in 10 October 1991) : 16-17 .

HYPERBEWUST
VAN DE KLEINE DINGEN
DES LEVENS
L/TERA/R ESSAY

TEKST JOOST POLLMANN / BEELD MEREL BARENDS

Egodocumenten worden gevreten als verse aardbeien, want we willen alles van De
Ander weten. En het kan ons niet triviaal genoeg zijn, we likken onze vingers erbij af .
Gluren bij de buren. Die buren laten zelf de gordijnen open, dus blijkbaar willen ze
zich blootgeven. In de bekentenisliteratuur zijn vrouwelijke auteurs toonaangevend :
hondsbrutaal in chicklit, of fijnbesnaard in dichtvorm . Maar ook in de stripwereld zijn
bet vooral de vrouwen die ons mee laten lezen in hun dagboeken . De grafische roman
- literair genre in wording - lijkt een ideaal format voor wie haar hart gedetailleerd wil
luchten, want bier staan twee talen ter beschikking om met de wereld to communiceren :
de innerlijke taal van bet woord en de uiterlijke taal van bet beeld .
Eerst even terug. De Japanse hofdame Sei Shonagon begon in bet jaar 965 aan Het
Kussenboek (Makura no Soshi), dat ze vulde met gedachten, gedichten, lijstjes als'Dingen
Die Mij Irriteren en observaties van bet hofleven . Was dit bet eerste egodocument
dat door een vrouw werd geschreven? In de Japanse literatuur staat bet boek als
een monument, maar opmerkelijk is dat Shonagon zich bediende van bet hiragana,
een gepopulariseerde worm van bet Chinees dat door de mannen onwaardig en to
triviaal werd bevonden. Nog een mijlpaal : De Arbeiderspers begon in 1966 met de
onuitputtelijke reeks Prive-Domein en de allereerste titel was Herinneringen aan mijn
roomse jeugd van Mary McCarthy. Op de website van Prive-Domein schrijft Gerd-Jan Oud :
'Toen deze herinneringen in Amerika werden gepubliceerd gaven zij aanleiding tot felle
discussies . Verontwaardiging was er over de nietsontziende eerlijkheid waarmee zij
intieme details weergaf .'
En dan is er Leven? of Theater? van Charlotte Salomon, een'verwerking' in 1325
gouaches, die zijn getekend en geschilderd tussen 1939 en 1942, maar pas veertig
jaar later in boekvorm werden gebundeld . Voor mijn essay is deze dikke stapel
autobiografische prenten, beheerd door bet Joods Historisch Museum in Amsterdam, bet
eigenlijke startpunt . Tussen twee loodzware perioden in, de jaren dertig met zelfmoorden
in haar familie en de jaren veertig die voor haar eindigden in een concentratiekamp,
gaf Charlotte Salomon in een stralend Zuid-Frankrijk worm aan haar memoires . Die
memoires zijn Been terugblikken van een diva, maar van een meisje dat haar eigen
leven op papier'herhaalt' omdat haar herinneringen teruninste van haar zijn : laat niet
alles verdwijnen! Maar Salomon schiep ook afstand : zij maakte er een'zangspel' van,
compleet met 'fictieve' karakters . Haar wader noemt zij'Kanti, haar oma'Knarre', zijzelf
blijft'Charlotte' . In Van Gogh-achtige kleuren - ze gebruikt alleen geel, blauw, rood en
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mengingen daarvan - maakt ze de lezer aeelgenoot van haar leven in Joodsintellectuele kringen, waar muziek en filosofie de toon bepalen. Haar gouaches kunnen
worden onderverdeeld in vier typen: beeldvullende figuren met woorden eromheen,
reeksen koppen, sequenties van horizontale stroken die onder elkaar geplaatst een
verhaal vertellen en pagina's met gepenseelde teksten.
Leven? of Theater? is litterature en estampes, zoals dat in de negentiende eeuw heette,
en de aartsmoeder van een letterkundig genre dat nog maar kort bestaat, al wordt
het in vele landen beoefend. Ik verwijs hiermee naar de grafische roman en dan met
name naar het subgenre van de getekende autobiografie. In zo'n boek moet de auteur
tekeningen en teksten aaneensmeden tot beeldverhaal en verhaalbeeld, het figuurlijke
met letters ondersteunen en het letterlijke met figuren. Dit alles in een dosering die
bepaald wordt door stijl, smaak en narratieve behoefte. Als het goed is zijn tekst en beeld
complementair, zodat niet twee keer hetzelfde wordt verteld maar via twee routes een
derde weg kan worden bewandeld. Hegeliaans, zou je haast zeggen, met tekst als these,
beeld als antithese en het volledige begrip van het verhaal als synthese. Mijn ervaring is
dat mensen (ook kinderen) eerst de balloons lezen en dan pas de tekening bekijken om de
tekst als het ware te verifieren. Aan deze close reading gaat echter een snelle scan van de
hele pagina vooraf, om de leesvolgorde van de kaders te bepalen. Bij sommige auteurs,
zoals Ben Katchor, is de wederzijdse bei'nvloeding van beeld en tekst zo sterk dat je ogen
heen en weer blijven schieten om het mechanisme op te merken. De afstand die Katchor
^schept tussen het visuele en het verbale is groot en hij laat het aan de intelligence van
zijn lezer over om de closure (zoals Scott McCloud dat noemt) tot stand te brengen. Als
het kwartje valt, gaat het licht aan.
Vrouwen waren vroeger zeldzaam in de stripwereld, als lezer £n als auteur, omdat
strips te escapistisch waren, over helden en verre tijden gingen, oeverloos grappig wilden
zijn en louter karikaturen bevatten. Vrouwen zijn te realistisch ingesteld om daarvan de
charme te kunnen inzien. De undergroundstrip van de jaren zeventig, die opbloeide in
de hoogtijdagen van de emancipatiebeweging, bood vrouwen echter de gelegenheid om
aan deze kunstvorm deel te nemen met verhalen over gebeurtenissen uit hun eigen leven
('Based on a true story'). A. Komittme was de schuilnaam waaronder Aline Kominsky
Crumb - inderdaad: de vrouw van - begin jaren zeventig begon met striptekenen
en maar meteen zeer openhartig uit de school klapte over haar seksleven. Dit op een
toon en in een stijl die een kwart eeuw later in Nederland door Barbara Stok weer zou
worden opgerakeld. 'Hard Work and No Fun' is de sarcastische titel van een strip van
twee pagina's, waarin een neurotische vrouw genaamd Goldie ligt te masturberen
(gefrustreerd), met een man naar bed gaat (nog gefrustreerder) en daarna op straat
door sniffende honden achterna wordt gezeten (vernederd). De gefrustreerde Goldie is
Kominsky zelf, want niet alleen fantaseert ze in een gedachtenwolkje over Robert Crumb,
het portret dat ze schetst is bovendien een makkelijk herkenbaar zelfportret. Felrealistisch
ook: de onschuldige romantiek a la Doris Day is hier heel ver weg. Samen met Diane
Noomin, schepper van de stripfiguur Didi Glitz die over zichzelf zei: 'Monday,
Tuesday, Wednesday, Thursday, and Friday I have my hair done. My hobby is drinking.
Togetherness is really important', startte Kominsky in 1973 de reeks Twisted Sisters.
Volgens The Foundation for Jewish Culture gebruikten ze hun strips voor 'recounting

and critiquing their experiences of growing up in Jewish families in New York as a
means of articulating a new form of feminist expression.' Met andere woorden: ze bleven
dicht bij zichzelf, zoals trouwens ook Robert Crumb en zijn mannelijke collega's dicht
bij zichzelf bleven. De grote verdienste van de undergroundstrip is dat tekenaars hun
eigen onderwerp werden en daardoor een heel nieuw terrein voor de strip als kunstvorm
blootlegden.
Eind jaren tachtig, nadat het tijdschrift Raw had gezorgd voor meer erkenning bij de
media en meer ambitie bij de tekenaars, werd die trend weer opgepikt door auteurs die
hun werk publiceerden bij Drawn & Quarterly uit Montreal en Fantagraphics uit Seattle.
De Canadese Julie Doucet borduurt voort op het stramien van Kominsky, al wekt het
woord 'borduren' de verkeerde associates, want 'naaien' komt beter in de buurt. Doucet
tekent over haar drankgebruik, haar menstruatie, haar ochtendhumeur, haar morsige
seksleven. De masculiene lijn wordt voortgezet door de Californische tekenaar Joe Matt,
die vooral de oeverloze geilheid deelt met zijn illustere voorganger. Maar waar Robert
Crumb om de haverklap stevige meisjes beklimt, moet Matt het doen met zijn fantasie en
rechterhand. Wat deze autobiografische strips gemeen hebben is de nadruk op seks en de
onbeschaamdheid waarmee de lusten worden geetaleerd. Er zijn echter ook belangrijke
verschillen. Doucet is dader, Matt is slachtoffer. Bovendien zijn de interieurs bij Matt
sober en effectief, terwijl het in de verhalen van Doucet wemelt van de realistische, zelfs
huiselijke details, hoe tuttig dat adjectief ook mag klinken. Als zij beschrijft en tekent
hoe ze een katerige dag doorbrengt ('A day in Julie Doucet's Life'), krijgen we elke plint
n mok uit haar appartementje te zien en wordt nauwkeurig in beeld gebracht hoe
aar woning in de buurt is gesitueerd: vlakbij de kruidenier en het postkantoor. In het
documenteren van het eigen bestaan, kan een mens niet volledig genoeg zijn.
Sterker nog: het schijnt goed voor je te zijn. Heather McAdams, zelf striptekenaar,
eeft voor de University of Illinois in Chicago het 'Autobiographical Comic Strip Project'
opgezet, waarbij studenten worden aangemoedigd om hun eigen belevenissen op
papier te zetten teneinde meer over zichzelf te leren. Op de vraag waarom zij haar eigen
persoontje de hoofdrol in haar strip geeft, antwoordt McAdams:
Well, I was very influenced by the autobiographical comic strip movement. It
is weird to see your life in the paper. I hate to admit it, but I can't make stuff up
anymore like I did as a kid. So it's a good thing that I'm absolutely fascinated by the
small little details of life. I become hyperaware of everyday life. I think my comics
are like a gift to the world. It's like an incredible dinner; it takes all day to make,
but only an half-hour to eat. Comics are like that. Life is so ridiculous; there's such
a wealth of material. A lot of things in my comics are negative things, things we
complain about. They make the best comic strip material. Comics can be revenge
against people who make me mad or turn a fender-bender into a good thing.

Ze zegt hier eigenlijk drie dingen: dat ze ijdel is, dat ze zich hyperbewust is van de
kleine dingen des levens en dat ze wraak wil nemen. 'Troo Facts' is de titel van een strip
waarin ze vertelt dat haar schoonvader ooit heeft staan urineren naast politicus Hubert
Humphrey. 'There's nothing I like better than...' gaat over kaastosti's met mosterd en

het uitknippen van zegeltjes. Haar wraakzucht blijkt min of meer positief
gemotiveerd te zijn, want in 'What's so funny' neemt ze het op voor een zwerfster die
wordt uitgelachen door een groepje tieners, die door McAdams extra lelijk worden
afgebeeld. Lekker puh! McAdams zegt het zelf: het leven biedt een weelde aan
materiaal en omdat ze geen verhaal kan verzinnen, brengt ze in beeld wat pal voor
haar neus gebeurt. Geen ideologie. Geen concept. Geen metafoor. Concrete kunst. Daar
is iets vreemds mee, want wie zo intens in de spiegel kijkt zou toch ook iets moeten
bespiegelen, maar voor reflectie is in haar (overigens amusante) strips weinig plek. Je
zou kunnen zeggen dat McAdams haar leven in haar tekeningen herhaalt, zonder het
reflexief te laten worden, dat wil zeggen: zonder de feiten te verdraaien, op te poetsen of
in een heel ander licht te plaatsen.
'De meeste vrouwen die momenteel strips maken, zijn gei'nspireerd door de
autobiografische strip', zei tekenaar Maaike Hartjes eind vorige eeuw, wat minder ver
weg is dan het klinkt. Zij vervolgde: 'Dat genre is in de jaren zeventig uit Amerika
overgewaaid. Ik voel daar zelf ook het meeste voor.' Tegenover de Volkskrant verklaarde
Hartjes dat er duidelijke verschillen zijn tussen strips van mannen en van vrouwen:
In de meeste strips getekend door mannen zien vrouwen er uit volgens het
standaardmodel: opgeblazen borsten, wespentaille en dikke kont. Vrouwelijke
striptekenaars geven een realistischer plaatje van hun seksegenoten, gewoon met
hangborsten enzo. Kijk, in deze strip van Barbara Stok heeft een vrouw haren onder
haar oksels. Okselhaar? Dat zou een man nooit tekenen.

Op vrijdag de dertiende 1998 recenseerde ik in de Volkskrant het debuutalbum van
Barbara Stok, Barberaal tot op het bot, en citeerde daarin de tekenares zelf, die eerder een
negatieve recensie had geschreven over Gleevers Dagboek van collega Gerard Leever:
'Mensen met zo'n saai leven als dat van hem zouden een verbod moeten krijgen op het
publiceren van dagboekstrips.' Zijzelf tekent over het bakken van pannenkoeken en over
dingen waar ze chagrijnig van wordt (er is sinds Sei Shonagon weinig veranderd), maar
dan in een spaghettistijl die persoonlijker oogt dan de klassieke lijnen van Leever. Haar
meerderwaardigheidsgevoel was wellicht op dat onderscheid gebaseerd: authenticiteit is
goed.
In het autobiografische genre zijn nog meer Nederlandse stripmaaksters actief:
Margreet de Heer, Gerrie Hondius en Sandra de Haan. Domineesdochter en theologe
Margreet de Heer schreef op haar website:
In 2002 ben ik stiefmoeder geworden van Danielle, Ellen en Johan. Voor iemand
zonder eigen kinderwens was dat een hele bevalling. Om een en ander een plaats te
geven en vast te Ieggen voor later, ben ik begonnen strips te maken over de dingen
die we meemaken als ze bij me zijn. Grappige situaties, soms ruzies, kleine en grote
avonturen - kinderen in huis zijn een constante bron van inspiratie.

Het samenwonen met Danielle, Ellen en Johan heeft De Heer vastgelegd in meerdere
delen van Kinderleed Komix, die zijn gevuld met anekdotes over tafeldekken, tanden
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liezen en overgaan naar een hogere klas.
'Ik wil mensen amuseren en aan het denken zetten door hen herkenbare situaties
/oor te schotelen, door ze zichzelf te laten herkennen in mijn verhaaltjes/ Dit had een
, uitspraak van Margreet de Heer kunnen zijn, maar het is er een van Sandra de Haan,
die de stripreeks TeeVee BlaBlaZee op haar naam heeft staan. Tegen stripinformatieblad
Zozolala zei ze over het autobiografisch gehalte van haar werk:
Ik weet ook niet waarom wij vrouwen zo navelstaarderig zijn. Ik vroeg het eens aan
Gerrie Hondius, zij snapt het ook niet. In het begin heb ik meerdere hoofdpersonen
uitgeprobeerd; een suffige professor en een hippiemeisje. Maar het was niet echt, te
bedacht [cursivering JP]. Ik heb me daarom beperkt tot een figuurtje: mezelf. Dat
is toch het meest overtuigend. Maar ik maak geen dagboekstrip. Hoewel ik mijn
inspiratie haal uit mijn dagelijks leven, leg ik me geen beperkingen op. Er kan rustig
ineens een alien landen op mijn balkon.

De naam is al gevallen: Gerrie Hondius. Ook zij liet zich aan de tand voelen over de strip
als egodocument - naar aanleiding van haar boek Als je je niks verbeeldt dan ben je niks - en
zei tegen de verslaggever van Stripster:
Het lijkt misschien vreemd voor iemand die autobiografische strips maakt,
maar ik ben nogal schijterig ten aanzien van de werkelijkheid. Een verhaal moet
iets beschrijven of overbrengen en hoeft daarom niet helemaal waar te zijn. Ik
rommel wat met de waarheid, want die bestaat toch niet. Iedereen heeft zijn eigen
herinneringen en ze komen in flarden boven. [...] Eigen herinneringen zijn een voor
de hand liggende inspiratiebron, je hoeft niets te verzinnen. Er valt nog genoeg te
vertellen. [...] Herinneringen blijven veranderen terwijl je verder leeft. Ze worden
steeds gekleurd door nieuwe ervaringen.

Hondius zegt dat ze bang is voor de werkelijkheid en daarom rommelt met de
waarheid die toch niet bestaat. Kennelijk ligt de verhouding tussen feit en fictie bij
haar nogal gecompliceerd, maar interessant is wel dat ze herinneringen beschouwt als |
verhalen-in-wording, en niet als afgesloten dossiers. Wat je hebt meegemaakt is vatbaar
voor interpretaties, de kleur van het verleden is even veranderlijk als zijde. Souvenir d'une
journee parfaite is een beeldverhaal van Dominique Goblet waarin ze de dood van haar
vader herdenkt door een andere overledene (Matthias Kahn) te verzinnen. Ze schept
daarmee afstand tot haar eigen leven, zoals ook Charlotte Salomon dat deed door haar
vader Kartn te noemen en haar moeder Knarre. Voorin het boek van Goblet staat een
verantwoording met de observatie dat wat wij zogenaamd verzinnen, uit het diepste
i
in onszelf komt. Ook de fictieve saus die je over je belevenissen giet, is dus gekookt
van ware feiten. Goblets laatste boek Faire semblant, c'est mentir geeft een weergave
van verschillende episodes uit haar leven in verschillende stijlen, maar ze weigert dit
|
een autobiografie te noemen. Haar 'feiten' vormen slechts de stof voor een artistiek
experiment.
De mooiste titel uit het autobiografische stripgenre is Die Wahrheit und andere

Erfindungen van de Zwitserse stripauteur Anna Sommer, die aan het gedoe over
objectief en subjectief niet wil meedoen en meteen erkent dat ook de waarheid een
bedenksel is :

In het verleden Poken maakt voor mil' duideliljk hoe nevelig onze herinneringen
ziljn . Vaak denk ik een ervaring duideliljk voor ogen to hebben en dan merk ik pas
onder het tekenen dat de herinnering met in de eerste Plaats uit beelden bestaat . Het
reconstrueren van de beelden is togelil'k oPwindend en rustgevend als het me lukt
de herinnering een gezicht to geven .
Uit deze korte bloemlezing mag je concluderen dat vrouwen de grafische roman
vooral gebruiken voor zelfonderzoek . Door hun ervaringen achteraf zo zorgvuldig
to bestuderen dat ze min of meer'correct' kunnen worden weergegeven (ook in de
zin van : teruggegeven), leren deze stripmaaksters zichzelf beter kennen. Het boek als
spiegel . Volledigheid is duidelijk een voorwaarde voor bet scheppen van een'compleet
beeld' en dat verklaart wellicht de grote aandacht voor de kleine dingen. Niets is
triviaal als bet erom gaat je eigen werkelijkheid to reconstrueren en bet zijn juist de
Alltagsgeschichten die levensechtheid uitwasemen . Dat we bet bier niet hebben over
Hollandse folklore, maar eerder over een globaal verschijnsel, moge bijken uit bet feit
dat Dwinita Larasati uit Indonesie dezelfde belustheid op realistische details vertoont als
Karlien de Villiers uit Zuid-Afrika . 'Tita's Playground' is de titel van Dwinita's website,
waarop ze in dagboekstijl en met snelle krasjes de ditjes en datjes ("This and that') uit
haar leven registreert . Een karakteristieke pagina gaat zowel over bet wandelen met een
kinderwagen als over bet bericht dat er op Bali een bom is ontploft .' De Villiers beschrijft
hoe bet als blank meisje was om op to groeien ten tijde van de apartheid, maar brengt
ook gedetailleerd in beeld hoe een identiteitsbewijsje of een lunchroom eruitzag, welk
telefoonnummer de verhuizer op zijn trucks had laten schilderen en waar de zwarte
werkster Sara mee stofzuigde (een Hoover) . Dat is prettig, want met abstracties kun je
Been werkelijkheid oproepen en Karlien de Villiers slaagt er wel degelijk in om ons even
in de welgestelde witte wijken van Kaapstad to laten vertoeven .
Toch is bet hyperrealisme van al deze getekende chicklit bedrieglijk, want de visuele
taal waarvan een stripmaker zich bedient is per definitie cartoony . Zelfs een tekenaar als
Dominique Goblet, die je toch bepaald niet kunt verwijten dat ze funny stuff produceert,
geeft de werkelijkheid weer met een versimpelde vertekening . Als je iemand op straat
zou tegenkomen met bet gezicht van Wiske, dan zou je je rotschrikken : de streepjes en
puntjes die op papier zo'n herkenbaar partret opleveren, scheppen in de werkelijke
wereld iets monsterlijks . Wanneer je je eigen leven nauwkeurig af- en uitbeeldt in een
idioom dat ontleend is aan dat van de karikatuur, giet je je autobiografie dus in iets
dat verwantschap vertoont met bet pictogram . De mate waarin hangt sterk of van de
individuele stijl van de tekenaar, maar een ding is duidelijk : ook een zeer concrete strip
neigt naar abstractie .
1

Ik ken eigenlijk maar een stripauteur van het manneliJ'k geslacht die met zoveel hYPerrealisme ziJjn eigen leven optekept, en dat is de PariJ'zenaar Laurent Lolmede, bekend van Extraits naturels de carnets en Moms X avant 2000. Wikipedia omschrijft dit autobiografisme heel droog als : `Laurent Lolmede est un auteur qui a pris son quotidien comme
sujet presque exclusif de son oeuvre .'
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Reading Shalom Auslander's 2007

memoir Foreskin's Lament, one will
likely expect the author to be angry.

Screwed at an early age

'The Jesuits have a saying : "Give me a

boy until he is seven and I will give you

Indeed, there is a great deal for him to

the man ." They know that all they have

under the extreme doctrine of orthodox

seven years of his life, and no matter

orthodox Jewish community of Monsey,

he's preached after that, they've got him

of God . Speaking to him in person, the

Like I say in my book, someone raised
that way, damaged, cannot simply read

complain about, having been raised

to do is fuck up a kid's head for the first

religion . According to the teachings of his

what he does, where he goes, or what

New York, Auslander was to be terrified

where they have to get him .

author indeed appears to be conflicted,
but he does not seem all that angry.

some Spinoza or some Richard Dawkins

There is room for him to simply question
the 'Word of God' which is preached to

or Christopher Hitchens at age twenty

image is never shaken . Some might find

an early age, it's hard to get past. That

deals with overwhelming . Indeed, so

intellectually at this point, but I can't get

the hopscotch stream of consciousness

their own advice as well, telling me to join
the reformed, to take their God . But that

children at such an early age that the

the conflicts that the author currently
may Auslander himself, judging from
in which he expresses himself in our
interview.

and say : "Oh, I'm cured now." When
you've gotten screwed by it at such

doesn't mean that I don't side with them

there . Everybody comes up to me with

God sounds like a hippy to me . My God's
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going to kill that God .
People laugh because the book is
funny, then they drop their voice and
say: "I kinda feel the same way too . But
we're all fucked and I don't know what
to do about it and thanks for the book ."
I started out thinking this is just me, this
is a craziness that I have, and selfishly
maybe, putting it down on paper will
help me . I wasn't even sure I'd publish
it. I couldn't write this book knowing I
would publish it, so I had a secret with
my wife that we wouldn't spend too
much of the advance. I was afraid of
punishment so I needed to know that I
could bail on the whole thing . Part of that
was burning the manuscript a few times
because I needed some sort of action
that proved that I wasn't going to write
this thing, to God but also to myself . I
think people realize now that it's not a
condemnation of Judaism or even religion
in general . I'm not saying religion is a
doctrine . Religions can be wonderful . Life
is bad ; whatever helps get you through,
go for it .'
A sign of the times
'I hope the book isn't postmodern .
Postmodernism seems to be about
looking at everything and taking it apart.
Ultimately it seems to lead, unfortunately,
to a nihilistic place . I'm not trying to do
that, I'm not that person . I think I'm a
product of having been an outsider for
so long to one world, but in leaving it
also becoming an outsider to the original
world, which results in me being an
outsider no matter where I go . So either
that's a particularly Jewish experience
(which a Jew would want to say), or
it's an immigrant experience (which an
immigrant would want to say) . Either
way, it just happens to be where I find

myself.
It's a head-on collision : a collision
between an ancient religion and a
very modern world ; between wanting
the comforts of a community and
being subjected to the honors of that
community; between dreaming of
an outside world and getting to that
promised land only to find you don't like
that either. These are all things that are
a product of a globalized world, where
you have ancient and modern cultures
in constant contact with each other. Now
I feel like this is a big ball that's been
around for a while with lots of different
people on it - so where do I go, where do
I land, how do I figure all this out?'
Pissing off God
Part of me still thinks that there should
be a God . It makes sense that there
would be, that God should be kind and
have our best interests at heart, but that
doesn't mean there is . So I struggle with
it . I don't know that I want to believe in
the God I was brought up with but I also
don't know that I don't want to believe in
anything; it's a difficult place to be . One
of the hardest parts about writing the
book was just admitting, on paper, the
fear that God's going to knock me down .
It was 2004 when I was writing the book who the hell thinks God is looking down
on them and gave them a flat tire? We
have the web, we have brain scans

and we have space exploration . You don't
believe in God in 2004; you'd have to be
crazy. It's worse now after 9/11 because
if you say you believe in God you're one
of those crazies who did the bombing . So
it's easier to be an atheist now than it is to
have doubt .
I lived in New York, around artists,
writers and journalists, and even if you
did believe in God, you wouldn't admit
that . So it was hard to believe that I had
such a juvenile, adolescent conception
of God, but that is the conception I was
raised with . Having put it down on paper,
it turns out to be a common conception :
God as some kind of brute, who no one
can make heads or tails out of, who
flies off the handle all the time, loses his
temper, threatens, kills, destroys . Having
been raised with this idea, we're sitting
here trying to figure out how to get
through the day without pissing that guy
off.'

Shoplifting Kafka

'I read a lot as a kid, nonfiction mostly.
I was desperate to know every bone in
the body ; science, math, everything . I
was pulling away from my community
and my family. I dropped out of college
after a couple of weeks and took a job
in advertising because it's the only way
I could get a job in writing : I couldn't
be a journalist and writing a book was
very far out of my head, so I started to
write humor pieces for Esquire . It wasn't
until I'd written a letter to my mother
asking her not to speak to me anymore
that I knew I could use writing simply to
express myself. The night I sent that letter
I started to write one of the stories that
became part of my first book, Beware of
God [2005] . That was the moment when
writing changed from a way to make

some money and to cheer myself up by
writing funny stuff into a way to also look
inside myself, and that's what it's been
ever since .
In Foreskin's Lament, I write about
stealing books by Beckett and Kafka ;
something tells me they would laugh
knowing their books are being shoplifted
all these years later. I always thought they
were really funny. There was boldness in
the way they wrote, there was darkness,
and most of all there was humor . There
were a few of these guys : Harold Pinter,
Flannery O'Connor, and even Voltaire .
When, in my mid-twenties, I ran out of
books to read by them, I started reading
books about them. It surprised me that
these books were taking those authors
very seriously. I had no idea this was
world literature' and I couldn't believe
how seriously they were being taken.
The guy turns into a bug, that's the
story. You can read 400 pages of literary
theory about why that happens but it
seems so silly to me . Beckett's novels
are impossible to get through without
some help, but it's obvious what Waiting
for Godot and Endgame are about; he's
obviously having a chuckle at the
shiftiness of life!
I got so much more comfort from
reading that than from anything I read
in Judaica, theology or even Spinoza .
He didn't cheer me up but Kafka makes
me laugh, Gogol makes me laugh . This
is a crazy fucked up world and it airi t
gonna get any better, but to quote Beckett,
"I can't go on, I'll go on" . In a similar
way, comedians like Richard Pryor and
Bill Hicks were rolemodels . They didn't
talk about answering machines, airline
food, or all the other stuff that stand-up
comedians usually talk about . They talked
about heavy, heavy shit and made it

funny. They didn't feel like they had to go
to a shrink and get unangry - that anger
drove them, it was the engine of their art
and for that reason I adored them .'

Complain to the teacher

'I didn't write Foreskin's Lament for it to be
a memoir. A thirty-four year old doesn't
write a memoir, because hopefully you've
only lived a third of your life . I was
thirty-four and going to be a father and
instead of being happy I was terrified
that I wouldn't circumcise my son the
right way. That fear was the reason for
the book . It's not about my life; it's about
the question how a person turns out to
be the way that I am in this day and age .
In order to honestly examine how I got
where I was, I had to go back in my life
and tell some of those stories . Luckily,
most of us are not like Proust ; we don't
need to write about every moment in our
life. The idea was to put in 'me' at this
point in my life, but of course it isn't all
of me .
People from all sorts of religions
complain to me that the book is antireligion. It's not . I tell them : "Don't
complain to me . People, in your God's
name, are teaching children horrible
things . You're telling me God is loving,
peaceful, and just wants the best for all of
you? Well good for you . But somebody
out there is saying that your God is a
detail-oriented son of a bitch, so don't
come to my readings and complain to
me. Go to that school and complain to the
rabbi, imam, or priest . I was the taught,
complain to the teacher." Whatever -ism
you believe in, whether you're a Muslim,
a Christian or a Jew doesn't make a
goddamn difference to me ; if they're
telling you that God is going to boil you
in semen if you jerk off or that he's gonna

kill you if you don't do this or that, that's
fucked up, that's wrong . The same goes
for my first book, which was a collection
of short stories . They weren't all saying
God is bad ; some said God is good and
people are bad, some said there is no God
and we're praying to nothing, some said
God just has a bad PR firm.'

Middle ground

'I ran from this little town outside New
York and made my way to Manhattan .
The first thing I did there was eat a
cheeseburger and have sex with a hooker .
It was only two hours from home, but
it was thousands of years away, and
I didn't like what I saw . I expected to
find freedom and openmindedness and
no God, but there were hundreds of
Gods in that city : your address, Donald
Trump, the Village Voice, the New York
Times . There were Gods everywhere and
everyone prayed to them . So I felt kind
of stuck : I couldn't go back to where I
came from and yet the shallow "work
nine-to-five to make money to give your
kids a video game so they can play people
shooting each other and then complain to
me that I didn't get them the better game
system" seemed like an existence I don't
want either. So where I am right now
is "where do we go?", which I think is
everybody's struggle .
We all want to find some kind of
middle ground . We're all walking around
in the desert, not sure where to go . I
hope it won't be forty years in my case .
It took me thirty fucking years to leave
my community, and then when I leave,
I get published and my work is called
Jewish-American literature! I just heard
that son of a bitch laughing the whole
way through . I've read one-and-a-half of
Philip Roth's books : I didn't want to

read about Jews, I wanted to read
about the rest of the world. Woody Allen
was considered the worst Jew on the
planet; he was self-hating and made fun
of Jews, so people in my community
hated him. Like Roth, I write about that
community, and I'm at least as cynical
as Allen. Far stronger influences were
Irish writers, existentialists, and standup comedians. I love Joseph Heller and
Stanley Elkin, neither of them wrote
specifically about being Jewish. If you're
black and fairly aware of the history of
slavery, does that make you an AfricanAmerican writer? At any rate, I guess
that's half the publishing industry and
half God's big joke.'

We are all foreskins!
'Now with a child, what I'll probably
end up writing more about is: "Where do
we go from here?" Writing is not fun or
easy, it's a lot of struggle but having that
is a good way to direct certain emotions,
so that when I go home in the afternoon
I'm not a prick. I didn't expect this book
to come out; I never expected to have
a writing career. It's been such a weird
decade that I can't imagine what comes
next. I just hope it has a similar honesty.
I don't mean that in a self congratulatory
way; I hope it's honest and brave in terms
of going into the places inside myself I'm
otherwise afraid to go. If I don't, now
people will know I was afraid to. It's easy
to be dishonest in writing, in anything;
it takes time to dig around.
It's been six years since I've had
contact with my family. For animals
survival is a drive to stay with the family;
you never see a deer just run off and do
its own thing, because then a tiger eats
it. I just had to get away and go through
reverse survival, a reverse exodus. So

now I feel like a foreskin, cut off from my
background. But many of my friends are
also foreskins. As for God, I still don't
want to piss him off. He's still holding the
cards, I can't kill him. I can kill the idea
of him but that doesn't mean he doesn't
exist. I still have that character in my
head; I still worry that they might have
been right. What if the most negative
pessimistic view of existence is right,
which is the one I was taught: "This is
all just a big show, thumbs up or thumbs
down, run by a lunatic in the sky"?
That's my default fear; I can create
some other images - a God who's
laughing at all of this, or a God who really
digs the book I wrote because he's tired of
people talking in his name, or maybe he's
just a guy who set a world into motion
and can't really interfere until it has run
its course. So I develop those ideas, and
they can offer some comfort, but still
there's always the lunatic God. Right now,
we're at a stalemate: he's not fucking with
me; I'm not fucking with him.'
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MARSHALL MCLUHANS COUNTERBLAST
ALS VISUALISA TIE VANZIJNMEDIA THEORIE

TEKST LIZZY VAN WINSEN / BEELD ASHER BOERSMA
The term COUNTERBLAST does not imply any attempt to erode or explode BLAST .
Rather it indicates the need for a counter-environment as a means of perceiving the

dominant one . Today we live invested with an electronic information environment
that is quite as imperceptible to us as water is to a fish . McLuhan 1969 : 5

Marshall McLuhan schreef Counterblast in 1969, met de hulp van de kunstenaar Harley
Parker. Het is niet bepaald een boek dat je van een hoogleraar Engelse literatuur zou
verwachten: bet staat namelijk vol met plaatjes . In felle kleuren staan er, bladzijde

na bladzijde, grafisch vormgegeven beelden waarin de geoefende lezer McLuhans
controversiele mediatheorie terugvindt. Bekend geworden als een tegendraadse

academicus kon hij zich een dergelijk boek wel veroorloven : zijn roem beyond zich

ten tijde van deze publicatie op een hoogtepunt . Beter gezegd : dat McLuhan, toen al
grijs en enigszins kalend, bet nog tot 'the hottest academic property around' ('The

Playboy Interview' 1969) heeft weten to schoppen, had naast zijn aforistische manier

van schrijven, zeker ook met zijn gebruik van afbeeldingen to maken . Waar zijn eerdere

boeken nog vol metaforen en beeldende literaire verwijzingen stonden om zijn theorie to

onderbouwen, verliet McLuhan met Counterblast bet niveau van de beeldspraak en zette
hij zijn theoretische woorden om in beeld .

De illustraties in Counterblast zijn verbeelde probes . Dit zijn aforismen waarin

McLuhan zijn theorie vormgeeft en waarvan'The medium is the message' de bekendste
is . Door hiervan gebruik to maken hanteerde McLuhan een andere schrijfstijl dan men
van academici destijds gewend was . De door hem gekozen mozaiekmethode - die hij

nauwkeurig heeft overgenomen van schrijvers uit de Moderne Beweging (Miller 1973 :
25) - dient weliswaar hetzelfde doel als bet gebruik van illustraties maar heeft nooit
hetzelfde resultaat bereikt . In zijn eerdere boeken ruilde hij syllogismen al in voor

een opzettelijk onoverzichtelijkere structuur waarin alle mogelijke probes aan elkaar

verbonden kunnen worden om op deze manier zijn mediatheorie kracht bij to zetten.

In Counterblast maakt McLuhan echter pas goed duidelijk waar bet om draait : de hidden
environment waarin we leven vanwege de hypnotiserende werking van de media,

waaronder dat van bet gedrukte woord, zichtbaar maken door middel van een to creeren

counter environment. (McLuhan 1969 : 2) En wat is er meer counter aan woord dan beeld?
De functie van illustraties als verduidelijking van het geschreven woord moet bij

Counterblast dan ook worden losgelaten . Dit boek is McLuhans mediatheorie in haar
meest consequente vorm. Consequenter dan zijn derde boek Understanding Media : the
Extensions of Man (1964), waarmee hij vooral bekend is geworden en waaruit ook
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'T'he medium is the message' stamt . Deze zin, bekend tot buiten de

mediawetenschap, is een veel geciteerde oneliner geworden waarvan de betekenis bijna

geheel naar de achtergrond is verdwenen en vaak zelfs verkeerd wordt uitgelegd . Het
is ook verwarrend - of door zijn tegenstanders zelfs ongeloofwaardig gevonden (Eco

1985 : 294) - dat iemand zich tegen het medium van het gedrukte woord keert, om zich

hierover vervolgens uitgerekend in dat medium to uiten . Counterblast is dus niet alleen
handig voor diegene die McLuhans theorie nog niet helemaal heeft begrepen . Het is zijn

beste bijdrage aan het verklaren van zijn eigen theorie, die consequent gezien alleen maar

I may be wrong, but I'm never in doubt .'

De benamingen voor McLuhan liepen uiteen van 'the Oracle of the Electronic Age' (Life
magazine, geciteerd in Reich 1970) tot 'ein philosophischer Clown' . ('Globales Dorf' 1963)

Jonathan Miller, neuroloog en tv-maker, schreef over hem : 'Misschien heeft McLuhan
de allergrootste paradox op zijn naam : de mogelijkheid van waarheid scheppen door

ons alien in verlegenheid to brengen met een gigantisch stel leugens .' (Miller 1973 : 102)
Dat McLuhan zo controversieel was, had niet alleen to maken met zijn theorieen over

massamedia, maar zeker zoveel met de schrijfstijl waarmee hij, vanwege zijn gebruik van

probes en illustraties, enorme populariteit vond onder journalisten en kunstenaars . Bij

academici stuitte McLuhan echter op veel weerstand omdat dezelfde schrijfstijl, die hij

de mozaiekmethode noemde, als onwetenschappelijk werd beschouwd . (Van Boeschoten
1996:13) Toch heeft hij een stempel op de mediawetenschap weten to drukken . Niet
alleen vanwege zijn grote bekendheid buiten wetenschappelijke kringen, maar ook

omdat hij media op een totaal andere manier beschreef dan daarvoor het geval was
geweest .

Ten eerste is de inhoud van een medium voor McLuhan ondergeschikt aan de warm

ervan . Het is niet belangrijk wat de media tonen, maar waartoe zij als technologische

entiteit in staat zijn . McLuhan zette zich of tegen het idee dat de inhoud van de media

bepalend is voor hun rol binnen de maatschappij . Deze gangbare notie dat het Shannoneaver model - een lineair mathematische analyse van communicatie met een zender,

anaal en ontvanger - aan de basis heeft, leidt ons volgens McLuhan of van de

~werkelijke kracht van de media . (McLuhan 1964) Die kracht bevindt zich in de manier

waarop media hun technologische worm inzetten om onze maatschappij, en de aan tijd en
plaats gebonden waarneming hiervan, to veranderen - hiervoar is hij meer dan eens als
technologisch determinist bestempeld . Deze these laat discussies als die over de rol van

propaganda binnen een samenleving en over geweld op televisie en in videogames dan
ook geheel links liggen.

McLuhan trekt de neutraliteit van het medium, het kanaal, sterk in twijfel wanneer

hij in Understanding Media provocerend schrijft :

Firearms are in themselves neither good nor bad ; it is the way they are used that
determines their value. That is if the slugs reach the right people firearms are good .
If the TV tube fires the right ammunition at the right people it is good . McLuhan
1964 : 26

r
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Zijn theorie dat media een actieve rol vervullen, en niet langer als enkel

verspreiders van een goede of slechte boodschap kunnen worden gezien, is van grote

invloed geweest op wetenschappen die zich bezighouden met media en communicatie .
Niet alleen omdat het na McLuhan zo goed als onmogelijk is geworden om media

als neutrale kanalen to beschrijven, maar ook en vooral vanwege de debatten die zijn

theorieen hebben veroorzaakt . Hoewel deze debatten sours zeer polemisch zijn geworden
- wat het beste tot uitdrukking komt in het feit dat de kampen zich verdeeld hebben
in McLulmnites en Anti-McLulianites - zijn ze vormend geweest voor het weld van de

mediawetenschappen. Enerzijds zijn er theorieen over digitale media ontwikkeld aan de
hand van McLuhans technologisch-deterministische benadering. Anderzijds heeft zich

een stroming ontwikkeld die zich afzet tegen McLuhans zichtwijze . Zij dichten media een
meer sociale rol toe en gaan ervan uit dat de ontwikkeling van media samenhangt met de
vraag vanuit de maatschappij . (Winston 1986)

De mediatheorie van McLuhan baseert zich op het idee dat alle (technologische)

extensies van bet menselijk lichaam als media kunnen worden bestempeld . Door dit als
uitgangspunt to nemen kunnen vele andere objecten, naast de communicatiemiddelen,
als media gezien worden . Zo is niet alleen de computer als extensie van het centrale
zenuwstelsel een medium, maar behoren hiertoe ook bijvoorbeeld kleding als extensie
van de huid, en de fiets en de auto als extensies van de voeten . Media zijn in staat de

schaal - van sociale contacten, handel et cetera - waarin onze maatschappij functioneert,
en de manier waarop wij de maatschappij waarnemen, verregaand to veranderen .
This is merely t o say that the personal and social consequences of any medium that is of any extension of ourselves - result from the new scale that is introduced
h extension of ourselves or by any new technology. McLuhan
into our affairs bby each
1964 : 23

Als voorbeeld van een dergelijke technologie geeft McLuhan het spoorwegennet .

De trein is als extensie van de voeten in staat grotere afstanden in kortere tijd of to

leggen . Hierdoor veranderde in de maatschappij de gewaarwording van afstand in
zowel ruimtelijke als tijdelijke zin : mensen gaan vaker en verder van huffs . Televisie heeft
precies zo'n veranderde gewaarwording in afstand en tijd op haar geweten : bet oog ziet
nu niet alleen gebeurtenissen aan de andere kant van de wereld, maar ook nog eens op

bet moment dat ze plaatsvinden . Vietnam was ineens niet ver weg meer en een doelpunt
vierde je tegelijk met de mensen in het stadion .
'The medium is the message' is de populaire versie van deze theorie, maar vaak

wordt deze probe dus voorzien van een verkeerde uitleg . McLuhan doelt bij bet woord
'message' niet langer op de inhoud, de gemedieerde boodschap . Voor hem refereert
het woord boodschap aan de verandering van de maatschappij die het medium als

technologische worm teweegbrengt . Omdat de media hiertoe in staat zijn, moeten we
deze goed kunnen begrijpen . We moeten met de media meegaan, bun functioneren
analyseren, our daarna zelf in staat to zijn de media to kunnen gebruiken . Hiervoor

gebruikt hij in zijn boeken vaak de metafoor van een vissersboot in een maalstroom,
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into the Maelstrom weet een visser zich uit een draaikolk to redden door er in mee to gaan

en het functioneren ervan to analyseren . (Miller 1973 : 51) Volgens McLuhan is dat wat wij
moeten doen om de media to begrijpen : we moeten met ze meegaan, hun functioneren
analyseren, zodat we ons tegen de door media veroorzaakte veranderingen in de
maatschappij kunnen verweren door een counter environment to creeren.

`A fixed point of view becomes possible with print'

McLuhans verwijzing naar een verhaal van Edgar Allen Poe komt niet geheel uit
het niets : literatuur speelt in zijn gehele werk een belangrijke rol . Zijn studie Engelse

literatuur in Cambridge heeft hem gedurende zijn actieve carriere van vele metaforen

weten to voorzien . Maar niet alleen op het gebied van de beeldspraak voelt McLuhan
zich aangetrokken tot de literatuur, ook zijn schrijfstijl is hier een voorbeeld van . De
moza'fekmethode kenmerkt zich door een non-lineaire structuur : het is een collage van
losse probes, citaten en feiten . Op deze manier kan er kriskras door zijn theorie gegaan
worden en wil McLuhan een participatie van zijn lezers bewerkstelligen, nodig om de
werking van de media beter to kunnen begrijpen :

Aforismen daar wilst McLuhan op) zi1jn onvolledig en vereisen daarom een
diePgaande ParticiPatie . In die zm past de argu mentatietechniek die hil' gebruikt
perfect m het nieuwe universu m waarin we uitgenodigd worden om ons to

irate reren . Eco 1985 : 296

McLuhan zal de laatste zijn om to beweren dat hij met deze schrijftechniek
vernieuwend to werk ging . Hij heeft deze nauw afgekeken van de zogenaamde Moderne
Beweging . (Miller 1973 : 25) Deze literaire stroming van het begin van de twintigste
eeuw kent legendarische schrijvers als Ezra Pound, T.S. Eliot, Wyndham Lewis en James
Joyce . A1 vroeg in zijn carriere schreef McLuhan veel over deze beweging en met name
zijn bewondering voor James Joyce komt vele malen in essays naar voren . (Halper 1968 :
58-81) Joyce's boeken Ulysses en Finnegnn's Wake zijn voor McLuhans werk en schrijfstijl
meer dan 'van invloed' : het zijn blauwdrukken . Ook binnen de Moderne Beweging
werden de lineaire denkwijze en de overheersing van syllogismen in wetenschap en
kunst gehekeld . 'Joyce, Eliot, Pound en Lewis - eveneens mensen die zich ongelukkig

voelden met het profane, democratische rationalisme van de modeme tijd .' (Miller
1973 : 49) Het is juist de non-lineariteit die mensen aanzet tot vrije associatie en daarmee
participatie, hetgeen een tegenbeweging schept om de gangbare beweging zichtbaar to
krijgen .
Ook McLuhan, die zich als Baptist in zijn studietijd tot het katholicisme bekeerde,

kon met het profane rationalisme niet zo veel beginnen . Door het gebruik van probes
die dus afzonderlijk van en in verschillende combinaties met elkaar to lezen zijn, is zijn
werk moeilijk samen to vatten . De lay-out van zijn boeken verbeeldt deze verwerping
van lineariteit - Understanding Media is wat dat betreft nog het meest traditioneel
vormgegeven . The Gutenberg Galaxy (1962) kent daarentegen Been hoofdstukindeling
aardoor de citaten, probes en verklarende teksten alleen van elkaar onderscheiden
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kunnen wor en door een verse it in lettergrootte . In The Mechanical Bride (1951) worden
teksten afgewisseld door het to bespreken beeldmateriaal en elk hoofdstuk begint weer
ergens anders op de bladzijde . Hoewel de lay-out en de schrijfstijl McLuhans theorie

en intenties zeker ondersteunen, wordt dit afgezwakt door het feit dat hij het gedrukte
woord gebruikt om zich er tegen of to zetten - McLuhan gedraagt zich als een arts die de
patient op het hart drukt niet meer to roken en meer to bewegen om zich vervolgens zelf
met een sigaar in de auto to zetten op weg naar de volgende zieke . Doordat hij woorden
in Counterblnst daadwerkelijk omzet in beelden, worden zijn theorie en intenties dan ook
duidelijker en consequent . In Counterblnst is de sporadisch toegevoegde tekst in feite de
illustratie die het beeld verklaart .

`I don't know who discovered water but it certainly wasn't a fish .'

Counterblnst is de visualisatie en het consequente gevolg van McLuhans theorie en

werkwijze . Op de cover van het boek prijkt een grote paarse vortex . Dit is, samen met de
titelkeuze, de meest expliciete verwijzing naar de Moderne Beweging, haar bekendste
vertegenwoordigers en hun werkwijze waarvoor McLuhan een voorliefde koesterde .

Vanuit een verwerping van lineaire en rationele patronen publiceerde Wyndham Lewis
in 1914 het tijdschrift en tevens manifest

Blast .

In het tijdschrift worden verschillende

onderwerpen'blessed' of 'blasted', naar inzicht van de makers en hun visie op de
maatschappij . Samen met Ezra Pound, T .S. Eliot en anderen hing Lewis een specifiek

Engelse stroming binnen de Moderne Beweging aan : het Vorticisme. Als tegenreactie

op de academische traditie omarmde zij de dynamiek van beweging en de mechanische
tijd - daarmee gelijkend op het futurisme en kubisme van het Europese wasteland .
'The symbol of the Vorticists is an inverted black funnel apparently spinning on a
perpendicular rod . It looks something like an extinguisher and something like a duncecap, but probably it is intended to be the portrait of a Vortex .' ('Vorticism, the latest cult
of rebel artists' 1914)

In dit enigszins cynische citaat wordt de link gelegd tussen het beeld van de vortex,

vertaalbaar als draaikolk, de daarvan afgeleide naam en de verheerlijking van beweging
door deze groep .

(Vorticist faq)

Dat McLuhan de draaikolk uit Edgar Allen Poe's verhaal

als metafoor gebruikt om zijn theorieen to onderbouwen, is dus gezien zijn fascinatie

voor de, met name Engelse, Moderne Beweging niet vreemd . Maar het blijft niet bij het
overnemen van de mozaYekmethode en de maalstroommetafoor . Vijfenvijftig jaar na

de publicatie van Wyndham Lewis' Blast brengt Marshall McLuhan Counterblnst : een,
hoewel de titel anders doet vermoeden, ode aan deze stroming .

Ook de lay-out van het boek is een verwerping van de lineariteit van het gedrukte
woord . Door het gebruik van korte tekstjes word je eerder gedwongen om dwars door

het boek to bladeren dan het boek traditioneel van voor naar achter, van links naar rechts
to lezen - volgens McLuhan heeft het gedrukte woord de westerse samenleving, sinds

de uitvinding van de boekdrukkunst door Gutenberg, veranderd in een samenleving die
gebaseerd is op lineariteit, syllogismen en ratio . (McLuhan 1962) Het gedrukte woord

dwingt ons de letters en regels - die altijd op precies dezelfde afstand van elkaar staan -
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te volgen, hetgeen een lineair proces in gang zette dat zich in verschillende facetten van
de samenleving heeft gemanifesteerd, maar voor ons een hidden environment is en dus

niet zichtbaar. Dit geldt ook voor het lineaire communicatieproces van zenderkanaal-ontvanger . Hiertegen proberen zowel Blast als Counterblast zich to verzetten door
een counter environment to creeren, wat zich het beste laat manifesteren in de illustraties :
wanneer hij het gedrukte woord, als extensie van de stem (McLuhan 1964 : 155) als
medium waarneemt, geraakt McLuhans theorie in een paradox zodra hij de analyses
van andere (communicatie)media mede daarin vormgeeft . Doordat Counterblast is
opgebouwd uit illustraties wordt deze paradox ontweken .
Het boek heeft, net zoals het originele Blast van Lewis, 'bless' en 'blast' bladzijdes,
afgewisseld met stukjes verklarende tekst . Vrijwel direct aan bet begin bevinden zich
twee grafisch vormgegeven pagina's : 'Blast the printed page' . (McLuhan 1969 : 5-6)
Volgens McLuhan creeren media, dus ook bet gedrukte woord, een hidden environment.
Doordat zij om ons been zijn, zoals water dat is voor een vis, is bet voor ons onmogelijk
de veranderingen die zij inzetten waar to nemen .
Any medium, by dilating sense to fill the whole field, creates the necessary
conditions of hypnosis in that area. This explain why at no time has any
culture been aware of the effect of its media on its overall association not even
retrospectively. McLuhan 1969: 23
Dat de media-effecten niet zichtbaar maar hidden voor ons zijn, ziet McLuhan
als gevolg van de hypnose die de media bewerkstelligen . In dit geval kunnen wij de
verandering in de maatschappij door de uitvinding van bet gedrukte woord, namelijk
de lineariteit, niet zien ; de regelmaat die bet gedrukte woord met zich meebrengt heeft
ons in slaap gesust. Maar ook de veranderde waarneming van plaats en tijd door andere
elektronische media als radio, televisie en computer zijn voor ons zo vanzelfsprekend
dat we onachtzaam zijn geworden voor de kracht van de media . (McLuhan 1969) Zoals
in bet citaat bovenaan dit artikel wordt aangegeven wil McLuhan met Counterblast een
counter environment creeren . Hierdoor moeten we ons weer bewust worden van de kracht
van de media zelf . Deze opzet is inherent aan McLuhans eigen mediatheorie . Wij moeten
inzien hoe media functioneren voordat we de veranderingen in de samenleving die ze
teweegbrengen kunnen waarnemen en we ze in alle facetten kunnen gebruiken . Dit met
de nadruk op zien .
In Counterblast vraagt de lay-out om doorbladeren in plaats van lezen van begin
tot eind . Hierdoor worden we alert gemaakt op de kracht van bet gedrukte woord dat
bet vermogen heeft om lineariteit onzichtbaar en als basisstructuur voor de samenleving
to maken . Dit brengt ons in een staat van hypnoses we bevinden ons in de hidden
environment .
Counterblast maakt deze omgeving voor ons zichtbaar door to laten zien op welke

manier de media in staat zijn deze gangbare omgeving to scheppen . Dit gebeurt, veel
meer nog dan door de lay-out, door de illustraties . McLuhan verstoort als bet ware de
klassieke, lineaire, receptie van teksten . Daardoor dwingt hij ons deze receptie zelf to
reflecteren en zo de hidden environment zichtbaar to maken . Op twee bladzijdes in bet
boek staat the hidden environment geschreven, maar de letters staan zo dicht op elkaar en
zijn zo zeer uitgerekt dat ze nauwelijks leesbaar zijn . (McLuhan 1969 : 20-21) Het grafisch

vormgegeven beeld dat ontstaat door de vervreemde letters, maakt gebruik van onze
verwachting van een standaard lettertype en regelafstand . Door dit to veranderen valt
het ons ineens op dat wij normaal gesproken geen vragen stellen over de lineaire kracht
van bet gedrukte woord . Hidden environments worden door alle media geschapen en
wij moeten dan ook counter environments scheppen om van de vaardigheden van deze
extensies doardrongen to raken .
Door het boek been zijn dan ook verschillende voorbeelden to vinden waarin zijn
idee van media als extensies van het menselijk lichaam terugkomt . Zoals deze van de
stoel:
A chair outers the human posterior. . . . The fixing of the human posture 1n solid
matter is a eat saver of toil and tension. This is true of all media and tools and
technologies . But chair at once causes something else to happen that would never
occur without chair. A table is born . McLuhan 1969 : 39

Voorafgaand aan deze tekst staat een illustratie van een achterwerk zittend op een stoel .
Dit is zo vormgegeven dat je achterwerk en stoel kunt waarnemen als de letters B, U
en M, die samen bet beeld vormen : BUM. Woard wardt bier letterlijk beeld, tot een
illustratie waarin de theorie van media als extensies van bet menselijk lichaam wordt
vormgegeven: de stoel als extensie van ons achterwerk en 'vertechnologisering' van onze
houding. Een ander plaatje waarin deze theorie van extensies wordt verbeeld is dat van
een open rondje waaraan allemaal kleine haakjes zijn verbonden Dit stelt een wiel voor,
met voetjes . 'A wheel is the outering of feet ( . . .) as with the chair, the wheel at once gave
rise to another form of technology : road . As the table altered social patterns, so did the
road . The least technology makes a new environment .'(McLuhan 1969: 40) Zoals de stoel,
en de tafel als zijn vervolg, heeft bet wiel, als extensie van de voeten, niet alleen voor
andere dimensies van plaats en tijd gezorgd, maar heeft bet ook maatschappelijke

Counterblast p . 39 : `BUM' .
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veranderingen doorgezet . ieruit spreekt de kracht die c u an'de media zelf toedicht .
Deze veranderingen, geinitieerd door de media, worden een hidden environment; na
verloop van tijd worden ze, door de hypnotiserende werking van technologieen,
onzichtbaar . Vanwege McLuhans opvattingen over deze hypnotiserende werking van
de media zullen geschreven stukken van zijn hand, ook al zijn ze geschreven in de
ozaiekmethode, verwarrend - of ongeloofwaardig - overkomen . De illustraties in
Counterblast zijn dan ook de meest consequente wijze om zijn theorie in worm en inhoud
eer to geven : counter woord met beeld .
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UIT DE KAST! - VINCENT CRONE

MET EEN AANHANGER ACHTER HET LEVEN
6 . 46/48
In de rubriek Uit de Kast! krijgen

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 weigert Vincent Crone, docentonderzoeker Televisiewetenschappen aan
de Universiteit Utrecht, zijn favoriete

boek prijs to geven, om uiteindelijk toch
een verrassende titel op de proppen to
komen .

Het gaat niemand wat aan wat mijn
lievelingsboek is . Sterker flog, ik vind
het een nogal impertinente vraag .
Zoals ik het ook genant wind om bij
iemand thuis to komen en zomaar in de
boekenkast to kunnen kijken . Potentiele
vriendschappen kunnen stuklopen op
een boekenplank met Conny Palmen
of een exemplaar van het spirituele
zelfhulpboek De Celestijnse belofte, met

werkschrift! Op Koninginnedag of op een
rommelmarkt is het nog erger. Het kan
zomaar voorkomen dat je een moeder met
kind achter een kraam ziet staan met titels
als Praten met je partner : Voor liefde kun je
kiezen en daarnaast ligt dan Als de zin in
seks niet gelijk is . Je wilt dan wel vragen
of het geholpen heeft, maar je weet het
antwoord al als je in dezelfde stapel Weg
bij hem, terug bij jezelfen Het gelukkige
eenoudergezin tegenkomt .

Mijn boekenkast is om deze reden
uiterst zorgvuldig gesorteerd . Er staan
alleen boeken in waarvoor ik mij niet
schaam dat ik ze heb gelezen of waarop ik

heel trots zou zijn als ik ze daadwerkelijk
gelezen zou hebben . Prachtige uitgaven
uit de Russische bibliotheek van Van
Oorschot van onder meer Oorlog en
vrede van Tolstoj en Misdaad en straf van
Dostojevski staan daar dag in, dag uit
ongelezen to zijn . Dat ik deze boeken niet
gelezen heb weerhoudt mij er echter niet
van om ze met veel vuur aan to raden bij
mijn gasten . Ik hoor mij dan zeggen : 'Heb
je dat niet gelezen? Nou . . .' (uitgesproken
met een mengeling van verbazing en
verontwaardiging) 'dat meen je met . Je
moet dit echt gelezen hebben .' Bij deze
woorden druk ik ze de boeken in de
hand als verheffer van de onbelezene .
Als ik mijn boeken na enkele weken weer
terugkrijg en ze zijn nog steeds ongelezen,
schud ik meewarig mijn hoofd : 'Echt heel
jammer dat je er niet doorheen komt . Het
is natuurlijk niet een boek dat je zomaar
voor het slapen gaan kan gaan lezen . Je
moet er echt voor gaan zitten . Zonde .
Snap je het niet of ben je gewoon to lui om
er wat energie in to steken?' Ik weet het .
Het is niet heel aardig, maar sours moet je
hard zijn voor je vrienden en het doet mij
nog veel meer verdriet our het to moeten
zeggen .
Met de jaren word je bedreven in
het volhouden dat je zeer belezen bent .
Zo is het raadzaam our een paar lose
opmerkingen paraat to hebben waarmee
je de suggestie kan wekken dat je weet
waar je het over hebt, bijvoorbeeld over
de Nederlandse literatuur. Het doet het
altijd goed to zeggen dat de Nederlandse
literatuur internationaal eigenlijk niet

zoveel voorstelt . Daarbij kan je je dan
hardop afvragen of de Nederlandse
letteren niet steviger verankerd zouden
moeten zijn in de eigen tijd . Hier kan
niemand bet echt mee oneens zijn, maar
het klinkt goed . Als je in je rol bent
gegroeid als literatuurkenner kan je nog
zeggen : ' Waarom is er geen aansprekende
roman verschenen over de moord op
Van Gogh of Fortuyn?' Een antwoord is
overbodig . Mismoedig kan je dan nog
wel opmerken dat de hoofdpersoon in
Nederlandse boeken wel heel erg vaak
een sukkel is . Een mislukkeling die door
toeval, onzekerheid en miscommunicatie
bet maar zwaar heeft . Tegenwerpingen
kan je op twee manieren pareren : 'Ach,
dat is toch ook een sukkel .' Het is
namelijk heel moeilijk om aan to tonen
dat iemand Been sukkel is . Helden zijn
immers ook sukkels, omdat ze een held
willen zijn . Of je zegt : 'Nou, dat is er een .
De uitzondering die de regel bevestigt .'
Nu kan het zijn dat je toch door de
mand valt . Bijvoorbeeld omdat je boeken
er wel erg onaelezen uitzien . Daarom is
bet ook aan to bevelen om tweedehands
boeken to kopen of paperbacks die je
een paar keer funk doorbuigt waardoor
er een duidelijke vouw in de rug van
bet boek to zien is . Laat echter nooit een
boekenlegger op paging 72 van je boek
zitten . Mocht dit allemaal niet helpen
dan ben je als vrouw verloren, mannen
kunnen nog roepen :'Fictie is iets voor
pubers en vrouwen .' Want, zo stelde Bril,
'als je ouder wordt, ga je echte boeken
lezen : boeken waar je jets van opsteekt .'
Deze stelling van Bril roept twee vragen
op : steek je jets op van fictie? En waarom
zouden vrouwen als ze ouder worden
niets willen leren? Feit is dat vrouwen
meer literaire boeken kopen en lezen dan
mannen . De leestijd van vrouwen (1,7
uur per week) ligt zelfs tachtig procent
hoger dan die van mannen (0,9 uur) . Meer
kan ik daar niet over zeggen. Wat ik uit

eigen ervaring wel weet, is dat bet lezen
van literatuur in mijn puberteit ervoor
gezorgd heeft dat ik een sterk verhoogde
kans heb op een vroegtijdige flood .
Het is misgegaan toen ik als puber
dichter wilde worden, of eigenlijk, ik
wilde graag dichter zijn . Het leek me
\nTel wat om met z_warte coltrui en een
moeilijke bril in een cafe to zitten en flat
iedereen zou denken :'Kijk nou, daar zit
die dichter.' Gedichten schrijven deed ik
niet, flat was bijzaak . l k las wel gedichten .
En flan vooral gedichten waarvan ik
dacht flat ik ze ook zelf geschreven kon
hebben; hoefde ik flat niet meer to doen .
Mijn eerste dichtbundel waaruit ik veelal
ongevraagd citeerde, alsof het mijn eigen
gedichten waren, heb ik gestolen uit de
bibliotheek van mijn middelbare school .
Het was een zwart boekje . Op de omslag
stond een wit bord met daarop twee
kroketten op een bedje van sla omringd
door schijfjes tomaat en ei . Dat ik enkele
gedichten uit mijn hoofd kon opzeggen
had meer to maken met de lengte van
bet dichtwerk flan met mijn geheugen .
Met een serieus gezicht en een gedragen
stem reciteerde ik : Als de Chinezen
/ niet zo goed konden kezen / flan
zouden er niet zoveel Chinezen wezeri
en 'Dc kroketten in bet restaurant / zijn
aan de kleine kant .' Dat was bet . Meer
niet . Het was vooral belangrijk om ook
daarna je gezicht in de plooi to houden
en de toehoorders diep in de ogen to
kijken, hopende op een afwijzende
reactie . Want flan kwam bet hoogtepunt :
de superieure verontwaardiging van
de onbegrepen avant-gardist. Na mijn
Bastiaan Vaandrager-periode was het
een kleine stap naar K . Schippers . Ook
zijn gedichten zijn van een directheid en
beschrijven de alledaagsheid in zulke
onomwonden woorden flat ik meende flat
ik ze zelf geschreven kon hebben . Nog
elke flag word ik daar zo'n tien tot vijftien
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keer aan herinnerd en dat allemaal
door een gedicht :
Een paar verschillen
en een paar overeenkomsten
Donkerblauw:
een Frans pakje Gauloises.
Lichtblauw :
een Nederlands pakje Gauloises.
De Franse Gauloise is losser gestopt,
maar pittiger dan de Nederlandse .
Trek een Franse Gauloise uit een pakje
en je leest meteen : Gauloise .
Trek een Nederlandse Gauloise
uit een pakje .
even wachten tot onderaan .
Gauloise staat op iedere sigaret,
Gauloises op de beide pakjes .
Na het lezen van dit gedicht restte mij
nog maar een keuze en inmiddels rook
ik alweer vijftien jaar lang Gauloises . En
dan zijn er nog steeds mensen die zeggen
dat televisie slecht voor je is . Toch is er
een boek dat, om Reve to parafraseren,
alle andere boeken overbodig maakt,
op de Bijbel en het telefoonboek na, al
heeft het een nogal new age-achtige titel :
Het beste boek voor de weg . Ik moet het
als kind voor het eerst ter hand hebben
genomen op een van die lange autoritten
naar Zuid-Frankrijk. Zoals alle echt
belangrijke boeken staat er geen auteur
op de kaft en heeft het een monumentale
dikte . De hoofdstuktitels kondigen ware
levenslessen aan zoals 'Herkennen wat
u onderweg ontmoet . . .' en 'Hoe u zelf
bij pech to helperi , en als je auto(rijden)
vervangt door !even wordt het boek nog
mooier: 'Bewust leveri ; 'Met uw !even
naar de bergeri; 'Met een aanhanger
achter het !even' ; 'Met kinderen in uw
leveri ; 'Het ABC van uw !even' en 'U, uw
!even en de wet' . Het is uitgegeven door
de ANWB en Reader's Digest en helaas
alleen nog antiquarisch to verkrijgen.
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Exolorino the Novel/sat/on and its Dis placement
ROOS BREKELMANS

On September 14, 2006 Paul Verhoeveri s zwaxTaoEx (released internationally as sr .acx
BOOK) was released in the Netherlands . This Dutch World War II drama was a success,
managing to lure 400.000 people to Dutch cinemas . At the same time, a book entitled
Zwartboek was seductively displayed in many Dutch bookstores . The cover of the book
explains that it is 'naar de film van Paul Verhoeveri ('after Paul Verhoeveri s film'),
showing that the film predates the novel .l This is an example of a novelisation : a written
adaptation of a movie . The verb 'to novelise' can be defined as 'to put into the form of
a novel' or 'to make fictional ; fictionalise'? As these definitions already suggest, other
media apart from film can be novelised, such as games and comic books .
The novel Zwartboek is one of novelisatiori s many commercial examples, usually
published alongside the movie it is based on . The contents of these novelisations are said
to be of a low artistic value as they only offer a more fleshed out variation of a movie .
(Baetens 2005: 44) This type of novelisation only uses the novel-form as a space where
elements that had to be left out of the movie (due to strict length limits for example) can
still find their way into the story. Thereby they seem to aim at the consumers who have
seen (and liked) the movie .
About seventy years ago, the existence of the novelisation was similar to today's
video recorder or DVD - it was the way to relive a movie you loved . (Grady 2006) In
contemporary society, however, this function has been lost and the novelisation is seen
as an insignificant, minor subgenre of literature - if one even ventures as far as to call it
literature . The genre is now regarded as a part of low culture and - even as disciplines
such as media studies demonstrate an increasing interest in that which is low and
mass culture - does not yet seem worthy of genuine academic interest . Except for Jan
Baetens' limited research (one book and two articles, to date) there is no discourse on
novelisations in the academic realm . Unfortunately, Baetens' studies view novelisations
and their production from a historical in stead of a contemporary framework . In his most
recent paper on the subject, Baetens refers to only two other 'studies' dealing with the
novelisation and both look exclusively at science fiction . The aim of this paper, however,
is to build a general framework for all types of novelisation, working towards a critical
academic dialogue on the subject . It will try to determine what a novelisation is exactly,
what types of novelisations can be distinguished, and within which theoretical context
the novelisation should be studied - for now, that has to refer to theories of adaptation,
(re)mediation and even more general concepts of media and literary theory, all of which
shed light on the existence of the novelisation .

`The' Novelisation

As previously mentioned, the genre of the novelisation itself is quite eclectic - both in its
types of sources and in the forms of the novelisations themselves . There are novelisations
based on movies, comicbooks, and games, which mostly appear in the form of a novel .
The products that are collected under the genre of 'the novelisatiori also differ in their
relationship towards the work that has inspired or instigated their existence . Therefore,
I would like to distinguish two general types of novelisation : on the one hand those that
novelise the story of the original and expand it (the low-brow
1 Interestingly, the only `author' mentioned on the book's cover is that of Paul Verhoeveri - one of the two writers of the
original screenplay - in stead of anyone involved in the process of novelisation .
2 See `Novelization', 2007 .

or commercial novelisation), and on the other hand those that rewrite, rework, or re-

something the original (the high-brow or literary novelisation) . This latter type somehow

reinterprets the final product from its medial source and attempts to mirror the complete
viewing experience in the book format - which does not happen with a simple novel

version of the screenplay. Rewriting a screenplay is much more than a mere translation
of the actions into words; a sentence on a page is significantly different from an action
on a screen and subsequently leads to an inherently different experience . The first

type of novelisation would not want to call too much attention to the materiality of its

medium, since its aim is to evoke the reader's memories of the movie . The second subset
of novelisations, on the other hand, is more conscious of its own mediality and of what
it can and cannot do in relation to the original medium. Some movies have inspired

novelisations long after they were shown in cinemas, thus allowing for novelisations that
were far more creative than a'mere' rewriting of a screenplay.

This tendency of writing a literary novelisation long after the movie's release

is a characteristic of the high-brow type of novelisation, accordingly acknowledged

by Baetens. (Baetens 2007: 233) In some of these cases, the screenplay was seemingly

irrelevant . An example is Onno Kosters' 2004 poetry series entitled Callahan en andere

gedaanten (Callahan and other figures) . In these poems Kosters reworks Harry Callahan,

the main character in the

DIRTY

xaxxY movies, into his anti-hero and narrates many of his

activities through poetic dialogue . He regularly cites the filmic protagonist and seems to
rewrite his own world through the Dirty Harry films :
Callahan vraagt zich of,

Callahan wonders

eindigen op het punt

your existence at the point

will'e dat? e bestaan

waar l'e laatste spoor naar leidde?
0p de gouden brug?

Boven de loden baai?

Herinner J'e zil'n fortune cookie dat zei

Do you want that? To end

that your final lead led you to?
On the golden bridge?

Above the bay of lead?

Do you remember his fortune cookie that said

you're shit outta luck . Kosters 2004 : 66 You're shit outta luck .
Another novelisation that can illustrate the medial materiality of the novelisation

is Christopher Priest's adaptation of the movie

ExisTENZ (1999) . What makes this
novelisation interesting is that the author attempted to mirror the intricacies of the movie

in the novel . However, since a novel is a different medium than film, instead of filmic

tricks and tools, the writer had to find solace in the use of literary aspects . As Van Parys
et al . put it in their article on this novelisation :

eXistenZ can be considered as a more highbrow science fiction novel m that Priest

created a hybrid novelization which incorporates science fiction as well as literary
elements ; he has attempted to stretch the commercial limitations inherent in this
kind of novelization as far as possible . Van ParYs et al . 2004

Baetens makes an equal (although more implicit) distinction in his 2007 article

on novelisations and stresses that the difference consists of a novelisatiori s self-

consciousness. (Baetens 2007: 233) However, the distinction between the two kinds of
novelisation should not be regarded as a strict dichotomy, nor should it in any way

define the genre of the novelisation. The novelisation is much more than this opposition

- it is a genre that illustrates beyond any other that reading is still alive . How else do we

justify the desire to purchase a book after we have already seen the movie? We could just
as well buy the DVD .

An interesting illustration of a novelisatiori s relationship with its source medium

is Francis Ford Coppola's film

sxaM STOKER'S

DxncuLa (1992) . The film is based on Bram

Stoker's novel Dracula as the title indicates explicitly . In her essay on the journey from
novel to film, Margaret Montalbano mentions that even though Coppola made strong

claims of fidelity to Stoker's original (not only in his title, but in interviews as well), the
movie itself was in turn novelised . This novelisation was clearly very different from the
original novel, even adding a disclaimer that 'what follows here is not Bram Stoker's
1897 novel [ . . .] but Fred Saberhagen's retelling of the motion picture called

BRAM STOKER'S

DR .acuLn [. . .] based on the screen adaptation of that classic story' . (Cited in Montalbano

2004 : 386) The novelisation is an interesting genre wherein some confusing dynamics are
at work .

Materiality and the Medium

Our point of departure into the realm of novelisation is the area of general media

theory, specifically texts on the materiality of the media, which illustrate the potential

value of the genre of the novelisation . As Marshall McLuhan already points out in his
1964 publication Understanding Media, 'the medium is the message' . (McLuhan 1964 : 7)

This sentence, often (wrongly) cited,l refers to what jay Bolter and Richard Grusin call
remediation, as will be examined later . The crux of this concept is the role of the medium
itself - which, before 1964, had never been regarded as a possibly influential agent .
McLuhan argues that the medium itself is part of the content that it carries : '[ . . .] the

personal and social consequences of any medium - that is, of any extension of ourselves
- result from the new scale that is introduced into our affairs by each extension of
ourselves, or by any new technology' . (McLuhan 1964 : 7)
Thus it is not just the message that is of importance, but it is the medium that

somehow defines, influences and possibly even dominates it . Before the McLuhanian

probe describing media as humanity's extensions, the medium was 'just' the messenger.
What follows is that the medium defines - in some way or another - its message and

thereby our perception of it . He also argues that the 'characteristic of all media means

that the "content" of any medium is always another medium' . (McLuhan 1964 : 8) Thus
new media are composed of older media - for instance, television is a combination of

radio and film . The novelisation as 'the book of the film' is an illustration of the idea that
the medium matters. Especially in the commercial novelisation, in which the subject
matter does not differ significantly from its source, the medium seems to be the pivotal
issue that defines its content .

In their seminal 1999 book Remediation and subsequent essays on remediation and
premedation, Jay Bolter and Richard Grusin use McLuhari sold' concept as a backbone

for their own term 'remediatiori . They explicitly argue that the content of every medium
1

See also LizzY van Winsen's contribution on pages 36-44 .

is that of another - the medium is literally the message. Remediation is the

usurpage or usage of an older medium in that of a new variety, a'double logic according
to which media [ . . .] refashion prior media forms' . (Grusin 2004 :1

That what makes a

medium anew' medium is merely the way in which it refashions previous media . A very
interesting point that they make is the so-called 'inseparability of mediation and reality',

emphasizing that mediations themselves are real and that 'all that media produce is real' .
(Bolter & Grusin 1996 : 344) However since media are always mediations, and therefore
dependent on other media, it is not this relationship that determines their value but the
medial product itself . Remediation hinges on the double logic of hypermediacy and

immediacy. Immediacy entails that awareness of the medium itself is as low as possible

and the focus lies on a transparent experience of its content . Hypermediacy does exactly
the opposite, emphasizing the medium - which most often entails some degree of selfconsciousness or reflection on the medium's part . (Bolter & Grusin 1996 : 345)

Friedrich Kittler, a media theorist dealing with the materiality of media, focuses

more on the notion of power involved with media . For him, technology influences its

content whether we like it or not . The information that the medium transports first has to

be fabricated and subsequently transposed by the medium . In other words, media define
what really is; they are always already beyond aesthetics' . (Kittler 1999 : 3) The history

and origin of a medium are vital to the ways in which it functions . Interestingly, Kittler
also incorporates the work of Walter Benjamin, who observed that 'every historical era
shows critical epochs in which a certain art form aspires to effects which could be fully
obtained only with a changed technical standard' (Kittler 1999 : 237) . In short, 'media

determine our situation, but [ . . .] our situation, in turn, can do its share to determine our
media' . (Winthrop-Young 1999 : xxxv) Kittler emphasizes that we should be conscious
of the technology behind the media we use and experience since they determine
and structure these operations themselves . The notion of power in media, and the

consciousness linked to the origin of the medium that Kittler expresses, is also found in
the work of Paul Virilio . He claims that a new medial form - a new technology - will lead
to new phenomena. (Winthrop-Young 1999 : xxxvi)
The practice of novelisation works in exactly the opposite way to a medium

refashioning our understanding . It 'old-fashions' our understanding of a medium by
rewriting the content of a visual medium into the shape of a novel, thereby reversing the
effect of a baffling new medium by re-making sense of it through an old medium .

Writing the Visual

Now that it has been elucidated that the nature of the medium is of great importance
to the content and experience of the medial product, our focus can shift to this medial
product itself. Since a novelisation is some sort of adaptation, it is essential to take

adaptation studies into account . Most discourse in adaptation studies seems to revolve
around the pivotal question of whether there is an inherent difference between word

and image (most often taking the shape of the 'novel vs . film' debate) and if so, what
this difference consists of. (See e .g . Elliot 2004) Irregardless of this, there is still the

difference in the medium that is at work in these two worlds and that is where the notion
of adaptation comes into play. Adaptation, apart from a noun gathering many different

kinds of adaptations, is also a process of adapting - of reworking one medium's content
into that of another. Unfortunately these intricate dynamics are devalued by academia

and adaptations themselves are seen as mere derivatives of other works . (Stam 2005 : 3-4;
Hutcheon 2006 : 2-3)
Adaptations are generally treated with the same disgust as novelisations - they
are not 'originals' and therefore not as worthy as their literary counterparts. Even
though many literary theorists would generally object to the notion of the original, this
comparative approach is still at the heart of adaptation studies . (See e.g. the corpus of
Stam 2005) Thus the 'first' medium (in the case of the novelisation often the film) is
regarded as the original', and the adaptation is only valued from the perspective of
its fidelity to this 'original' . But, as Hutcheon points out, that which is the original for
one may be someone else's adaptation, since it all depends on when the viewer/reader
experiences the product. (Hutcheon 2006 : xiii) She defines a remediating experience
as that moment when one (e.g .) sees a film which is an adaptation of a book one
knows, creating a'constant oscillation between [the original] and the adaptation we
are experiencing'. (Hutcheon 2006 : xv) However, the work in itself will already be a
remediated product, even if its consumer will not actually experience it as remediating
due to lack of knowledge . Especially in the case of the commercial novelisation, the cover
will make sure the reader is aware of the source text for the novel that they are reading,
in an attempt to make sure that eventually both source and adaptation will be consumed .
In his introduction to one of the many books he edited on the relationship between
film and literature, Robert Stam remarks on the hierarchical status of film and literature .
According to him, literature - the written form with which the reader has to somehow
actively engage to create meaning - is still regarded as the 'high' medium, whereas the
mainstream (Hollywood) film - the visual, the 'ready-made' - is in a completely different
league to that to which literature belongs . (Stam 2007 : 3) The commercial novelisation
is a genre that shatters this opposition of the 'low' film and the high' novel. This high/
low division can mainly be blamed on simple historical causes - literature predates
cinema. (Stam 2007 : 4) On the other hand, one could argue that visual media were born
long before humankind started writing . However, Mitchell already spoke of the struggle
between the 'pictorial and linguistic signs', thereby pointing to a fear of the dominance of
the visual over the written. (Mitchell 1987:1) It is this same fear that makes us weary of
the visual medium - literature is, in a way, safe.
Even though the notion of fidelity should not be used as 'the' meaningful referent
to an adaptation, it is interesting to look at the problematic issues that this practice brings
forth and apply them to the novelisation . When adapting from novel to film, the idea that
a film adaptation will destroy the fantasy a reader might have of the original novel is one
of the main causes of loss and devaluation of the adaptation . (Stam 2007 :15) A writer
can describe his character in intricate detail, but the reader still draws up his own mental
images . When he watches the film adaptation of this book, it is more than possible that
the characters look nothing like he imagined them . This unpleasant effect has absolutely
no bearing on the case of the novelisation . Quite the opposite, since the novelisation
is the place where a movie's characters can really come to life - where the reader can
imagine and see everything how he wants to see it . In this respect, a novelisation is only
one step away from the genre of fan fiction, in which fans write their own 'novelisations'
of books, films, games or comics . They literally fictionalise the (already fictional) world
of their heroes . This has strong connections to the type of novelisation Baetens calls
'continuative', in which the novelisation continues the original story. Fan fiction goes

slightly further : there is both continuation as well as rewriting at work. (2007 : 231)

Another very interesting term that Stam adds to the adaptation debate is 'mutation' .
(Stam 2007: 40) He argues that we could regard adaptations as processes of Darwinian

survival methods that enable texts to continue to exist, even if they have to mutate into
another form. This would suggest that the future of literature itself is novelisation -

that the only books we will read in a couple of decades will be written versions of our
favourite games or films - or, more provocatively, that the only way that the new visual

media will survive their technologies is through the novel . Still, an adaptation does more
than merely 'save' the content of one medium into that of another - it is a completely
different product altogether.

Walter Benjamin claims that 'storytelling is always the art of repeating stories' and

adaptation is in a way just repeating stories . (Benjamin 1968: 237) Adaptations repeat
the forms in which they come and rework these into a new, different story - through
repeating, they rewrite . Bakhtiri s concept of heteroglossia, which revolves around

'context over text' can also add a dimension to the process of adaptation . (Bakhtin 1981 :
71) It implicates that every text is determined by its context, the social and historical

situations in which it is produced and in which it is received . The interesting hypothesis

that this theory denotes is that a text, even if copied literally, would not ever mean the
same - since the context will always differ . Every repetition, then, is a rewriting .

Adaptation is always to some degree a case of repetition . But then again, all writing
is in a certain sense a repetition, an intertext . A source text is somehow reworked into the
product of a written medium . This recognition is part of the pleasure of re-experiencing
something we liked the first time around, but at the same time is risky since we have

expectations . Michael Alexander called adaptations inherently "palimpsestuous ° works,
haunted at all times by their adapted texts .' (Cited in Hutcheon 2006 : 6) This neologism
combining 'palimpsest' and incestuous' suggests that where the traces of history can
be found, these traces are simultaneously partially erased (read : suppressed) whilst

also remaining an intimately close relationship to these traces . However, it should be
emphasized that the adaptation does remain an autonomous work . Hutcheon also

mentions the importance of this, citing Benjamin who argues that the adaptation is its
own presence in time and space, its unique existence at the place where it happens
to be', which resonates with Bakhtiri s heteroglossia once more . (Hutcheon 2006 : 6)

What summarises the contemporary consensus of adaptation studies beautifully is

that Hutecheon calls 'adaptation [ . . .] repetition, but [its] repetition is not replication' .
(Hutcheon 2006: 7)

Adapting the Anti-intermedial

The essays that Jan Baetens wrote on the novelisation are insightful in many ways,

but they are unfortunately also very limited in their perspective . For instance, Baetens

never takes the framework of adaptation theory into account in his own definition and
valuation of the novelisation . One of the great claims he makes in his essay `The Text

Writes Back' (as well as in 'From Screen to Text') is that novelisations are anti-intermedial .
In my view, all media are somehow intermedial ('the medium is the message'), and
this is definitely the case for the novelisation . It is an adaptation in the strictest sense of
the word and the only reason for adaptation studies not to be involved in novelisation
studies is the fact that it is still mainly centred around the written-to-visual (novel-

to-film) adaptations . Baetens claims that novelisations'lack the intermediality [.. .]
essential to the adaptation of a book in a cinematographic process', (Baetens 2005 : 45)
and compares the process of (novel-to-film) adaptation to that of (film-to-)novelisation .
Baetens argues that since most novelisations are based on a screenplay they do not
cross the visual-to-written boundary and therefore lack intermediality . He states that
the novelisation does not comply with the necessary 'media change' that is needed
to be regarded as a remediating art form . (Baetens 2007 : 235) Not only does Baetens
ignore hypermedia) forms of novelisations and the fact that movies are visual products
(even if one only looks at the screenplay it is based on), he also ignores the experience
of novelisation and disregards the possibility that a movie in itself can already be a
remediating, intermedial product that - if novelised - will retain these qualities . The
double logic of remediation mentioned before can also be applied here . Even though a
novelisation writer may not write 'intermedially' (meaning that he reads the screenplay
and makes literary sentences and chapters out of the scenes), the experience that the
reader has while reading a novelisation after viewing the movie is intermedial. The
presence of the source text will continue to loom over the novelisation, especially in the
commercial variety. The novelisation is very clearly and almost bluntly inspired by its
visual (and often well-known) source . Intermediality arises within the dialogue between
the different media, within the space where they intersect and influence each other .
Additionally, in the remainder of his essays, Baetens cannot stress enough the power
of the visual and the pictorial era in which we live . Why, then, would he not grant this
importance to the visuals of cinema, instead of the text of the screenplay? After viewing
a movie, writing its novelisation can never be a mere copy-paste of the screenplay into a
literary form.
Subsequently, Baetens calls the novelisation'a false adaptation and even 'antiadaptation' and 'anti-remediatiori . (Baetens 2005 : 45, 46, 50) Dudley Andrew calls
adaptation a process revolving around 'reproducing something essential about
an original text' (Andrew 1998 : 453) and it is exactly this more broad definition of
adaptation and remediation that is lacking in Baetens' approach to the novelisation .
According to Baetens, going from one medium to another is always remediation : 'one
medium improving the other'. (Baetens 2005 : 53) But is 'improving' not the wrong
terminology here; is it not simply the inherent practice of change? Rewriting one medium
in the materiality of another will always change and this change will only add to the
intermediality of the medium . The novelisation exists on its own, but has somehow reevaluated the content and the medium of its source product . Its effect, it seems, is simply
always remediation since if one medium is somehow adapted, its effect will always be
remediating . Although remediation is never a one-sided process - as Grusin wrote '[e]
ach medium seems to follow this pattern of borrowing and refashioning other media,
and rivalry as well as homage seem always to be at work' (Grusin 2004 :17-8) - it is there,
at work within the novelisation . A novelisation cannot not be remediating . Its 'dynamics
of exchange' only deepen the already existing flourish of intermediality and adaptation .
(Andrew 1998 : 459)
Conclusion
Although the world of academia does not yet seem ready to tackle the novelisation, this
attempt has hopefully illustrated the possibilities that the genre of the novelisation has to

offer. Because of its subversive qualities within the discipline of adaptation studies, it is
a potentially highly interesting object of study . Not only within media or literary studies,
but also within the reception studies area. The fact that the written undermines the visual
in these days of ultimate visuality illustrates our apparent craving for words, for writing .
Are not all medial products adaptations in one way or another? Is not everything a
rewriting, a remaking of something? Adaptation is not 'bad' or derivative by definition ; it
is merely one very transparent form of using and re-using the already existing products
of media. If only the novelisation would be regarded as the intermedial, remediating
medium that it is (and, in a sense, all media are) ; as the real medium that it is, that should
not be looked at merely from the perspective of its relationships with other media, as
proposed by Bolter and Grusin : 'all that media produce is real' . (Bolter & Grusin 1996 :
344) The novelisation is real .
In this time of new, inter-, multi-, hyper- and cybermedia, all we want is to sit in our
armchairs and read a book . We novelise all that we see and experience into something
we can grasp, something we have been using for centuries to understand our own
consciousness and the world around us : a book - a novelisation .

References

Andrew D . 'From Concepts in Film Theory: Adaptation' . In : L . Brandy & M . Cohen (eds.), Film
Theory and Criticism : Introductory Readings, Oxford 1998 : 452-460 .
Baetens, . 'Novelization a Contaminated Genre?' . In : Critical Enquiry 32-1 2005 : 43-60
Baetens . 'From Screen to Text : Novelization the Hidden Continent' . In: D . Cartmell & I. Whelehan
eds . The Cambridge Companion to Literature on Screen Cambridge New York 2007 : 226239 .
Bakhtin M.M . The Dialo is Imagination : Four Essays, Austin 1981 .
Benjamin, W. Illuminations / New York 1968 .
Bolter / . & R . Grusin/ 'Remediation . In : Configurations 4.3 1996 : 311-358 .
Elliot K. 'Novels Films and the Word Image Wars' . In : R . Stam & A . Raengo eds . A Companion
Literature and Film Oxford 2004 :1-22 .
GradYH. 'Hacked to Death : Will the Novelization Survive the DVD era?' Slate .com June 28, 2006
<ht
www.slate .co m id 2144703> / November 9, 2007 .
Grusin R . 'Premediation' . In: Criticism 46-1 (2004) : 17-39 .
Hutcheon/ L./ A Theory o Adaptation, New York 2006 .
Kittler F. Gramophone Film Typewriter, Stanford 1999 .
Kosters 0 . Callahan en andere gedaanten / Amsterdam 2004.
McLuhan/ M. / Understanding Media : The Extensions o Man, New York 1964.
Mitchell WT. ./ 'Going Too Far with the Sister Arts' . In: JAW. Heffernan ed . Space Time Image,
Sign : Essays on Literature and the Visual Arts New York 1987 :1-10 .
Montalbano M ./ 'From Bram Stoker's Dracula to Bram Stoker's Dracula' . In : R . Stam & A . Raen go
eds A Companion to Literature and Film, Oxford 2004: 385-398 .
'Novelization' . In: The American Heritage Dictionary o the English Language, Fourth Edition. Retrieved
etrieved
from Dictiona .com <http : dictionarY.reference.com browse novelization> November
9 2007 .
Parys/ T, van L . Jansen & E . Vanhoutte 'eXistenZ: a Different Novelization?' In : Image and Narrative :
Online Magazine o the Visual Narrative 9 October 2004 <http : www.imageandnarr ative .
bePerformance vanparys .htm> November 9, 2007 .
Stam R . Literature and Film : A Guide to the Theory and Practice o Film Adaptation, Oxford 2005 .
Verhoeven / P Zwartboek, Amsterdam 2007 .
Winthrop-Young, G. & Michael Wutz 'Translator's Introduction' . In : F. Kittler Gramophone, Film ,
Typewriter Stanford 1999 : xi-xxxviii .

ZAPPEN DOOR
EMBLEMEN

DE ZUID-NEDERLANDSE EMBLEEMLITERATUUR
N/EUW GEL EZEN
FEIKE DIETZ

De Marilyn-methode

'How can one imagine Marilyn Monroe, prime cultural symbol of a certain kind of
"dumb blonde" stupidity, reading Ulysses, equally potent cultural symbol of demanding
literary genius, a kind of Everest for readerly intellectual achievement?' (Brown 1996 :
172) De vraag die Richard Brown zich stelt, is een vraag die ongetwijfeld opkomt bij vele
beschouwers van de foto 'Marilyn leest Ulysses' uit 1952 . Ruim veertig jaar na dato bracht
fotografe Eve Arnold in een correspondentie met Brown het verlossende antwoord :
Monroe bleek een enthousiast lezer van Joyce's Ulysses, maar ploegde de klassieker
episodisch door in plaats van lineair . (Brown 1996:174) Deze'wanordelijke manier van
lezen zouden we', zo meent Bollmann, 'de Marilyn-methode kunnen noemen .' (Bollmann
2005:14
In een tijd waarin de computer, het Internet en de televisie steeds belangrijker
worden, staat deze 'Marilyn-methode' volop in de belangstelling . Onrustig zappend,
kriskras scannend en vurig klikkend ontwikkelen wij een hernieuwde omgang met
teksten . Begin 2006 vroeg Thomas Vaessens, hoogleraar moderne letterkunde, in het NRC
Handelsblad aandacht voor de verdwijning van de 'leeslampcultuur' en het ontstaan van
dit'Nieuwe Lezeri . De studenten in zijn collegebanken lezen, zo betoogt Vaessens in zijn
artikel, 'op een heel andere manier' : 'niet-lineair' en 'rommelig' . Ze lezen voornamelijk
fragmenten, 'die ze vervolgens verbinden tot een eigen tekst; al knippend en plakkend
uit veel verschillende (soorten) bronnen' . Voor de nieuwe lezers -'de meesters van de
compilatie' - is het lezen een meervoudig proces geworden, waarvan meerdere teksten
en tekstsoorten gelijktijdig onderdeel zijn . (Vaessens 2006a) Op het jubileumcongres
van Vooys in 2007, dat onder de titel'Het Nieuwe Lezeri aandacht besteedde aan de
hedendaagse leescultuur, karakteriseerde Vaessens het tekstgebruik van jonge lezers als
intermediaal, interdisciplinair, interactief en intertekstueel . (Vaessens 2007 : 5993, 5995)
Op de achterflap van zijn boek Ongerijmd succes uit 2006 werd melding gemaakt van
een aan'fundamentele maatschappelijke en technologische veranderingeri ontsproten
'identiteitscrisis' van de poezie . (Vaessens 2006b)
De mediawetenschappen omschrijven dit Nieuwe Lezen met de term hypertext .
Hypertekstualiteit is een worm van interactieve tekstualiteit, waarbij teksten of
fragmenten in een groot web met elkaar zijn verbonden . De lezer kan op willekeurige en
associatieve wijze zijn eigen tekstversie samenstellen uit het aanbod . Hypertekstualiteit
heeft vaak hypermedialiteit tot gevolg: media worden verenigd in een groot netwerk,
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waarin de tekstgebruiker zich een eigen weg baant . (Lister e.a . 2003 : 23-27, 387)
Anders dan Vaessens doet geloven, zijn hypertekstualiteit en -medialiteit Been recente
uitvindingen. A1 in 1945 pleit Vannevar Bush in zijn beroemde essay 'As we may think'
voor hypertekstuele dataverzamelingen . Hij is ervan overtuigd dat de menselijke geest
van nature werkt op basis van associaties in plaats van op lineaire structuren . (Lister
e.a. 2003 : 25 ; Bush 1945) Volgens Bolter en Grusin bestaat het interactieve, niet-lineaire
tekstgebruik al eeuwenlang . (Bolter & Grusin 1999: 34, 44) Zij tonen aan dat onze nieuwe
media veelvuldig gebruikmaken van bestaande, vertrouwde communicatievormen :
'media can never reach this state of transcendence, but will instead function in a constant
dialectic with earlier media, precisely as each earlier medium functioned when it was
introduced' . (Bolter & Grusin 1999 : 50) Het verschijnsel waarbij nieuwe media oude
incorporeren, noemen zij remediation .'
Dat mensen al eeuwenlang fragmentarisch lezen, hebben ook diverse letterkundige
studies aangetoond . Volgens Chartier lazen de Franse lezers van volksboeken - de
zogenaamde'blauwboekjes' -'in what seems to have been a discontinuous, fragmented
way' . (Chartier 1989:165) In de ogen van Schenkeveld beschouwden contemporaine
lezers Bredero's Moortje (1617) niet als een consistent geheel, maar als een bonte
verzameling episodes. (Schenkeveld 1985) Blaak, ten slotte, betoogde dat de zeventiendeeeuwse schoolmeester David Beck teksten willekeurig en fragmentarisch las . (Blaak 2004 :
96)
In dit artikel zal ik Vaessens' karakteristieken van het Nieuwe Lezen toepassen
op de vroegmoderne emblematiek. In het embleemgenre is, in de woorden van de
zeventiende-eeuwse drukker Pers,'de stomme schilderie en levende dichtkunst (als
twee gesusters, malkanderen omhelsende) kunstlijcken versaemt, en het profijtelijcke
by het vermakelijcke ghevought' . (Pers in Vonde11927: 268) In Emblematum Tiber (1531)
van de Italiaanse humanist Alciato werden afbeelding (pictura), onderschrift (motto) en
gedicht (subscriptio) voor het eerst als een bimediaal geheel uitgegeven . Een ongekend
aantal schrijvers en graveurs uit vele Europese landen volgde Alciato's voorbeeld . In
de Nederlanden floreerden in de zeventiende en achttiende eeuw de wereldlijke en
geestelijke liefdesemblematiek - met belangrijke vertegenwoordigers als Heinsius,
Vaenius en Hugo - en de moralistisch-didactische emblematiek, waarvan Cats' Sinne- en
minnebeelden (1627) ongetwijfeld de bekendste exponent vormde .z
Deze bijdrage richt zich op de Zuid-Nederlandse emblematiek . Ik betoog dat
zowel de productie als de perceptie van deze emblematiek kenmerken vertonen van
het Nieuwe Lezen : de omgang met het genre draagt in de Zuidelijke Nederlanden een
sterk hypertekstueel en mediaal karakter . Deze overtuiging brengt mij tot een tweeledig
doel . Ten eerste zal mijn betoog de nieuwheid van het Nieuwe Lezen relativeren . Op
de tweede plaats zal ik laten zien dat Vaessens' uitgangspunten het onderzoek naar de
vroegmoderne Zuid-Nederlandse embleemliteratuur verrijken .
Omdat het embleemgenre internationale uitstraling genoot, zijn de kenmerken
van de Zuid-Nederlandse emblematiek dikwijls ook terug to vinden in emblemen uit
andere Europese gebieden . (vgl. Loach 1995) In Zuid-Nederland gaven de jezuleten
1 Bolter & Grusin zijn niet de enige die de `nieuwheid' van hypteRekstualiteit en de nieuwe media relativeren. Zie bijvoorbeeld ook Briggs & Burke 2002 of Lister e .a . 2003 .
2 Een goede inleiding op de Nederlandse embleemliteratuur biedt Porteman 1977 .

de emblematiek echter een uitzonderlijk interactief en intermediaal karakter . In de
Republiek, waar de jezuleten beduidend minder voet aan de grond hadden, lijkt het
leven van het vroegmoderne embleem niet zo dynamisch als bij de zuiderburen .

Knippen en plakken

We zouden de Zuid-Nederlandse embleemmakers kunnen vergelijken met Vaessens'
studenten: met behulp van bestaande bronnen knippen en plakken zij hun emblemen
in elkaar; een gebruik dat Enenkel aanduidde met de term Scherenschnitt and
Montage. (Enenkel2003 : 730) Makers putten uit het werk van voorgangers of uit
gemeenplaatsboeken : compilatiewerken met grote hoeveelheden bruikbare citaten en
sententies . De bloemlezingen waren ontsproten aan de Florilegia, waarin leerlingen vanaf
de zestiende eeuw citaten uit historische en literaire werken samenbrachten . De citaten
uit de verzamelingen werden ingezet als versiering van verhandelingen en toespraken .
(Luijten in Cats 1996)
Een bekende Zuid-Nederlandse compilator is Vaenius . In 2002 toonde
Bloemendal aan dat Vaenius bij de productie van zijn religieuze embleembundel
Amoris divini emblemata (1615) intensief gebruik had gemaakt van Langius' bekende
gemeenplaatsboek Polvanthea nova. Vaenius' werk moet daardoor volgens Bloemendal
'niet helemaal op zijn eigen conto' worden geschreven, 'maar ook op dat van zijn ( . . .)
voorganger' . (Bloemendal 2002 : 281, 283) Vaenius putte bovendien volop uit zijn eerdere
embleembundels Horatiana emblemata (1612) en Amorum emblemata (1608) . Van vele
emblemen uit de laatstgenoemde profane liefdesembleembundel presenteerde hij in
1615 een religieuze pendant . Het motto 'Spes amoris nutrix optima' [de hoop is de beste
voedster van de liefde] veranderde hij bijvoorbeeld in 'Animae spes optima nutrix' [de
hoop is de beste voedster van de ziel] . Was de hoop aanvankelijk'Liefdes troost' en
verzachter van amoureuze kwellingen ; in 1615 is het de hoop 'die de ziele voet' en het
wachten op het hiernamaals 'versoet' . (Vaenius 1608; Vaenius 1615) 3
De gemeenplaatsmethode was ook onderdeel van het jezuIetenonderwijs
in Zuid-Nederland . De Ratio Studiorum, het voorschrift aan de hand waarvan de
jezuIetenpriesters hun onderwijs vormgaven, bepaalde dat leerlingen een schriftelijke
verzameling spreuken en formuleringen moesten aanleggen . Bovendien vormden
bestaande gemeenplaatsboeken, zoals Bibliotheca selecta van de jezuIet Possevinus,
veelgebruikte pedagogische middelen op de colleges . (Moss 1996 :176,178) De eigen
en bestaande citatenverzamelingen gebruikten de studenten onder meer als zij zelf
emblemen produceerden, een activiteit waarop de Ratio Studiorum eveneens aandrong .
(Porteman 1996: 45) Ten gevolge van het gebruik van gemeenplaatsboeken, bevatten
de creaties van de jezuIetenstudenten allerlei verwijzingen uit bronnen die zij zelf niet
lazen. Brusselse leerlingen maakten in 1682 een verzameling emblemen met citaten
uit Ovidius' Ars amatoria . Het leidt weinig twijfel dat de studenten daarbij putten uit
hun gemeenplaatsboeken: 'de inhoud en teneur van het dichtwerk waxen volgens hun
opvoeders beslist to lichtzinnig van aard' . (Van Vaeck & Van Houdt 2003 : 868)
De moderne lezer die zich onvoldoende bewust is van het belang van
gemeenplaatsen in de vroegmoderne tijd, is sours geneigd Zuid-Nederlandse emblemen
3 Zie embleem 30 uit Vaenius 1608 . Zie embleem 30 uit Vaenius 1615.
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of to keuren vanwege een gebrek aan originaliteit . Polman e .a . verfoeiden de citaten
en cliches in Phi desideria (1624) van de jezuIet Herman Hugo: 'Het zou de verdiensten
van Hugo aanmerkelijk verhogen, als bewezen kon worden, dat hij deze diepgevoelde
Vaderteksten zelf gevonden en bijeengegaard heeft, en niet louter overgenomen uit
bloemlezingen of Bijbelcommentareri . (Polman e.a .1943 : 27, 39) De auteurs realiseerden
zich Been moment dat een emblematicus als Hugo niet zozeer probeerde origineel
over to komen, maar juist bewust gebruikmaakte van bekende thema's . Voor de
jezutetenstudenten geldt dat in het bijzonder . Hun emblemen vormen'het product van
retorisch-literaire training' : het presenteren van stilistische vaardigheden en het varieren
op bestaande topoi waren belangrijker dan een vindingrijke of diepzinnige inhoud . (Van
Vaeck & Van Houdt 2003 : 865, 869)
Wie goed naar gemeenplaatsen kijkt, kan sours tot heel nieuwe interpretaties van
embleemboeken komen . In de hierboven aangehaalde bundel Amoris divini emblemata
citeert Vaenius overvloedig uit teksten van de kerkvader Augustinus . Als gevolg daarvan
is de bundel dikwijls gelezen als een uiterst vroom en mystiek werk . (vgl . Bloemendal
2002 : 277; Buschhoff 1999) Visser deed die hardnekkige visie onlangs wankelen . Omdat
de citaten van Augustinus dienen als gemeenplaatsen die de bundel autoriteit verlenen,
is Amoris divini emblemata volgens Visser eerder streng-humanistisch dan strengkatholiek :
Rather than promoting a specific confessional message, Van Veen offers an elegant
guide to Catholic pie for an international readership . Augustine's commonplaces
I would say, are meant to lend universal authority to this spiritual manual aimed at
an international elite . Visser 2007: 40
`geen sekere ordre'
In navolging van Visser beschouw ik Amoris divini emblemata als algemeen-christelijk in
plaats van mystiek. Als gevolg daarvan wil ik niet alleen het humanistische karakter,
maar ook de thematische, niet-lineaire ordering van de bundel order de aandacht
brengen. Ik wijk in dit opzicht of van Buschhoff, die meende dat Vaenius' emblemen in
een lineaire volgorde uiting geven aan de mystieke eenwording van de ziel met God . De
zielengang krijgt volgens haar stapsgewijs worm : na een periode van zuivering, bereikt
de ziel de verlichting, waarna de goddelijke vereniging nabij is . (Buschhoff 1999) De drie
fases die Buschhoff beschrijft, corresponderen met de traditionele meditatieve trapper .
De jezuitische embleemschrijver Sucquet spreekt in zijn meditatievoorschrift over
de 'drie wegen der zielen, van de welcke den eersten is, den suyverenden wegh; den
tweeden, den verlichtenden wegh ; den derden, den vereenigenden wegK . (Sucquet 1649:
463) In zijn theoretische uiteenzetting laat Sucquet zien dat de meditatiefasen gepaard
gaan met verschillende emoties, zoals'schaamte' in de zuiverende periode en 'liefde'
op het verenigende pad . Hoewel de afzonderlijke zielenwegen met bepaalde gevoelens
corresponderen, worden volgens Sucquet'dese affectien (. . .) meestendeel in de selve
meditatie order een ghemenghelt' . (Sucquet 1649 : 465) De meditatie verloopt daardoor
niet via een formele opeenvolging : 'Men kan bier in geene sekere ordre volghen ; maer
men moet den H . Geest volghen die ors sal leyden .' (Sucquet 1649 : 464) Black heeft,

volkomen terecht, benadrukt dat de meditatie die Sucquet voorschrijft niet lineair is, maar
thematisch . (Black 1995 : 3-5) Zij laat zien dat Hugo bij het maken van zijn Pia desideria de
uiteenzetting van Sucquet als gids gebruikte : de reiniging, verlichting en vereniging van
de ziel vormen in zijn boek Been doelmatige mystieke stappen, maar krijgen worm aan
de hand van verschillende topoi en emoties . (Black 1995 : 3-8) In Amoris divini emblemata,
dat to boek staat als de voorganger van Pia desideria,' lijkt iets dergelijks aan de hand : de
emblemen volgen elkaar niet lineair op, maar vertonen veeleer thematische samenhang .
De Zuid-Nederlandse emblematicus Jacobus Moons is ook een compilator van
afzonderlijke, thematisch verwante episoden . Tussen 1675 en 1701 publiceerde hij zes
dikke embleemboeken, waarin hij allerlei leerzame verhoudingen tussen dieren en
objecten verzamelde . Het tweede deel uit zijn serie, Zedelyke lust .warande (1678), opent
bijvoorbeeld met een zinnebeeld over 'den handel tusschen den Leeuw en de Geyt',
waaruit de lezer leert om niet `de party van desen hoogmoedigen en grammoedigen
Leeuw' to spelen . (Afbeelding 1) Later in het boek leert de omgang tussen Jupiter en
Pallas de lezer zijn trotsheid in to tomen, waarna de relatie tussen de uil en de zon hem
dwingt de ogen op God gericht to houden . (Moons z.j . : 1, 4,139, 279) 2 De emblemen
van Moons tonen een duidelijke samenhang in stofkeuze, maar laten zich niet lezen als
een voortschrijdend verhaal met opeenvolgende fragmenten . Terwijl structuurzoekers
als Buschhoff koortsachtig streven naar lineaire lezingen van embleemboeken, wil ik
pleiten voor het centraal stellen van de episodische en thematische structuur . Ik zou de
Zuid-Nederlandse embleemschrijvers willen vergelijken met Vaessens' collegebezoekers :
zij creeerden bonte verzamelingen lose episodes, veelal geclusterd rondom enkele tekstuele of picturale - thema's.

Draaien en steken

Sinds de oudheid gebruiken mensen boeken om de toekomst to voorspellen . Met een
houten stokje, een naald of de eigen vinger staken zieners in een klassieke of christelijke
tekst, waarna zij vooruitziende woorden aantroffen in de aangewezen passage . Soms
hielpen ook speelkaarten of draaischijven hen bij het vinden van voorspellende
fragmenten. Vanaf de late Middeleeuwen werd met het oog op dergelijke activiteiten
speciale geYllustreerde vermaaksliteratuur gedrukt : orakel- of lotboeken . Een van
de oudste gedrukte orakelboeken van Nederlandse bodem is Thuys der Fortuynen
ende dat Huys der Doot, dat in 1518 in Antwerpen werd uitgegeven . (Meeus 1994:
120) Het boekje bevatte een draaischijf, die de gebruiker naar zijn voorspellende
passage leidde . (Waterschoot 1996 : 456) Tot grote ergernis van Joannes David - ZuidNederlands schrijver van populaire religieuze literatuur - gebruikten vele 'verduyvelde
menschen desen fortuyne-boeck (. . .) om de nieuws-ghierighe, bedwelmde ende
raedeloose menschen haerlieder gheschiedenisse to seggheri . (David 1602: 355) Met
zijn embleemboek Christeliicken Waerseggher hoopte David een erode to maken aan de
magische praktijken van 'Tooveraers, Waer-seggers, Geborte-lesers, fortuyn-seggers,
1 Praz was de eerste die Hugo's embleemboek tYPeerde als `a collection of emblems inspired by that of Vaenius' . Zie
Praz 1975 : 143 .
2 Moons schreef SedelYck vermaeck tonneel (1675), TheriotroPhium SedelYcke Lust-warande (1678), Sedelycken
Vreughden-berSh (1682), Sedelycken Vreugde .Perck (1685), Sedelycken Vermaeck.spiegel (1689) en
ZedelYck.Vermaeck.Veldt (1701) . Ik heb gebruikgemaakt van de herdruk van het tweede deel uit de serie .

handbesienders, ende sulcke verduyvelde menschen .' (David 1602: Veur-reden;
Afbeelding 2)
Om dese schadelicke
l ende eerloose versoeckinghe van alsuicke fortuYnen
avonturen, gheboorten ende ghevallen, met een beter u Yt to slu Y ten oft emmers
diet lusten sal wat beters ter handt to nemen ende soodanig he idelheYdt
l
suP erstitie ende onstichtelicke
tidt-cortinghe
to
laten
varen
:
Soo
hebb'ick aldus
l
l
op d'eY nde rains
boecks
des
CHRISTELYCKEN
WAERSEGGHERS
een
ander
vermaeck
J
ende beter oeff eninge by-gevoeght : deur de welcke men alle eerbaerheYdt
deughdsaemheYdt ende GodvruchtigheYdt f oock met ghenoeghten leeren magh .
David 1602: 357
bevat, evenals Thuys der Fortuynen, een draaischijf : de
'Rolle der deugdsaemheydt' . (Afbeelding 3) Deze diende echter niet om de toekomst to
voorspellen,
Christeliicken Waerseggher

maer alleenlick
i f om uYt oorsaeck van suick soecken vinden ende lesen, eenigh
goedt beweg)
hen to crighen, ende gheroert to worden, om in het beleven sins
l
naems ende roeps • als Christen, noch meer aen to nemen- ende volcomer naevolgher
Christi to worden
David 1602 : 357
Met het oog op deze volmaakte navolging, kiest de lezer een van de vier
evangelisten uit, die allemaal een eigen venstertje hebben gekregen in de draaischijf .
Vervolgens draait hij de schijf, die met een touwtje op de bladzijde is bevestigd . In
bet gekozen venstertje verschijnt een cijfer, dat correspondeert met een genummerd
spreekwoord in bet register. Via bet spreekwoord wordt de lezer verwezen naar een
bijpassend embleem uit de collectie . Het spreekwoord'Moerken sot, kindeken sot, t'is
quaedt beschot'. stuurt de gebruiker bijvoorbeeld naar pagina 157, waar hij middenin
een uiteenzetting valt over `ouders, die maecken dat hun kinders ter helle vareri . Hij
moet enkele pagina's teruggaan om de voorafgaande tekst to lezen . A1 bladerend treft hij
ook de pictura aan die in deze tekst wordt toegelicht . Sommige lezers waren bovendien
in staat de gevonden woorden samen met vrienden muzikaal to ondersteunen : enkele
exemplaren van Christeliicken Waerseggher bevatten vierstemmige composities waarop
de gedichten gezongen konden worden . (Waterschoot 1996: 456) Davids voorkeur voor
bet combineren van verschillende media en genres blijkt eveneens uit later werk van zijn
hand: Occadio Arrepta (1605) bevat behalve emblemen ook toneel .
Afbeelding 1
Moons, J., Zedelyke
lustwarande, Antwexpen
z .j . <ICtJL CB 7A1912>
Afbeelding 2
David, J ., Christeliicken
waerseggher,
Antwerpen 1602 . <KUL
CB 7A3152>
Afbeelding 3
Ibid.

Het lezen van Davids emblemen is een niet-lineaire en multimediale ervaring : met
behulp van verschillende communicatiemiddelen loodst David de gebruiker kriskras
door woorden en beelden . De gebruiker leest de emblemen in willekeurige volgorde, en
verzamelt bovendien op niet-lineaire wijze de afzonderlijke onderdelen en fragmenten
van een embleem . Dat een dergelijke leeswijze de vroegmoderne mens beviel, blijkt uit
het succes dat Christeliicken Waerseggher beleefde . (Waterschoot 1996 : 458) De erbarmelijke
staat van de draaischijf in het exemplaar dat ik raadpleegde, wijst eveneens op intensief
gebruik in vroegerejaren .
Hoewel Davids embleemboek met draaischijf naar mijn weten een eenling is,
brachten Zuid-Nederlandse schrijvers meer embleembundels voort die expliciet
aansturen op niet-lineair leesgedrag . 'Steekboekjes' bevatten een naald, die de
volgorde bepaalde waarin de emblemen gelezen werden . Deze steekboekjes zijn veelal
niet bewaard gebleven : de scherpe naalden veroorzaakten na verloop van tijd hun
ondergang . (Meeus 1994 :120) Ook de met als steekboek gedrukte werkjes werden
sours als zodanig gelezen. De spelers van het Brabantse spelletje'beeldekes stekeri
staken een naald in een boekje, waarbij zij probeerden de daarin verstopte plaatjes to
treffen . (Meeus 1994: 121)1 De Harduwijn zou er geen moeite mee hebben gehad als
de lezers zijn Goddelycke wenschen (1629), een Nederlandse vertaling van Hugo's Pia
desideria, steekproefsgewijs zouden doorkruisen . In zijn voorwoord draagt hij de lezer op
eigenhandig losse emblemen uit het boek to kiezen'oft our to lesen, oft our in plaet-snede
to besichtigheri . (De Harduwijn 1629)2 De lezer van Het masker van de wereldt afgetrocken
(1646) van de populaire jezuIet Poirters is zelfs niet in staat tot het kriskras lezen van
afzonderlijke emblemen : de emblemen in zijn bundel zijn Been duidelijk van elkaar
onderscheiden eenheden. De lezer kan, door naar eigen willekeur fragmenten to lezen
en samen to brengen, niet alleen zijn eigen leesvolgorde bepalen, maar zelfs zijn eigen
embleemeenheden compileren.
Uit de boeken
Aan de collegeaantekeningen van de vroegmoderne Leuvense studenten kan
menig studerende een voorbeeld nemen : beeldmateriaal hielp de Leuvenaren hun
collegedictaten om to toveren tot heuse kunstwerkjes . De studenten kochten hun
plaatjes bij plaatselijke boekhandels, die speciaal met het oog op deze traditie picturae
uit embleemboeken los verkochten . Een enkeling troostte zich de moeite bestaande
embleemplaten na to maken : Michael Van den Biessemen versierde zijn aantekeningen
met eigen tekeningen naar Engelgraves Lux evangelica uit 1648 . (De Smedt 1999; Van
Vaeck 2002)
De fraaie collegedictaten vormen een voorbeeld van 'toegepaste emblematiek', ook
wel `buchexterne Emblematik' genoemd . (Schilling 1989: 286) Embleemplaten deden
dikwijls buiten hun oorspronkelijke context om dienst als decoratie van bijvoorbeeld
gebruiksvoorwerpen, handschriften, gebouwen of aardewerk . Zo ook kregen de picturae
uit Pia desideria nieuwe toepassingen: zij werden los verspreid als bid- en doodsprentjes
en zijn nagemaakt in een Spaans en Deens kerkinterieur . (Verheggen 2003 ; Hope12004;
Campa 1994)

I Dit spel wordt beschreven in Bloemhof van Cupido, dat Van der Borcht in 1641 in Brussel uitgaf . Zie Meeus 1994 : 121 .
2 Zie de inleiding van De Harduwijn op : http://emblems.let.uu.nUha1629front005.htm 1 .

Bijzondere voorbeelden van toegepaste emblematiek treffen we aan in de levendige
Zuid-Nederlandse festivalcultuur . De jezuIeten op de jezuIetencolleges waren met name
op dit gebied zeer inventief . Zij organiseerden regelmatig affixiones : manifestaties om
de opbrengsten van hun onderwijs openbaar to maken . (Porteman 1996 : 9) Nieuw was
de traditie van de jezuIeten niet : op de universiteit in Parijs werden al larger dergelijke
tentoonstellingen georganiseerd . De jezuIeten waren echter de eersten die een belangrijke
rol voorzagen voor het embleem, dat zij niet alleen beschouwden'as a favourite exercise',
maar ook'as a pedagogical crowning-piece to recommend their educational system to
the outside world' . (Porteman 2000 : 180) Op de manifestaties plaatsten zij daarom de
emblemen centraal . De studenten creeerden de emblemen zelf, aan de hand van een
afgesproken thema en gemeenplaatsverzamelingen .
Porteman vergelijkt het gebruik op de jezuIetenscholen met dat op huidige muzieken kunstacademies, die studenten regelmatig de mogelijkheid bieden hun werk aan een
publiek to presenteren . (Porteman 1996 : 10) De vergelijking gaat echter maar beperkt
op: de affixiones waren Been kleinschalige schoolpresentaties, maar grootse stedelijke
manifestaties . Zij vonden plaats op religieuze feestdagen, zodat alle stedelingen,
vrouwen incluis, de mogelijkheid hadden het evenement bij to wonen . (Porteman
1996 : 11, 29 ; Loach 1995:144-145) Ook wie moeite had met het ingewikkelde Latijn
uit de studentenemblemen, was niet voor niets gekomen : de feestelijke, multimediale
live performances compenseerden de moeilijke inhoud van de emblemen ruimschoots .
(Porteman 1996 : 45,182) Op de affixio die het Brusselse jezuIetencollege in 1652
organiseerde, maakten de emblemen bijvoorbeeld deel uit van een heus 'Noordzeedecor',
dat was opgebouwd uit grote geschilderde houtpanelen . Het decor toonde vele nimfen
en kinderlijke goden, die op allerhande zeedieren in een rij achter elkaar door het water
bewogen. De figuurtjes droegen schilden, vlaggen en vazen, waarop de studentencreaties
bevestigd waren . (Porteman 1996 : 36-37;121-123)
De Brusselse affixio van 1670 was mogelijk nog indrukwekkender . Het was voor
de stedelingen een bijzonder jaar : op Goede Vrijdag 1670 was het precies drie eeuwen
geleden dat het Heilige Sacrament van het Mirakel had plaatsgevonden, waarbij hosties
uit zichzelf waren gaan bloeden . (Porteman 1996 : 30) De stedelijke overheid pakte enorm
uit bij het jubileum ; het jezuIetencollege zorgde echter voor de klapper van het feest .
Naast de ingang van hun kerk trokken de jezuIeten een rijk versierd bouwwerk op met
zeven zuilengalerijen. Op dit speciale tentoonstellingsgebouw werden emblemen van
collegestudenten gepresenteerd . (Porteman 1996 : 154-156)
De activiteiten van de jezuIeten later zien hoe dynamisch het gebruik van ZuidNederlandse emblemen kon zijn . Voor zowel huidige lezers als oude embleemgebruikers
functioneert literatuur niet in een autonoom weld, maar is zij onderdeel van een
meerdimensionale, multimediale en interactieve cultuur . De emblematiek moet daarom,
zo betoogt Loach naar aanleiding van een onderzoek naar embleempresentaties op het
Franse College Louis-Le-Grand, niet beschouwd worden als een'two-dimensional, static
and silent medium' . (Loach 1995 :171) Haar woorden zijn bij uitstek van toepassing op de
Zuid-Nederlandse situatie :

I simply want to redress what I feel to be an imbalance in emblem studies towards

too narrow a conception of the emblem as primarily Published genre, occasionally
'applied', for my historically-based research increasingly tends to indicate that the

emblem was understood otherwise at the time of its original design and use . Loach
1995 :172

Hypergevoelig

Hoe nieuw is het Nieuwe Lezen? De omgang met Zuid-Nederlandse, vroegmoderne
emblematiek droeg al het hypertekstuele en -mediale karakter dat Vaessens het
hedendaagse literatuurgebruik toeschrijft . Op de eerste plaats vertoonde de

embleemproductie eigenschappen van het Nieuwe Lezen: Zuid-Nederlanders knipten en
plakten hun emblemen in elkaar met behulp van bestaand materiaal, en bouwden hun
bundels episodisch en niet-lineair op . Daarnaast bleek het gebruik van het Zuidelijke
embleem dynamisch : gebruikers lazen embleembundels fragmentarisch of deden

emblemen opleven in interactieve en multimediale omgevingen . De studie naar de

Zuid-Nederlandse emblematiek moet rekening houden met deze dynamische productieen gebruiksvorm, en daarmee het functioneren van de embleemliteratuur centraal

stellen . Als emblematologen hun aandacht verplaatsen van de lineaire samenhang

in embleemboeken naar de episodische opbouw van bundels, en zij hun geisoleerde

bespreking van emblemen inruilen voor een dynamische, intermediate aanpak, zullen zij
het belang en het karakter van nude bronnen beter op waarde kunnen schatten .

Spies heeft erop gewezen dat iedere visie op oude literatuur tijdgebonden is : 'de

verandering van het heden [reflecteert] zich in een voortdurend veranderende kijk op het
verlederi . (Spies 1984:171) Ook mijn visie op de Zuid-Nederlandse emblematiek is een
kind van haar tijd . De ontwikkeling van de communicatietechnologie heeft niet, zoals

Vaessens wit doen geloven, het fragmentarische literatuurgebruik geboren laten worden,
maar draagt wet degelijk bij aan de bewustwording van deze omgang met letterkunde .
Ons dagelijks zappen, scannen en scrollen maakt ons gevoelig voor interacties tussen
media, voor de dynamiek in teksten en voor het episodisch gebruik van bronnen .

Het inzicht dat ons onderzoek oude literatuur en haar context nooit objectief in
kaart kan brengen, maar altijd wordt gekleurd door de omgeving en het bewustzijn

van de onderzoeker, roept bij letterkundigen regelmatig angst of afkeer op . (vgl . Konst
2000; Reimbold 1978) In mijn ogen vormt de wereld waaraan de huidige onderzoeker
is onderworpen geen bedreiging voor zijn studie, maar juist een opening naar nieuwe

mogelijkheden . Zappend tussen hyperlinks en woord en beeld, scherpen wij ons inzicht
in het vroegmoderne zappen door embleemliteratuur.
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Craig Thompson : 18 :57 :42
Checking in . .

Craig Thompson : 18 :58:06
for interview with [my

Craig Thompson : 19 :00:51
I'm ready for questions . .

Emv : 19 :01 :52
Our readers may know you from the graphic novels
Goodbye Chunky Rice (1999), Carnet de Voyage
(2004) and the award-winning Blankets (2003) .
When you make these kind of comics, what is your
work-process tike? Do you begin with a storyline
or do you start out with certain images or
memories that you try to develop?

Craig Thompson : 19:02 :13
Usually the images come first . Feelings, scenes,
moods . . . I jot down individual scenes on note
cards and then start organizing those cards in
some sort of narrative order, not necessarily
linear . Then I piece that arrangement into an
outline, and from there, I begin 'writing' in
comicbook form - drawing/writing simultaneously
- in a loose thumbnail style .

Craig Thompson : 19 :04:05
Have you seen my blog [ h ttp ://blog .
dootdootgarden .co m ]? You can find some examples
of my 'thumbnails' there - the preliminary rough
for the book [Thompson's upcoming graphic novel
Habibi] .

Emu • 19 :05:06
Yes, I have seen your blog . It seems a long way
from sketches to the final page . I wonder how you
can draw and write simultaneously . . . do you not
put in the words later?

Craig Thompson : 19:07 :03
There is certainly a long time between the
sketches and the final version . I spent one year
thumbnailing Blankets and it took over two years
to complete the final pages . Writing and drawing
simultaneously, well, in fact, the words are
the first thing I draw on the page, and I make
the rest of the illustration it around the word
balloons . AND I spend a lot of time editing/
rearranging that rough thumbnail form of the
book before starting on the final pages . So
writing and narrative seem to preceed execution
of images .

Emu: 19 :08:57
Would you say then that words are essential to
your work?

Craig Thompson : 19 :10:28
I enjoy the 'international' quality of wordless
comics, but I also feel like they neglect half
of the power/vocabulary of the medium . The blend
of pictures AND words is part of the point .

Craig Thompson : 19 :13:39
I have an easier time communicating with images
- I'm less clumsy with the vocabulary - and yet
images on their own (at least in the manner I
draw) bore me . They're simply illustrations .
It's the panels in sequence, the composition of
the page, the integrated words that make things
move . 'Word balloons' are a visually awkward
element, but I 'believe' in them, that they
allow the drawings to speak .

Emv : 19:18 :09

7',

Yet you are also great at conveying emotions and

atmospheres by only using images (that sort of
`filmic' style that Chris Ware - best-known for

the graphic novel Jimmy Corrigan, the Smartest
Kid on Earth (2000) - so often uses) . For
example, painting over the tree in Raina's room
in Blankets until there's just a blank page left
(p . 540-543) . But images often leave less to the
imagination of the reader ; is that one reason
why you find that words 'make things move'?

Craig Thompson : 19:21 :03
The words and pictures together are just more
engaging to me . Some say reading comics employs
both the left and right side of the brain .
And Chris Ware's work especially is so much
about musicality and rhythm - you have more
instrumentation and variation with words and
pictures together .

Emv : 19 :21 :47
Speaking of music, you once said that you try to
create your comics as music in images ; could you
elaborate on that?

Craig Thompson : 19 :27 :34
I envy the immediate emotional impact of music,
and it's something I strive for in my comics . I
suppose FILM is also very emotionally arresting,
but part of that is because it employs music and film doesn't have the intimacy of music or
comics - mediums often best savored on one's
own . Musicality in the comics medium . . . it does
feel like the cartoonist is controlling the
visual rhythm in the manner they break down a
page : the number and size of the panels, the
constant tinkering with the 'flow' of one image
to the other, then sometimes saving an entire
page for a single image - a crescendo, a cymbal
crash .

Emu • 19 :29 :02
Is that also why you started to work with the
indie rock band Menomena?

Craig Thompson : 19:33:00
Doing the album cover art for Menomena was at
first about doing a favor for friends . They're
three of my closest buddies . It wasn't like I
was seeking out an opportunity to collaborate
with musicians . But then when I went on a little
European tour with them - playing Amsterdam,
and four other cities, drawing big doodles on
stage while they played - it was about getting
out of the loneliness and isolation of my
studio . Making comics is a very quiet and slow
and studious and lonely occupation . It's novel
to get out of the house and `perform' - to
draw in the presence of others, quickly, and in
the moment . I suppose I am looking for ways to
shake up the public perception of comics and
cartoonists .

Emv: 19:35 :04
What do you think is the `public perception' of
comics and cartoonists and why does that image
need shaking up?

Craig Thompson : 19 :38:34
I suppose I'm talking about the inherent
'nerdiness' of it all . And that's already
shifting . With the newfound trendiness of the
'graphic novel' in the States, the public is
beginning to associate cartoonists with real
novelists rather than Dungeons & Dragons . Maybe
that's all different in Europe - the medium
seems more widely respected over there - but
over here, it's been about superheroes and
adolescent power fantasies for far too long .

Emv: 19 :40 :35
The superhero genre is not quite your thing,
but in interviews you also express a certain
skepticism about the current tendency to call
comics `graphic novels' and classify them under
'literature' . Can you explain why you object to
Blankets being called 'literature'?
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Craig Thompson : 19 :40 :56
Actually, I don't mind at all . . . It sounds a bit
pretentious, but as long as it's other people
labeling it that way, and not me . That's like
call oneself 'an artist' - an arTEEST - sounds
lame when you label it yourself . But other
people are free to label it as literature OR art
- I'm rather flattered .

Emu: 19 :42 :13
What do you consider to be

`literature'

then?

Craig Thompson : 19:46 :58
Literature is art in written form . But `art' is
difficult to label . It's something instinctual .
Something that transcends the material qualities
of its medium . I often talk about the real life
blanket that inspired my book . Raina made it
for me . And the physical object outlived our
very short relationship . But now it's tattered/
threadbare/falling apart - it, too, will be gone
someday like everything in the material world .
But thus far, it's had a magic : to transport
emotions, even love . The hope, especially in
art, is that that energy will continue on . . . Art
makes manifest/makes physical certain spiritual
feelings - hopefully transports those feelings
to outlive the physical object .

Emv: 19:48 :46
Which writers/novelists do you like? You've
mentioned Proust and Nabokov in earlier
interviews .

Craig Thompson : 19 :51 :18
Those two were big inspirations while working on
Blankets . Recently, working on Habibi, it's been
Arundhati Roy (God of Small Things) and Salman
Rushdie (Midnight's Children) . I've been drawing
lots of inspiration from poets ; Rumi, of course,
and Kahil Gibran - I think of Kahil Gibran as a
cartoonist - weaving words and pictures together
in such beautiful form .
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Sketch for Craig ThomPson`s forthcoming graphic novel Habibi .
From Thompson`s blog <httPalblo9 .dootdootgarden.comh
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Ey: 19:52 :59
So do you search for certain books that
correspond with the topic you're interested in
for your work or does it work the other way
around and do you read things that inspire you
to start working on a certain topic?

Craig Thompson: 19:54 :02
The former . My project comes first, and somehow
it draws fuel of similar themes to me .

Emv : 19 :54:46
Do you plan on reading the Quran?

Craig Thompson : 19 :56:15
Yes . I have been reading the Quran . I rather
like it ; it has a more poetic, sophisticated
arrangement than the Bible . But I don't know
how one comprehends it without the extensive
footnotes, and prior Biblical knowledge . (And
I'm only reading the watered-down English
translation)

19 :58:38
I agree, both on the poetic arrangement and the
prior knowledge . I do wonder, isn't there a
paradox in making a comic about a religion that
uses calligraphy as a means of not having to
draw pictures?

Craig Thompson : 20:00 :38
Yes, and I weave that paradox into the book . . .
but I don't want to spoil the surprise . . .
(is that answer enough?) I've heard Arabic
calligraphy described as `text as music', by the
way, connecting into comics . The word becomes
the image .

E

: 20 :02:28
It must also have been hard wanting to draw
while growing up in a strict Christian
environment . Did they take the Second

Commandment [`Thou shah not make for yourself a
graven image, or any likeness of anything that
is in heaven above, or that is in the earth
beneath, or that is in the water under the earth
( . ..)'] very seriously where you grew up?

Craig Thompson : 20:04 :36
No, they didn't see my drawing as crafting
'graven images' or 'idols' . They saw it as a
God-given talent that should be employed to 'win
others to Christ' . So my parents still hope that
I start making Christian propaganda cartoons .
And they've lectured me, since Blankets came
out, that my talent is now being used by the
Devil .

Emu • 20 :06:05
Is it hard to shake off that Christian
upbringing?

Craig Thompson : 20 :08:44
Yes, it is . American style Evangelical
Christianity is sort of psychological/spiritual
child abuse! I was four years old when I first
became terrified of an eternity of torture
in Hell - already at that age, adults were
indoctrinating me with stories of how I'd suffer
after death . I can't imagine telling those
things to a child . And more recently when I've
discussed my beliefs with my parents, they've
told me that the human heart and mind are the
Devil's tools, so you can't trust them . How can
you argue with that? How can you even have a
conversation? How can you live life if you can't
trust your own mind or heart?

Emv: 20:12 :17
Do you still have problems trusting your own
moral compass?

Craig Thompson : 20 :13:29
Yes, it's something I'm trying to learn each
day, how to respect myself / trust my own
intuitions .
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every single day. Maybe making "graphic novels'
this way is insane, and we should go back to
short-length comicbooks... no... I believe this
story has to be contained in one book, consumed
in its entirety, not serialized like some sort
of soap opera.

Emv: 20:14:36

Back to Habibi; what is it like doing something
non-personal after working so long trying to
convey your own experiences?
Craig Thompson: 20:16:34

Emv: 20:28:13

It's more difficult than I expected. I thought
"fiction would be easier. But at every turn,
there are no restrictions on the possibilities.
Before, it was simply framing actual events. The
scenes were set - I only had to concern myself
with how to present them.

Final question then: don't you sometimes feel
that the way you draw things shapes your
experience and your memory?
impson: 20:35:03

Emv: 20:18:06

Yet, wasn't it also very difficult in the
autobiographical work to decide whether to go
for truthfulness or for a good storyline (like
editing out your sister in Blankets)?
Craia Thompson: 20:18:51
Yes, good point. Whatever I'm doing at the
moment seems the most challenging! Hahaha. All
I'm doing now is drawing a simple fairytale!
Emv: 20:20:31

Can you tell our readers what Habibi is about?
Craia Thompson: 20:22:00
Lately, I feel too superstitious to talk about
the book before it's finished. I want all the
themes to be surprises! Suffice to say it's an
Arabian Nights-style fantasy?
Emv: 20:23:24

Alright... are you also superstitious about
predicting when it will be finished?
Craig Thompson: 20:26:05
If I stay on schedule, I'll be finished in two
years. So it'll be out in late 2009/early 2010.
Sounds like forever. But that's drawing almost

Pencilled version of the
sketch on page 77.
From Thompson's
bloCT <httr»://bloCT.

dootdootgarden.com/>

Good question... I've worried about that with
Blankets, that the book would rearrange my
memories, that they'd be watered down. But in
fact, the memories seem intact, and the book
exists on its own outside them. It has its own
life. Its own characters. It exists in some
parallel universe. What HAS happened with all
my books, including Habibi, is that they offer
me a forum for sorting out my most pressing
psychological needs. Whilst working on Blankets,
I was deeply longing for a past lover - the girl
who left me and prompted me to move away from
Wisconsin (hence Chunky Rice) - the PROCESS of
working on the book reconnected me with her,
and we reunited - she became the emotional fuel
for that book. Habibi is about themes much more
tortured and dark: the darkest struggles of my
core, including sexual trauma and self-loathing
and plain old American guilt, and I'm figuring
out those things for myself while the characters
do.
Craiq Thompson: 20:38:29
So does that wrap it up?
questions.

Thank you for good

Emv: 20:40:54

Yes, thank you very much for the interview, it
was great talking to you.
Craig Thompson: 20:43:39
Thank you.

Goodbye and good night!
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Robert Frank, Covered Car - Long Beach, California

HET VERHAAL
VAN DE FOTO
TEKST JAN BAETENS

De narratieve interpretatie van het fotografische beeld : anything goes?

De relatie tussen fotografie en literatuur is een thema dat Binds lange tijd bestudeerd
wordt vanuit alle mogelijke hoeken, maar om verschillende redenen blijft de narrativiteit
van het fotografische beeld relatief onderbelicht . Fotografie wordt nog dikwijls gezien
als de beschrijvende tegenpool van de verhalende tekst . Een dergelijke opvatting, die
overigens aansluit bij diep verankerde ideeen over fotografie als snapshot of als medium
van het'beslissende moment', verklaart waarom de narratieve mogelijkheid van
fotografie Been belanghebbend aandachtspunt is binnen bet academisch discours . Voor
sommige auteurs maakt'narrativiteit' geen deel uit van de mediaspecificiteit van bet
medium fotografie . Nog anderen gaan zelfs zo ver to poneren dat fotografie er in feite
verkeerd aan doet een verhaal to willen representeren . Volgens hen - maar niet iedereen
heeft dezelfde strakke visie op mediumspecificiteit - moet een medium zich niet wagen
op bet gebied van wat buiten haar specificiteit valt . Het is de bedoeling van deze bijdrage
om eerst in to gaan op bet belang van bet verhaal bij bet kijken naar foto's . Nadien
wordt er een eerste aanzet gegeven voor bet uitwerken van enkele methodologische
hulpmiddelen om bet verhaal binnen de fotografie beter to kaderen . Wie nadenkt over de
verhalende dimensie van de fotografie zal zich dikwijls toespitsen op een heel speciale
worm van fotografie, namelijk de sequentiele fotografie . Alhoewel bet werk van Duane
Michals hierbij als bet canonieke voorbeeld fungeert, blijkt uit verschillende recente
overzichtstentoonstellingen dat de algehele interesse voor de sequentiele fotografie in
zijn algemeenheid sterk stijgende is .' Om twee redenen zou ik bier echter een heel ander
pad willen bewandelen.
Aan de ene karat is er bet misschien banale maar toch fundamentele gegeven dat
fotografie een broos medium is betreffende bet'citereri of 'hergebruikeri van beelden .
Beelden verhuizen gemakkelijk van de ene omgeving naar de andere en deze migraties
gaan dikwijls gepaard met een groot verlies aan contextuele informatie . Bekende
voorbeelden zijn de foto's die Walker Evans maakte voor de fotokaterns van Let Us Praise
Now Famous Men (1941) . Net als de beelden uit American Photographs (1938), zijn deze
foto's een eigen leven gaan leiden, los van bun oorspronkelijke sequentiele configuratie
en de contextuele elementen die de beelden omringden . Over welke elementen gaat
bet bier juist? Ten eerste is er de co-tekst : de tekst die oorspronkelijk met de beelden een
geheel vormde, bet album of bet boek of de krant waarin de beelden waren opgenomen,
c.q. gedrukt. Ten tweede, de paratekst : een titel, een caption, de naam van de fotograaf
1

1k denk hierbiJj, maar louter biJj wiJ'ze van voorbeeld, aan de tentoonstelling Short Stories: verhalende aspecten in de
hedendaagse fotografie (FotoMuseum Antwerpen, 2004) en aan de bijhorende sPeciale uitgave van het FotoMuseum
Magazine (maart 2004) .
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Marie-Fran~oise Plissart, Martini

of de uitgever, een jaar van publicatie . Ten derde, de intertekst : beeldreeksen
refereren dikwijls naar bestaande modellen en genres . Ten vierde en tot slot de context :
de manieren waarop de beelden effectief werden gebruikt en waarop ze betekenis
kregen binnen bepaalde omgevingen en communities . A1 deze aspecten zijn in bet geval
van de fotografie veelal onbeheersbaar. Fotografie wordt als medium gekenmerkt door
het feit dat bet, in tegenstelling tot een tekst, veel moeilijker to duiden is buiten de
oorspronkelijke context . Wanneer fotografische beelden vervolgens een sequentiele worm
aannemen, wordt dit inherente aspect van bet medium aanzienlijk complexer.
Daarnaast is er ook een theoretische reden om de studie van bet verhaal in de
fotografie niet toe to spitsen op de sequentiele worm. Het is immers niet nodig dat bet
beeld in reeksvorm verschijnt of gemonteerd wordt om de narratieve dimensie van bet
fotografische beeld bloot to leggen . Een beeld op zichzelf kan ook een verhaal vertellen,
en sours niet minder krachtig en efficient dan een beeldenreeks . Deze redenering
kan worden doorgetrokken naar een vergelijking tussen fotografie en cinema . Een
fotografisch beeld kan immers een narratief potentieel hebben of ontwikkelen dat in
niets hoeft onder to doen aan de bewegende beelden van de film (voor een illustratie van
dit punt, zie Baetens 2006) . Het lezen van een foto als een verhaal is iets heel natuurlijks
en eenvoudigs. Het is ook een wijd verspreide manier van omgaan met fotografische
beelden. Het is Been overdrijving to stellen dat menige foto zich kan lenen tot een
narratieve interpretatie . Een dergelijk veronderstelling hoeft niet enkel betrekking
to hebben op foto's die, in de traditie van Cartier-Bresson, een'beslissend moment'
uitbeelden of foto's die middels een manipulatie van de sluitertijd een tijdsfactor binnen
bet beeld weten to integreren . Tevens kunnen foto's die ogenschijnlijk zeer statisch lijken
een verhaal vertellen . De foto `Covered Car' (The Americans 1958) van Robert Frank lijkt
hierbij exemplarisch voor de narratieve potentie van 'statische' beelden.
Op bet eerste gezicht lijkt dit beeld van Frank passief en onbewogen . Het symbool
van de beweging, de verplaatsing, de reis, kortom bet verhaal, wordt bier voorgesteld
op een manier die deze beweging, en bet verhaal dat er achter schuilt, blokkeert ; de
wagen zit onder een hoes . De kadrering is heel strak en er lijkt geen teken van leven
in bet beeld zichtbaar. Ondanks dat is bet toch wel degelijk mogelijk dit beeld als
verhalend to beschouwen . Ofwel door terug to vallen op contextuele elementen . Het
beeld is opgenomen in bet boek The Americans, dat door de inleider, Jack Kerouac, wordt
beschouwd als een visueel pendant van diens On the Road (1957) en de daaraan gelieerde
beat-mythologie. Binnen dit perspectief suggereert de foto van Frank niet langer bet idee
van onbeweeglijkheid, maar dat van een moment van rust tussen de twee etappes van de
in On The Road beschreven reis tussen de Oost- en Westkust van Amerika . Maar ook een
close reading van bet beeld kan leiden tot narrativering. De schaduw van de palmbomen
kan hierbij iets vertellen over bet tijdstip waarop de foto genomen is, waarmee de foto
ondanks bet ogenschijnlijke statische beeld een temporele dynamiek verkrijgt . Wie bet
beeld interpreteert als een ochtendopname, zal bet lezen als bet moment dat voorafgaat
aan een vertrek . Wat dit voorbeeld illustreert, is dat temporaliteit en narrativiteit Been
objectieve kenmerken van bet beeld zijn, maar dat bun ogenschijnlijke afwezigheid kan
worden gecompenseerd door de actieve interpretatie van de kijker.
De dieperliggende reden voor de mogelijkheid van de narratieve lezing zijn
allereerst cultureel en antropologisch bepaald. Als mens hebben wij een ingeboren drang
naar bet verhalende . Sommigen spreken beeldend over onze 'honger' naar verhalen

(Grivel2004 : 28), en recent cognitief onderzoek wijst erop dat wij verhalen nodig
hebben als instrument om betekenis to maken . Minstens even belangrijk is de vaststelling
dat het fotografische medium zelf in de loop der jaren een steeds sterkere gevoeligheid
voor het verhalende heeft ontwikkeld . In die zin is het niet absurd to spreken over een
snort narrative turn, hoewel het moeilijk is die omslag strak in de tijd of to bakenen (een
goede overzichtsstudie blijft Meaux 199 . Zeker lijkt wel dat het toegenomen belang
van het verhalende in de fotografie versterkt is door het postmoderne denkklimaat .
Binnen het weld van de fotografie betekende dat voornamelijk drie zaken . Ten eerste
het verwerpen van de modernistische visie op de fotografie als'zuivere kunst', dat wil
zeggen als kunst die niet larger de narratieve en picturale modellen van de schilderkunst
volgt . Ten tweede het vermengen van wat men traditioneel de `kunsten van de tijd' en
de 'kunsten van de ruimte' noemt ; grosso modo schilderkunst en literatuur, volgens het
achttiende-eeuwse onderscheid van Lessing's Laocoon . Ten derde het vervangen van
de Grote Verhalen door een overvloed aan kleine verhalen, die zich ginger nestelen in
alle mogelijke media en dus niet larger alleen in de literatuur.l Een mooi voorbeeld van
de vermelde narrative turn is het beeld op pagina 84, van de Belgische fotografe MarieFran~oise Plissart uit de reeks Martini (1996) . Het paradoxale spel van licht en donker
suggereert binnen het beeld een tijdsverloop terwijl de thematiek van de stedelijke ruine
en de graafwerken de dynamiek van afbreken en opbouwen duidelijk voelbaar maakt .
In tegenstelling tot het beeld van Frank, is de stap van foto naar verhaal bier veel
eenvoudiger. Nacht impliceert dag en verwijst direct naar de narratieve sequentie welke
een verhaal vormt . Het contrast tussen nude en nieuwe architectuur versterkt verder
de temporaliteit van het beeld . Tenslotte symboliseert de nadrukkelijk aanwezige maan
eveneens het idee van tijdelijkheid ; de foto kan in de huidige compositie enkel op een
specifiek moment gemaakt zijn . Toch is de tegenstelling tussen de twee beelden niet
absoluut, maar relatief . Net zoals het mogelijk is een ogenschijnlijk niet-narratief beeld to
narrativeren, is het tevens mogelijk de narratieve aspecten van een beeld to neutraliseren .
Het is perfect denkbaar dat de kijker het geimpliceerde verhaal in de foto van Plissart
links laat liggen en focust op andere aspecten . In de fotografie uit de verhoogde drang
naar het narratieve zich tevens in de trend van de staged photography, die heel sterk
in opmars was aan het einde van de jaren zeventig . Hiermee werd in zekere zin een
grensvervaging bewerkstelligd tussen fotografie en schilderkunst, en natuurlijk ook in
het gulzig gebruiken van de mogelijkheden van Photoshop, waarvan ook dikwijls wordt
beweerd dat het een manier is om de schilderkunst opnieuw het medium fotografie in
to sluizen . In beide gevallen, mise en scene en digitalisering, lijkt de terugkeer van het
verhaal binnen de fotografie een constante ontwikkeling .

Tegen de universaliteit van de narratieve interpretatie van de fotografie

De toegenomen aanwezigheid van het narratieve in zowel de beelden als onze omgang
ermee, is echter niet zonder gevaar . Het verhaal is immers niet alleen een hulpmiddel
om beelden beter to 'begrijperi , het kan ook een hinderpaal vormen bij het'zieri ervan .
Anders gezegd : het verhaal verschaft misschien toegang tot de betekenis van het beeld,
maar is daarom nog niet het beste middel om de vormelijke aspecten van het beeld
naar waarde to schatten. Om beelden echt goed to zien, is het sours nodig het verhaal
een moment buiten beschouwing to later . Daarbij komt nog dat de huidige consensus
1 Zie over de veranderende relaties tussen tijd en ruimte in modemisme en Postmodemisme : Kwinter 2001 .

over het belang van het verhaal binnen fotografie bijna altijd gepaard gaat met een
grote begripsverwarring. In heel wat studies en stellingnames over het narratieve
belang binnen beeld zijn er immers drie aparte semantische velden ontstaan : duur
(tijdsverloop), verhaal (een geheel van acties) en betekenis (het resultaat van de narratieve
analyse) . Wanneer deze termen binnen het discours echter als synoniemen beginnen to
functioneren, werkt de narratieve dimensie van de literatuur niet larger verhelderend,
maar verduisterend . Tenslotte behoeft ook to worden aangestipt dat het nooit goed is
een bepaalde medialezing to veralgemenen of to systematiseren ; als inderdaad alles
een verhaal wordt en elk beeld als narratief kan functioneren, verliezen woorden als
verhaal en narratief hun betekenis en in elk geval hun academische gebruikswaarde .
Om al die redenen lijkt het me noodzakelijk, wanneer men een narratieve studie van het
enkelvoudige fotografische beeld wil maker, eerst goed na to denken over wat men in
feite onder'het verhaal' kan en mag verstaan . Op deze manier wordt het mogelijk de
ontwaarding van de term narrativiteit binnen het discours narratieve fotografie enigszins
in to perken. Daarnaast komt er op deze manier ook meer ruimte voor de materiele
aspecten van het fotografische beeld die door de narrative approach dikwijls onzichtbaar
worden gemaakt . Het probleem dat hierbij opduikt is dat de meeste theorieen uit het
narratieve discours uit een heel andere context stammer, met name de literaire context .
Ondanks de toegenomen aandacht voor het specifieke van de visuele narrativiteit (Audet
200, blijft het moeilijk de overstap to maker van de theorie van het literaire verhaal
naar het verhaal binnen het niet-bewegende beeld, waarvan de fotografie slechts een
onderdeel vormt. Dit probleem lijkt louter theoretisch, maar is het absoluut niet . Het
verhaal vormt binnen het academische discours een snort metacategorie welke niet aan
een specifiek medium verbonden is (men kan immers vertellen middels teksten, films,
graphic novels, sculpturen, etc .), toch is het zo dat de facto de meeste theorieen binnen het
narratieve discours gebaseerd zijn op de narrativiteit binnen de verbale communicatie en
het literaire medium.
Een recent artikel van Efrat Biberman betreffende visuele narrativiteit zet dit
probleem heel scherp en helder uiteen. Volgens Biberman vertrekt de auteur van een
visuele tekst vanuit twee soorten verhalen, of beter gezegd : van twee manieren om een
verhaal in beelden to lezen . (Biberman 2006) In het eerste geval, dat van de 'klassieke'
lezing, gaat men voor het verhalende aspect van de interpretatie uit van een literair en
tekstueel kader ; het verhaal wordt dan gezien als niet deel uitmakend van het visuele
teken (dit teken is immers ruimtelijk, met temporeel), maar als zijnde van de blik van
de kijker (die betekenis toekent aan het visuele teken door het to associeren met een
verhaal) . In het tweede geval, dat Biberman omschrijft als 'modern', verwerpt men de
reductie van het verhaal tot datgene wat door de kijker op het beeld wordt geprojecteerd
en dat op die manier het verhaal tot een snort extern aanhangsel maakt . Een moderne
lectuur, stelt Biberman tot slot, stelt dat kijken per definitie een verhalende dimensie
omvat en dat er geen kijken mogelijk is zonder een intrinsiek verhaal .
Zonder bier verder in to gaan op deze fundamentele discussie, moet men toch
vaststellen dat ook in de moderne lezing zoals bepleit door Biberman, waar het verhaal
niet larger een externe projectie is maar samenhangt met de kijkact zelf, het zeer moeilijk
blijft de visuele en materiele aspecten van het beeld to beschermen tegen de overheersing
van het verhaal . Bovendien wordt zo veel belang gehecht aan de inbreng van de kijker,
zowel in bet klassieke als in bet moderne proces, dat heel wat interpretaties
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snel oncontroleerbaar worden . Zeker in de moderne interpretatie die dikwijls ad
hoc subjectieve voorkeuren en associaties gaan legitimeren . We vinden bier met andere

woorden het probleem terug dat alles een verhaal kan worden en het bijgevolg dat het
verhalende aspect van de interpretatie er niet larger toe doet .
Om die reden zou ik hier in heel beknopt bestek een Tans willen breken voor
een narratieve medialezing van het fotografische medium die weliswaar de actieve
betrokkenheid van de kijker meeneemt, maar die tevens de vormelijke en thematische
structuren van het to duiden beeld in beschouwing neemt . Concreet betekent dit dat
ik wil zoeken naar een definitie van wat een verhaal is die weliswaar verder gaat dan
de stereotiepe ideeen over het verhaal als datgene wat zich afspeelt tussen twee to
onderscheiden momenten in de tijd, maar die toch niet toegeeft aan de hedendaagse
neiging om alles to narrativeren . Het verhaal is een noodzakelijk onderdeel van onze
omgang met beelden, maar dit onderdeel moet met grote behoedzaamheid worden
ingezet . Concreet wil ik mijn visie op het narratieve aspect van bet medium fotografie in
vier onderdelen uiteenzetten middels de bespreking van vier auteurs die elk een bepaald
aspect toelichten van wat een verhaal is of zou moeten zijn . Tijdens elke stap van de
discussie zal ik proberen duidelijk to maker dat de voorgestelde theoretische inzichten
toelaten : 1) onze'honger' naar bet verhaal order controle to houden (voornamelijk door
de klemtoon to leggen op wat in een beeld een narratieve interpretatie kan opwekken
en wat een dergelijke interpretatie blokkeert) en 2) er over to waken dat de narratieve
interpretatie zo dicht mogelijk blijft bij wat bet beeld werkelijk laat zien .

Voor een verantwoorde manier om foto's narratief to lezen: pleidooi voor een
`viertrapsmodel'
Stap 1: de `intrige'
Als eerste komt bier Philippe Sohet aan de beurt, wiens theorie over visuele narrativiteit
afgeleid is van een bredere studie naar narrativiteit binnen bet stripverhaal . (Sohet 2006)
Hoewel zeker niet alle elementen van zijn theorie bruikbaar zijn binnen bet discours
van narratieve fotografie, kan men bier een zeer verhelderende en relevante discussie
aantreffen over de criteria waaraan beeld moet voldoen om een narratief to kunnen
dragen . Sohet is namelijk van oordeel dat er binnen een beeld vier niveaus aanwezig
moeten zijn om van een verhaal in de echte betekenis van bet woord to kunnen spreken :
• Figuratie : de figuren van een voorstelling moeten een menselijk of antropomorf

karakter hebben . Anders gezegd : de figuren moeten bewust kunnen handelen.

• Co-relatie: bet is niet voldoende dat de verschillende onderdelen van de handeling

naast elkaar worden afgebeeld ; de verschillende onderdelen moeten in causaal
verband met elkaar staan.
• Opeenvolging: de ruimtelijke relatie moet zich ook vertalen in een chronologisch
verband dat niet enkel opsommend is : 'Waar bet bier om gaat is niet zozeer bet
uitbeelden van verschillende acties als verduidelijken van bun opeenvolging ; niet
meer een actie bier en een actie daar, maar eerst een actie bier en NADIEN een actie
daar' . (Sohet 2006 : 78, vertaling JB)
• Verstrengeling: de tijd-ruimtelijke verbeelding moet uitmonden in een werkelijke
intrige die meer is dan een toespeling op al bestaande en voorspelbare scripts die direct
kunnen worden aangewend .

Het eerste criterium, dat van de figuratie, ligt natuurlijk in het verlengde van de
structuralistische verhaaltheorieen die allemaal gebaseerd waxen op de fundamentele
spanning tussen subject en object . Het object wordt daarbij gedefinieerd als datgene wat
het subject mist en omgekeerd wordt de hele verhaaldynamiek bepaald door het zoeken
van het subject naar het ontbrekende object . De drie andere criteria bieden een verfijning
van dit algemene model dat het ook nuttig en functioneel moet maken voor bet duiden
van verhalen binnen niet-bewegende beelden . De toespeling op Ricoeur en de impliciete
kritiek op bepaalde gemaksoplossingen van scripts uit de cognitieve verhaaltheorie
wijzen op de zorg van Sohet om bet concept verhaal heel behoedzaam in to zetten en
to behouden aan die gevallen waar bet echt een meerwaarde kan bieden . Sohet ontkent
natuurlijk niet dat men beeldverhalen ook moet'lereri lezen, maar hij pleit toch heel
sterk voor een blijvende band tussen de verhalende interpretatie en datgene wat in bet
beeld zelf die interpretatie toelaat .
Stap 2: naar een integratie van de /ezer
In haar boek Narrative Causalities (Kafalenos 2006), wat ik graag zou aanhalen om de
ideeen van Sohet to verdiepen, stelt Emma Kafalenos een synthese voor tussen twee grote
structuralistische paradigma's . Namelijk, de syntaxistheorie van Propp, dit wil zeggen
bet geheel van functies of verhaalsonderdelen waaruit Greimas later zijn actantenmodel zal distilleren, en de zeer abstracte verhaaltheorie van Todorov, die neigt naar
een reductie van Propp en Greimas tot bet kernpunt van de verstoorde en herstelde
narratieve orde . Hoewel bet corpus van Kafalenos, op enkele kleine uitzonderingen na,
literair en niet visueel van aard is, is de geest waarin ze werkt toch zeer verwant aan die
van Sohet en laat haar boek toe de plaats van de lezer of kijker beter to omschrijven . Voor
Kafalenos bestaat de leesact er met in dat men bet bestaande verhaal reconstrueert of dat
men bestaande mentale scripts op de tekst of bet beeld projecteert . Lezen is daarentegen
een proces waar men bepaalde verwachtingspatronen toetst aan datgene wat de tekst
aanbiedt en waar men zich geleidelijk in de tekstuele logica moet inschakelen . De lezer
is dus zowel actief als `gestuurd' in de interpretatie van de tekst of bet beeld . De lezer is
nooit volkomen vrij in interpretatie .
In haar eigen model, dat bier met uitvoerig moet worden behandeld, stelt
Kafalenos een structuur voor die iets weg heeft van Propps theorie, maar tevens
van de latere structuralisten. Binnen de 'intrige' valt immers de nadruk sterk op een
specifieke functie, namelijk de beslissing van een menselijke figuur om iets to doen
aan een als problematisch aangevoelde situatie. Dit heeft echter nog weinig to maken
met de meer encyclopedische benadering van Propp . Interessant hierbij is vooral dat
volgens Kafalenos bet ontbreken van de cruciale fiznctie ook impliceert dat de tekst of
bet beeld in kwestie niet echt narratief kan zijn . Zonder intentionaliteit binnen bet hele
verhaalsverloop is er geen verhaal, zelfs als er een veelheid aan actieonderdelen wordt
beschreven of getoond . Op dit punt sluit Kafalenos aan bij Sohet, die zich ook afzet tegen
de verenging van bet verhaal tot een louter tijdsverloop . Maar bet herkennen van deze
intentionaliteit is de verantwoordelijkheid van de lezer . In die zin gaat Kafalenos iets
verder dan Sohet, die iets meer tekst- of beeldgeorienteerd is . Kafalenos bevestigt dus
bet belang van de koppeling tussen de figuratie en intrige (opeenvolging of consecutio),
maar beklemtoont ook al zeer sterk wat bij de twee volgende auteurs een centrale rol gaat
spelen: de hermeneutische gevoeligheid van de lezer .

00

Stap 3: de kijker als persoon

Het is als filosoof en semioticus dat Herman Parret is teruggekomen op de beeldtheorie

van Alberti . Wat hij hierover zegt sluit daarentegen mooi aan bij de ideeen van Sohet

en Kafalenos . Om to beginnen bevestigt hij het grote belang van begrippen als figuratie
en opeenvolging . Bovendien laat hij nog veel duidelijker het belang van de kijker zien
en in die zin zal zijn inbreng toelaten de aandacht to verbreden van het
perspectief als'geometrie') naar het

retorische

vormelijke

(het

(het perspectief als'historia', als'verhaal',

en het vertellen van een verhaal als het inspelen op het verstand en de emoties van de
toeschouwer) . Een citaat kan voor een beter begrip nuttig zijn :

. .] de geometrie van de visuele kegel moet sYnta~
atisch worden uitgedrukt in
situaties en combinaties van 'Suren . . . , in een 'historia' of geschiedenis, waarbil' deze
laatste moet worden opgevat als een betekenisdragende combinatie van elementen .
De figuratie van de geschiedenis, kunnen we met Alberti stellen, hangt niet meer

of van het oog maar van de strate ~
'sche hand van de kunstenaar, die met langer
geometrisch maar retorisch to werk gaat . Het perspectief is bil'gevolg met meer dan
de mogeliJ'kheidsvoorwaarde voor het vermeni uldigen
van narratieve relaties
~'
tussen de figuren . Of nog anders gezegd: de geschiedenis het verhaal zouden

de narratologen zeggen levert de basis voor het vastleggen van de PersPectivale

ruimte en de figuratieve montage, wat er dus in feite op neer komt dat de historia
sequenties van betekenisvolle handelingssequenties 'verbeeldt' 'schikt' en

'uitvindt' . Het perspectief heeft tot doel er voor to zorgen dat de toeschouwer kan

meeleven met de actie zodat hil' er door ontroerd wordt en ziljn ziel door het verhaal
wordt geraakt . Parret 2006: 59-60, vertaling B

Uit deze visie op Alberti, die Parret natuurlijk vanuit een heel ander perspectief

interesseert, moeten we voornamelijk twee dingen onthouden : ten eerste, de wederzijdse
versterking van het'figuratieve' en het'consecutieve' in de betekenis die Sohet aan deze
termen geeft; omdat de elementen van de afbeelding via een chronologische intrige

zijn geordend wordt het mogelijk een menselijke actie to herkennen, en omgekeerd .

Perspectief en vertelling komen zo in elkaars verlengde to liggen . Niet alleen omdat

de toeschouwer een verhaal'toevoegt' aan de ruimtelijke relaties die op het schilderij
to zien zijn, maar ook omdat de schilder werkt met relaties tussen beeldonderdelen
die al chronologisch geordend zijn . Zonder dat zou het schilderij een geometrisch

'beeld' blijven, terwijl het volgens Alberti een'figuur' is met retorische en pragmatische
gevolgen . Ten tweede, en dit is essentieel, een bepaalde visie op de manier waarop

de kijker zich tot het beeld verhoudt . Voor Parret gaat het hier niet zomaar over het
projecteren van een temporeel raster

(historia, verhaal)

op een object dat in principe

alleen maar ruimtelijk is, maar in de retorische interactie tussen wat de kunstenaar

'doet' . Namelijk, het temporeel en ruimtelijk ordenen van het materiaal, dat zo van

een loutere voorstelling in een verhaal verandert en een'ondergaari van de kijker . Dit

interpretatieproces is natuurlijk niet passief . Het is aan de kijker om to reageren op het

'verhaal'; hij moet zich ook willen laten beroeren en ontroeren . De schilder wordt volgens
Parret dan ook retoricus en gaat een dialoog aan met de kijker ; de visuele representatie

wordt een visuele vertelling en via deze vertelling wordt er ingespeeld op de beoordeling
door de kijker. Of technischer uitgedrukt : het is omdat het beeld wordt opgevat als

een syntaxis dat het gestalte kan geven aan een intrige, waardoor de kijker zich kan

laten beroeren . Ook hier merken we dus wat Sohet en Kafalenos reeds benadrukten :

enerzijds bet feit dat visuele narrativiteit niet kan worden losgekoppeld van een

specifieke manier om vormen in tijd en ruimte aan elkaar to koppelen en anderzijds bet

feit dat de narratieve blik van de kijker met gestuurd wordt door (alleen maar) mentale

scripts, maar opgewekt wordt door waarneembare dimensies van bet beeld . Wat Parret
aan de hele discussie toevoegt, is dan de retorische dimensie ; de semiotiek van Sohet
en Kafalenos wordt een semio-pragmatiek en binnen dit proces speelt bet actieve
interpretatieproces van de kijker een belangrijke rol .
Stap 4 : verhaa/ en affect

Van de laatste auteur die ik bier zal bespreken, Wolfgang Kemp, zal ik refereren naar een
tekst die een heel mooie synthese biedt van de plaats en bet belang van bet verhaal voor
bet lezen van beelden . (Kemp 1996) Kemps ideeen zijn vooral interessant omdat ze een
beter inzicht verschaffen in de pragmatische en retorische dimensie van bet verhalende
en dus een mooie aanvulling geven op wat Parret benadrukte in zijn interpretatie van
Alberti . Kemp brengt eerst in herinnering dat een visuele vertelling, tenminste binnen

een artistieke context, nooit'het leven zelf' is (Parret zou zeggen : een dergelijke vertelling

kan nooit worden gereduceerd tot de 'geometrie') :

It may well be that narrative 'is simply there like life' ; but that does not mean that
it is like life . It deals . . . with heightened, intensified life . KemP 1996 : 60 • citaat
afkomstig uit Barthes 1966 : 7

Nadien, en ook dit sluit naadloos aan bij Parret, benadrukt hij bet feit dat een

verhaal nooit verteld wordt voor bet verhaal zelf, maar altijd in functie staat van een

publiek dat men op een of andere manier wil bereiken dan wel 'rakeri . Kemp gaat echter
verder dan Parret door to stellen dat er een analogie bestaat tussen datgene wat er zich

afspeelt binnen de wereld van bet verhaal, waar zoals gezegd de basisstructuur'subject
zoekt object' bestaat, en datgene wat zich afspeelt in de sfeer waar bet verhaal verteld

wordt, waar een lezer of kijker wacht op datgene wat eveneens ontbreekt, dus de manier
waarop bet verhaal zal verder lopen . Kemp citeert hierbij Evelyn Birge Vitz :
It is crucial - for there to be a'story' - that the transformation be

awaited: awaited if

only by the narrator and us . And it is crucial that it be 'the' transformation : not lust

any transformation will do. Birge Vitz geciteerd in KemP 1996 : 66
En hij vervolgt :

There is in fact a structural analogy between the subject and the reader viewer

of a narrative : they are fused like Siamese twins by their shared state of lack. The
recipients of the narrative feel a lack because they have not yet heard or read
it to the end : they are not sufficiently initiated or sufficient)Y astute to predict

what happens next . Even where they know a lot more than the characters in the

narrative they suffer from another form of lack : they do not know when or how the
information deficit suffered b y the characters will be remedied or in what wa y this

01

will influence the course of the action . KemP 1966 : 66

Kemp bevestigt niet alleen wat Sohet en Kafalenos enerzijds en Parret anderzijds
reeds hadden aangestipt, namelijk het feit dat het verhaal geen projectie is van de lezer
maar een kenmerk van het beeld of de tekst, en dat het lezen en vertellen van verhalen
niet kan worden verengd tot een formalistisch gegeven maar een spanning oproept
tussen object en subject . Hij voegt er ook iets heel specifieks aan toe wanneer hij stelt dat
de emotie die door een verhaal wordt opgeroepen niet gelijk een basale emotie, maar
in de allereerste plaats een narratieve emotie is . In het geval van het visuele narratief
gaat het er niet alleen om, zoals bij Alberti, om to ontroeren en to overtuigen, maar ook
om bepaalde emoties op to roepen die specifiek to maken hebben met het vertellen en
interpreteren van verhalen . De verteller wil dat de lezer of kijker allereerst interesse toont
voor het verhaal en dat hij nadien absoluut wil weten hoe het verhaal verder gaat en
vooral hoe het afloopt . Of de toeschouwer het erode nu met spanning afwacht of verlangt
dat verhaal nog niet stopt, wat van belang is, is dat er een suspense wordt gecreeerd en
dat men wacht op wat gaat komen. Wanneer een dergelijk verlangen afwezig is, werkt
het verhaal niet als verhaal en kan het daardoor niet echt als verhaal worden beschouwd .
Zelfs als het, technisch gesproken, beantwoordt aan de vereisten voor een verhaal zoals
geformuleerd door Sohet, Kafalenos en Parret . Of nog anders gesteld, en om terug to
komen op de initiele vraagstelling rond het fotografische beeld : een foto die niet in
staat blijkt een narratieve 'performance' op to zetten - dit wil zeggen een gebeuren met
een vertelinstantie die het verhaal structureert, een thema dat de moeite waard is en
een publiek dat'meegaat' -, kan misschien een heel goede foto zijn, maar het zal geen
narratieve foto zijn. Deze voorstelling van zaken kan heel restrictief overkomen, maar
deze behoedzaamheid zal helpen een betere inschatting to maken van wat een verhaal
binnen fotografie nu in feite is en toelaten de inbreng van het verhaal meer naar waarde
to schatten .

Conclusie

De relatie tussen fotografie en narrativiteit is een complexe zaak . Enerzijds is het niet
mogelijk een absoluut onderscheid aan to brengen tussen verhalende en niet-verhalende
foto's . Dit werd duidelijk in de mogelijkheid een narratieve interpretatie to geven van
beelden die op het eerste gezicht niets narratiefs hebben . Anderzijds bestaat er het
cultuurhistorische gegeven dat er momenteel een grote druk bestaat om beelden narratief
to interpreteren, waarschijnlijk omdat het projecteren van een verhaal op een beeld
een manier is om de actieve inbreng van de kijker - een dogma van onze hedendaagse
beeldcultuur - goed in de verf to zetten . Om al die redenen is het noodzakelijk een
analysemodel to ontwikkelen dat narrativiteit veel strakker benadert . Niet om terug to
keren naar de ouderwetse opvatting van fotografie als snapshot, maar om het verhaal dat
men in foto's kan herkennen beter to funderen . Een dergelijke constructie kan alleen maar
worden aangebracht vanuit de verruimde literatuurwetenschap . In deze discipline wordt
namelijk een echte visie geformuleerd op wat het betekent een'verhaal to vertelleri .
Deze visie moet echter worden aangepast aan de visuele specificiteit van het medium
in kwestie . Het verhaal is echter nooit een eigenschap van het beeld alleen, maar moet
worden gekoppeld aan communicatieve en retorische functies die even noodzakelijk zijn
als de interne eigenschappen van het beeld zelf .
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WAR, SOUND, AND THE VIRTUAL
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In the feature Off the Shelf' renowned
individuals from the Humanities are
given the opportunity to convey their
passion for a particular work . In this
edition Kiene Brillenburg Wurth,
assistant professor of Literary Studies
at Utrecht University, discusses the
documentary ci zY (1999) by Heddy
Honigmann . The film deals with the
haunting experiences of Dutch U .N.
peacekeepers, privileging sound and
music . Through its multimedial qualities
cxazY offers a special view of traumatic
memory .
What I specifically admire in Heddy
Honigmanri s internationally acclaimed
documentary cri.azY is the fact that it
shows the aural (virtual) realities of
combat situations . Most movies and
especially documentaries focus on
the visual aspect of war, while Crazy
is - to my knowledge' - one of the first
documentaries that focuses primarily on
music, warfare, and memory. It centres
on the significance of music (indeed
its spiritual significance) for Dutch
soldiers during and after long-term
U .N . peacekeeping missions in Korea,
Lebanon, Cambodia, Zaire, Rwanda,
and the former Yugoslavia. Their
(former) ranks range from privates to a
sergeant, a captain and a colonel . As they
recount their often horrendous wartime
experiences, we hear the music that
soothed or reassured them at the time,
that helped them to survive physically
and psychologically, or is imagined as a
most fitting soundtrack to their private
1

memories that are also part of a shared,
mass-mediated history.
Thus, colonel Patrick Cammaert
frames his memories of Bosnia with the
song 'Crazy' by Seal (1991), which also
featured as a continuous soundtrack to
the video-clip 1992 : SARAJEVO: THE YEAR
OF LIVING DANGEROUSLY, a compilation of
news footage from the Sarajevo siege
edited at the Sarajevo Agency Pool in
1992 . Likewise, private Paul Boomsma
plays U2's military protest song 'Sunday
Bloody Sunday' (1983) about the killing of
Irish civil rights protesters in Derry 1972,
to commemorate the Bosnian fugitives
he failed to protect in 1995 . In this way,
Boomsma knowingly or unknowingly
mediates his private memory of the fall of
Srebrenica through the commemorative
gesture towards another violent event .
(One could even suggest that the strong,
military, march-like opening of the song,
its foregrounded'masculinity', rather
than its anger alone, reveals something
about the passiveness that Boomsma had
assumed in Srebrenica - as if the music
retroactively compensates for it .) Indeed,
musically, the gesture extends even
further back, as 'Sunday Bloody Sunday'
echoes John Lennori s earlier song with
the same title of 1972 .
Composed of interviews,
photographs, home movies, news
footage, musical fragments, and letters
and post cards read aloud, caazY offers
a multimedial perspective on memory :
it brings together different mnemonic
devices (visual, verbal, musical, sonic),
although it singles out sonic memory
set against visual and verbal mediations .

An exception is Patrick King's 1998 documentary on the highland bagpipe as an instrument of war in two parts :
INSTRUMENT OF WAR

(2

PARTS),

Westminster King Productions, 1998 .

During the film all these devices
constitute a dynamic of what Jose van
Dijck has called 'personal cultural
memory' : a mnemonic dimension that
straddles (and problematizes) the borders
between autobiographical and shared
memory, the individual and the public .
Personal cultural memory thus refers
to '[p]ersonal collections of mediated
contents', which can be regarded as
cultural acts and products of remembering,
in which individuals engage to make
sense of their lives' . (Van Dijck 2004 : 261)
In this sense, personal memory always
already participates in cultural or shared
memory, in so far as - in a Foucauldian
perspective of things - it feeds off shared
modes and networks of mediation,
as well as the discursive conventions
enabling and sustaining the latter . This
raises the issue of to what extent one's
own memories are often vicarious .
This is an issue that ciuzY
foregrounds by investigating how music
mediates the past by way of the present :
it shows the 'work of memory' on screen
as triggered and indeed constituted by
sonic mediations that pervade past-times
deferred as they are instated within
the hearings of the present . In a way
comparable to Claude Lanzmanri s sxoa
(1985), cxnzx revolves around the past
by way of the present, even though its
use of archive material might suggest
otherwise. I would propose, however,
that precisely this use of archive footage,
photographs, postcards, and musical
fragments in cxAZx enables us to witness
the production of memory as a mediated
compilation : the past is constantly
juxtaposed to the present, as if the former
were an effect of the latter . In turn,
however, this juxtaposition also serves
another end in the film : it is to visually
and aurally capture a contrast between as the film's 'hidden ideology' constantly
suggests - innocence and innocence lost ;

between enthusiasm and bitterness as
transition points in a process of growing
up . As Ron de Vos, who served in
Lebanon, puts it : 'Slowly. . . our youthful
innocence was being demolished' and : 'in
our world nothing remained of the past,
nothing at all .' And then we hear 'Always
on My Mind' (1972) by Elvis Presley as we
see pictures of Ron in Lebanon, the music
becoming a soundtrack to the visual
material, as if it had triggered involuntary
memories of an intruding presence .
This is, indeed, what makes the role
of music so interesting in this film : the
ways in which it projects presence - felt
and bounded presence . Thus, Vincent
Wolf, serving in Cambodia in 1992-93,
notes at the beginning of the film how
the tenor aria `Nessun Dorma' from
Puccini s Turandot (1926) gave him 'lots
of support' back then and how it still
injects him back into the past, 'no matter
what' .z We witness him as a witness : we
see his face in a long close-up as he listens
to the world-famous recording of the
'three tenors' (this was two years after the
world cup in Italy) and relives his painful
memories, we see the way he looks,
breathes, closes his eyes for a moment
and sighs after the music stops, as if it has
made him go through a passage ; as if it
had momentarily (and literally) 'realized'
his memories in a space of experience .
Sound, as Steve Connor has put it,
is all-pervasive in so far as it 'can not
only impregnate, irradiate, [but] . . .also . . .
provide a haven or habitat : "safe" as the
saying is "and sound" .' Sound, Connor
continues, is 'voluminous', which is
why it easily allows us to imagine it as
projecting a habitable space, or even as
triggering the presence of a lost space .
(Connor 2003) In this respect, it is
significant that none of the soldiers has
selected instrumental music - it is always
vocal (an aria, a duet, ballads, protest
songs) . Thus it is not just the

2 This illustrates an intersection between private and shared memory : apart from having become a soccer anthem in
1990, `Nessun Dorma' already featured in the war drama mEKILLING FIELDS (1983) about Cambodia .
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musical sound, but also the voice
and the words that matter in the soothing
and safeguarding 'presentification'
music is here seen to enact : the temporal
and spatial immediacy effectuated by
sonic 'surround' is also informed by
the sensation of being addressed. While
the soldiers are being addressed by the
music, they also distance themselves from
the action of combat. cxazY shows how
sounds and music provide a temporary
cover that provokes a detached form
of perception. Music, too, is part of
no touch' warfare, even though the
occasional and provisional untouchable
spaces it projects are often right in the
middle of physical combat . In this light,
the almost hypnotic effect of organized
sounds in cizazY opens up ways to
critically rethink virtual reality as a
sonorous space within the boundaries of
the real .
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DEEP MEMORY
IN DE GOOT

Ssieeelmans Maus en de overdracht van trauma •erelateerde herinnerin .
TEKST INGRID VAN OSCH / BEELD BERT JACOBS

'Look at how many books have already been written about the Holocaust . What's
the point?' (Spiegelman 1991 : 45) Dit vraagt Pave!, een therapeut in Art Spiegelmans
grafische roman Maus . Kan Spiegelman nog wel wat bijdragen aan de enorme productie
Holocaustliteratuur? Het medium waarin hij dit doet geeft een unieke waarde aan zijn
representatie . Spiegelman zelf noemt dit medium commix', in p!aats van 'comics' :
'to talk about comics is to talk about mixing together words and pictures to tell a
story' . (Spiegelman in Levine 2003 : 99) Het is echter niet zomaar een verhaal dat hij
vertellen wil . De Holocaust is 'one of the most horrific examples in recent European
history of indifference, inhumanity, prejudice and genocide .' (Voices of the Holocaust)
In Maus ontmoeten we Artie, Art Spiegelmans personificatie, en zijn wader Vladek in
een wereld waarin de personages dierenhoofden hebben. Artie wil een boek schrijven
over zijn waders Holocaustervaringen. Hij bezoekt hem regelmatig met een recorder
en transformeert Vladeks verhalen in woorden en beelden . Tot de publicatie van Maus
vielen onder de thema's van stripboeken vaak geen serieuze historische onderwerpen :
'[comics] did not generally include serious treatments of deeply-rooted historical evil
like the Holocaust.' (Johnston 2001) Het woord'comic' doet inderdaad eerder denken
aan humor dan aan iets traumatisch . Artie peinst dan ook : 'I feel so inadequate trying
to reconstruct a reality that was worse than my darkest dreams . And trying to do it as a
comic strip! I guess I bit off more than I can chew .' (Spiegelman 1991 :16)
Waarom zou iemand toch een dergelijk medium hebben gekozen om een
emotioneel en historisch beladen onderwerp to representeren? In Spiegelmans geval lijkt
dit makkelijk to kunnen worden beantwoord : 'Spiegelman seems to have realised that
in order to remain true to his father's story and his own experience to it, he would have
to remain true to his medium' . (Young 1998 : 670) Daarom is het beter to vragen waarom
juist dit medium het onderwerp zo goed zou kunnen behandelen . Om dit to onderzoeken
moet het eerst duidelijk zijn wat de essentie van het verhaal is . Ik zal hier een kader
creeren waarin een worsteling tussen verleden en heden, wader en zoon, ontdekt kan
worden . In deze strijd nemen deep memory en postmemory een speciale plek in . Er zal extra
aandacht worden geschonken aan het psychologische proces van identiteitsvorming . Het
is met mijn bedoeling om Spiegelman op Freuds sofa to smijten en eens aan wat heftige
'soul searching' to onderwerpen . Deze analyse zou ik eerder willen beschouwen als een
bijdrage aan de discussie over de belangrijkste thema's in Maus om het kader compleet
to maken. Als dit raamwerk staat kunnen we bier doorheen kijken om de beelden en
woorden van Maus to interpreteren.

Een paradoxaal kader

In eerste instantie leest Maus als een getuigenis van een overlever van de Holocaust .
We zien de ervaringen van Spiegelmans wader Vladek gerepresenteerd in panelen. Dit
verhaal uit het verleden ligt ingebed in het verhaal van het heden, de tijd dat Artie zijn
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waders woorden opneemt . Hierdoor bevat Maus niet een enkel verhaal, maar twee :

' [Maus] is two stories being told simultaneously : the father's story and Spiegelman's
imaginative record of it . It is double stranded and includes the competing stories

of what his father says and what Artie hears .' (Young 1998 : 676) Vladeks verhaal is

echter zo intens en dominant, dat het primaire verhaal wordt onderdrukt : 'we forget

what Mieke Bal calls "the fabula of the primary narrative", namely Artie's struggle for

acknowledgement of his trauma as a child of Holocaust survivors .' (Bosmajian 2003 : 30)
Vladeks verhaal uit het verleden overschaduwt dus Artie's verhaal van het heden .

Maus representeert op deze manier hoe Artie zelf moet vechten voor erkenning van zijn

eigen trauma . Het is dus niet zozeer Vladeks getuigenis, maar eerder die van Spiegelman
zelf . Spiegelman verwoordt dit in een interview : 'Maus is not what happened in the past,
but rather what the son understands of the father's story . . . [It is] an autobiographical
history of my relationship with my father .' (Spiegelman in Young 1998: 670) Dit kan
al meteen worden herkend in het begin van de grafische roman, wanneer Artie zijn

wader vraagt om to beginnen vanaf het moment dat hij en Anja, Artie's moeder, elkaar

voor het eerst ontmoetten : Artie vraagt om zijn eigen afkomst, in plaats van die van de
Holocaustervaringen van Vladek . Vladek begint echter niet met Artie's moeder, maar

een eerdere vriendin waarmee zijn herinnering aan Anja begint. (Young 1998: 678) Dit
laat zien dat Vladeks herinnering predomineert over die van Artie : 'By approaching

the frame with his own story, Artie writes and draws Vladek's ordeal into permanent

existence, but he himself is at the end psychologically and literally unacknowledged and
orphaned .' (Bosmajian 2003 : 30) Deze twee tegelijk vertelde verhalen brengen ons tot

een belangrijke paradox : het onvermogen om de ervaring van Holocaustoverlevenden to
begrijpen alsook de invloed van deze ervaringen op die van de tweede generatie .

Deep Memory en de afhankelijkheid van Common Memory

Om het eerste gedeelte van de paradox to begrijpen, moet het duidelijk zijn waarom

de ervaringen van de eerste generatie niet to bevatten zijn . Dit heeft to maken met het
verschil tussen deep en common memory, twee termen waarmee Holocaustoverlevende en

schrijfster Charlotte Delbo het verschil aanduidt tussen de herinneringen die ze kan uiten
en de 'memory of the senses .' (Delbo 1990 : 3-4) Lawrence Langer weidt bier verder over
uit:
D jeep memory tries to recall the Auschwitz self, as it was then;
~ common memory
has a dual function: it restores the self to its normal pre- and postcamP routines
but also offers detached portraits- from the vantage point of today, of what it must
have been like then. Deep memory thus suspects and depends on common memory,
knowing what common memory cannot know but tries nonetheless to express .
Langer 1991 : 6

Dit betekent dat het ware verhaal achter de traumatische ervaringen van Auschwitz
gelimiteerd zijn tot het discours van common memory.

Herinneringen zijn gerelateerd aan trauma wanneer het onmogelijk is ze to

representeren in het kader van common memory en ze zo, in Josef Breuers en Sigmund
Freuds term, 'onderdrukt' worden . (Breuer & Freud 1955 :10) In deze context zijn
Holocaustherinneringen traumatisch: ' [Holocaust memory contains] the confrontation

with an event that, in its unexpectedness or horror, cannot be placed within the schemes

of prior knowledge .' (Caruth 1995 :153) Dit betekent dat niet alleen de waarheid van een
gebeurtenis belangrijk is, maar ook de waarheid van onbevattelijkheid (Caruth 1995 :153) :
om overgedragen to kunnen worden, moet trauma vertaald worden naar het discours
van common memory zodat het kan integreren in het paradigma van de ontvanger .
Hierdoor gaat de essentie van de herinnering verloren . In deze context zegt Geoffrey
Hartman : 'There are no limits of representation, only limits of conceptualization .'
(Hartman in Lamont 2000 : 491)
Door de vervormende overdracht zal Artie zijn waders ervaringen nooit volledig
begrijpen. Dit wordt duidelijk gemaakt tijdens de eerste pagina's van Maus . Als Artie
zijn wader vertelt dat hij nog steeds een boek wil maken van diens leven in Polen en de
oorlog, antwoordt zijn wader : 'It would take MANY books, my life, and no one wants
anyway to hear such stories .' (Spiegelman 1986 :12) Hiermee bedoelt hij niet dat het een
Lang en oninteressant verhaal is, maar dat het onmogelijk is om het verhaal to vertellen
zoals hij het ervaren heeft. Zoals James Edward Young zegt : 'every common memory
of the Holocaust is haunted by that which it necessarily leaves unstated, its coherence
a necessary but ultimately misleading evasion .' (Young 1998 : 667) Vladek zal zijn deep
memory nooit kunnen overdragen aan zijn zoon zonder het to transformeren naar het
discours van Artie's common memory .

Postmemory en de moord op identiteit
Ondanks Vladeks opmerking wil Artie zijn verhaal toch horen : 'I want to hear it .'
(Spiegelman 1968 :12) Dit brengt ons naar de tweede helft van de paradox . Hoewel
Artie zijn waders traumatische ervaringen nooit zal bevatten, wil hij ze toch begrijpen
aangezien hij er als tweede generatie door beinvloed wordt. Deze invloed van generatie
op generatie is wat Marianne Hirsch postmemory noemt . 'The respond of the second
generation to the trauma of the first .' (Hirsch 2001 : 8) Postmemory neemt ons verder
dan herinnering: '[it is] distinguished from memory by generational distance and from
history by deep personal connection .' (Hirsch 2001 : 8)
Dit betekent dat postmemory een brug slaat tussen twee generaties . Hirsch legt
uit hoe dit gebeurt : 'Postmemory is a powerful form of memory precisely because its
connection to its object or source is mediated not through recollection but through
representation, projection, and creation - often based on silence rather than speech .'
(Hirsch 2001 : 9) Ik zou dat echter andersom formuleren . Aangezien herinnering slechts
overgedragen kan worden door middel van representaties, zijn juist deze representaties
machtig, omdat ze invloed hebben op de manier waarop postmemory gecreeerd wordt.
Hadden we echter net niet gezien dat deep memory met overgedragen kan worden zonder
de censuur van common memory? Ook postmemory ondervindt daarom censuur door
het discours van common memory . Dit brengt ingrijpende gevolgen met zich mee voor
identiteitsvornung. Een belangrijk onderdeel van identiteitsvorming is gebaseerd op
ouders . Micheal Emchs verwijst naar de Holocaust en identifiicatie van kinderen met hun
ouders . Hij beweert :
Where one or both parents are 'unknowable' because of chaotic violent or
unpredictable behavior, or prolonged absence the child may imitate the most
salient of these parental behaviors with the unconscious aim of providing some
predictability in a troubled life .' Emch in Olds 2006 : 23
iii
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We moeten overwegen dat een kind zich wil identificeren met zijn ouders, maar dat dat
onmogelijk wardt als een kind de herinnering van een ouder niet kan bevatten terwijl
juist deze herinnering een diepe impact heeft op het leven van de ouder . Hierdoor wardt
een gedeelte van het identificatieproces belemmerd .
Bij het creeren van Maus kan Spiegelman geprobeerd hebben een deel van zijn
ouders to reconstrueren dat hij ooit begrepen heeft : de aan trauma gerelateerde deep
memory die een impact heeft op het gedrag van zijn ouders kan niet bevat worden in zijn
common memory . Hierdoor zoekt hij naar erkenning van zijn eigen trauma dat veroorzaakt
is door zijn belemmerde identiteitsvorming . Om het in Michael Levines woorden to
formuleren : 'For this second generation it was a question not only of helping to elicit
their parents' stories, of persuading them to write, speak or agree to be interviewed, but
also of coming to terms with their own implication in their parents' experience .' (Levine
2003 : 63)
Om het belang van postmemory in relatie tot identiteitsvorming uit to leggen, zal
ik een voorbeeld geven uit Maus . Na de oorlog heeft Artie's moeder Anja zelfmoord
gepleegd . In een eerder gepubliceerde strip die opgenomen is in Maus nemen we de
impact waar die Anja's zelfmoord heeft gehad op haar zoon . Hij geeft haar en zichzelf
de schuld. Hij verbeeldt zichzelf in een gevangenis, schreeuwend : '. . .You murdered
me, mommy, and you left me here to take the rap!!!' (Spiegelman 1986:103) Artie
verwijst naar zijn moeder als moordenares . Door zelfmoord to plegen neemt ze ook een
deel van Artie's identiteit met zich mee . Wanneer Artie er achter komt dat Vladek de
Holocaustdagboeken van Anja heeft verbrand, roept hij uit : `God damn you! You, you,
MURDERER! How the HELL could you do such thing!!' (Spiegelman 1986 :159) Door het
verbranden van de dagboeken vermoordt Vladek ook een gedeelte van Artie's identiteit,
aangezien ze zijn laatste hoop waren op het herstellen van zijn identificatieproces met
zijn moeder. Als Artie zowel zijn moeder als zijn wader uitmaakt voor moordenaar,
kan dit geYnterpreteerd worden als Artie's traumatische onmogelijkheid om zijn
identiteitsvorming of to ronden .
Nu zijn we op het punt gekomen waarop we uit kunnen vinden in hoeverre Maus in
zijn specifieke worm in staat is om deze thema's to dienen. Hoe gaat Spiegelman om met
de verschillende soorten herinnering die hierboven uiteen zijn gezet? Onder de analyse
van artistieke middelen vallen het mixen van tekst en beeld, het gebruik van panelen en
de goten daartussen en het bewust maken van de kunstmatigheid van representaties.
Kracht van `commixen'
Wat kan niet in een puur tekstueel werk gerepresenteerd worden? Stilte . Zodra stilte in
een tekst wordt gerepresenteerd is het er niet meer, omdat het gerepresenteerd wordt
in woorden . Wanneer een auteur echter gebruik maakt van beelden kan de lezer wel
stilte waarnemen : 'As a text that "commixes" words and images, Maus invites one in the
end to view its pictures not merely as illustrations or as visual counterparts to its verbal
narrative but also and above all as the nonverbal bearer of history's silences .' (Levine
2003 : 99) Het zijn niet alleen de historische stiltes die door representaties gedragen
worden, de stiltes van de doden, maar ook de onmogelijkheid om traumagerelateerde
deep memory to bevatten . In Maus komt dit tot uiting in een belangrijk voorbeeld . Wanneer
Artie naar zijn therapeut Pavel gaat, zegt deze : 'the victims who died can never tell
THEIR side of the story, so maybe it's better not to have any more stories' . Artie knikt
en antwoordt: 'Samual Beckett once said : "Every word is like an unnecessary stain on

silence and nothingness ." 'Yes', antwoordt Pavel. Een panel zonder enige woorden volgt .
We zien alleen Artie en Pavel die roken. Het aangrijpende aspect van deze stilte is dat het
niet alleen een stilte is van afwezige woorden, maar ook een stilte die actief plaats vindt
tussen twee mensen. (Young 1998: 687) Artie heft zijn harden op in verwarring : 'On the
other hand, he SAID it .' Pavel reageert: 'He was right . Maybe you can include that in
your book .' (Spiegelman 1991 : 25) Door deze conversatie inderdaad op to nemen in Maus,
laat Artie zijn behoefte zien om zijn waders verhaal to representeren, ondanks dat hij er
zich van bewust is dat hij dat nooit volledig zal kunnen doer .
Een ander belangrijk effect van het combineren van tekst en beeld is wat Young
noemt : 'the telling of the double-stranded tale of his father's story and his own recording
of it .' (Young 1998 : 672) Dit effect doet zich voor doordat we de beelden en de tekst
gelijktijdig'lezeri . Zo lezen wij bijvoorbeeld Vladeks woorden uit het verleden in
tekstballonnen, maar tegelijk zien we beelden van Vladek in het heden . Dat we zowel
het heden als het verleden tegelijk zien, zorgt ervoor dat deze voor de lezer verwikkeld
raken.
Dit effect doet zich ook voor aangezien de beelden en de tekst tegelijk een
tegengesteld verhaal kunnen vertellen : 'Words tell one story, images another .' (Young
1998 : 676) Spiegelman gebruikt zijn waders woorden in zijn teksten. De beelden zijn
echter Spiegelmans antwoord op deze woorden . De visualisatie van de tekst wordt
gecombineerd met zijn waders verhaal en vervolgens daagt het dit uit. (Young 1998: 673)
Daarnaast 'lezeri we de twee verhalen tegelijk . Young zegt hierover: '[This] highlights
both the inseparability of his father's story from the effect on Artie and the story's
own necessarily contingent coming into being .' (Young 1998: 676) We zien bier dus de
herinnering van Vladek vertaald worden naar de postmemory van Artie . Dit kan herkend
worden in een voorbeeld met Richieu, Artie's broer die hij nooit gekend heeft aangezien
deze gestorven is tijdens de oorlog . Vladek idealiseert Richieu waardoor Artie altijd het
gevoel heeft dat hij moet wedijveren met zijn dode broer. Hij vertelt zijn vrouw Francoise:
'It was an ideal kid, and I was a pain in the ass . I couldn't compete .' (Spiegelman 1991 :
15) Voor Artie was Richieu een storend element in de relatie met zijn ouders . Dit is terug
to winder in de woorden en beelden in Maus. Terwijl Vladek niets dan goeds over Richieu
weet to vertellen, beeldt Artie hem niet of als heilige geest, maar als een lastpak die met
eten aan het spelen is : 'Richieu is depicted by Artie as an obnoxious brat .' (Spiegelman
1991 : 75; Bosmajian 2003 : 33)
Een ander effect van het combineren van woord en beeld is het spelen met
focalisatie . Terwijl Vladek aan het praten is, wordt op tekstueel niveau vanuit Vladek
gefocaliseerd. Visueel kijken we echter vanaf een afstand. De beelden die we zien zijn
nooit alsof we door Vladeks ogen meekijken, we staan bijna altijd als een buitenstaander
toe to kijken . Dit is eerder de focalisatie van Artie . Aangezien hij niet lichamelijk
aanwezig was in het verleden van zijn wader, kan hij het alleen verbeelden van een
afstand . De letterlijke ruimte die hij creeert erkent de onoverbrugbare afstand fuser de
Holocaustherinnering van Vladek en Artie's ervaring. Hierdoor wordt ook focalisatie een
middel om aan to toner dat Vladeks deep memory niet overgedragen kan worden .

Bloedende panelen

De compositie van de panelen draagt bij aan de mogelijkheden om met focalisatie to
spelen. Dit is bijvoorbeeld to zien wanneer Vladek vertelt dat hij tyfus had . Om naar het
toilet to gaan, moest hij over een berg van lijken lopen. We zien niet wat Vladek op
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dat moment ziet, maar we zien hoe hij de volgende zou kunnen zijn die daar dood ligt :
we 'kijkeri door de ogen van de dode lichamen op de vloer met enkel andere lijken en
vertrappende schoenen . (Spiegelman 1991 : 95)
Panelen kunnen ook bijdragen aan de representatie van de relatie tussen heden
en verleden. In de compositie van een enkel paneel kunnen er elementen opgenomen
zijn die zowel heden als verleden afbeelden . Zo is er een paneel waarin Vladek aan het
praten is met Artie over meisjes die opgehangen werden omdat ze in het verzet zaten .
We zien een auto waarin Vladek en Artie rijden in het heden, maar op de voorgrond
van het paneel zien we de levenloze lichamen van de meisjes bungelen aan de bomen .
(Spiegelman 1991 : 88) Heden en verleden worden visueel verstrengeld, zoals Vladeks
herinnering over wordt gedragen aan Artie als postmemory .
Het verstrengelen van heden en verleden wordt ook gevisualiseerd door de relatie
tussen verschillende panelen, alsof de panelen'bloeden . In het jargon van grafische
artiesten betekent 'bloederi : 'to extend a drawing beyond the confines of lines that
frames a panel .' (Bosmajian 2003 : 31) Een voorbeeld hiervan is een paneel waarin een
schoorsteen van een crematorium staat afgebeeld . De rook uit de schoorsteen'bloedt'
door het paneel naar het paneel daarboven, waar de rook overgaat in de rook van Artie's
sigaret . Dit grafisch'bloederi kan vergeleken worden met het'bloederi van het verleden,
door Levine uitgelegd als'the spilling over of unbearable suffering, as ongoing cycles of
victimisation.' (Levine 2003 : 70) Dit kan weer vergeleken worden met Hirsch' postmemory,
namelijk het morsen van traumagerelateerde herinnering naar de volgende generatie . De
titel van het eerste volume van Maus lijkt erg geschikt in deze context : 'My Father Bleeds
History' .
Naast het 'bloeden' van de panelen wordt er nog op een andere manier een relatie
tussen heden en verleden gelegd . De manier waarop de panelen een relatie met elkaar
opbouwen draagt ook bij aan de ervaring van tijd . Door het gebruik van beelden is het
mogelijk om snel heen en weer to springen van heden naar verleden . Dit komt doordat
we niet alleen aan de beelden zien om welke tijd het gaat, maar ook aan de structuur van
de panelen zelf . De panelen die het heden omvatten zijn constant, zonder plotselinge
contrasten. Aan de andere kant zijn de panelen die naar het verleden verwijzen chaotisch :
`the easy flow often becomes upset, and visually we have to sort out where we are and
where we are going .' (Johnston 2001) Hierdoor blijft de lezer actief bezig met het centrale
thema: de relatie tussen Artie's heden en zijn ouders' verleden .
Daarnaast zijn de panelen die beelden van het heden omvatten vaak niet omrand .
Spiegelman stelt letterlijk geen grens . Kijken we echter naar de panelen met daarin
beelden uit het verleden, dan herkennen we bijna altijd een duidelijke scheidingslijn . Dit
is to relateren aan de structuur van herinnering . Onze herinnering lijkt niet to bestaan uit
een chronologisch geheel, maar eerder uit los verpakte fragmenten, de een dominanter
dan de ander. De panelen functioneren als deze fragmenten van de herinnering . Levine
zegt over deze opbouw : `[Maus becomes] a text more generally conceived as a story
of narrative ruptures, made up of tales (or tails) that are repeatedly broken off and
prolonged without ever beginning or ending .' (Levine 2003 : 86)
Door het 'bloederi van panelen en de relatie tussen panelen van het heden en het
verleden wordt de goot tussen de panelen beladen met een hybride ruimte waarin de
essentie van hun relatie gezocht moet worden, namelijk de onoverdraagbare deep memory
die het onmogelijk maakt een brag to leggen . Zo wordt het de goot, de stilte tussen de

panelen, die de stilte van deep memory uitdrukt .

De leugen van afsluiting

De artistieke middelen die Spiegelman gebruikt, zorgen er niet alleen voor dat de lezer
zich actief met de thema's bezighoudt, maar ze benadrukken ook de kunstmatigheid van
zijn representatie . Het lezen over het verleden, maar het zien van het heden, het spelen
met panelen en focalisatie zorgen ervoor dat de lezer zich realiseert dat Vladeks verhaal
slechts een representatie is en niet de ware ervaring, oftewel, slechts common memory en
niet Vladeks deep memory .
Een opvallende manier waarop Spiegelman de lezer confronteert met deze
kunstmatigheid is het gebruik van dierenhoofden in plaats van mensenhoofden .
Hierdoor verwijst hij niet alleen naar Hitlers opmerking : 'the Jews are undoubtedly
a race, but they are not human' (Spiegelman 1986 : 4), maar Maus maakt de lezer ook
bewust van de relatie tussen nationaliteiten die omgezet zijn in stereotypen . Alison
Landsberg kijkt verder dan deze metaforische benadering : 'By portraying his characters
as animals, Spiegelman is insisting that on some level those characters and the story
they are telling are totally other.' (Landsberg 2004 :151) De lezer kan zich identificeren
met de personages, maar aan de andere kant houdt hij een vervreemdende afstand . Dit
benadrukt de onmogelijkheid om deep memory to bevatten.
'I am tired of talking, Richieu, and it's enough stories for now . . .' Dit zijn Vladeks
laatste woorden en hier vangen we een Blimp op van deep memory : terwijl hij tegen Artie
praat, richt hij zich tot zijn omgekomen zoon . We weten nu echter dat Artie nooit de
plaats zal bereiken waar Richieu zich verscholen houdt met de rest van Vladeks deep
memory . De herinnering die van Vladek naar Artie bloedde door zijn identiteitsvorming
zal altijd geschonden zijn door de onmogelijkheid om Vladeks traumagerelateerde
herinnering to bevatten . Dit leidt tot Artie's eigen Holocausttrauma . Vele artistieke
middelen geven worm aan dit trauma door de verwikkeling van verleden en heden
en het onderstrepen van de kloof tussen twee generaties . De overdracht van deep
memory van verleden naar heden, van wader naar zoon, zal nooit voltooid kunnen
worden door de vervorming in common memory. De lezers van Maus worden hiervan
constant bewust gemaakt door Spiegelmans benadrukken van de kunstmatigheid van
representaties . Zowel Vladeks verhaal als uiteindelijk dat van Spiegelman zelf zullen
nooit overgedragen kunnen worden in hun pure worm, maar altijd blijven steken in de
stilte van de Boot tussen de panelen .
De ontoegankelijkheid van deep memory en het verlies van de stemmen van de
doden laten de lezer achter met een gevoel van betekenisloosheid . Wat is het nut? Had
Pavel gelijk toen hij dit vroeg? Ik zou zeggen : nee, hij heeft Been gelijk. Het is namelijk
juist deze betekenisloosheid die Spiegelman duidelijk moet maken . Zoals Young uitlegt:
Neither art nor narrative redeems the Holocaust with meaning -didactic moral or
otherwise. In fact to the extent that remembering events seems to find any meaning
in them such memory also betrays events by blinding us with our own need for
redemptory closure . Young 1998 :696
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Het vinden van betekenis in de ervaringen van de Holocaust zou ethisch gezien
problematisch zijn . Zoals Hamida Bosmajian vertelt : 'to interpret the Holocaust as

meaningful implies a validation, if not a justification .' (Bosmajian 2003 : 36) Om
deze reden zou ik willen concluderen dat Maus een bijzondere bijdrage heeft geleverd
aan Holocaustliteratuur. Het belang ligt namelijk juist in het ontkennen van afsluiting,
van closure : 'the summing up of the "meaning" of the chain of events with which it deals
that we normally expect from a well-made story .' (White 1987 :16) Alle thema's, de relatie
tussen verleden en heden, tussen wader en zoon, en postmemory, laten een verlangen naar
afsluiting zien. Er doet zich echter een bewustzijn voor dat dit nooit bereikt zal worden .
We weten allemaal dat Vladek liegt wanneer hij zegt : 'And we lived happy, happy ever
after.' (Spiegelman 1991 :135)
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HORROR ALS
HUISWERK

HET GEILLUSTREERDE CAMBRIDGE-HANDSCHRIFT VAN YPERMANS CYRURGIE
GERARD BOUWMEESTER & MARIA PATIJN

YPERMANS CYRURGIE

In de stormachtige ontwikkelingen die de (laat-)middeleeuwse geneeskunde doormaakte is
Johan (ook bekend als : Jehan, Jan, Jean) Yperman de Middelnederlandse rots in de branding .
Hij was de belichaming van wat Michael McVaugh zag als typisch voor deze periode,
namelijk de volkstalige verspreiding van de academische geneeskunde . (McVaugh 1990 :62 in
Huizinga 2003 :45) Dat Yperman zelf (waarschijnlijk) Been universitair geneeskundeonderwijs
volgde hinderde hem niet om, bijvoorbeeld, meerdere malen to verwijzen naar Lanfranc
van Milaan, docent aan de universiteit van Parijs . (Van Leersum 1912 : VIII-XI) Ypermans
belangrijkste werk is zijn Cyrurgie (ca. 1310), een naar middeleeuws gebruik van hoofd tot
voeten geordend overzicht (a capite ad calcem) van de uiterlijke kwalen van de mens en de
mogelijke behandelingen daarvan . (Siraisi 1990 :167-168) De kennis in het boek'es getrocken
wt alle den auctoers der mestereri , 'uten latine ende ute syn selves verstandenisse ende
leringe ende wt sine goeder geloefder werken ; (Handschrift Cambridge in Van Leersum
1912 : 5 n.1 C1a/c) en opgeschreven in het Nederlands'om die minne van zyn zoen die soe
ionc was dat hi hem niet wel verstont' in het Latijn. (Handschrift Cambridge in Van Leersum
1912 : 5 n. 1 C1d)
Dat het publiek van de Cyrurgie niet beperkt bleef tot Ypermans zoon blijkt uit de
overlevering van het werk, die door Huizenga'absoluut rijk' genoemd werd .' (Huizenga
2003 : 137) Huizenga bedoelde'rijk' kwantitatief, namelijk een overlevering in 'drie volledige
Middelnederlandse [. . .], teruninste twee en mogelijk drie deeloverleveringen, en een nog
onbekend aantal teksten waaruit blijkt dat de auteur/compilatar Yperman zeker gekend
heeft .' (Huizenga 2003 :13 Die volledige handschriften zijn de handschriften Brussel,
Koninklijke Bibliotheek Albert I,15 .624-41, Cambridge, St . John's College A 19, I/II, en
Gent, Universiteitsbibliotheek 1273 . (Huizenga 2003 : 137-138, 498-499) Daarvan zijn Gent en
Cambridge geillustreerd . Van de gedeeltelijke overleveringen is bovendien het handschrift
Londen, British Library, Harley 1684 geillustreerd . In zijn beschrijving van de materiele
overlevering van de Cyrurgie merkte Huizenga echter niets op over de illustratieprogramma's
van de geYllustreerde manuscripten, behalve dat in het handschrift Cambridge 76
afbeeldingen zouden staan . (Huizenga 2003 : 138) Deze lacune is des to merkwaardiger in het
licht van de ontwikkelingen in de bestudering van Middelnederlandse teksten in de laatste
decennia.
Ad fontes artum : historiografisch kader

Wie denkt aan middeleeuwse handschriften, denkt al snel aan rijkelijk versierde marges
en paginagrote voorstellingen in vele verschillende kleuren . De realiteit leert echter dat de
handschriften waarin het grootste deel van het canonieke Middelnederlands literair erfgoed
1
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Het betwiJ'felde handschrift is Leiden, UB, BPL 3094, dat hierJ'uist vanwega die twiJ'fels buiten beschouwing words gelaten .

bewaard is gebleven er heel anders uitzien . Klassiekers als Van den vos Reynaerde en De Reis
van Sint Brandaan kennen we alleen uit nagenoeg illustratieloze verzamelhandschriften, de
beroemde Lancelotcompilatie kent geen enkele afbeelding, net als de codices die de werken
van Hadewijch en Ruusbroec bevatten . Ondanks dit weinig esthetische karakter van de
Middelnederlandse overlevering, staan de tekstdragers meer dan ooit in de aandacht van de
medioneerlandici . Dat is Been typisch Nederlandse ontwikkeling . Sterker nog, wellicht wordt
ze mede veroorzaakt doordat buitenlandse medievisten als Bernard Cerquiglini en Stephen
G. Nichols op het belang van het handschrift hebben gewezen . (Cerquiglini 1989 en Nichols
1990) Bij deze ontwikkelingen passen de historiserende neigingen die Frits van Oostrom
de medioneerlandistiek al in 1989 zag maken . (Van Oostrom 1989) Deze neigingen zorgden
ervoor dat medioneerlandici steeds meer medio werden en steeds minder neerlandici, met als
voornaamste samenwerkingspartners dan ook niet meer (bijvoorbeeld) taalkundigen, maar
paleografen en/of kunsthistorici. Tegelijkertijd bewogen ook kunsthistorici zich in dezelfde
richting, zo blijkt bijvoorbeeld uit een artikel van de Amsterdamse kunsthistorica Claudine
Chavannes-MazeL (Chavannes 1996) De bestudering van Middelnederlands erfgoed wordt
interdisciplinair .
De aandacht voor het handschrift als materieel object kan ook vanuit een ander licht
bekeken warden: het betekent dat elke bron als even waardevol gezien wardt . Dat is een
breuk met het verleden, waar de waarde van de bron bijvoorbeeld afhing van welk werk de
bron preserveerde, van de relaties van de bron met het oorspronkelijke werk (hoe dichterbij,
hoe beter), of van hoe mooi de illustraties in de bron zijn . De aandacht voor het handschrift
als materieel object los van de inhoud toont aan dat onderzoekers zich niet meer primair
bezighouden met esthetica, of, anders gezegd, dat het yak 'ontesthetiseert' . Zo bezien past de
beweging ad fontes bij de gegroeide belangstelling voor een genre waar qua esthetica weinig
eer to behalen lijkt: de artesliteratuur .
Artesteksten zijn teksten'die een utilitair, instructief, en niet (hoofdzakelijk) een
recreatief, esthetisch, religieus of emotioneel doel beogen .' (Jansen-Sieben 1974 : 24) Het was
de Brusselse hoogleraar Ria Jansen-Sieben die deze term in het Nederlandse taalgebied
introduceerde . Aanvankelijk, in een artikel uit 1974, sprak zij nog over 'vakliteratuur',
daarmee uoortbordurend op de term 'Fachliteratur' van Gerhard Eis . Eis had erop gewezen
dat `de wereldlijke vakliteratuur bijna volledig ondergebracht kan worden in de scholastische
Artes-categorieeri (waaronder de geneeskunde, de artes medicina) . ( Jansen-Sieben 1974 : 24)
Eis nam de middeleeuwse indeling en typering van de wetenschappen over en deelde de
middeleeuwse teksten die hij onderzocht vervolgens in die categorieen in . (Eis 1967:1ffl'
Jansen-Sieben nam die methode al in 1974 over, maar herdefinieerde het genre pas later tot de
term artesliteratuur.
Jansen-Sieben observeerde dat de artesteksten in Duitsland op relatief grote schaal
onderzocht waren, maar dat'ten onzent de filologen er tot nog toe weinig interesse
voor getoond' hadden . (Jansen-Sieben 1974 : 24) Dat deze lacune betreurenswaardig is,
beredeneerde Jansen-Sieben door to wijzen op het cultuurhistorische, taalkundige en
stilistische belang van de teksten : ze gaven een goed inzicht in de mentaliteit, het taalgebruik
en de taalbeheersing van de artesauteur en zijn publiek (Jansen-Sieben 1974 : 25) Met deze
argumenten heeft Jansen-Sieben het tot haar levenstaak gemaakt de artesliteratuur onder
de aandacht van de medioneerlandici to krijgen . Het (althans voorlopig) summum van
deze inspanningen is het in 1989 gepubliceerde Repertorium van de Middelnederlandse artes1

Zie voor een goede Nederlandse introductie in de artes de essays in Huizenga et al . 2002 .

(Jansen-Sieben 1989) Via drie ingangen (thema, handschrift, incipit) maakte zij
informatie over alle toen bekende artesteksten toegankelijk voor iedereen . De oprichting
van de Werkgroep Middelnederlandse Artesliteratuur (WEMAL) in 1999 zorgde vervolgens
voor een sterke groei van bet aantal publicaties over artesliteratuur in bet laatste decennium,
met Het boek van Sidrac . Een honderdtal vragen uit een middeleeuwse encyclopedie als recentste
voorbeeld . (Lie et al . 2006)
In de moderne medioneerlandistiek zijn dus een aantal bewegingen zichtbaar . Drie
belangrijke, in grote mate samenhangende bewegingen zijn die van aandacht voor de bron,
ontesthetisering en interdisciplinariteit. Deze methodologische bewegingen overziend, is
bet vreemd dat er niet eerder een letterkundig-kunsthistorisch onderzoek is gedaan naar
illustraties bij artesteksten . Zo zijn we terug bij Huizenga's studie, waarin de illustraties
niet systematisch geindexeerd, laat staan geanalyseerd werden . Dit is Huizenga weinig aan
to rekenen: bet lijkt niet zijn doel to zijn om de bronnen zo grondig bij zijn onderzoek to
betrekken en zijn studie is zo al omvangrijk genoeg . Een lacune is het echter wel . Die wordt
alleen maar groter als men Biemans' eerder gepubliceerde overwegingen bij bet Brusselse
handschrift met Ypermans Cyrurgie leest:
literatuur .

0Pmerkelil'k is, dat de illustraties bil' de tekst van YPermans ChirurSie ontbreken. In
andere handschriften met dit werk ziJjn allerlei medische instrumenten ofgebeeld .
Kennelil'k had de compilator eigm aar van het Brusselse handschrift die afbeeldingen
niet nodig, wist hi1' toch wel hoe de dingen er in ziljn dagelil'kse praktiJ'k uitzagen. Ook
dat past in het beeld van een boek voor eigen gebruik, de bundel is met bi1'voorbeeld een
leerboek voor anderen want daarin zouden illustraties van medisch gereedschaP l'uist
informatief ziljn . Biemans 1999 : $0

Huizenga's zwijgen en Biemans' beweringen vormen de vruchtbare grond waar dit
artikel op gebouwd is . We doen een eerste aanzet Huizenga's lacune to vullen door voor
het eerst illustraties in den van de Cyrurgie-handschriften, Cambridge, systematisch to
beschrijven en analyseren . Vervolgens testen we Biemans' idee over de mogelijke educatieve
bestemxning van de geillustreerde handschriften op bet Cyrurgie-deel van datzelfde
handschrift Cambridge .
TABEL 1 1 AFBEELDINGSDICHTHEID IN GEILLUSTREERDE CYRURGIE-HANDSCHRIFTEN

TABEL 2

1 AFBEELDINGEN ONDERVERDEELD IN CATEGORIEN

111

Afbeeldingen in Ypermans Cyrurgie

Drie van de Ypermanhandschriften zijn geillustreerd : Cambridge, Londen en Gent . In dit
artikel staat het handschrift Cambridge, bet handschrift waarvan Huizenga eerder opmerkte
dat bet geillustreerd was, centraal . De argumenten om voor Cambridge to kiezen zijn zowel
kwantitatief als kwalitatief . Het kwantitatieve argument is of to leiden uit tabell : Cambridge
heeft de hoogste beelddichtheid . Dat Cambridge interessanter is dan Gent, ondanks de
grotere hoeveelheid illustraties in dat laatste handschrift, brengt ons op bet kwalitatieve
argument . Daartoe geeft tabel2 een indicatie : er komt een categorie illustraties voor in
Cambridge, die niet in Gent (noch in Londen) voorkomt .
Het meest elementaire niveau van decoratie is rubricering . Op dit vlak zijn de
handschriften Cambridge, Gent en Londen nagenoeg gelijk : de hoofdstuktitels zijn in bet
rood geschreven en elke paragraaf begint met een gerubriceerde letter . Dat is niet opvallend,
omdat deze stijl van rubriceren in heel veel middeleeuwse handschriften terugkomt . Ook qua
illustratieprogramma zijn er aanzienlijke overeenkomsten . Het illustratieprogramma bevat
grofweg drie categorieen illustraties . Die illustratiecategorieen zijn to onderscheiden op basis
van omvang, complexiteit en aard van de illustraties (zie ook tabel2) . De eerste en verreweg
grootste groep bestaat uit kleine afbeeldingen van eenvoudige instrumenten of schematische
weergaven van anatomische onderdelen (zoals schedelnaden) . De tweede groep bestaat uit
instrumenten, maar dan groter en gecompliceerder dan de eerste groep . De derde groep (die
zoals tabe121aat zien alleen in Cambridge voorkomt) laat zich minder makkelijk typeren en
is eigenlijk meer een verzamelbak voor verschillende illustraties waarvan de betekenis en
functie minder duidelijk zijn .
In de eerste illustratiecategorie is er weinig verschil tussen de drie handschriften . Het
zijn vaak dezelfde tekstpassages die met dezelfde instrumenten of anatomische onderdelen
zijn geillustreerd . Met name de instrumenten in de handschriften Gent en Cambridge
vertonen grote overeenkomsten . Het handschrift Londen heeft wat minder afbeeldingen
en lijkt daarmee meer op bet handschrift Cambridge dan op bet handschrift Gent . Het is
opvallend dat in bet handschrift Londen praktisch nooit afbeeldingen voorkomen die niet
ook, zij bet in een wat andere stijl, in bet handschrift Cambridge voorkomen . De afgebeelde
instrumenten in deze eerste categorie zijn vooral tangen, scalpels, messen, groefhaken
en brandijzers . Brandijzers werden gebruikt om wonden dicht to schroeien of om to
cauteriseren . Dit cauteriseren betekende zoveel als bet schroeien van de huid op bepaalde
plekken van bet lichaam . Elke geschroeide plek zou een heilzame werking hebben op een
kwaal of afwijking. Het is vergelijkbaar met de huidige acupunctuur, maar dan een stuk
pijnlijker. Zoals tabel 21aat zien, zijn er veel van dit snort instrumenten in de handschriften
to vinden : 104 in Gent, 76 in Cambridge en dertig in Londen . Ze werden vrijwel altijd in
de tekst(kolommen) geplaatst en zijn vaak niet groter dan een woord breed en twee of drie
regels hoog . (Afbeelding 1) Veel van de instrumenten lijken op elkaar, maar uit de tekst
blijkt steeds waar de instrumenten aan moesten voldoen, wat bun functie was en op welke
manier ze gebruikt moesten worden . Om bet onderscheid tussen de zeer op elkaar gelijkende
beelden to bevatten, moest (en moet) men dus teruggrijpen op de woorden .
Categorie 1 bestaat uit de kleine afbeeldingen van instrumenten, vaak getekend in de
tekst. In alle drie de handschriften komen ook wat grotere afbeeldingen voor die we bier
typeren als de tweede categorie . Deze groep is aanzienlijk kleiner dan de eerste : in zowel bet
handschrift Gent als bet handschrift Cambridge zijn er slechts drie van zulke afbeeldingen .
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Afbeelding 2

Afbeelding 3

Handschrift Cambridge, SJC : A 19, f .
45 recto Instrumenten in de lopende

Ibid, f . 25 recto

Handschrift Gent, UB :1273, f . 34r

Samengesteld instrument : tang voor

Pijlextractie met behulp van een

tekst (hack, mes en brandijzer)

het verwijderen van vastzittende

kruisboog met bijbehorende tang .

Afbeelding 1

pijlen, vast to zetten met een
schroef .

In het handschrift Londen zijn het er twee . Voor deze afbeeldingen is (op een uitzondering

in het handschrift Gent na) steeds ruimte in de tekst opengelaten door de kopiist .' Dat wijst
crop dat men in de planning van bet handschrift had gerekend op grotere afbeeldingen :

van sommige instrumenten werd bet blijkbaar nodig geacht ze groter of to beelden dan de
instrumenten in de eerste categoric . Dat dat terecht was, blijkt bij inventarisatie van deze
tweede categoric . Het gaat bier steeds om ingewikkelde, samengestelde objecten die een
betere uitleg nodig hebben dan een scalpel of brandijzer. Zo worden er dampbaden met

kacheltjes uitgebeeld of verschillende tangachtige apparaten om stevig vastzittende pijlen
uit benen of armen to trekken . (Afbeelding 2) Van dat laatste heeft bet handschrift Gent

een spectaculair voorbeeld, waarbij door middel van een constructie met onder andere een

kruisboog aan pijlextractie wordt gedaan . (Afbeelding 3)
Redenerend vanuit doze twee illustratiecategorieen is er geen reden om to twijfelen aan
Biemans' hypothese dat de geillustreerde handschriften bedoeld waren voor mensen die nog
niet geheel thuis waren in de materie, bijvoorbeeld studenten . De functie van de illustraties

is dan bet visualiseren van de in de tekst beschreven instrumenten . Fen bijkomende functie

is die an 'tekstwijzer' . Daarmee bedoelen we dat de illustraties de tekst visueel begeleiden .
Het moge inmiddels duidelijk zijn dat Ypermans Cyri+rgie een lange tekst is. Met de in bet
rood geschreven hoofdstuktitels zorgen de illustraties ervoor dat die lange tekst in delen

uiteenvalt . Op die manier is bet makkelijker to verwijzen naar bepaalde tekstpassages . Maar
wat to denken van de derde categoric, die alleen in Cambridge voorkomt?
Tabel 1 laat zien dat in bet handschrift Cambridge acht lege plekken voorkomen .

Daarbij moot opgemerkt worden dat dat er aanvankelijk negentien waren . Drie daarvan

werden, zoals hierboven beschreven bij categoric 2, door de deskundige illustrator ingevuld .
Om onduidelijke redenen bleven er maar liefst zestien lege plekken over, substantieel meer

dan in de handschriften Londen en Gent . Acht van die plekken zijn later opgevuld . Die acht
illustraties vormen samen de derde illustratiecategorie . Deze categoric laat zich minder
1

Die uitzonderin~,• staat op fol . 39v . waar in de linkermarge een stoombad is getekend . Daarna zijn de illustratie en tie re!evante tekstp assage door middel van een liJ'n met elkaar verbonden . Was de kopiist vergeten een ruimte leeg to laten?

11Q

makkelijk typeren en interpreteren dan de eerste twee categorieen . Het belangrijkste
verschil is dat ze aanvankelijk doelloos lijken : in tegenstelling tot de instrumenten uit de
voorgaande categorieen verduidelijken ze geen tekstpassages en werken ze geenszins
verduidelijkend bij lastige constructies . Wat is er dan wel aan de hand?
De illustraties in de derde categorie lijken in twee subgroepen onder to verdelen De
eerste bestaat uit afbeeldingen die niet direct met Ypermans Cyrurgie to maken hebben, maar
wel in de traditie van medische manuscriptillustraties staan, zoals de Cyrurgie in die van
medische teksten . De tweede subgroep bestaat uit plaatjes die waarschijnlijk puur decaratief
zijn . In de eerste categorie vallen bijvoorbeeld twee illustraties van mannen die gehurkt op
een bankje zitten . (Afbeeldingen 4a en 4b) Beide mannen kijken recht voor zich uit en hebben
opvallend grote genitalien . Nog opvallender is dat bij de tweede man een hond is getekend
die de man in zijn genitalien bijt . Obsceniteiten als deze molten in de Middeleeuwen dan wel
gebruikelijker zijn geweest dan nu (zie McDonald 2006), ook in middeleeuwse chirurgieen is
een dergelijke afbeelding niet op zijn plaats .
Nu moet opgemerkt worden dat de illustraties hoogstwaarschijnlijk in drie fasen
getekend zijn . De eerste fase is de eerste man, getekend in zwarte inlet . De tweede fase
is to onderscheiden in de in rode inlet getekende figuur . Dit lijkt een kopie to zijn naar de
zwarte figuur, die enkele folia eerder is getekend . Aanwijzing hiertoe is het feit dat in de
zwarte figuur de onderarmen heel summier zijn weergegeven . In de rode figuur zijn dezen
geheel weggelaten . Bovendien is de stijl slordiger . Een derde fase is vooral in de rode figuur
duidelijk to zien . Er zijn namelijk weer in zwarte inlet een aantal zaken toegevoegd . Ten
eerste is links van de figuur een losse onderarm inclusief hand afgebeeld, alsof deze los is
geraakt van de bovenarm van de figuur. Zoals gezegd waxen in deze figuur de onderarmen
aanvankelijk niet weergegeven . Ter verduidelijking is rond de figuur de zin'dat is myn
hart' toegevoegd, eveneens in zwarte inlet. Verder zijn in deze figuur de genitalien in zwarte
inlet toegevoegd, wat betekent dat dezen niet in de eerste, rode fase van de figuur waxen
getekend .
Het speelse karakter van deze zwarte toevoegingen wordt versterkt doordat onder
de figuur een vreemd uitziende hond is getekend die in de genitalien lijkt to bijten . Dat in
de eerste, zwarte figuur de genitalien met dikkere lijnen zijn weergegeven dan de rest van
de figuur, doet vermoeden dat ook deze later zijn toegevoegd . Dat houdt in dat iemand in
een latere fase dan het tekenen van de aanvankelijke figuren de genitalien, de zwevende
onderarm inclusief tekst en de hond heeft aangevuld . Als we aldus de mannetjes die eerst zo
stout leken terugbrengen tot hun essentie, zijn ze al een stole minder vreemd : de aanvankelijk
getekende mannen op banken, exclusief hun overdreven geslachtsdelen, zijn een regelrechte
Afbeelding 4a
Ibid, f. l lr
Atbeelding 4b
Ibid. , f. 13r
Twee anatomiefiguren
Atbeeldin9 5
Ibid., f . 4w
Kopie van een stoombad,
met daarin een vogeltje
getekend.

weergave van een anatomiefiguur zoals deze ook in andere middeleeuwse medische
handschriften voorkomt, inclusief krukje en hoofdbedekking . (Herrlinger 1967: 33) Op die
manier blijkt een illustratie die op het eerste oog volkomen misplaatst lijkt wel degelijk
medische relevantie to hebben .
Een dergelijke analyse kan men ook maken van de afbeelding die bier als afbeelding
5 is opgenomen . Op het eerste ondeskundige gezicht lijkt het een rode vogelkooi met een
zwart vogeltje erin . Maar als we ons eerst beperken tot de rode inlet, is het geen vogelkooi,
maar een conventioneel afgebeeld stoombad - een gebruikelijk therapeutische instrument
(vg! . ook Cambridge folio 27r) . Wederom is het element dat de illustratie absurd maakt pas
later toegevoegd : wat aanvankelijk bedoeld was als medisch apparaat is zo verworden tot
een vrolijk plaatje dat niets toevoegt aan de tekst . Drie van de vijf andere illustraties in deze
derde categorie passen in deze eerste subgroep . Het gaat dan om een ingebrachte klisteerbal
op folio 15v, het mannetje met het bijschrift dat begirt met 'meester' op folio 48v en de doce
op folio 2v.
De tweede subgroep in de derde categorie bestaat uit twee illustraties : tweemaal een
gewapende soldaat, op de folia 20v en 31v Beide illustraties passer niet in de middeleeuws~
traditie van medische afbeeldingen, of althans, ze worden nergens als dusdanig genoemd .
Een van de soldaten (die op folio 20v) lijkt daarentegen, in tegenstelling tot de andere
illustraties in deze categorie, wel degelijk een relatie to hebben met de tekst . De tekst handel
over bloedstelpende bezweringen als we naast het plaatje de volgende passage vinden :
'Also longinus die ebreeusche metten spere stac onsen here jhesum christum die niet
large en bloedde no drawonkelde' . (Van Leersum 1912 : 45) Yperman verwijst bier naar de
legende van Longinus, de soldaat die de gekruisigde Christus in zijn zij stale met zijn Tans .
In de Middeleeuwen ontstond rond Longinus een legende waarin hij verbonden werd met
geneeskrachtige behandelingen. (Hall 2000 : 206-207 en Braekman 1963 : 298) . Dat Longinus
genoemd wordt in een chirurgie is niet verwonderlijk, maar dat hij tevens getekend wordt
is, voor zover wij kunnen overzien, een unicum . De tweede soldaat lijkt vervolgens een
herhaling to zijn van deze (vermoedelijke) Longinus, maar dan op een volstrekt irrelevante
plek : daar waar kwalen aan de neus behandeld worden .
We maker de tussenbalans op . Nadat de illustrator klaar was met zijn werk waxen
er nog zestien lege plekken . Op die lege plekken hebben vervolgens meerdere personen
illustraties getekend die in meer of mindere mate met de tekst of de illustratietraditie to
maker hadden. Daarna was er iemand die een deel van die illustraties nog wat'opleukte'
met genitalien bier en een vogeltje daar . Zelfs als we deze latere toevoegingen later voor
wat ze zijn blijft het de vraag waarom mensen de leeggelaten plaatsen opvulden met hun
tekeningen . Het is een optie dat het een studieus doel had . In dat geval moet men zich
voorstellen dat de gebruiker op zeker moment in de codex las over een stoombad of over
het menselijk lichaam en zich om wat voor reden dan ook genoodzaakt voelde om zichzelf
to helper bij visualisatie door het to tekenen . En waarom dan een meow stole papier of zelfs
perkament pakken als er in het boek voor je neus nog genoeg lege plekken zijn? Een minder
verheven suggestie is dat de tekeningen zijn gemaakt uit een niet to onderdrukken creatieve
drang: het handschrift had lege plekken en verschillende mensen voelden zich geroepen on
het to illustreren . Dat lean vanuit decoratieve intenties, maar natuurlijk ook uit verveling of
zelfs baldadigheid zijn. Het eerste lijkt het geval to zijn bij Longinus, het tweede misschien t
het stoombad met het vogeltje en het derde bij de overmaatse geslachtsdelen . Uiteraard is e<
combinatie van redenen niet uitgesloten .

11

Cambridge, St . John's College A 19 : horror als huiswerk
We keren terug naar St . John's College waar de lezer zich, in een moderne leeszaal temidden
van middeleeuwse binnenplaatsen, kijkend in het handschrift A 19 in een horrorstrip had
gewaand. Bij nader inzien lijkt al dat slachtwerktuig toch niet zo morbide als aanvankelijk
gedacht . De meeste afbeeldingen zijn immers illustraties die de medische aard van het
handschrift ondersteunen . Als reden voor het ontbreken van illustraties bij de Cyrurgie in
het handschrift Brussel, beweerde Jos Biemans dat wel geillustreerde handschriften voor een
minder deskundig publiek bedoeld zouden zijn : zou de gebruiker bekend zijn de materie,
dan waren die plaatjes niet nodig . Onze analyse van de illustraties in het handschrift
Cambridge lijkt de hypothese to bevestigen dat het, althans in het geval dan dit handschrift,
een leerboek betreft .
De illustraties zijn driesoortig : kleine afbeeldingen van simpel artsengereedschap,
grotere afbeeldingen van lastigere instrumenten en een reeks afbeeldingen die door
gebruikers zijn gemaakt. Dat zelfs kleine, simpele instrtzmenten werden afgebeeld wijst
inderdaad op een ondeskundig publiek ; dat samengestelde of uberhaupt moeilijkere
varianten groter zijn afgebeeld, ondersteunt dat idee . Het is bovendien zeker dat het
handschrift Cambridge door meer dan een persoon is gebruikt . Het belangrijkste argument
hiervoor is het gegeven dat acht van de zestien aanvankelijk leeg gelaten plaatsen
ingetekend zijn door verschillende personen in verschillende fasen . Die personen lijken ook
verschillende intenties to hebben gehad : van de quasi-kunstenaar die Longinus tekende
tot de lolbroek die de anatomiemannen van wat extra mannelijkheid voorzag . Het heeft er
daarmee alle schijn van dat het handschrift-Cambridge voor meerdere mensen toegankelijk
is geweest . Zo zou het op een school gelegen kunnen hebben waar chirurgen in de dop het
yak leerden uit onder andere een codex met daarin zowel Yperman als de Jonge Lanfranc, of
bij iemand thuis die een groep jongemannen probeerde voor to bereiden op het bestaan als
chirurg. In ieder geval kende een deel van de 'bijtekenaars' meer dan alleen dit handschrift
van de Cyrurgie, zo blijkt uit hun vertrouwdheid met middeleeuwse medische illustraties : het
waxen dus geen toevallige gebruikers .
Dat onze conclusies omtrent het geillustreerde Cyrurgie handschrift Cambridge ook
opgaan voor de andere, al dan niet geillustreerde handschriften van Ypermans Cyrurgie,
zullen wij bier niet beweren . Dat het tijd is voor een nieuwe studie naar Ypermans
meesterwerk wel : de jongste editie is nagenoeg een eeuw oud . De belangstelling is
sindsdien slechts zijdelings gericht op Ypermans werk, of het werd besproken in studies
naar middeleeuwse geneeskunde, in studies naar de persoon Yperman, of naar zijn
taalgebruik, maar de Cyrurgie zelf stond nagenoeg nooit centraal . De gegroeide aandacht
voor artesliteratuur, gecombineerd met het onderzoek naar zowel woord en beeld in dit lang
genegeerde genre, kan voorheen onbeantwoorde en nieuwe vragen beantwoorden .
De a eeldin%en uit Cambridge, St, John's College A 19, I/II zi1jn over%enomen met toestemmin% van de Master and Fellows van
St, John's College, Cambridge. De a eeldin% uit Gent, Universiteitsbibliotheek 1273, met toestemmin% van de bibliothecaris .
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IDEAALBEELD .COLUMN DOOR ANNETTE PORTEGIES
14 . 118/119
'Vrouwelijke auteurs zijn nog altijd
ondervertegenwoordigd' kopte Boekblad,
het vakblad voor de boekenbranche,
onlangs bestraffend . Geciteerd werd de
literatuurwetenschapper Lenny Vos,
die in haar proefschrift Uitzondering op

de regel: de positie van vrouwelijke auteurs
in het naoorlogse Nederlandse literaire veld

concludeerde dat het aantal publicerende
vrouwen weliswaar toeneemt, maar blijft
steken op weinig meer dan een kwart
van het totale aantal schrijvers . En dat
terwijl een recente NIPO-enquete heeft
aangetoond dat meer dan de helft van de
mensen die het schrijven als hun hobby
beschouwen van het vrouwelijk geslacht
is . 'Blijkbaar is voor vrouwen de drempel
hoger om hun werk to publiceren en om
van het schrijven hun beroep to makeri ,
aldus Vos, die op 6 maart jongstleden in
Groningen promoveerde .
Ook het acquisitiebeleid van
uitgeverijen is niet bevorderlijk voor
de vrouwelijke stem in de letteren. Dat
zou blijken uit de fondsanalyse die Vos
verrichtte om inzicht to krijgen in de
positie van auteurs . 'Hiervoor werden
de uitgeverijen opgedeeld in twee typen :
de grote literaire uitgeverijen met veel
prestige en de minder prestigieuze kleine
uitgeverijen. Waar mannen en vrouwen
in de eerste twee peiljaren (1947 en 195
nog evenredig over beide uitgeverijtypen
zijn verdeeld, daalt het aantal vrouwen
bij de grote literaire uitgeverijen in de
loop der jaren sterk, tot twaalf procent in
1997 .'
Met het schaamrood op de kaken
aan het tellen geslagen. . . Gelukkig valt
het anno 2008 reuze mee bij de uitgeverij
waar ik werk : alleen in het omvangrijke

poeziefonds is het aantal vrouwelijke
auteurs nog in de minderheid . Ook een
ronde Tangs de websites van collegauitgeverijen toont aan dat in de afgelopen
jaren kennelijk veel ten goede is gekeerd :
tientallen vrouwelijke auteurs vestigden
Binds Vos' laatste peiljaar definitief
hun naam in de literatuur van de Lage
Landen .
Maar promoveerde Lenny Vos dan
op een schijnprobleem? Allerminst . Neem
nu de drie grote fictieprijzen die ons
taalgebied rijk is: de AKO Literatuurprijs,
de Libris Literatuur Prijs en de Gouden
Uil . De AKO Literatuurprijs bestaat
Binds 1987 en is sindsdien drie keer aan
een vrouw toegekend (de laatste keer
in 1995), achttien keer aan een man . De
Libris Literatuur Prijs wordt sinds 1994
jaarlijks uitgereikt en is slechts twee keer
door een vrouw gewonnen (in 1994 en
in 2008), dertien keer door een man . De
Gouden Uil bestaat sinds 1995 en is zelfs
nog nooit aan een vrouw toegekend .
Waarmee bewezen is, zou een cynicus
kunnen beweren, dat mannen gewoon
veel beter kunnen schrijven dan vrouwen .
Maar die bewering is gemakkelijk to
weerleggen als het aantal vrouwelijke
genomineerden voor de drie voornoemde
prijzen in aanmerking wordt genomen :
meer dan veertig procent van die
genomineerden is vrouw . En in dat licht
is het zeer geringe aantal vrouwelijke
winnaars des to opmerkelijker - of
zorgwekkender. Want kennelijk worden
de boeken van de genomineerde vrouwen
wel hoog gewaardeerd, maar kiezen
jury's als het er echt op aankomt toch
nog altijd liever voor de boeken van
mannen . En dat is niet alleen het geval

bij de commerciele prijzen, maar ook bij
de literaire staatsprijzen . In 1985 werd
daarom de Anna Bijns Stichting opgericht,
in een sympathieke maar tot op heden
vergeefse poging weerwerk to bieden
tegen de prestigieuze PC . Hooftprijs, die
tot dat jaar slechts vier van de vijfendertig
keer aan een vrouwelijke auteur werd
toegekend - en Binds 2000 alweer voor de
achtste maal op rij aan een man . De Anna
Bijns Stichting reikt om het jaar de Anna
Bijns Prijs uit, een literaire onderscheiding
voor Nederlandstalige literatuur van
vrouwen .
'Goede literatuur slaat een nieuw
haakje in je verbeelding', zei Wanda
Reisel toen ze onlangs de Anna Bijns
Prijs in ontvangst nam voor haar roman
Witte liefde.'Dan is het feest, dan springt
het hart op en danst samen met de
hersenen. Dan wordt literatuur een met
niets to vergelijken ervaring . Daarom is
het noodzakelijk dat de ware schrijver
zich in zijn romans scherpzinnig, liefst
controversieel en ook amoreel betoont .
Man of vrouw : I couldn't care less.' Het is
een waarheid als een koe - maar het pleit
is pas beslecht als we op een dag tot onze
verrassing concluderen dat niet alleen de
Anna Bijns Prijs keer op keer door een
vrouw gewonnen wordt .
Om dat to bereiken moet iedereen
die zich beroepsmatig met literatuur
bezighoudt zich bewust worden van
het alledaagse seksisme dat in het
boekenvak even aanwezig is als in het
echte leven - maar dat het totaal andere
vormen aanneemt dan Lenny Vos in
haar proefschrift veronderstelt. Tijdens
de allereerste redactievergadering die
ik als junior redacteur bijwoonde in

een literaire uitgeverij, vertelden mijn
collega's bijvoorbeeld niet alleen over
de manuscripten die ze gelezen hadden,
maar lichtten ze de uitgever op diens
dringende verzoek ook uitvoerig in over
de buitenliteraire talenten waarmee
de auteur gezegend was . Wat tot
aanbeveling strekte? Jong, blond en benen
waar Been eind aan kwam, natuurlijk .
'Beeldvorming', Meld de uitgever zijn
met stomheid geslagen junior voor,'in de
literatuur draait het uiteindelijk allemaal
om beeldvornung.' Zo dacht kennelijk
ook de oudere schrijver erover wiens
manuscript ik, twee uitgeverijen later,
wegens een flagrant gebrek aan inhoud
weigerde in het fonds op to nemen . 'Als
ik een mooie meid met grote memmen
was geweest', brieste hij voordat hij het
pand met slaande deuren verliet, 'dan
zou je mijn boek meteen uitgegeven
hebben - en dan zou het gegarandeerd
een bestseller geworden zijn!'
Het is een wijdverbreide
`literatuuropvatting', gevoed door het
verkoopsucces van Heleen van Royenachtigen, die het literaire werk van
vrouwen per definitie op achterstand
plaatst . Alleen als de lezer consequent
kiest voor kwaliteit, verandert de
mentaliteit in het boekenvak, dat immers
van die lezer afhankelijk is . Pas dan
zullen schrijfsters die met malen om
de hoogte van hun hakken steeds naar
dezelfde maatstaven beoordeeld worden
als hun mannelijke collega's.
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REVIEW : A NEW PATH THROUGH THE FIELD
JOUST BROEREN

15 . 120/122
Journal of Adaptation
in Film & Performance
1 .1 (November 200 .
Richard J. Hand &
Katja Krebs (eds .) .
Bristol : Intellect, 80
pp ., ISSN : 17536421 .
<h ttp ://www.
intellectbooks .
c o .uk/journals
/
php?issn=17536421>

Over the past few years, the field of
adaptation studies has seen a development
similar to the one translation studies went
through in the late 1970s and early 1980s .
Discussion started on whether or not
adaptation studies constituted a separate
field, or should be a part of literary studies,
media studies or communication studies .
This discussion, while not completely
resolved, has seemingly been decided in
favour of the former; this is exemplified
by the fact that in recent months two
new journals on the subject of adaptation
were launched . Thus the discourse slowly
moved towards discussions on what
constituted this emerging field, and what
directions its research should take . The
link to translation studies is not just an
institutional one, however : the issue of
'fidelity' is central to both disciplines .
Appropriately, it is exactly this issue that
becomes the biggest difference between the
two journals .
In their editorial for the Journal of
Adaptation in Film & Performance, Richard
Hand (University of Glamorgan) and

Adaptation: The
Journal of Literature
on Screen Studies
1 .1 (March 2008) .
Deborah Cartmell,
Timothy Corrigan
& Imelda Whelehan
(eds .) . Oxford (UK) :
Oxford Journals, 78
pp., ISSN 1755-0645
(online) / 1755-0637
(print) .

Katja Krebs (Cardiff School of Creative
and Cultural Industries) explicitly
refer to translation studies as one of
adaptation studies' 'closely related
field[s] of enquiry', hoping to 'see the
beginning of a constructive relationship
that will further our understanding of the
creatively, ideologically, politically and
socially charged process or rewriting and
reshaping all that is adaptation .' (Journal:
4) However this relationship remains
underdeveloped in the five essays and
four reviews that make up the issue . Too
often the words 'translation', 'adaptation
and 'appropriation are used as simple
synonyms - even while Kara McKechnie's
(University of Leeds) review of Julie
Sanders' Adaptation and Appropriation
praises the author for successfully
'defining the borderlines between
adaptation and appropriation', and for
her 'functional and well thought through'
categorization of the different types of
relations between source and adaptation .
Nevertheless, some essays use
the link to translation studies to their

advantage . Foremost among these is
Pedro de Senna's (Buckinghamshire
New University) 'In Praise of Treason :
Translating Calabar' . De Senna theorizes
three different versions of Chico Buarque
and Ruy Guerra's play Calabar: In Praise
of Treason through Oswald de Andrade's
concept of 'anthropophagy', or cultural
cannibalism . The play was originally
written in 1973 when Brazil was still under
stringent military rule after the 1964 coup
d'etat . After the opening', the relative
democratization of the country in 1979
preceding the official reconstitution of
democracy in 1988, Buarque and Guerra
restaged the play with a more post-colonial
outlook . This is the first form of adaptation
that De Senna chooses to focus on . The
second is the translation of the play
from Portuguese into English which he
undertook himself in 2000, 'as an academic
exercise' . It is this attention for rewriting
and translation as adaptation that makes
De Senna's contribution the most thoughtprovoking piece in the journal .
In addition to the link with translation
studies, what constitutes the most original
aspects of the articles in the Journal of
Adaptation in Film & Performance is the
last word in its title : the theatre . Jim
O'Loughlin (University of Northern
Iowa) investigates both theatrical and
cinematic adaptations of Uncle Tom's Cabin
around 1900; Freda Chapple's (University
of Sheffield) account of Russian
appropriations of Shakespeare's Macbeth
into A Lady Macbeth of Mtsensk includes a
novella, an opera based on that novella,
and a film based on that opera ; and Duska
Radosavljevic (University of Bristol)
looks at the theatrical adaptation of Wim
blenders' Ellril DER HIMMEL UBER BERLIN (1987)
which she worked on as a dramaturg .
This abundant attention for the theatre
is a refreshing change of perspective for
the field of adaptation studies, usually so
preoccupied with the (one-way) transfer

between literature and cinema .
Even more refreshing is Oxford
Journals' Adaptation, which counts
among its international editorial staff
our contributor Jan Baetens as well as
eminent names from the emergent field .
Although its subtitle (`The Journal of
Literature on Screen Studies' - a result
of the journal's affiliation to the recently
founded Association of Literature on
Screen Studies) would seem to suggest
otherwise, Adaptation sets out to abolish
the exclusive attention on literature to
screen adaptation even more explicitly .
In their editorial, Deborah Cartmell (De
Montfort University), Timothy Corrigan
(University of Pennsylvania) and Imelda
Whelehan (De Montfort University) make
clear their intentions :
The journal offers an opportunity for the
two disciplines to "talk to each other" not
as Literature and Film but as literature
on screen and "screen" on literature not
demonstrating how the two arts are or
are not similar, but how the y contribute
to and enrich each other through an
understanding of the translation of one
art into another and the commingling of
the 'litera ' and the 'cinematic' across
both. (Adaptation : 3
While the editors of the Journal of
Adaptation in Film & Performance explicitly

state that '[t]he intention of this journal
is not to be prescriptive as regards the
themes and issues it deals with', Adaptation
sets out to steer the field of adaptation
studies in new directions, 'to reset, contest
and expose the existing boundaries'
between the fields of literary and media
studies . (Adaptation : 4) They deliberately
set out to go off the beaten track, forging
new paths through the field . Even so, the
issue of the fidelity of an adaptation to
its source and the comparative textual
analysis adaptation studies has habitually
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employed seem harder to shake
off than the editors and writers would
like . For instance, in her contribution
Simone Murray (Monash University)
attempts to sidestep it by investigating
the ill-fated adaptation of Murray Bail's
novel Eucalyptus . By focusing on this

'phantom adaptation', she hopes to
'force [adaptation studies] to engage
with potential alternative methodologies
for understanding how adaptation
functions or - just as interestingly for the
present purpose - it fails to function .'
(Adaptation : 6) She is largely successful
in her interesting account of how and
why Eucalyptus did not become a film,
as the slated adaptation was cancelled
the day before shooting was planned to
commence, incorporating both the book's
and the proposed film's positions in the
Australian and international literary and
cinematic field, and their connotations
of 'Australianness' . Yet she still feels the
need to include an extended footnote
elaborating on the differences and
similarities between the novel and Jocelyn
Moorhouse's screenplay adaptation of it .
Nevertheless, Adaptation's orientation
to the future of the field leads to inherently
'fresher' research than that in the Journal. . .
- Murray's phantom adaptation; Kamilla
Scott's (Lancaster University) slightly
long-winded but intriguing investigation
of gothic film parodies as 'parodies of
parodies of parodies' (Adaptation : 24) ;
Jeremy Strong's (Writtle College, Essex)
article on team films as a cinematic formula
in which 'it is almost entirely forgotten
that in the beginning there had been some
books' (Adaptation : 56), in effect turning the
source novels into film novelisations . But
perhaps the most fulfilling contribution
in a theoretical sense, and in the sense of
furthering the emergent field of adaptation
studies, is Thomas Leitch's (University
of Delaware) review article, which closes
the journal . Leitch combines reviews of

about a dozen recent books and articles
on the subject into a fourteen-page 'state
of the art' of adaptation studies . Oddly
enough, Leitch points out the inherent
logical problems of the phrase 'literature
on screen in the article's introduction,
which could be constructed as a slight
sneer at the journal's chief editors . Perhaps
he is right : it would serve Adaptation
if its subtitle reflected the forwardlooking, interdisciplinary and refreshing
perspectives its content has to offer .

REVIEW : FILM EN STRIPSVERHAAL
FRANK

KESSLER

i6 . 122/124
XV Conve o Internazionale di Studi sul
Cinema: Cinema e metto. A 'nita di erenze

e nuove inter erenze

XV International Film
Studies Conference : Cinema and Comics.

Affinities, Di erences and New Forms o
Interference. Udine 3-6 maart 2008 .

In maart 2008 vond de vijftiende
editie van de Convegno Internazionale
di Studi sul Cinema in Udine plaats .
Georganiseerd onder leiding van de
Italiaanse filmwetenschapper Leonardo
Quaresima is dit congres inmiddels tot een
van de belangrijkste wetenschappelijke
bijeenkomsten in Europa op het terrein
van de filmwetenschap geworden. De
sessies zijn drietalig : lezingen worden in
het Engels, in het Frans of natuurlijk in
het Italiaans gehouden; voor vertaling
is gezorgd . Ook de telefoonboekdikke
congresbundels die telkens stipt een
jaar later beschikbaar zijn, bieden
belangrijke overzichten van de behandelde
thematieken (helaas zijn ze buiten Italie
zeer moeilijk to verkrijgen) . Elk jaar staat
een ander onderwerp centraal, in 2008
was dit: 'Cinema e fumetto . Affinita,

differente e nuove interferenze / Cinema
and comics . Affinities, differences and
new forms of interference' . Door het grote
aantal lezingen waren de organisatoren
gedwongen om deels met parallelle
sessies to werken. Dit verslag kan dan ook
alleen maar een uitsnede uit het gehele
programma bieden .
Zoals altijd in Udine waxen er
verschillende presentaties gewijd aan de
beginperiode van de film . En inderdaad,
zoals de Franse filmhistoricus Georges
Sadoul heeft laten zien, is een van de
vroegste films, L'AxxosEUx aRtosE (1985)
van de gebroeders Lumi~re mogelijkerwijs
geYnspireerd op een stripverhaal dat in
1892 in een Franc tijdschrift is verschenen .
Volgens Thierry Smolderen (Angouleme)
zijn er zelfs meerdere nog vroegere versies
van dit verhaal to vinden, waaronder
een uitgave van v6or 1886 uit de Duitse
Fliegende Blktter . Ook Pierre Chemartin
(Montreal) constateerde op basis van
een systematisch onderzoek in NoordAmerikaanse kranten dat er talrijke
gevallen zijn waar eenzelfde verhaalmotief
zowel in films als in stripverhalen
werd gebruikt . Laura Sangalli (Udine)
beschreef soortgelijke wisselwerkingen
tussen het beeldverhaalgenre van de
emaki-mono en de vroege Japanse film .
iJberhaupt bleek zeer duidelijk dat film
en stripverhaal (of getekende verhalen
in een wat bredere zin) al aan het begin
van de twintigste eeuw deel uitmaakten
van een complex weld waar beelden
circuleren tussen verschillende media .
Een interessante illustratie hiervoar
werd geboden door Davide Gheradi
en Givoanni Lasi (Bologna) in een
onderzoek naar illustraties van de Divina
Commedia van Dante in populaire edifies
uit de negentiende eeuw en in de eerste
filmadaptaties . Maar ook bij actuele
gebeurtenissen is er vaak sprake van een
intensieve uitwisseling tussen tekenaars
en filmmakers zoals Lance Rickman

(University of Essex) in zijn case study
naar Britse kranten en films uit 19011iet
zien. Ook in latere periodes zijn dergelijke
wisselwerkingen veelvuldig to herkennen :
de transformatie van de filmactrice Louise
Brooks naar een heldin in een stripverhaal,
belicht door Dominique Budor (Parijs) ; de
invloed van de anarchistische France comic
serie Les Pieds Nickles op de eerste films
van Jean-Luc Godard, gedemonstreerd
door Pierre Sorlin (Parijs) ; of de rol van
comics in het werk van Federico Fellini,
bestudeerd door Emilano Morreale
(Teramo) .
Meerdere presentaties hielden
zich bezig met een meer semiotisch
georienteerde vergelijking van beide
media . Andre Gaudreault (Montreal) en
Philippe Marion (Louvain) wezen er al
in hun openings key-note lezing op dat,
ondanks alle overeenkomsten wat betreft
het vertellen van verhalen, via reeksen
van beelden niet mag worden vergeten
dat film en stripverhalen deel uitmaken
van twee verschillende 'culturele series' .
In zijn analyse van een beschilderde
waaier uit de achttiende eeuw liet Pierre
Fresnault-Deruelle (Parijs) zien dat de
'gelijktijdige opeenvolging', waarmee
hier verschillende narratieve momenten
in een ruimte zijn weergegeven, meer
overeenkomsten vertoont met de
ruimtelijke logica van stripverhalen dan
met filmische representatiemiddelen. Ook
anderen benadrukten steeds weer dat de
meest belangrijke formele eenheid bij een
stripverhaal (en meer nog bij de graphic
novel) niet het plaatje is, maar de pagina
als geheel. Een stripverhaal is inderdaad
iets heel anders dan het story board van een
film . Naar aanleiding van de in Italie Binds
de jaren vijftig zeer populaire Westernstrip
Tex, demonstreerde Luca Raffaelli
(Rome) dat de continuity van de klassieke
Hollywoodfilm bier vex to zoeken is .
De dynamiek van de tekeningen is veel
belangrijker dan de ruimtelijke logica, en

dus verandert vaak de achtergrond
van het ene plaatje naar het andere,
verdwijnt opeens de tafel waar de
protagonisten zaten to pokeren om hun
ruzie duidelijker in beeld to brengen,
of springt de held in een rivier aan de
rechterkant van zijn paard om vervolgens
aan de linkerkant in een boot terecht to
komen .
Om, onder meer, die redenen zijn ook
filmische adaptaties van stripverhalen
vaak problematisch. Het specifieke visuele
ritme van de gecomponeerde pagina's laat
zich maar moeilijk vertalen naar filmische
sequenties. Vandaar dat Andrea Bellavita
(Trento) zich ook zeer kritisch uitte over
de verschillende op het werk van Alan
Moore gebaseerde films (FROM HELL,

LEAGUE OF EXTRAORDINARY GENTLEMEN, V FOR

waar volgens hem de specifieke
esthetische kwaliteiten van de graphic
novel verloren gaan . Voor Pascal Lefevre
(Brussel) daarentegen kan juist de bewuste
kunstmatigheid die in de filmversies van
300 of SIN Crn wordt gebruikt tot een
esthetische revitalisering van de cinema
leiden. Ook Malte Hagener (Luneburg)
wees op een mogelijke verrijking van
filmische expressiemiddelen door de
overname van striptechnieken aan de
hand van de split screen effecten waarmee
Ang Lee in zijn adaptatie van THE HULK
experimenteerde .
Tenslotte wil ik nog even stilstaan bij
de briljante lezing van Roger Odin (Parijs)
die een bijzonder geval presenteerde
waarbij een stripverhaal een verloren film
als het ware herdenkt . Tijdens een staking
in Brest in 1950 werd de arbeider Edouard
Maze gedood toen de politie op de
menigte schoot . Filmmaker Rene Vautier
werd door de vakbond CGT gevraagd om
een documentaire to maken over de hierop
volgende gebeurtenissen : de begrafenis,
de betogingen en de strijd tussen arbeiders
en de politie . Vautier moest in het geheim
werken omdat hij gezocht werd door
de politie vanwege zijn antikoloniale
documentaire AFiu4uE 50. De resulterende
film circuleerde in het circuit van de linkse
VENDETTA )

politieke partijen, de vakbonden en andere
organisaties . Maar omdat hij gemaakt
werd op 16 mm omkeerfilm was er maar
een enkele kopie die in de loop der tijd
steeds meer versleet en nu helemaal niet
meer bestaat. Het Franse duo Kris en
Etienne Davodeau maakten in 2006 een
stripverhaal over die affaire en natuurlijk
ook de clandestiene vertoningen . In zijn
voortreffelijke analyse liet Odin zien hoe
de auteurs van het stripverhaal de relatie
film - vertoningscontext - toeschouwer
op een zodanige manier in beeld brengen
dat er een snort semio-pragmatische
analyse ontstaat die de telkens
verschillende leeswijzen van de film in
een viertal vertoningen in kaart brengt :
de film gezien door de betrokkenen,
in een propagandabijeenkomst,
becommentarieerd door de maker omdat
de geluidsapparatuur het niet doet, en
vervolgens door een jonge arbeider die er
zelf aanwezig was . Een stripverhaal dat onbedoeld natuurlijk - een filmtheoretisch
betoog voert.
Zoals elk jaar was het congres van
Udine een stimulerende, interessante,
leerzame en bovendien perfect
georganiseerde bijeenkomst van
filmhistorici en -theoretici die een goed
beeld geeft van het veelvuldig onderzoek
dat rondom een vraagstuk op dit moment
gaande is .
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Ernst van Alphen is hoogleraar Literatuurwetenschap aan de universiteit Leiden . Hij is onder meer de auteur van : Francis Bacon and the Loss of Self (1993) ; Caught by

History: Holocaust Effects in Contemporary Art, Literature, and Theory (1997) ; Armando : Shaping Memory (2000) en Art in Mind : How Contemporary Images Shape Thought (2005) .
Jan Baetens is als hoogleraar Literatuurwetenschap verbonden aan bet Instituut
voor Culturele Studies en bet Lieven Gevaert Centre for Photography and Visual Studies
van de KU Leuven .
Merel Barends is maker in hart & nieren . Haar weapon of choice was aanvankelijk
de pen, wat resulteerde in een studie Dramaschrijven aan de Utrechtse kunstacademie,
maar al snel breidde zij haar arsenaal uit met schilderkwast, viltstift en Photoshop . Is
inmiddels gediplomeerd Illustrational Designer met beeldverhaal als voornaamste werkgebied . www.porcupie .com
Asher Boersma volgt de Research Master Media Studies aan de Universiteit
Utrecht . Hij schreef artikelen en recensies in onder andere de Filmkrant en de Volkskrant
en is medeoprichter en redacteur van BLIK.
Gerard Bouwmeester haalde in 2007 een Master Medieval Studies aan de University of York en rondt deze maanden zijn Research Master Dutch Language & Literature (richting Middelnederlandse letterkunde) of aan de Universiteit Utrecht .
Roos Brekelmans studeerde Nederlands en Engels aan de Universiteit Utrecht,
en volgt aldaar momenteel de Research Master Literary Studies . Ze specialiseert zich in
psychoanalitische kritiek, bet detectivegenre, gothische literatuur en intermedialiteiten,
en verwacht in 2009 of to studeren.
Kiene Brillenburg Wurth is als docent-onderzoeker verbonden aan de opleiding
Literatuurwetenschap van de Universiteit Utrecht . Momenteel doet ze onderzoek naar
literatuur en de technologieen van de nieuwe media, intermedialiteit, en remediatie, met
een speciale aandacht voor de analyse van geluiden . Ze publiceerde in 2008 Musically
Sublime . Infinity, Indeterminacy, Irresolvability .

Joost Broeren studeerde Theater-, Film- en Televisiewetenschappen aan de
Universiteit Utrecht en rond momenteel de Research Master Media Studies af . Daaraast
schrijft hij filxnrecensies en artikelen voor onder andere de Filmkrant en Ons erfdeel. Hij is
medeoprichter en hoofdredacteur van BLIK .
Vincent Crone is als docent-onderzoeker werkzaam bij bet Departement voor
Media- en Cultuurwetenschappen van de Universiteit Utrecht .
Feike Dietz behaalde in 2007 de Master Nederlandse Literatuur en in 2008
rondt ze de Research Master Dutch Language and Literature af . Momenteel werkt ze
aan haar promotieonderzoek'Emblematische dynamiek in de zeventiende en achttiende
eeuw : woord, beeld, religie' .
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Babette Dunkelgrun zit in haar laatste jaar van de studie Franse Taal en Cultuur
aan de Universiteit van Utrecht . Vanaf September 2008 zal zij Creative Writing gaan studeren in Londen . Ze is eindredacteur van Vooys .
Bert Jacobs studeerde of aan de kunstacademie van 's-Hertogenbosch AKV/St .
Joost in 2005 . Momenteel is hij woonachtig en werkzaam als kunstenaar in Amsterdam .
www.bertjacobs.org
Frank Kessler is professor Film- en televisiegeschiedenis . Van 2004-2007 was
hij directeur van Instituut Media en Re/ presentatie en vervolgens tot februari 2008
Departementshoofd Media- en Cultuurwetenschappen aan de Universiteit Utrecht. Hij
is medeoprichter en redacteur van het tijdschrift montage/av en van het jaarboek KINtop .
Zijn onderzoek richt zich op de vroege film, en in het bijzonder bet genre van de feeerie,
vroege non-fictiefilm, en acteerstijlen .
Emy Koopman rondde in 2006 cum laude haar Bachelor Klinische Psychologie
aan de Universiteit Utrecht af . Momenteel studeert ze aan diezelfde universiteit Literatuurwetenschap. Ze is eindredacteur van Vooys .
Ingrid van Osch zit in bet tweede jaar van de Research Master Literary Studies :
Literature in the Modern Age to Utrecht . Ze is met name geinteresseerd in de thema's culturele identiteit, herinnering en postkoloniale literatuurwetenschap . Daarnaast orienteert
ze zich op diverse vormen van narratieve uitingen, van grafische roman tot weblog .
Maria Patijn heeft in 2007 haar Master Kunstgeschiedenis (richting Middeleeuwen) behaald aan de Universiteit van Amsterdam en werkt sindsdien bij de Koninklijke
Bibliotheek to Den Haag .
Joost Pollmann is onder andere bekend als stripjournalist van de Volkskrant.
Vanuit zijn bedrijfje Comedium organiseert hij exposities en stripfestivals (zoals de Stripdagen Haarlem) en werkt hij voor Stichting Beeldverhaal Nederland .
Annette Portegies is uitgever van Querido. Zij werkt aan een proefschrift over
leven en werk van Maurice Gilliams en is redacteur van bet Vlaams-Nederlandse tijdschrift Ons Erfdeel.
Margriet van Rooij, oud-redactielid van Vooys, studeerde Grafische Vormgeving aan de Hogeschool voor de Beeldende Kunsten to Utrecht en vervolgens Literatuurwetenschap aan de Universiteit Utrecht. Momenteel is zij werkzaam bij Nieuw Amsterdam Uitgevers .
Esli Tapilatu studeert Grafisch ontwerpen aan de School of Fine arts and
Design to Groningen. Naast zijn studie werkt hij als zelfstandig grafisch ontwerper .
Lizzy van Winsen studeerde Film- en Televisiewetenschap aan de Universiteit
Utrecht en Europaische Medienwissenschaft in Potsdam (Duitsiand) . Momenteel volgt ze
de Research Master Media Studies .
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Literair tijdschrift Parmentier steekt graag de grens over. Met bijdragen van
onder meer Amerikaanse, Koreaanse en Franse auteurs kiest Parmentier
steevast voor de mondiale aanpak. Van de scheidingswanden tussen verschillende disciplines trekt Parmentier zich weinig aan: schrijvers, filosofen
en wetenschappers staan zij aan zij. Daarnaast geloven wij niet in rangen
en standen. Zowel gevestigde namen als aanstormende talenten vinden bij
ons onderdak. AI deze teksten verdienen een nauwkeurige lezing; nadenken
over de literatuur en de wereld vinden wij geen schande, al verliezen wij
daarbij het genot en plezier van de literatuur niet uit het oog.

• Literair tijdschrif t Parmentier
verschijnt vier keer per jaar.
Een jaarabonnement kost
slechts 25,- euro inclusief
verzendkosten.
• Word nu lid van Parmentier
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als welkomstgeschenk.
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Redactioneel
Religiekritiek is in het huidige godsdienstdebat haast niet meer weg to denken . Vooys
bliJ'ft biJ' de tiJ'd en wiJ'dt daarom een heel themadossier aan dit onderwerP . En zor
met dank aan ziJ'n auteurs, voor nieuwe inzichten . Wist u biJ'voorbeeld dat de discussie
omtrent godslastering vrouweliJ'ke PoPster laat zich kruisigen schriJ'ver Penetreert `goddeliJ'ke' ezel eeuwenoud is? Arie Jan Gelderblom toont aan dat dit debat al in de zestiende
eeuw in alle hevigheid werd gevoerd. Nahed Selim belicht het moslimfeminisme een
term die ten onrechte de laatste J'aren steeds vaker wordt geclaimd door moslimfundamentalisten . Ook Gerard Wiegers biedt duideliJ'kheid : hiJ' gaat op zoek naar de oorsPron g
van het `manuscrit trouve' . Twee heikele kwesties binnen de Islam ongeloof en afvalligheid worden door arabist Jan JaaP de Ruiter besProken . RabbiJ'n Elisa KlaPheck laat ten
slotte haar licht schiJ'nen over een ander gevoelig onderwerP, nameliJ'k homoseksualiteit
binnen de geschiedenis van hetJ'odendom .
Naast het themadossier bieden wiJ' nog meer! JaaP Faber en No Nieuwenhuis
interviewden WilJ'an van Den Akker ,r hoogleraar, Poezie-expert en dichter . ZiJ'n dichtbundel De A stand werd begin dit J'aar onderscheiden met de C . Buddingh'-PriJ's . Volgens
Liedeke Plate ontberen Nederlandse schriJ'vers de veelgePrezen V .O .C.-mentaliteit als
het aankomt op het overnemen van plots van voorgangers . ZiJ' stelt in haar artikel dat
herschriJ'ven in Nederland een miskend literair middel is, terwiJ'l dit genre internationaal
steeds meer aan PoPulariteit wint . Verder beschriJ'ft Annette Portegies in haar column
de literaire wereld van binnenuit en toont Liesbeth Korthals Altes ons de warmte van
Marguerite Yourcenar in `Uit de kast!' .
Wilt u op de hoogto gehouden worden van de meest recente Publicaties op letterengebied? Ook in die behoefte voorzien wiJ' flog steeds . Ton van Strien recenseert het
vierde deel van Geschiedenis van de Nederlandse literatuur s56o-Y7oo, een volgens hem
riJ'k, dock vol boek . Ook Vooys kriJ'gt een eervolle vermelding in deze literatuurgeschiedenis . Jos Joostens nieuwste essaYbundel Misbaar wordt besProken door Jeroen Dera
terwiJ't Laurens Ham verder ingaat op het onlangs verschenen Proefschrift van Gaston
Franssen . En weet u nog steeds niet wie Rumi is? Willem Bongers geeft in ziJ'n recensie
over EutoPis het verlossende woord!
Ten slotte willen wiJ' Luc Princen harteliJ'k welkom heten als nieuwe vormgever
van Voo ys . Naast de inhoudeliJ'ke vormgeving heeft Luc tevens de Prachtige cover voor
ziJ'n rekening genomen . Daarnaast vragen wiJ ' zoals elke keer aandacht voor de eveneens
Prachtige illustraties en hun makers in dit nummer . Margriet van RooiJ', ook in deze
Voo ys als illustrator vertegenwoordigd, ziJ'n wiJ' in bet vorige nummer vergeten to noemen . BiJ' dezen dus alsnog .
Voo ys verklaart het godsdienstdebat hierbiJ' voor geoPend!
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Hoezo, godsiastering?
~r Arie Jan Gelderblom

iriustratie ; Iris Frerichs
Sinds enkele J'aren Proberen op eenvol9 ende CDA-ministers 9odslasterin 9
weer tot onderwerp van discussie to makers . Arie Jan Gelderblom richt zJ
i'n
blik op de situatie in de zestiende eeuw waarin katholieken en protestanten
recht to9enover elkaar stonden . De pra9m atische houdin9 die Dirck Volckertszoon Coornhert in deze ti'd
J innarn, mug bJi'zonder heten. HiJ' wees beide
partJi'en op hun hypocrisie en op het belan9 van een open discussie .
De oPeenvolgende ministers van Justitie Dormer CDA en Hirsch Ballin
CDA koesterden Plannen om het debat rond de Islam to temPeren door de
strafrechteliJ'ke bePalingen togen godslastering to verscherPen . Of die Plannen
inmiddels van tafel ziJ'n a is onduideli'k..J'k In ieder geval betreffen ze een heilloos
contraProductief middel . Al in de zestiende eeuw, toen ons land het toneel was

van b1oedig e co nflicten tossen Protestanten en katholieken werden door Dirck
Vo1ckertszoon Coornhgirt over deze kwestie argumenten geformuleerd die no g
altiJ'd actueel ziJ'n .
Een prsoonliJ'ke
herinnering o m to baginnen . Rond 1955 haalde
e
ons gzin
e eke zaterda g ee n staPe 1 boeken uit de leesbibliotheek van de gereformeerde kerk in 4osterbeek . Het vigil me als kind al snel op dat eerdere lezers
sommige woorden in die boeken met diepe zwarte inktkrassen onleesbaar
hadden gemaakt . Dat warm,logde miJ'n moeder uit, vloeken of andere leliJ'ke
vieze woorden . Hele erge woorden . Want wie vloekte, overtrad een van de tien
geboden en uitte een rechtstreekse belediging aan het adres van God . Dat was
biJ' miJ' aan geen dovemansoren gesPToken . In kinderliJ'ke religieuze iJ'ver nam
ik daarom een God welgevallig werk ter hand : het censureren van miJ'n eigen
kleuterbibliotheek. In twiJ'felgevallen wend miJ'n moeder geraadPloogd, en no g
altiJ'd getui miJ'n exemPlaar van Het uitketel 'e van Annie M .G. Schmidt
953 van miJ'n vrome insPanningen . De uitroePen `tJ'ee' en het door Annie
frequent gebruikte `o J'ee' heb ik onleesbaar gemaakt, als verbasteringen van
de naam Jezus en derhalve als een iJ'del gebruik van dims naam . Maar ook
`hemeltJ'e' moest het ontgelden : de Plaats waar God woonde, mochtJ'e vast niet
nodeloos noemen . In een verse
J op blz . b o verlangt een koning naar ziJ'n dageliJ'kse PomPelmoes en schreeuwt erom `voor de drommel en droes' . Na e
otogisch beraad bleken dit twee sYnoniemen voor `duivel' to ziJ'n . Het aanroePen
daarvan was natuurliJ'k helemaal uit den bone, zodat ook deze zinswending als
ongewenste krachtterm ten offer vigil aan miJ'n zevenJ'arige zuiveringsdrift .
Deze anekdote kan een viertal alggimme PrinciPes van do godslastering illustreren . Allereerst bliJ'kt er - behoudens het derde gebod aan J'oden
en christenen om Gods naam niet iJ'del to gebruiken - geen obJ'ectieve externe
definitie van de godslastering to bestaan die het begriP dekt en inkadert . De interPretatie van het gdslasterliJ'ke
o
wordt gemaakt in het brein
,
van de gelovige
die het eigen zielenheit bedreigd acht wanneer hiJ' of ziJ' een vermeende belediging van de Allerhoogste zonder commentaar of verzet laat Passeren . Die
gelovige> ten tweedo zal altiJ'd op safe willen sPelen . Zoals RiJ'kswaterstaat de
diJ'ken biJ' voorbaat verhoo om de calamiteit van een overstroming to voorkomen zo wil de sPeurder naar godslastering in ziJ'n streven naar absolute zuiverheid het zekere voor het onzekere nemen, en de list
van verdachte termen
J
zo lang mogeliJ'k maken . `Drommel en droes? Daar kun J'e over twiJ'felen of God
er aanstoot aan zal nemen . Maar laten we ze voor alle zekerheid maar ausradieren' . Do grevs van het terrein is vaag, zo niet helemaal zoek . Ten derde :
God zelf, het Almachtige object van de lastering, bli'ftJ'ft afziJ'dig . Het ziJ'n dims
zwakke schePselen die menen dat ziJ' hem moeten verdedigen . Wat God zelf
daarvan vindt weten we niet, evenmin as we de straffen of beloningen kennen
die hiJ' voor ziJ'n lasteraars of verdedigers in Petto heeft. En hoe consequent is
Gad in dezen? 4f is hiJ' even inconsequent als ziJ'n beschermers? De gebruikte
termen > ten vierde ziJ'n nameliJ'k aan sliJ'tage onderhevig . Dat is inherent aan

a11e woordbetekenissen en vloeken of scheldwoorden ziJ'n er biJ' uitstek vatbaar voor . Ik yrasg me of hoeveel gelovige gereformeerden nu nog schrikken
van `tJ'ee en dat woord as een belediging van Jezus beschouwen . Het is toch
van sndere orde dan de schriJ'ver die hat oPPerwezen geincarneerd zag in een
lieve Pnetreerbare
e
ezel, of de vrouweliJ'ke superstar die tiJ'dens haar shows
aan een kruis hangt. Maar als God altiJ'd onveranderliJ'k dezelfde is, en dus altiJ'd dezelfde normen bliJ'ft hanteren, mag hiJ' geen rekening houden met zulke
verschillen of met door de tiJ'd veroorzaakte betekenisverschuivingen .
Wat als g odslasten
rig wordt besthouwd, verschilt natuurliJ'k van religie tot religie . De ene godsdienst accePteem geen Portretten van haar Profeet
terwiJ'l de andere haar Profeten J'uist overal afbeeldt waar ze maar kan . Wanneer mansen over odsdienstverschillon
discussieren zullen ze die verschillen
g
onmiddelliJ'k benoemen . Masr wanneer hat debat ook nog eens Plaatsvindt in
een situatie van 9odsdienstont9erJi'kheid en Politiek machtsverschil, worden
bedreigend . Dan kunnen simPale constateringen al
godsdienstg esrekken
P
snel door de andere PartiJ' als godslasterliJ'ke beledigingen worden oPgevat . Zo
gaat hat nu biJ'voorbeeld in Indonesia tussen moslims en christenen en tussen
orthodoxe en sektarische islamieten . Zo is hat hier ook geweest. Zestiendeeeuwso protestanten in onze streken die vanwege alle misstanden in de roomskatholieke kerk hat Vaticaan als `de hoer van Babylon' bestemPelden belandden op de brandstaPel voor godslastering, ook al hadden ze een scherPe
metafoor gebruikt, feiteliJ'ke onwaarheid hadden ze niet verteld evenmin als
hun geloofsgenoten die hat doodvonnis kregen omdat ze de hostie van de
katholieke eucharistie een `broodgod' hadden genoemd . Wat de een beschouwt
als de uitig
diPp gloof, kan vnor de ander heiligschennis of godslasterin g
n van die
ziJ'n . Het huidige streven van ministers om godslastering wear streng to gaan
bestraffen kan daarom makkeliJ'k een 0ngewenst effect hebben . Het liJ'kt inggven door de behoefte gelovigen to beschermen maar J'uist gelovigen kunnen
e e er hat s1achtoffer van worden . Ta1 van hun innigste overtuigingen gelden
biJ' aanhangers van een andere religie nameliJ'k als lachwekkende onzin . Maar
dat batekent toch niet dat hat uitsPreken van diePe overtuigingen of hat bestriJ'den daarvan, verboden moeten warden? Voor J'oden, moslims en Protestonton is het een absurd fabeltJ'e dat een stukJ'e versgebakken brood tiJ'dens de
katholieke mis zou veranderen in hat werkeliJ'ke lichaam van de zoon van God
een stukJ'e lichaam dat gelovigen vervolgens ook nog eens op moeten eten om
deal to hebbon aan Gods hailsPlan met de wereld .
Voor niet-katholieken is hat een soon van kannibalisme, en dat
moeten ze ook kunnen bliJ'ven zeggen. Wat open wordt uitgesPToken, oPge schreven of getekend, kan geanalYseerd worden • wat tot taboe wordt verklaard beg mt in het geniP
e to woekeran . Wie heftige discussies over godsdienstverschillen asn banden wil leggen met verbodsbePalingen voor allerlei
uitdrukkingn
e croe"ert oon toboesfear die uiteindeliJ'k hat debat vertroebelt
de vriJ'heid van meninsuiting
fnuikt en hat onderlinge wantrouwen tussen de
g
religies aanwakkert.

Het was, zoals gezegd, vroeger niet antlers . De viJ'ftiende en zestiende eeuw
werden in heel EuroPa beheerst door conflicten over ketteriJ ' en de vraag naar
de ware leer . De rooms-katholieke kerk raakte haar religieuze alleenheerschaPPiJ' kwiJ't en moest bet oPnemen tegen talloze Protestantiserende kerken
en sekten die bet natuurliJ'k ook onderling hartgrondig oneens warm . Theun
de Vries heeft er in ziJ'n studie Ketters een Prachtig panorama van gegeven . De
Vries 1982 Het was de tiJ'd waarin de katholieke inquisitie haar gesnuffel uitbreidde tot de boekenkasten en de hersenen van individuele burgers . Godslastering wend daar dan uiteraard snel aangetroffen . Het was ook de tiJ'd waarin
wereldliJ'ke overheden met brandstaPels wurgPalen en oPenbare verdrinkingen - allemaal to zien midden in de steden en dorPen - de heersende kerk een
handJ'e hielPen : kerkeliJ'ke doodvonnissen werden veelal door de wereldliJ'ke
J'ustitie voltrokken . Het was ook de tiJ'd waarin geleideliJ'k bet besef groeide
dat de eenheidsgedachte `een vorst, een riJ'k, een godsdienst' een onbereikbare fictie was en dat vrede en harmonic alleen konden ontstaan als iedereen conduit ziJ'n mening mocht zeggen zonder bang to ziJ'n voor gevangenis
of erger . Uiteindeli'kJ'k leidde dat in de meeste landen tot godsdienstvrede . In
de RePubliek der Verenigde Nederlanden van de zeventiende eeuw ontstond
zelfs een oPenliJ'ke religieuze discussiecultuur waaraan vriJ'wel alle gezindten
deelnamen . Er was gewetensvriJ'heid voor iedereen - ook al bleef het oPenbaar
uitoefenen van bet katholieke geloof verboden - in een klimaat van algemene
godsdienstige tolerantie die uitdrukkeliJ'k ook de J'oden omvatte . FriJ'hoff en
Spies 1999 : 351 - 432
Midden in de godsdienststormen van de zestiende eeuw staat de
Nederlandse denker Dirck Volckertszoon Coornhert 1522-159o als een vaste
rots van redeliJ'kheid . Bonger 1978 Steeds als ik hem lees, denk ik eraan hoe
actueel ziJ'n standPunten anno 2008 nog ziJ'n, en hoe krachtig ziJ'n argumenten .
Het huidige godsdienstdebat zou er ziJ'n voordeel mee kunnen doen . Ministers
die godslastering willen bestraffen zouden beter Coornhert kunnen lezen dan >
met een beroeP op `waarden en normen', de muilkorf tevoorschiJ'n halen .
Coornhert werd geboren in een Amsterdams kooPmansgezin . HiJ' gin g
niet naar de LatiJ'nse school, maar Ieerde zichzelf op latere leeftiJ'd Latin
J om zo
de kerkvaders in bet ongineel to kunnen lezen . HiJ' wilde nameliJ'k de conflicten
tussen de verschillende kerken en sekten van ziJ'n ti'd
zelf kunnen beoordelen ,
~
zonder blindelings op het gezag van anderen to vertrouwen . Gekozen voor een
bePaalde kerk heeft hiJ ' nooit . HiJ' was katholiek gedooPta heeft de roomse kerk
nooit officieel verlaten maar beschouwde de or anisatie en de hierarchic ervan als nodeloze PoesPas, evenals de rituelen van de mis . AnderziJ'ds zag hi'J
ook biJ' de Protestanten veel wat hem niet aanstond, in het biJ'zonder de calvinistische leerstellingen die een mens wel tot wanhooP moesten driven
zoals
J
de Predestinatie al voor de geboorte heeft God voor iedereen beslist of hi'J
of ziJ' eeuwig verdoemd of zalig zal worden en de doctrine van de erfzonde
iedereen wordt als een door en door slecht schePsel geboren, zonder enige
neiging tot bet goede . Coornhert daarentegen was J'uist een grate optimist .

HiJ' geloofde dat mensen als goede wezens geboren ziJ'n, en - met Gods gmade
en op basis van zelfkennis - tiJ'dens hue levee bun vriJ'e wil en bun individuele beslissingen moeten gebruiken om een steeds hogere staat van Perfectie to
bereiken. In theorie moet de mens nog op aarde een staat van volmaaktheid
kunnen bereiken : dan is hiJ' een met God . En God is het hoogste dat er bestaat
de Almachtige, de absolute Waarheid . Juist ziJ'n verheven godsbegriP geeft
Coornhert alle vriJ'heid om over God en godsdienst to sPreken zoals hiJ' wil . Het
is zijn hartstocht a die steunt op zijn PrinciPiele tolerantie J'egens iedereen : alle
soorten christenen maar ook J'oden, islamieten en zelfs atheisten . Al is hiJ' het
met anderen meestal volstrekt oneens hue woorden to willen verbieden komt
nooit in hem op . Waarom niet?
Waar het Coornhert op aankomt, is bet dageliJ'ks menseliJ'k handelen .
Handelen zoals God bet wil betekent op de J'uiste manier omgaan met J'e medemens en daar bestaat een simPele regel voor, een oude filosofenwiJ'sheid :
behandel een antler zoalsJ'e zelf behandeld wilt worden . Dan doeJ'e recht aanJ'e
medemens en aan God . In de talloze debatten over de behandeling van andersdenkenden waaraan hiJ' deelnam, paste Coornhert deze regel consequent toe .
HiJ' gruwde van selectieve verontwaardiging en signaleerde bet onmiddelliJ'k
wanneer ziJ'n gesPreksPartners in een slachtofferrol kroPen of zich overgaven
aan collectief zelfmedeliJ'den . Ms calvinisten in ziJ'n aanwezigheid de katholieken weer eens verweten flat die zoveel ketters ter flood hadden ebracht
noemde Coornhert meeeen bet doodvonnis flat CalvinJ in 1553 in Geneve wegens ketteriJ' aan de arts-theoloog Michel Servet had laten voltrekken : J'ullie
ziJ'e geen haar beter! De pot mag de ketel niet verwiJ'ten flat ze zwart ziet!
De veroordelingen en religieuze doodvonnissen van de zestiende
eeuw werden uitgesProken door christenen onderling . Wie bet heersende
geloof - meestal het katholieke - niet onderschreef, kon worden uitgesloten
verbannen of vermoord. Maar hielP flat om geloof en gelovigen to beschermen? Helemaal niet . Coornhert zag flat duideliJ'k en heeft ziJ'n hele werkzame
levee gedebatteerd en geschreven tegen de onverdraagzaamheid van iedereen
die meende de waarheid in Pacht to hebben en daarom anderen monddood
to mogen maken. Een van ziJ'n belangriJ'kste teksten op flit gebied, de S y node over 9ewetensvrJi'heid, is onlangs heruitgegeven . Coornhert 2008 In die
tekst debatteren katholieken en Protestanten die elkaar over en weer van
godslasterliJ'k gedrag beschuldigen, over de gewenste omganla met andersdenkenden . Coornhert zelf doet mee als de fictieve Persoon Gamaliel en de
socratische dialogen laten tenslotte geen andere conclusie toe dan de ziJ'ne :
natuurliJ'k is iedereen vriJ' in de uitoefening van bet geloofnatuurliJ'k
mag ie~
dereen zich uitsPreken over het g eloof•~ natuurliJ'k horen godsdienstcritici niet
estraft to worden en al helemaal niet met de doodstraf ; natuurli'k moeten
alle teksten en boeken - en films denk ik in 2008 - kunnen worden emaakt
versPreid en verzameld . Verbieden werkt altiJ'd averechts :

a
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-Integendeel, men ziet dat het yolk het liefst boeken wil koPen en lezen als zij J
verboden ziJ'n. [ . . . De Plakkaten van de magistraten togen het schriJ'ven drukken verkoPen bezitten en lezen van bePaalde boeken AJG en hun macht J'agen
angst aan en onderdrukken daardoor ieugen en ketteriJ' wel voor een Poos maar
ziJ' roeien die naar miJ'n stellige overtuiging nooit helemaal uit . Tenslotte slant die
getemPerde vlam wild uit . Ze griJ'Pt om zich heen en het resultant is nog verderfeliJ'ker dan voorheen . Zielsziekten - dat staat vast - kan men niet genezen of verdriven
met recePten voor het lichaam of met Pleisters . Hetzelfde geldt voor ketJ
teriJ'en, die oak een zielsziekte ziJ'n : ziJ ziJ'n niet to verhelPen met liJ'feliJ'ke dwang.
(Coornhert 2008 : 179, 180
Een van de grootste misstaPPen van fanatici a aldus Coornhert Gamaliel is
dat zij' het oordeel over geloof en ketteriJ' willen toevertrouwen aan de wereld-

like
overheid . Maar die is daar niet toe bevoegd . Ze bestaat nameliJ'k niet nit
J
theologen en heeft geen sPecifieke religieuze deskundigheid . Bovendien staat
nergens in de BiJ'bel dat afwiJ'kende meningen over het geloof moeten warden
voorgelegd aan de vorst of de seculiere rechter . Coornhert 2008 : t8o-181
Als J'e het niet met elkaar eens bent, moet J'e bliJ'ven vermanen en discussieren

hoe tan het oak duurt . Ms theolo en het al niet eens kunnen warden over de
ware leer, hoe zou een vorst of een wereldliJ'ke rechtbank van leken daar dan

deskundig in kunnen ziJ'n? En wanneer kerkleden toch om ingriJ'Pen vragen

van de wereldliJ'ke J'nstitie r hebben ze kenneliJ'k maar weini vertrouwen in de
almacht van God . Die kan alles . Dan is hiJ' toch biJ' uitstek in staat om ziJ'n
gelovigen en zichzelf to beschermen tegen ketteriJ'? Dan moeten gelovigen toch
op Gods almacht vertrouwen, op de goddeliJ'ke Waarheid zelf, en niet op bet
feilbare zwaard van wereldliJ'ke rechters?

Hoe feilbaar de overheid kan ziJ'n wanneer ze haar oren leent aan

fanatiekelingen, bliJ'kt volgens Coornhert nit bet liJ'densverhaal van Christus :

Gods zoon zelf werd om het leven gebracht door een ondeskundige weretdlike
overheid die zich liet ringeloren door fanatieke schriftgeleerden . Overt
iJ'verige, maar onverstandige bestuurders kunnen veel kwaad aanricbten :

Is er een andere oorzaak waardoor alle martelaren van Christus ziJ'n aPostelen en
Profeten, J'a oak het onschuldig Lam Gods Christus zelf, als ketters en volksverleiders ziJ'n gedood? Welke andere oorzaak is er to vinden dan dat de onwiJ'ze of
goddeloze overheden al to gemakkeliJ'k geloof hechten aan de hYPocrieten en de
verscheurende wolven en dat ziJ' hun blinde uitvoerders en beulen zin
geworden?
J
Ze vervolgen en doden in dienst van wolven die als schaPen ziJ'n verkleed en die
anderen voor wolven, voor verstoorders van de oPenbare kerkvrede en voor
ketters uitmaken . (Coornhert 2008 : 117)
Anna 2008 warden er doodvonnissen uitgesPToken tegen vermeende beledi-

gers van een Profeet of een oPPerwezen . Anna 2008 overwegen Nederlandse
ministers van Justitie het bestraffen van godslastering, dat wil zeggen bet

breidelen van vriJ'e godsdienstige meningsuiting. Coornhert zou het

betreurenswaardig vinden . In ziJ'n motivering van de godsdienstvriJ'heid betoo hiJ' voortdurend dat men ziJ'n medemens hetzelfde most gunnen vat men
voor zichzelf oPeist - ook al is bet scherPe taal . Bonger 1954 : 57-67 Maar
daarnaast heeft hiJ' enorm ontzag voor de almacht van God . Dat zou moderns
gelovigen van alle religies moeten aansPreken . Als God almachtig is zo redeneert hiJ', dan hoeven wiJ', zwakke schePselen, niet to Pretenderen dat we God
moeten beschermen . Dat kan God hens zelf wel . Wie hier op aarde een ketter
wil straffen of ombrengen, cigent zich iets toe dat aan God toekomt . Bovendien
is het geloof een geschenk van God, dat de een vat vroeger ontvangt dan de
antler . Wie een ketter of godslasteraar met de flood bestraft verhindert God
our die dwalende zondaar to hulP to schieten en alsnog het geschenk van bet
geloof uit to reiken . God is almachtig, maar nog niet iedereen west hoe hiJ ' God
most dienen . Bonger 1954 72-8i en 114-118 De instructie daartoe li in bet
debat niet in bet verbod .
Godsdienstige diversiteit die zich vriJ' kan uiten imPliceert flat er altiJ'd individuen en groePen zullen ziJ'n die zich gekwetst voelen door uitlatinen van anderen . Toch moeten ze samenleven. Coornherts advies daarvoor is
een constants discussie hoe kwetsend en scherP die sours ook kan ziJ'n . Alleen
daardoor ontstaat verdiePing van inzicht en groeit het onderling respect . Het
kader waarbinnen het debat zich afsPeelt, is de oude filosofische stelregel flatJ'e
anderen behandelt zoals J'e zelf behandeld wilt worden . 4mgekeerd : de bal die
J'e zelf kaatst, magJ'e ook tern ~'erwachten . Het uitsluiten of ombrengen van andersdenkenden dissidenten a ketters, spotters, godslasteraars of -loochenaars
zal nooit leiden tot bet uitroeien van ideeen . Teksten en beelden verbieden
werkt alleen maar averechts . Wie andersdenkenden wil straffen coatigt zich
een oordeel aan flat alleen aan God toekomt . Wie flat doet r heeft uiteindeliJ'k
geen vertrouwen in Gods almacht . Een overheid tenslotte die bet vriJ'e woord
- en beeld - met seculiere straffen aan banden let our de rust to bewaren
beschermt geen onschuldige slachtoffers, maar geeft vriJ ' sPel aan fanatiekelingen .
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Verbeelding : een zacht wapen in een harde strijd
Een keuze uit Arabische feministische literatuur
~r Nahed Selim

In d't
~ essay besPreekt Nahed Selim een aantal werken van no9 relatie onb ekende islamitische schrjjJ sters . Wat hebben hun werken voor het moslime mt'nx'sme betekend? En wat houdt dat ei9enlJi'k in `moslim eminisme'? Aan
de hand van verhaalvoorbeelden van de bes .PToken auteurs 9ee Selim een
~'ndruk van het 9evoelsleven van de moslimvrouw en haar positie in de Arabische cultuur.
Als kind had 1k het geuk
1 oP to gToeien in een huffs met boeken en tiJ'dschriften .
e
was dat nameliJ'k niet alIn EgYP to~ waar ik tot miJ'n tw~nt~g ste heb gwoond,
tiJ'd vanzelfsPrekend . Ik kom uit een middenklasse familie in de NiJ'ldelta met
een moeder die net alleen lezen en schriJ'ven kon maar zelfs in haar J'eugd
o ula~re 1 itotatuur 1as . Families van onze stand hadden normaliter, naast
PP
wat religieuze boeken, voornameliJ'k de kraut als belangriJ'kste leesvertier . In
oils huffs ontbraken towel de mannen als de kranten . MiJ'n vader was op J'onge
leeftiJ'd overleden en miJ'n twee broers waxen J'onger dan ik en miJ'n twee zussen met als resultant dat het hoogste gezag in huffs een vrouweliJ'k gezag was.
Een tameliJ'k uitzonderliJ'ke situatie . Daardoor werken de kranten vervangen
door damesbladen.
Van J'ongs of aan had ik stnPels vrouwentiJ'dschriften van miJ'n twee
oudere zussen tot miJ'n beschikking . In een daarvan, ik geloof dat het in Hawaa
was, ee n tito1 die in het Arabisch `Eva' betekent > las ik eens een kort verhaal dat
toen veel indruk mi' heeft emaakt . Het verhaal met de titel `The Unseeing
Eye', was eschreven door de Libanese schriJ'fster Hanan al-ShaYkh 1945 Het ging over een oude man die op zoek gant naar ziJ'n vrouw in een ziekenhuis
een dga nadat ze is oPgenomen wegens een hartstilstand . In het ziekenhuis
li zezoa1s gebruikeliJ'k, op de vrouwenafdeling waar hiJ' als man niet naar
binnen ma g . In islamitische landen is biJ'na het hele oPenbare leven gesegregeerd . Hoe dan ook, omdat er andere vrouweliJ'ke Patienten op de kamer in
een vrouwenafdehn g 1igg en mo ge n de mannen niet op bezoek gaan biJ' hun
yrouweliJ'ke familieleden in een ziekenhuis . HiJ' moet de verPleegster vertellen
hoe ziJ'n vrouw heet, en ziJ ' komt hem later vertellen dat er twee vrouwen o P
de kamer aanwezr gJn
zx met de nasm Zeinab Mohammed. Een ervan is echter
blind aan een oog . `Welke van de twee is uw vrouw?' vraagt de verPleegster.
De vraag bren de man in verwarring . HiJ' denkt na en Probeert zich to herin"n oog? Was ziJ'n vrouw wel of niet blind aan een oog? Hoe kan ik dat
nere •:n ee
nu weten dacht hiJ' biJ' zichzelf. HiJ' roePt haar beeld voor ziJ'n geest ; ziet haar
rond bewgne in
e hun eenvoudige huffs, hurkend voor de wasteil terwiJ'l ze de
kleren met de hand wast zittend met een kind op de arm . Alti'd
J gehuld van top
a

tot teen in hasr zwarte gewaad . Had ze een of twee goede ogen? HiJ' heeft er
nooit oPg elet~ heeft het nooit geweten! Zo eindigt bet verhaal .
Het was een verhas1 van amPer twee bladziJ'den maar ik vond bet een
subliem verhaal omdat hetmet weinig woorden, een goed beeld gal van de
aard van de re1atie tussen de man en ziJ'n vrouw in een eenvoudige, traditionele a islamitische samenlevin . `The Unseeing Eye' heeft meer betrekkin g, vond
ika op bet met ziende oog van de echtgenoot dan o P de mogeJli'ke blindheid van
ziJ'n yrouw aan een oog. De man die ondanks een J'arenlang huweliJ'k met ziJ'n
vrouw en vele klnderen zo weinig west over haar . Het staat s Ymbool voor de
onverschilh held tog enover de yrouw as mens en bet gebrek aan belangstellm voor ~ haar, behalve voor hasr nut en dienstbaarheid met betrekkin tot
door hem, bracht ziJ ' haar leven door met
de man . Onla even en ono emerkt
Pg
hem woonde in z~Jn huts~ dee 1de ziJ'n bed baarde ziJ'n kinderen bediende hem
en deed bet huishouden . En dat terwiJ '1 hiJ ' niet eens zeker wist of ze blind was
aan een oog .indsdien
S
heb ik veel meer gelezen van Hanan al-ShaYkh van
wee meerdere boeken in het Nederlands ziJ'n vertaald zoals Het Verhaal van
Zahra (i986), en Vrouwen van Zand en Myrre i9S9 . Hanan al-ShaYkh is
ee
"n van de 1eidende fi uren binnen de vrouwen literatuur in bet Arabische
taalgebied, hoewel ze m bet ~Nesten minder bekend is dan bi'voorbeeld
Nawal
J
SaadwY
a en Fatima Mernissi die vask a1s boegeeld
b
staan voor bet islamitische
feminisme .
Mos}imfeminisme?
Het is J'ammer dat we benamingen en categorieen zoals vrouwenliteratuur en
moslrmfemxnisme nodig hebben om de besProken materie to kunnen afbakenen. Zulke cate~ orieen en benamingen ziJ'n vaak ambivalent en doen sours
onrecht aan de kwa1'te't
~~ van de auteurs en hun werk . In dit essay zal ik een
aantal werken van vrouweliJ'ke auteurs met een islamitische achtergrond zoals Al1fa Rzfaat en Hanan al-ShYkh,
a
b esPreken . Ik heb me bier tot een Paar
auteurs be
Je eenmaal een keuze moet maken . In miJ'n keuze wil
P erkt omdatnu
xk nieuwe auteurs die de lezer misschien nog niet kept introduceren . Dit is ook
de reden waarom ik de drie bekendste auteurs van bet Arabisehe feminisme
Nawal Sadaawi Fatima Mernissi en Asia D'abbar, aver esla en heb . Ze zi'n
voora1 bekend vanwege hun non-fictie werk waarin ze rake studies en analyses
maken van de ositie
van vrouwen in een Arabische islamitische samenleving .
P
0ok liet ik me, b ehalve door de feministische inhoud > leiden door de literaire
kwalitoiten van de besProken verhalen de onginaliteit en de vormgeving . Een
roman 0f kort verhaal feministisch of niet moet Ieuk ziJ'n our to lezen .
De vraa ~ biJ de es
bP roken auteurs is de volgende : in hoeverre kunnen
moslimfeminisme scharen? Daarvoor zouden
we bun werk onder de cate grie
o
we eerst moeten definieren wat we onder moslimfeminisme verstaan . In Nederland was ik PrsoonliJ'k
e
een van de eersten die deze uitdrukking gebruikte
m miJn roman Br'even uit Egypto 2000 . Voor miJ ' heeft bet moslimfemimsme dezeifde doeleinden als bet westerse feminisme : striJ'den voor geliJ'k-
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heid tussen mannen en vrouwen op het gebled van rech ten en kansen maar
vooral op het gebied van het recht op zelf beschikking v oor de vrouw . Wat miJ
betreft li het enige verschil besloten in de manier waaroP men bet doel wil
bereiken omdat moslimvrouwen een ander startPunt hebben dan Westerse
vrouwen ondanks het felt dat ze in Nederland leven . H et Westerse feminisme i s
ontstaan binnen democratische samenlevingen waarin een asn ta! PrinciPes al
algemeen erkend werden, zoals de scheidi ng van religie en Politiek, de vriJheid
van meningsuiting en de individuele rechten van de mens . Dat is een heel andere uitgangsPositie dan die van de moslimgemeenschaP in Nederland waarin
eze agemeee PrinciPes nog geen gemeengoed ziJ'n . Zonder deze verschillen
is het moeiliJ'k om verschiJ'nselen zoa1 s gedwogen
n huweliJken eerwraak en
vrouwenbesniJ'denis, om er maar een Paar to noem en, to begriJPen .
Tegenwoordig ben ik minder gelukkig met de benaming moslimfeminisme . De laatste J'aren wordt dezelfde benaming steeds meer geclaimd door
moslimfundamentalisten en bun Westerse aPolog eten. Hierenee bedoel ik
' de
mensen die eloven dat het doe! van bet feminisme heel oed kan warden verwezenliJ'kt en zelfs al besloten li binnen de leerstellingen van de Islam zoals
die is. Volgens hen is bet doel van bet feminisme eenvoudi ~'~'eg een verlen gstuk van de Politieke Islam oftewel bet is1 amisme een theorie die stelt dat alle
kwaden in de samenlevinla b ehande1d k unnen worden ; simPlw
e eg door de
terngkeer naar, en beter, de toeassing
van de Islam . Zodoende verschillen
P
ze in wezen weinig van biJ'voorbeeld SaYYed utb de grondlegger van bet
moderne islamisme en de insPirator van Komeini en al-aeda . Deze ambivalentie leidt ertoe dat vrouwen zoals de radical ee amiste Zainab al-Ghazali
(1917-2005), en de liberale feminists Fatima Mernissi en Nawal El Sadaawi
in bet Westen allemaal in hetzelfde kamP van moslimfeministen geschaard
worden . Onvoorstelbaar! Ideologisch gezien ve rtegenwoordigen de laatste
twee de verklaarde viand
van de eerste.
J
We kunnen dus moeiliJ'kvan een islamitischefeministische
'
literatuur
sPreken zonder auteurs met een togenstriJ'dige maatschPPliJ'
a e ke en Politieke
bonding met elkaar to vervearren. Dm die verwarring to vermiJden stel ik voor
een onderscheid to makes tussen seculier en religieus feminisme . 0nder invloed van de vrouweliJ'ke bevriJ'den de
ie theolog~
wordt to nwoordig h et
et begrip `relilaieus feminisme' minder als een contradictio in terminis beschouwd
an vroeger et geval was toes men er vanuit ging dat religie en feminisme
niet samengingen. In de literatuur van het Arabische taalgebied, waartoe ik me
hier, omdat ik die bet beste ken zal bePrken
e
ziJ'n v e!e voorbeelden to vinden
van vrouweliJ'ke auteurs die een gedeelteliJ'ke ver betering van de Ievensomstandigheden van vrouwen nastreefden, zonder daarbiJ' een gehele break met
de Islam to willen .

Reli 'eus feminisme in de literatuur
In de moderne Arabische literatuur wordt de EgYPtische auteur Alifa Rifaat

1930 - 199b gezien als de duideliJ'kste vertegenwoordiger van bet religieus
feminisme . In haar verhalenbundel In de verte een minaret (1983) bekritiseem ze mannen omdat ze hun rol binnen de islamitische traditie verzaken . Ze
stelt de Positie van de vrouw in de Islam an sick niet ter discussie, maar beschriJ'ft eerder de maatschaPPeliJ'ke druk waaronder moslimvrouwen moeten
leven doordat mannen in hun verantwoordeliJ'kheden biJ ' een J'uist toegePaste
Islam, to kort schieten . Met andere woorden : bet lit niet aan de Islam maar
aan de roterPretatie ervan, een ons inmiddels zeer bekend in de oren klinkende
kreet .
Desalniettemin besPreekt ze asPecten van het gevoelsleven van
vrouwen die we niet vaak in de mainstream literatuur tegen zouden komen .
Niet alleen omdat ze als taboe gelden bet is immers de tack van de literatuur
om taboes besPreekbaar to maken, maar omdat ze als minder belangriJ'ke
thema's worden gezien of zelfs ontkend worden. In de Arabiscbe islamitische
cultuur wordt van vrouwen verwacht dat ze zich oPofferen voor het gezin en
de omgeving, en dat ze hun Plichten naleven onl?eacht hun laevoelens daarbiJ' .
Het leven diem voor de vrouw niet zozeer bevrediging op to leveren als wel
een smetteloos bestaan de mogeliJ'kheid tot overleving zonder de tevredenheid van de samenleving over haar to verliezen . Daarbinnen zou ze dan haar
laeluk en voldoening moeten vinden . 0P vrouweliJ'ke gevoelms van seksuele
frustraties en een gebrekkig seksleven binnen het huweliJ'k wordt weinig acbt
geslagen . Met name de open en eerliJ'ke manier waarmee Alifa Rifaat de seksscenes van haar personages beschriJ'ft, zoals in het titelverhaal biJ'voorbeeld
kan als uniek in de Arabische literatuur worden beschouwd . Een fragment uit
het titelverhaal :
Plotseling werd ze uit haar gedachten gewekt door ziJ'n plots versnelde beweging en . Ze draaide haar hoofd naar hem toe en bekeek hoe hiJ' in ziJ'n een~'e screed in
een wereld die hiJ' alleen bewoonde . ZiJ'n ogen waren dichtgeknePen, ziJ'n liPPen
waren naar beneden getrokken in een leliJ'ke verkramPing, en de aders in ziJ'n nek
stonden aPgezwollen. Ze voelde hoe ziJ'n hand haar been, boven de knie, Pakte en
naar de ziJ'kant duwde, terwiJ'l de beweging woester werd. Ze staarde naar haar
voet die nu naar het sPinnenweb wees en bemerkte dat haar teennagels aan
kniPPen toe waren . [vertaling Ns : 4]

In dit verhaal dat mogeliJ'kerwiJ's haar eigen ervaringen beschriJ'ft sterft de

echtgm oot Plotseling bovenoP ziJ'n vrouw zodra hiJ ' klaar komt . Kalm duvet de
vrouw hem van zich of, kiJ'kt naar de minaret in de verte, en bemerkt tot haar

verbazing flat ze geen enkel verdriet voelt om de flood van haar man . Eerder
een gevoel van bevriJ'ding . Voor het merendeel van de Arabische islamitische
lezers moet flit een schokkende scene ziJ'n . Van een echthmote wordt vooral
trouw aan haar man verwacht ongeacht hoe hiJ ' haar behandelt . De onverschilligheid van de vrouw in flit verhaal heeft niet alleen met de waardeloze
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kwaliteiten van haar man as minnaar to maken wat die de auteur slechts met
enkele regels indringend beschriJ'ft, maar ook met herhaaldeliJ'ke emotionele
teleurstellingen in hem . HiJ' was haar vaak ontrouw, had andere relaties en
ging er vanuit dat ze dit gewoon moest accePterm . Wanneer vrouwen zich
neerleggen biJ' het verraad van hun man, versterft de liefde voor hem ook o P
den duur . Het is geen teken van accePtatie maar van een stervende relatie . Het
kan de vrouw op een gegeven moment niet meer schelen en haar man wordt
dan een vreemdelin voor haar.
De meesto verhalen van Alifa Rifaat geven een realistische kiJ'k o P
bet leven van vrouwen in een islamitische samenleving waar een vrouw altiJ'd
onder de bescherming en de heerschaPPiJ' van haar man leeft en indien ze
een weduwe of ongehuwd is onder die van haar vader of oudere broer . De
grote beslissingen in haar leven, of bet nu op sociaal of op financieel gebied is
worden zelden door haarzelf genomen . Het meest oPmerkeliJ'ke verhaal uit de
bundel gaat over een vrouw die verliefd wordt op een dJ'inn, een snort geest .
De Koran is stellig over bet bestaan van zulke geesten . Volgens de Koran ziJ'n
er zelfs hele volkeren van dJ'inns, die naast de mens, de aarde bevolken . Ze
leven in een snort Parallelle wereld en vertonen zich of en toe aan sommige
mensen . Het geloof in dJ'inns is voor moslims dus geen biJ'geloof maarJ'uist een
onderdeel van bet geloof . Onder de dJ'inns ziJ'n er goede en kwade, gelovige en
ongelovige en sours neemt er een bezit van een mens . Zodoende boezemt de
dJ'inn velen angst in . De dJ'inn waarmee de vrouw in het verhaal een liefdes. Met de slang onderhoudt
verhouding heeft, neemt de vorm aan van een slang
de vrouw een erotische relatie . Ze wordt totaal in beslag genomen door haar
Passie voor de slang en beschriJ'ft bun ontmoetingen in bewoordingen zoals : `in
kleine teu~'es nam hiJ' bet vergif van miJ'n begeerie op en wasemde de nectar
van miJ'n extase uit.' Het verhaal kan gezien worden als een erotische fantasie, een genre dat zeldzaam is in de Arabische literat held van de vrouw in
dit verbaal heeft niet alleen met de waardeloze uur . De vorm van bet verhaal ,
hoewel bizar, is geworteld in een yolksgeloof in de dJ'inn en stelt de schriJ'fster
in staat our vriJ'eliJ'k over de seksuele verlangens van vrouwen to schriJ'ven . In
beeldsPrack en bedekte bewoordingen schriJ'ft ze over bet vrouweliJ'ke orgasme
en bet bereiken ervan . Maar de sYmboliek die velen ontgaat biJ ' het lezen van
dit verhaal is dat de samenleving en de cultuur net zo'n diePe angst koesteren
voor de vrouweliJ'ke seksualiteit als voor de dJ'inn . Een angst voor de ongekende vermogens van de dJ'inn die elke gedaante kan aannemen hetgeen hem
macht over de mens verschaft. Met het lezen van Koranteksten Probeert de
gelovige ziJ'n angst voor de dJ'inn to bezweren gedaante kan aannemen, hetgeen
hem macht over de mens verschaft. Met het lezen van Koranteksten Probeert
de geloviga ziJ'n angst voor de dJ'inn to bezweren . Ook de angst voor de begeerie
en de Passie van vrouwen wordt door de samenleving bezworen door een heel
stelsel van geloof en tradities die haar geketend houden .
De meeste van Rifaats verhalen ziJ'n echter minder vriJ'gevochten . Ze
vertolkt J'uist bet gevoel van de traditionele vrouw de meerderheid van de be-

vo1king die hasr 1of onder aat en bet beste ervan Probeert to maken . 0P een
eerh J ke w~Jze boschriJ'ft zo hun verdriet en ongenoegens, maar ook de wiJ'sheid
en zielsvrede die ze aan hun~e1oof ontlenen . De hoofdPersonen van haar verha1on, Praktisch a1tiJ'd yrouwen, klagen wel maar hebben zelden de cooed om
zich to verzetten of te rebelleren tegen het onrecht dat hen wordt aangedaan .
Soms is bet moeiliJ'k om waardering op to brengen voor de fatalistisehe bouding van Rifaats hoofdPersonen togenover bun levenslot toch slag ze erin
een diePgewortelde wiJ'sheid en kalmte togenover het leven en de flood to weersPiegelen als een authentieke trek van de vrouweliJ'ke karakters . Als geen ander weet de auteur wat het betekent om J'e staande to houden en een leven to
onder ~aan flat Je net ze
~ifhobt ekozen . Rifaat groeide op in een traditioneel
o na de middelbare school niet voltooien hoewel
g ez~n en mocht haar o Ple idig
ze flat graag wilde. In Plaats daarvan moest ze accePteren to trouwen met een
man die hasr famille vo0r haar uitkoos . In 1955 begon ze met schriJ'ven en ze
ging pas Publiceren na het yroege overliJ'den van haar man . Omdat ze geen
andero to1en dan Arabisch sPrak, had ze slechts toegang tot de Arabische literatuur . 0ok had ze totdat haar verhalen vertaald werden in andere talen, nooit
bu1ten EgYPto gereisd . Zodoonde wordt ze a1s de meest authentieke onder de
Arabische auteurs beschouwd .
Wat de vrouweliJ'ke Arabische auteurs door bun werk duideliJ'k laten
zien, is flat vrouwen 1n islamitische landen bet meeste li'den
onder een dodeJ
l1Jke comblnatle van tribahsme Islam en cu1torele economiscbe achterstellm g . Ner ~ens 1s
comb~nat~e duidoliJ'ker waar to nemen dan in Saoedidie n a1s tweede rangs burgers leven onder de voogdiJ' van
Arable, waar vrouwe
mannelike
J fgmiheleden, in een door mannen bedacht sYsteem flat vrouwen
vele burgerrechten, zoals bet stomrecbt werken en reizen, ontzegt . Vrouwen
coogen daar slechts werken in bePaalde vrouwenPlekken, waar geen mannen
aanwezig ziJ'n . Saoedi-Arable is bet enige land ter wereld waar vrouwen geen
auto coo~en riJ den . Hot is ook bet 'and waar in 2002 viJ'ftien schoolmeisJ'es
levend werden verbrand taen ze een brandend schoolgebouw Probeerden to
ontv1uchton, masr door de zedenPolitie weer werden ternggedreven omdat
ze > zo ndor hun sluiersde stract niet op mochten . Gelukkig komen er of en
toe ook anderso0rtige berichten uit Saoedi-Arable naar buiten a zoals deze : een
24 Jartga auteur, Rajas Al Sanea, h eoft een hele o Phef veroorzaakt met haar
roman, getiteld Girls o Riyadh oorsPronkeliJ'ke titel : BanatAl-Riyad, 2007),
die door ve1en a1s controversieel wordt gezien . De roman voor het eerst uitgegeven in sePtember 2005 biJ' Saqi books in Libanon was de eerste roman
van een vrouw m d2t aerconservatieve land . Binnen een half J'car werden er
meer dan
d
1on over geschreven . Het 319 Pggro c's tellende boek btweehonestaat nit o-mails die vier Saoedische vrouweliJ'ke studenten aan
do universiteit von Riad elkaar sturen . De vier vrouwen ziJ'n verbonden door
een sterke vriendschP
a a o ndanks de individuele verschillen onderling . Via de
briefwisseling kriJ'gt de lezer een kiJ'kJ'e in bet leven van de J'onge vrouwen .
Hot meest trgische
o
van de vier verhalen is flat van amarab . Ze trouwt met
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Rashed nadat ze elkaar een keer mochten hebben gezien . Na dit gearrangeerde
huweliJ'k gcat ze met haar man naar Chicago waar hiJ' een Postuniversitaire
studie geneeskunde volgt . Hun huweliJ'kse leven wordt echter geen succes . In
de Verenigde Staten dwingt Rashed ziJ'n vrouw our haar hoofddoek of to doen .
Zonder hoofddoek vindt hiJ ' hasr echter leli'kJ'k en hiJ' dwin haar de hoofddoek oPnieuw to gaan dragen. Qndanks ziJ'n wreedheid bliJ'ft ziJ'n vrouw van
hem houden totdat ze ontdekt dat hiJ' haar bedrogen heeft met een JapansAmerikaanse maitresse . Ze zint op wrack en stoPt met de anticoncePtiePil . Ms
Rashed hoork dat ze zwanger is wordt hiJ' razend slaat haar en stuurt haar
terg
u nasr huis . Daar kriJ'gt ze de scheidingsPaPieren per post . Noodgedwongen leeft ze weer, met haar kind biJ' haar sirenge ouders volledig geIsoleerd.
Uit angst voor de familie-eer houden de ouders haar binnenshuis . Our haar
uit haar isolement to helPen leert haar vriendin, Lamees haar hoe gebruik to
maken van Internet e-mailen en chatten . Lamees is ook de enige van de vier
die een gelukkiger leven heeft . Ze heeft geleerd van de tragedies van haar
vrrendmnen . Ze vraa haar vriend niet met haar to trouwen a wiJ'st ziJ'n seksuele avances of en wacht netJ'es tot na de bruiloft .
Het is natuurliJ'k fictie, maar het weersPiegelt zeker de situatie van
veel vrouwen in dit land . Droevig our to beseffen dat het hier our vrouwen uit
de eliteg cat, u ito0hg oPgeleide kringen en uit minder sirenge families die hun
dochters nasr het buitonland laten gaan . De taal van de roman is zeker biJ'zonder. Er wordt een isthe e-mailtaal gebezigd . Dit is een punt van kritiek
v0or sommigen, maar het geeft het boek ook een ultramodern karakter, dat ,
in associatie met het oerconservatieve land met haar zeer archaische denkb eelden over relaties en vrouwen, een vervreemdend effect geeft .
De Seculiere schriJ'fsters
In togenstelling tot Alifa Rifaat vertegenwoordi Hanan al-ShaYkh 1945 als
rebelse Arabische schriJ'fster J'uist de kosmoPoliet . G P J'onge leeftiJ'd verhuist
ze van Beiroet naar Cairo waar ze tussen 1963 en 1966 aan The American Colle9e or Girls studeert. Vanwege de burgeroorlog in Libanon vertrekt ze naar
Saoedi-Arabie en andere Golfstaten waar ze tot 1982 woont . Daarna verhuist
ze naar Londen, waar ze sinds enkele J'aren permanent woont . 0P zestienJ'arige
leeftiJ'd begint ze al to schriJ'ven our zoals ze later zelf zegt, uiting to geven aan
hasr frustratie en boosheid togenover haar vader en broer, die voortdurend
haar vriJheid Probeerden to bePerken wat niet ongewoon is voor mos immanis, komt vooral door de sterke zelfstandigheidsnen . Dat het hen niet g1ukt
e
dran gvan de cuteur zelf . Het is een beetJ'e geforceerd our Hanan al-ShaYkh als
moslimfeministe to cate goriseren . Zelf gof ze sours in interviews in het buitenland aan dat ze geen enkel geloof beliJ'dt . Toch wordt ze sours in Westerse
reconsios als moslxma beschreven . Hetzelfde geldt voor de bekendste Arabische femmiste Nawal El Sadaawl 1931 . Het duideliJ'kste geloof dat uit haar
werk naar voren komt is het geloof in het Marxisme hoewel ze nu, op hogere
. De reden our
leeftiJ'd, een mildere houding aanneemt togenover de Islam)
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haar en Hanan al-ShaYkh toch maar ais moslima' s aan to du7den hgt aan de
behoefte in het Westen om Positieve rolmodellen voor mosllmvrouwen naar
voren to schuiven . Het komt voort uit de Politiekeorrecte drang om to willen
geloven dat vrouwen ook geemanciPeerd kunnen zijn zonder hun geloof of to
zweren . Om begriJ'PeliJ'ke redenen willen de auteurs, desgevraagd, niet altiJ' d
oPenliJ'k toegeven dat ze niet meer gelovig ziJ'n . Dasrncast zouden ze in een
interview nooit volmondi beamen dat de Islam de 0orz ask v an de onderdrukking van de vrouw is, o mdat ze dan het doelwlt van de woede van de geestoliken
zouden worden (w at desondanks toch gebeurde . Het is haast onmogeJ
liJ'k voor mannen en vrouwen die i n een islamitisch land woven om openliJ'k hun atheisme to bekennen of in het oPenbaar van hun geloof of to vallen
zonder hun levensin gevaar te brengen .
Als schriJ'fster debuteerde Hanan al-ShaYkh terwiJ'l ze ng
o in EgYP to
studeerde met de novelle Suicide o a Dead Man die pas m 1970 wend gePu bliceerd . De meeste debuutverhalen i n de Arabischo llteratuur zijn sterk autobiografisch, maar het verhaal van al-ShaYkh wordt verteld door een man van
middelbare leeftiJ'd . Via het obsessieve verlangnv
e an de verteller voor een Jon g
meisJ'e, onderzoekt de auteur de machisverh oudingen tussen de geslachtenm
een Patriarchale samenleving die contro1e over vrouwen mogehJk maakt . Dit is
een thema dat later in al haar werken ter ug to vinden is .
Aan bet begin van dit essay heb ik a1 g er ofereerd aan een kort verhaal
van Hanan al-ShaYkh waaruit haar gave bliJ' kt om met wemig tekst een heel
dilemma uit to beelden . Dit is haar ook glukt
e
in `De Grff
i els van de Engelen
krassen' dat in Nederlandse vertaling is verschenen m een bundel met Arabssche en Nederlandse verba1en getiteld Dansende Drs en 1993 . Het verhas1
sPeelt zich of togen een biJ'zondere achtergrond, nameliJ'k tiJ' dens een begrafems .
De tweede echtgm oot van de hoofdPersoon, SJcadJa,
e' ~s
' net ovorloden door
een auto-ongeluk . Haar huweliJ'k met hem beeft masr een korte t1Jd geduurd .
Eerder is ze etrouwd eweest met een man van wie ze n'yet Meld . Ze verlaat
hem en haar dochtertJ'e om met hasr geliefde to kunnen trouwen, waarbiJ het
kind wordt toevertrouwd aan de zorg van een tante . Haar familie en die van
haar eerste man vinden haar ~e drag beschamend . De vrouwehJko famxlieloden
van de tweede man, die ook biJ ' de rouwbiJ'een komst in haar hues aanwezig zijn
alleen de vrouwen ziJ'n hierbiJ' aanwezig ~; vo1gns
e het islamltische aPartheldssysteem rouwen de mannen biJ' elkaar in een andore locatee , k unnen met
moeite hun haat togm over haar verberen
g . Ze geloven namehJk dat ze onheil
heeft ofgeroePen over haar overleden man en dat de wrack van God hem door
haar schuld getroffen heeft . SJ'adiJ'a Probeert zich of to slulten van alles wat om
haar heen gaande is en geeft zich over aan haar vordri et . Ze Probeert kracht to
Putten uit haar liefdesherinneringen aan haar tweede man . D e onuztgesProken wrok en het leedvermaak van do andere vrouwon antgcan haar niet maar
ze Probeert deze to negeren . Ondertussen fluestent een oude tante naast haar
voortdurend vrome adviezen in h asr oar over hoe ze terug moet keron naar bet
galoof en hoe ze zich moet gedrgnu
a en z e woduwe 1s geworden .
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Je moet voor de (rituele) wassing (voor het ggibed) niet de tinnen tuitkan gebruiken, J'e moet J'e gezicht met oliJ'foliezeeP wassen, J'e moet niet verlekkerd naar de
maan staren,J 'e moetJ'e lakens niet bleken, J'e mag alleen maar fluisterend Praten ,
vooral als er een man in de buurt is, ook al is hiJ ' in de kamer ernaast, als J'e moet
kuchen of zuchten= moet J'e naar de badkamer gaan . Denk eraan : J'e moet drie
maanden en tien dagen en liever nag vier maanden, thuis bliJ'ven= dag en nacht
dag en nacht . Zelfs als J'e J'e niet goed voelt mag J'e de deur niet uit= maar als J'e
erg ziek wordt moet a'e me waarschuwen dan ga ik met J'e mee . Blia'f nit de buurt
van oPgedirkte vriendinnen= bliJ'f van lekker eten of en ruik niet aan bloemen, J'e
moet niet . . . (25)
En zo gaat het maar door . SJ'adiJ'a concentreert zich op haar eigen gedachten
maar ze schrikt als ze van haar tante boom flat vrouwen en mannen na de flood
veer met elkaar herenigd worden . `Word ik dan herenigd met miJ'n eerste of
tweede man?' vraa ze . Met veel leedvermaak antwoordt haar tame flat bet
zeker om de eerste man zou gaan . Dit bericht valt SJ'adJ'ia nog zwaarder dan bet
overliJ'den van haar tweede man .
Antlers dan Mile Rifaat heeft Hanan al-ShaYkh geen hoge pet o P
van die traditionele vrouwen . Ze beschriJ'ft hen als oren `die nimmer tedere
woorden hadden gehoord', monden `die slechts scherPto en bitterheid hadden gesmaakt' en harten die `enkel frustratie en zorgen hadden gekend' . 2b
Daar heeft ze enigszins geliJ'k in . De ketens van bet Patriarchaat worden meestal door vrouwen zelf doorgegeven van de ene op de andere generatie . Haar
hoofdPersoon is, antlers dan biJ' Alifa Rifaat= geen vrouw die over zich been
laat toPen . Ze gelooft in haar recht om liefde en geluk to zoeken en maakt daarbiJ' keuzes die haar omgeving ververPeliJ'k vindt zelfs als bet betekent flat ze
daardoor geseheiden van haar dochter moet leven . HierbiJ' moet oPgemerkt
worden flat een moeder die na een scheidin hertrouwt daardoor in de meeste
islamitische landen haar recht op voogdiJ' verliest. Dan eist de man of ziJ'n
familie de kinderen op .
De auteur neemt ook een kritische Positie in togenover de invloed
van de Islam op de negatieve PercePtie van vrouwen . In bet verhaal begint een
vrouw van de aanwezigen met stelligheid to beweren flat God alle bone laden
van zondaressen behalve oversPe,l vergeeft. Dit doet SJ'adJ'ia denken aan vat
ze as kind elezen heeft over het hiernamaals en de verschrikkin en daarvan :

De vrouwen die aan hun haren ziJ'n oPgehangen aan een boom= terwiJ'1 kokend
beet water over hen wordt uitgegoten flat hun vlees verschroeid omdat ziJ' middelen hebben ingenomen om kinderen weg to maken . En vrouwen met geblakerde ezichten en met ton en die over hun borst ban en omdat zi' zonder reden
hun mannen om verstotin hebben evraa d . (26)
Dit ziJ'n beschriJ'vingen van de taferelen in de hel die ontleend ziJ'n aan een boek
van imam Abbaas over de nachteliJ'ke hemelreis van de Profeet Mohammed
waarin hiJ' gezien zou hebben hoe bet er in de hel aan toe ging .

De romans van Hanan al-ShaYkh vormen, miJ'ns inziens, de bests ingang our de
mechanismen van de burgeroorlog in Libanon destiJ'ds to begriJ'Pen . Een oortog die voor velen onverklaarbaar leek en die een eigen leven was gaan leiden
buiten ieders controle our ook buiten de controle van die enen die de oorlo
begonnen waren . Haar roman .Het verhaal van Zahra (i986), maar meer no g
Beiroet blues (1992), heven een goede analyse van wat het voor de Libanese
bevolking betekende our to leven tiJ'dens de burger-oorlog . Nu de onlusten in
Libanon weer toenemen wordt gevreesd voor het oPlaaien van een burgeroorlog en bliJ'ven al-ShaYkhs romans zeer actueel . Ze geven bovendien inzicht
in de risico's waaraan een multireligieuze samenleving bloot wordt gesteld
wat voor Nederland ook van belang kan ziJ'n wanneer het moslimdeel van de
bevolking aanzienliJ'k groeit in getal en in Politieke macht . DaarbiJ' most gezegd
worden dat het niet de bedoeling was van de auteur our een accurate kroniek
van de burgeroorlog to schriJ'ven . Ze schreefgswoon goede romans waarbiJ' een
degeliJ'ke analyse van de tiJ'dgeest en van de ourgeving waarin het leven van
haar hoofdPersonen rich afsPeelde, erbiJ' hoorde .
Slot
BiJ' de J'ongere generatie vrouweliJ'ke auteurs in de Arabische landen is het
feminisme wellicht minder uitgesProken . Ze ziJ'n oPgegroeid in een werelddeel
waar de indoctrinatie en de censuur veel sterker ziJ'n geworden dan het geval
was biJ ' miJ'n generatie, en biJ' die van Hanan al-ShaYkh en Nawal El Sadaawi .
De oPleving van de militants Islam gedurende de ofgeloPen twintig J'aar heeft
ertoe geleid dat alle Sadaawi . De oPleving van de militants Islam gedurende de
ofgeloPen twintig J'aar heeft ertoe geleid dat alle sectoren van de samenlevin g,
van onderwiJ's tot media volledig worden gedomineerd door het orthodoxe
religieuze denken . Het komt niet eens biJ' de meesten op our oPenliJ'k kritiek
to uiten op de Politieke Islam de Islam is altiJ'd Politiek als onderdrukkende
factor van vrouwen . Ook liken
de taboes rondom de seksualiteit van vrouwen
J
nog sterker to ziJ'n geworden . Heel sours lukt het vrouwen dit taboe to omzeilen
door in een andere taal to schriJ'ven . Het duideliJ'kste voorbeeld hiervan is het
boek The Almond 2006 een semi-autobiografische roman die eerst in het
Frans verscheen van een Marokkaanse auteur met het Pseudoniem NedJ'ma .
Waarom de auteur een schuilnaam moest gebruiken wordt direct na het lezen
van de eerste regels van het boek duideliJ'k . Het begint als volgt:
Ik Badra Bent Salah ben Hassan el-Raergani, geboren in Imchouk onder het teken van de SchorPioen, schoenmaat achtendertig, binnenkort viJ'ftien verklaar
het volgends : Het kan miJ' geen moer schelen dat zwarte vrouwen een verrukkelike
J kut hebben en dat ze zich volledig gehoorzaam oPstellen, dat BabYlonische
vrouwen de meest begeerde ziJ'n,• vrouwen uit Damascus de meest tedere voor
mannen,• Arabische en Perziche vrouwen de meest vruchtbare en trouwe vrouwen dat Nubische vrouwen de rondste kont en de zachtste huid bezitten naast
een Passie die als een vuurtong brandt . . . Lvertaling NS]

Door de exPliciete beschriJ'vingen van seksuele handelingen werd NedJ'ma's roman wel eens vergeleken met The Lover van Marguerite Duras of The Sexual
Lie o Catherine M. van Catherine Millet . Zelf vertelt NedJ'ma in een interview
daarover: `1k moest Praten over het lichaam . Het is het laatste taboe } een rondom welke alle Politieke en religieuze verboden ziJ'n geconcentreerd . Het is de
laatste striJ'd voor democratic . Ik wilde geen Politieke verhandeling daarover
schriJ'ven maar zocht naar lets radicaals . Het is een schreeuw van protest .'
Adams 2005)
De roman en het korte verhaal ziJ'n moderne literaire genres die volgens de meeste critici a onbekend waren in de klassieke Arabische literatuur van
voor de twintigste eeuw . Er bestaat een algemene consensus dat de eerste Mabische roman werd geschreven door de EGYPtische schriJ'ver HussaYn HaYkal
914 met als titel Zainab . Toch hebben vrouweliJ'ke onderzoeksters recenteliJ'k aangetoond dat de eerste Arabische roman in feite werd geschreven door
een vrouw > Afifa Karam een Libanese schriJ'fster die haar roman Badi awa
Fouad in delen Publiceerde in een Arabische kraut getiteld `Al-Hula' oftewel
`New York' . Sindsdien hebben vrouweliJ'ke auteurs korte verhalen en romans
gePubliceerd vaak in tiJ'dschriften en kranten zonder veel aandacht to kriJ'gen
van literaire historici . Het merendeel van deze vrouwen schreef over onderwerPen die als onbelangriJ'k werden gezien door het officiele literaire circuit .
Ze Pasten nameliJ'k niet in de twee hoofdthema's die toen als belangriJ'kste
stromingen van de Arabische literatuur werden gezien : nameliJ'k aan de ene
kant de oPleving van het culturele Arabische erfgoed en aan de andere kant de
invloed van het Westen a van dekolonisatie en het modernisme .
Tot de J'aren viJ'ftig hielden Arabische vrouweliJ'ke auteurs zich bezi g
met een zoektocht naar hun identiteit en hun Plaats in de samenleving . Volgens
de SYrische schriJ'fster Widad Sakkakini was de vrouwenliteratuur van toen
`een literatuur waarin vrouwen hun gevoelens en de subtiele gevoeligheden
van het vrouweliJ'ke bestaan dat zich buiten het bereik van de mannen afsPeelde verwoordden' . Zeidan 1994 : 363 Velen gebruikten daarom de vorm van
memoires en dagboeken . Na de J'aren viJ'ftig namen de vrouweliJ'ke auteurs
geen genoegen meer met het registreren van hun gevoelens en het beschriJ'ven
van hun bestaan maar gingen ertegen rebelleren . De EgYPtische schriJ'fster
Dr, Latifa Ziat schreef dat vrouwen het zo druk hadden `met het zorgen voor en
van anderen, dat ze geen aandacht hadden voor
bemoederen van de hvoelens
e
hun eigne gevoelens' . Shaaban 1993 36 De huidige Arabische schriJ'fsters
bekritiseren niet alleen de Patriarchale samenleving, de godsdienst en de
cultuur, maar ook de obsessie van vrouwen zelf om to voeldoen aan het ideaalbeeld dat de samenlevin van hen heeft het beeld van trouwe echt enotes
verzorgende moeders en wezens zonder ego . Ze komen daartegen in verzet
omdat het hen weerhoudt van het zoeken naar geluk en zelfrealisatie . In de romans van de huidige vrouweliJ'ke auteurs, of ze nu traditioneel getint of fe-

mimstlsch ziJn~ 1ezen we duideliJ'k een gePassioneerde oProeP aan vrouwen
om hun leven zelf vorm to geven naar hun egen
i doelen yen interesses in het
leven. Bovendien bieden de vrouweliJke auteurs de lezer een ander PersPectief
van de samenevin
l
J dat vaak isg eobsedeerd door Politiek
g dan het mannelike
en rehg1e . VrouwehJke auteurs laten zien dat een samenleving niet vooruit an
zander ruimte to maken voor de vrouwehJke heft van zJi'n bevolking en dat de
achterhaalde tradities en religieuze dogma's over vrouwen lang aan vervanging toe ziJ'n .
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Literatuur en Religiekritiek

Functie en betekenis van het `manuscrit trouv~'
1 Gerard Wiegers

illustratie : Hannah Martin-Brown

De topos van het `9evonden manuscript' manuscrit trouve draait om de ontdekkin9 van een belan9ri'ke
J bran van nieuwe inzichten die Ian9 verbvrgen is
9ebleven . Van deze topos
toP zi'n
J er zowel in de 9odsdienst- als de literatuur9eschiedenis veel voorbeelden to vinden . Het is echter oPmerkeli'k
J dat in deze
voorbeelden de 9revs tussen reli9ie en kunst vaak lJi'kt to verva9en . Gerard
Wie9ers zoekt uit wat er nu Precies ten 9rondsla9 li9t aan bet thema van het
manuscrit trouve .
Inleidin g
Het thema van deze bundel literatuur en religiekritiek nodi uit tot een beschouwing over de topos van het `gevonden manuscript' manuscrit trouve .
HierbiJ' doet zich in de verhaalliJ'n de `toevallige' ontdekking van een belangriJ'ke bran voor . Vaak gaat het om een manuscript dat eeuwenlang verborgen is
gebleven en nu Plotseling bekend wordt . De inhoud van dat manuscript levert
doorgaans nieuwe kennis en inzicht op . Deze kennis gaat in de levens van de

hoofdPersonen vervolgens een belangriJ'ke rot sPelen . Een beroemd literair
voorbeeld is de Don uichot van de SPaanse schriJ'ver Miguel de Cervantes
Saavedra (1547-1616 ) . De verteller deelt mee hoe hiJ' op een goede dag door de
S aanse stad Toledo lie
liPp en een Arabisch manuscript vond. Nadat hiJ' iemand
had gevonden die Arabisch kende wat in die tiJ'd niet eenvoudig was!), liet hi'J
het door hem vertalen . Het manuscript bleek de geschiedenis van Don uichot

van de Mancha to vertellen . Het verhaal was geschreven door een Arabische
geschiedschriJ'ver Cide Hamete Benengeli . Het is volgens de verteller dat verhaal dat in de uichof verteld wordt. Cervantes t957S4-S5 Uiteraard gaat
het hier om een literaire toPos . Een dergeliJ'ke vondst vond immers nimmer
Plaats . De HisPanist L .P . Harvey heeft er echter als eerste op gewezen dat het
hier niet om louter fictie ging, maar om een snort van Parodie op historische
gebeurtenissen die Cervantes in ziJ'n eigen tiJ'd meemaakte . (Harvey 1974) In
de Sacromonte een berg nabiJ' de stad Granada waxen aan het einde van de
zestiende eeuw loden platen gevonden met Arabisch schrift, zogenaamd nude
teksten die dateerden uit en licht wierPen op de vroegste geschiedenis van het
Christendom in SPanJ'e . De teksten vertelden over Arabischtalige christenen
die vanuit Palestina naar S PanJ'e zouden ziJ'n gereisd . Er was sPrake van doctrinaire toksten beschriJ'vingn
e van samenkomsten rond Jezus en vertellingen over de komst van de aPostel Jacobus naar SPanJ'e . De vondst leidde aan
bet einde van de zestiende eeuw in EuroPa tot een zelfde soon oPwinding als
de vondst van de rollen van de Dode Zee in de twintigste eeuw . Antlers dan
deze vondsten werden de loden boeken -- overigens terecht - als vervalsingen
bestemPeld . Ze werden hoogstwaarschiJ'nliJ'k geschreven door afstammelingen van GranadiJ'nse moslims die door middel van deze teksten bun Positie in
de SPaanse samenleving verdedigden . Het verbergen en doen vinden van de
loden boeken maakten maakte deel uit van bet plan .
De toPos van het manuscrit trouue is echter ook bekend uit teksten
die vanwege bun sPecifieke functie gerekend worden tot de religieuze literatuur . Het gaat bierbiJ' om teksten die groePen van `gelovigen' beschouwen
als relevant voor hun religieuze of sPirituele oPvattingen . Om een analyse van
de relatie literatuur en religiekritiek helder to kunnen laten verloPen wordt
hieronder gebruikt gemaakt van de definitie van religie en kunst van de cultureel antroPoloog Clifford Geertz 192b-2oob die als volgt luidt :
Religie is (i) een (cultureel) sYmbootsYsteem dat (2) krachtige doordringende en
tangdurige gemoedstoestanden en driJ'fveren in mensen bewerkstelligt door (3)
voorstellingen over een algemene ordening van het bestaan to formuleren en deze
voorstellingen ()
4 to bekleden met een zodanig aura van feiteliJ'kheid dat 5O deze
emoedstoestanden en driJ'fveren uitzonderlik reeel liken
.
gJ
J
Het onderscheid tussen bet artistieke PersPectief de kunst en dat van de religie bestaat er volgens Geertz uit dat de kunst als sYmbootsYsteem speelt met de
dageliJ'kse realiteit, en dat de door religie gePostuleerde algemene ordenin g

van bet bestaan deze ordening ter discussie stelt en zelfs sYstematisch betwiJ'felt. Geertz 1966 : 28
Ik besPreek hierna drie voorbeelden van de manuscrit trouve toAos
nit verschillende Perioden van de godsdienstgeschiedenis en met verschillende geografische en culturele achtergronden . Vervog
l ens analYseer ik deze
gegevens aan de hand van bet begriP `vrome fictie' pis a us om uit to komen op de kwestie van bescherming en onthulling van kennis binnen de godsdienst eschiedenis .

Drie voorbeelden van de manuscrit trouve toPos

Het eerste voorbeeld ontleen ik aan bet BiJ'belboek 2 Koningen . Hierin wordt
de vondst beschreven van een wetboek in de TemPel in Jeruzalem tiJ'dens bet
bewind van koning Josia 639-6o9 v . Christus . De vondst werd vogl ens dit
BiJ'belboek gedaan biJ' restauratiewerkzaamheden aan de muren van de temAel
in bet achttiendeJ'aar van Josia's regeringsPeriode, dat wil zeggen ca. 621 voor
Christus . Het wetboek werd naar de konin ebracht zo wordt verteld en nadat deze kennis had genomen van de inhoud verscheurde hiJ ' ziJ'n kleren ten
teken van boetedoening . Het was hem duidehjk geworden dat noch de voorvaderen noch hiJ'zelf gedaan hadden wat God geboden had . ZiJ' hadden Baad
en andere goden vereerd, zowel binnen in de temAel in Jeruzalem als buiten
de stall op de zagenaamde boogten, altaarPlaatsen . Al deze rituelen zo stelt
de tekst waxen stri'di met de ware odsdienst en werden flu of eschaft. De
cultus werd gecentraliseerd . Een grootscheePse hervorming van de eredienst
kwam op gang .
MiJ'n tweede voorbeeld komt uit de islamitische geschiedenis . Het
gaat bier om een islamitische tekst die werd geschreven door een Tunesische
moslim die als kriJg' sgevangene in bet noorden van SPanJ'e verbleef Mohammed al- aYsi. Van Koningsveld en `Niegers 1994 Ads moslim onderworAen
aan een christeliJ'ke beer, was de auteur aan bet begin van de veertiende eeuw
ooggetuige geweest van de oPheffing van de Orde der TemPeliers een christelike
J ridderorde die veel land en goederen in Noord-SPanJ'e en Zuid-FrankriJ'k
bezat en van een aantal andere gebeurtenissen zoals de verdriJ'ving van de
J'oden nit Zuid-FrankriJ'k . De oAheffing van de orde was in gang gezet door de
Franse koning en ging gePaard met geweld confiscatie van goederen en verhoren en martelingen martelen van de TemPeliers door de inquisitie. Al- aYsi geeft een fascinerende verklaring van de gebeurtenissen . De TemPelieren
Orde zo stelt hiJ', was van oorsArong een groeA die was voortgekomen nit een
groeP van de volgelfingen van een man die hiJ' als de ` g elovige man' Arabisch :
al-mu'min aanduidt . Deze gelovige was een volgelfing van Jezus geweest die
trouw was gebdeven aan de oorsPronkeliJ'ke, monotherstische boodschaA van
Jezus en zich niet zoals heel veel andere christenen had laten misleiden door
de aPosted Paulus, die de deer van de Triniteit had gemtroduceerd en de reinheidsregels en voedsedvoorschriften had ofgeschaft . De oarsPronkeliJ'ke boodschaP van Jezus zoals deze auteur deze schetst komt geheel overeen met de

islamitische normatieve voorstellingen over Jezus en de ontwikkelingen binnen het Christendom . De auteur verschaft echter ook de volgende nieuwe informatie . HiJ' stelt dat nazaten van de geloviga man aan vervolgingen door de
volgelfingen van Paulus hadden weten to ontkomen door to vluchten naar het
Iberisch schiereiland, waar ziJ' in het geheim trouw bleven aan Jezus' bondschaP en later zouden ziJ'n oPgegaan in de TemPelierenorde . Binnen deze orde
bleef het geheim van de boodschaP veilig . Toen vele christenen echter ofgunstig werden en de TemPelieren hardhandig aan de tand gingen voelen a bekende de hoogste leider in een brief het geheim van de tenPelierenorde en
beleed de waarheid van de Islam . Deze brief werd overhandigd aan de Paus .
Deze verborg de brief, naar die viel in handen van de Franse koning . De koning bestoot maatregelen to nemen om to zorgen dat deze zaken nooit bekend
zouden worden : hiJ' hief de TemPelieren aP en verdreef de J'oden nit FrankriJ'k .
Het derde voorbeeld betreft De Celesti'nse Belo e van James Redfield . Het idee voor het boek ontstond toen Redfield teleurgesteld raakte in ziJ'n
beroeP hiJ' was theraPeut , en besloot iets to gaan doen dat in ziJ'n ogen meer
zinvol was . In 1993 verscheen De Celesti'nse
Belo e The Celestine Prophecy .
.1
Het boek werd binnen korte tiJ'd vele malen herdrukt en was in de negentiger
J'aren van de twintigste eeuw zeer PoPulair, vooral in new age kringen . De titel
van de roman verwiJ'st naar runes in Midden-Amerika die door de oorsPronkeliJ'ke bouwers, de Maya's, hemelse CelestiJ'nse tenPels hadden werden genoemd. Redfield 1995 : 229 Hier werd een manuscript verborgen dat negen
inzichten bevatte die de wereld in sPirituele zin zouden veranderen . Dit
manuscript wordt in de roman als zeer oud beschreven . Het zou dateren uit
boo voor Christus en geschreven ziJ'n geweest in het Aramees .
De auteur beschriJ'ft hoe het manuscript op een of andere manier ontdekt wordt en stukJ'e biJ' beetJ'e aan een kleine hroeP van ingewiJ'den onder
wie ook leden van de lagere geesteliJ'kheid in de rooms-katholieke kerk haar
geheimen PriJ'sgeeft . Dit Proces verlooPt echter niet zonder slag of stoot want
kwade krachten in de rooms-katholieke kerk en de Peruaanse overheid doen
er alles aan om to verhinderen dat het manuscript oPenbaar wordt . Zo worden
een kardinaal de volgende woorden in de mond gelegd :
Het MS is een vloek. Het ondermiJ'nt de basis van ons sPirituele gezag . Het verleidt de mensen tot de gedachte dat ze hun eigen sPirituele lotsbestemming beheersen. Het ondermiJ'nt de discipline die nodig is om iedereen aP deze aarde de
Kerk in to leiden . . . Redfield 1995 : 231

28

Daartegenover stelt een aanhanger :
dat het manuscript vele godsdiensten verklaart en hun belofte helPt vervullen .
Iedere godsdienst staat er, betreft de manier waaroP de mensheid een verhoudin leert aan aan met een ho ere bron . En alle odsdiensten hebben het over de
waarneming van een God in ons een waarneming die ons vervult en groter maakt
dan we waren . Godsdiensten verloederen als leiders warden aan esteld met de
task om Gods wit uit to leggen aan de mensen, in Plasts van ze to leren hoe ze de
leiding in zichzelf kunnen vinden . Volgens het Manuscript zou op een bePaald
moment in de geschiedenis een iemand nauwkeurig begriJ'Pen hoe hiJ' zich met
Gods energiebron en leiding in verbinding kon stellen, en dus een bliJ'vend voorbeeld worden van het feit dat die verbinding mogeliJ'k is . (Redfield 1995 : 131)
James Redfield liet het niet biJ' deze ene roman . Na de De Celesti'nse
Belo e
J
verschenen onder andere een CelestiJ'ns werkboek en een boek getiteld het
Tiende Inzicht. Al ziJ'n Publicaties liken bedoeld om de lezer to helPen ziJ'n we g
J
to vinden op het sPirituele pad .
Samenvattend kan gesteld worden dat in de BiJ'beltekst de gelovigen
wordt voorgehouden dat ziJ ' zich op een bePaald moment van de geschiedenis
door onwetendheid niet aan de J'uiste interPretatie van Gods wet hebben g ehouden . Door de vondst van het manuscript
t in de tomP1e worden ziJ' zich
hiervan bewust . Een rituele verandering is vo1gns
e de tokst het resu1taat . In de
tekst van al- aY si heeft het motief van bet ~evonden manuscript
t ee apl
o 0etisehe
nctie
.
De
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sYmbootsYsteem en als groePsideologie oP waarheid berusten dat de brief
van de hoogste leider der TemP eliers deze waarheid bevesti . De Celesti'nse
J
Belo e maakt duideliJ'k dat de officiele godsdiensten verstard ziJ'n . Het beeld
wordt oPgeroePen dat de vertegenwoordigers van religie alles in bet werk stelten om de versPreiding van de waarheid van de inzichten van het manuscriPt
en daarmee de oPkomst van een nieuwe sPiritualiteit willen voorkomen. Yn
alle drie gevallen is sPrake van groePsbelangen .
InterPretatie en verklarin g
Het BiJ'belboek 2 Koningen verschaft de legitimatie voor een cultusverandering . Qf deze cultusverandering werkeliJ'k Plasts heeft gevonden onder invloed
van een historische vondst is echter een andere vraa . Vol ens an bare interPretaties zou bet boek dat in de temPel werd gevonden het BiJ'belboek
Deuteronomium ziJ'n geweest, dat tot in de moderne tiJ'd beschouwd werd als
een der oudste boeken van de BiJ'bel . Toen in de negentiende eeuw de zogenaamde historisch-kritische benadering in de biJ'belwetenschaP oPkwam vestigden vooraanstaande wetenschaPPers de aandacht oP deze Passage als een
belangriJ'ke bewiJ'sPlasts voor hun stelling dat Deuteronomium niet zoals tot
dan toe was verondersteld een hoge ouderdom had maar in feite tot de J'ongere lagen van de BiJ'bel behoorde! ZiJ ' beschouwden bet verhaal nameliJ'k als
een vorm van vrome fictie Latin
J : pis aus die tot doel had de historische
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cultushervorming to legitimeren .
In de tekst van al- aYsi wordt de inferioriteit van de eigen Positie
moslims leefden in bet zuiden van EuroPa in de Middeleeuwen uitsluitend als
minderheden in een onderschikte Positie dan wel als slaven a zoals de auteur
zelf er ook een was), gecomPenseerd en getransformeerd tot een suPerieure
Positie door de onthulling van dit voor de togenstander vernietigende geheim .
Doel van de aPologetiek was daarnaast om bet geliJ'k van de eigen Positie to
onderstrePen en ziJ'n geloofsgenoten to sterken in bun geloof . ook bier heeft
de toPos voor de wetenschaP bet karakter van een vrome fictie .
Een zelfde aPologetisch element vinden we biJ' Redfield. De Celesi'nse Belo e is zeker geen literair meesterwerk . Het is een slecht geschreven
tJ
boek > waarin veel onzin wordt beweerd biJ'voorbeeld over Pre-Columbiaanse
godsdiensten . Echter, bliJ'kens de oPlageciJ'fers en de discussies waartoe bet
boek aanleidin
of hebben velen in de roman meer ezien dan louter kunst
en fictie a en hebben ziJ' de inhoud als een religieuze tekst beschouwd en tot een
leidraad voor bun religieuze en sPirituele leven genomen . In termen van de

theorie van Geertz hebben ze in bet werk contouren van een algemene ordening van bet bestaan ontwaard en gemeend dat de kennis die bier geclaimd
wordt werkeliJ'ke kennis omtrent bet bestaan behelst . zie ook Hammer 2oox :
$5vv
De toPos van bet gevonden manuscript heeft in de PoPulaire literatuur veel navolging gekregen a zeker na bet overweldigende verkooPsucces
van De Da Vinci Code van Dan Brown . Dit werk vertoont een verhaalschema
dat nauw verwant is aan dat van De CelestiJ'nse Belo e . Het draait eveneens
om een geheim dat de rooms-katholieke kerk ten koste van alles tracht to bewaren . Hoe verklaren we dit succes? Men ma aannemen dat er een samenhang bestaat met een zich voltrekkende cultuuromslag waarbiJ ' de aanhang van
traditionele kerken afneemt r en de aanhang van alternatieve stromingen en
meer fluide vormen van religie toeneemt . Hierdoor ontstaat ruimte voor esoterische vormen van religie, waarin geheime kennis een belangriJ'ke rol sPeelt
zoals de verschillende new age stromingen waarbinnen de werken van Redfield gelezen worden . Redfields werk legitimeert deze transformatie .
Uit bet bovenstaande is duideliJ'k geworden dat bet manuscrit trouve een sYmbool is. Het is daarbiJ' niet van bet voornaamste belang dat bet in
sieke zin om een handgeschreven tekst op PaPier gaat . Het kan ook gaan om
een boekrol f Perkament of antler schriJ'fmateriaal. Van belang is vermoedeliJ'k
dat bet sYmbool iets aanduidt dat oud en authentiek is .De verborgenheid en
bet ontdekken ervan doet een aPPel op de fascinatie die uitgaat van bet geheim
en bet verlangen dat dit oPwekt om de inhoud to leren kennen . De toegan g
ertoe verschaft de ontdekker verhulde kennis die reli ieus relevant is . Hierboven ziJ'n slechts enkele voorbeelden gegeven . Wie de godsdienstgeschiedenis
overziet zal er niet moeiliJ'k van to overtuigen ziJ'n dat we bet thema in tal van
religieuze teksten aantreffen .
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Ik noem hier biJ'voorbeeld de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der
Laatste Da en ook wel bekend als de Mormonen. In deze Amerikaanse religie sPeelt de vondst van gouden platen een zeer belangriJ'ke rol . ook de antieke godsdienstgeschiedenis heeft veel voorbeelden oPgeleverd van teksten
waarin van boekenvondsten sPrake is . SPeYer 1970) Volgens de Duitse godsdienstwetenschaPPer Hans KiPPenberg gaat het in biJ'na alle bekende gevallen our teksten afkomstig van groePen of individuen die zich revitaliserin g
en hervorming van de laodsdienst ten doel stelden en dus kritiek uitoefenden
op bestaande PraktiJ'ken en geloofsvoorstellingen . DergeliJ'ke teksten moeten
echter vriJ'wel steeds beschouwd worden als vrome ficties . KiPPenberg en
Stroumsa 1995)
Het is echter niet zo gemakkeliJ'k our een historische basis biJ' al deze
verhalen to ontkennen zeker niet wanneer we de gegevens uit de antieke tiJ'd
erbiJ' betrekken. Sommig e onderzoekers wizen
J eroP op dat er in de antieke
tiJ'd verschillende varianten op het thema ziJ'n geweest, waarvan sommige een
zekere historische basis hadden . ook bestond het gebruik our boeken mee to
geven in het graf en our boeken to verbergen in temPels . Dat boekenvondsten
dus werkeliJ'k hebben Plaatsgehad kan niet betwiJ'feld worden . SPeYer 1970)
Het is echter een feit dat het vriJ'wel zonder uitzondering gaat our verhalen over
dergeliJ'ke vondsten, waarbiJ' de boeken zelf ontbreken wat doet vermoeden dat
het in het merendeel van de gevallen inderdaad our vrome ficties gaat . Hiermee beooladen de auteurs vriJ'wel steeds een bePaald concreet doel to bereiken :
sours religieuze vernieuwing, biJ'voorbeeld een hervorming van de cultus sours
revitalisering van de godsdienst . Achter de teksten ligt een conflict tussen verschillende groePen of stromingen . Die groePen kunnen tot dezelfde religieuze
tradities behoren. Ze kunnen echter ook behoren tot aanhangers van verschillende godsdiensten . Beschuldigingen over het verberlaen en achterhouden van
cruciale informatie client clan een aPologetisch doel, zoals bliJ'kt in bet geval
van de islamitische kriJ~' sgevangene al- aYsi .
oorsPronkeliJ'k liht aan bet thema van het gevonden manuscript dus
wellicht religieus 9edra9 ten grondslag . Pas later dripgt bet motief ook door in
de religieuze teksten en de schone letteren a waar bet wordt oPgevoerd our de
artistieke en amusementswaarde van het verhaal to verhogen . In de moderne
tiJ'd hebben we in De CelestJi'nse Belo e een duideliJ'k voorbeeld van fictie die
ondanks het uitdrukkeliJ'ke fictieve karakter ervan toch als een religieuze bran
wordt geaccePteerd . We sPreken van kunst wanneer bet sPelelement overheerst en van religieuze betekenis wanneer de levensbeschouweliJ'ke ernst
gaat overheersen. Kunst kan religieuze betekenis kriJ'gen, en religieuze teksten
kunnen kunst worden .
Geheime Kennis
Hoe kan men verklaren dat de bescherming en onthulling van kennis zo'n
grote rol sPelen in de godsdienstgeschiedenis? De fascinatie voor kennis en
de onthulling ervan liJ'kt met de grote levensvragen samen to hangen . De fas-

cinatie ervoor ontwaakt in de kindertiJ'd . MiJ'n oudste dochter hield o P
achtJ'arige leeftiJ'd een dagboek waaroP een klein slotJ'e zat . Hierin schreef ziJ' zo
flu en dan jets op . Deer op keen werd meegedeeld dat ik bet beslist niet lezen
mocht . De belan stellin voor zo'n da boek heeft wellicht to maken met de
bewustwording van bet eigen bestaan, en met de twiJ'fel aan de vanzelfsPrekendheid van bet bestaan . Het kind leert dat het niet zo maar alles kan zeggen
dat er zaken ziJ'n die binnen de familie moeten bliJ'ven, en ook dat bet dingen
kan verzwiJ~' en voor de ouders . Het wordt zich bewust van de waarde van kennis en van de macht die J'e met kennis kunt uitoefenen . Het reabseert zich ook
dat bet moment van verstrekken van kennis van invloed is op de waarde ervan . Het kan ziJ'n inferioriteit als kind door bet claimen van geheime kennis
tot suPerioriteit verheffen . zie Sierksma 1962 : 177 Een mens kan dus kennis
achterhouden en eventueel desinformeren .
Hiermee is oak de misleiding deceit geboren, op de voet gevog
l d
door het bedrog (lie) . TerwiJ'1 bedrog een vorm van gedrag is flat ook bet flier
kept denk aan de schutkleur van de kameleon et cetera), is het vermogen
to ljegen waarschiJ'nliJ'k een exclusief menseliJ'ke eigenschaP . Het PrinciPiele
verschil tussen dierliJ'ke misleiding en de menseliJ'ke leugen is zo stelt de antroPoloag Roy RaPPaPort, het ontbreken van een veronderstelde vertrouwensbasis . RaPPaPort 1999) Waar zo'n vertrouwensbasis ontbreekt kan wel sPrake
ziJ'n van bedrog, maar niet van een leugen . Het instrument flat de leugen in
bet leven roePt is de taal . Door to communiceren via de sYmboolstructuur die
we taal noemen is de mens in staat om mededelingen to doen over toestanden
die verwiJ'derd ziJ'n van zichzelf en ziJ'n gehoor, omdat ze zich in het verleden
afsPeelden of in de toekomst of omdat ziJ' elders in de wergild Plaatsvonden . De
mens kan over deze zaken de waarheid vertellen, maar ook liegen . Het vermogen om to liegen is biJ' hoge mate een karakteristieke eigenschaP van de mens .
Mensen kunnen betrouwbaar ziJ'n of leugenachtig . Het is niet overdreven a zo
concludeert RaPPaPort, om de titel "s wergilds enige echte leugenaar'voor onze
snort to reserveren!
In flit veld functioneert ook bet geheim flat beschouwd kan worden
als het achterhouden van kennis voor een buitenstaander . Sommige godsdiensten kennen aan geheime kennis een zeer grote rol toe, andere een veel
kleinere . De eerste duiden we aan als esoterischc vormen van odsdienst . Het
geheim kan betrekking hebben aP een bePaalde geloofsvoorstelling die niet
aan buitenstaanders mag warden onthuld, het kan ook betrekking hebben o P
bePaalde rituelen . Dit laatste is biJ'voorbeeld het geval in de hedendaagse vriJ'metselariJ' . Ook in de new age stromingen sPeelt esoterische kennis een belangriJ'ke rol .
Vanuit de sociologie en de godsdienstwetenschaP is tevens de aandacht gevestigd op sociale asPecten . De socioloog Simmel stelde flat biJ' een
geheim altiJ'd drie PartiJ'en betrokken ziJ'n . Twee PartiJ'en delen een geheim en
een derde is buitengesloten . Dit maakt een geheim tot een labiele toestand . AltiJ'd bestaat de mogeliJ'kheid van onthulling . De buitengeslotene zal trachten

bet geheim to ontdekken Simmel noemt dit `agressieve offensiviteit' . De andere PartiJ' zal het geheim verdedigen in Simmels terminologie : `agressieve
defensiviteit' . Zo brengt het geheim een machtsstriJ'd tot stand, en kan het
zoals Simmel stelde de motor worden van maatschaPPeliJ'ke veranderingen .
Nedelmann 1995)
Eerder noemde ik al de Leidse godsdienstwetenschaPPer Fokke
Sierksma (1917-1977), in verband met de idee dat gebeime kennis een suPeriorateiis
g avoel kan egven . Wie een geheim heeft weet er meer van en laat zich
daaroP voorstaan . De mens droo mt en ziet meer mogeliJ'kheden dan hiJ ' kan
realiseren. Volgens Sierksma gaat het biJ' de vrome fictie is aus om een
geheim dat niet alleen togenover buitenstaanders nodig is, maar dat men ook
zelf nodig heeft. De pis aus is een geheimzinnig zelfbedrog van de mensehJke geest, dat de sYmbolz'sche vorzoening is van twee uitersten waartussen de
mens 1eeft . Se'erksma i92
6 : 1S1 In wasrheidstermen kan men zeggen dat de
vrome fictie togeliJ'k waar en onwaar is . In de onwaarheid ligt, naar de bewuste
of onbewuste overtuiging van de gelovige, toch een bePaalde waarheid besloten . Deze diePere waarheid raakt volgens Sierksma bet algemene menseliJ'ke
gheim
e
dat we1 wordt asneduid
g a1s `het menseliJ'k tekort' . Bedoeld wordt hier
de ebondenheid
van de mens aan ziJ'n lichameliJ'kheid en aan bet tiJ'deliJ'ke
g
terwiJ'1 hiJ' tevens weet heeft van bet eeuwige . Het is ziJ'n oPgesloten ziJ'n tussen
tiJ'deliJ'kbeid en oneindigheid r bet gegeven dat de mens in dromen leeft en ziJ'n
were1d in ziJ'n hoofd maskt. Dit alles bet ekent dat hi'J PrinciPieel tot zelfbedro g
in staat is en in feite steeds weer zichzelf bedrie .Sierksma 1962 : 177)
Tot besluit
Uit de besreking
van de drie vaorbeelden is gebleken dat de toPos van het
P
manusert't trouve een reli iekritische functie kan hebben . Het BiJ'belboek 2
Koningn
e werd beschouwd as
l een vorm van pis aus : gelegitimeerd `liegen'
om een cu1tushervorming door to driven . De tekst van al- aYsi liet zien hoe
inferioriteit door middel van een ontdekt manuscript kan worden omgezet in
suerioriteit
. De CeIesft"nse
Belo e ten slotte was een duideliJ'k voorbeeld van
P
J
kritiok oop conventione1e religies, deze roman heeft velen een sPirituele leidraad
ggven
e e
. Alledrie de voorbeelden kunnen onder de noemer Pis aus warden
geschaard . Wat is het verschil tussen vrome fictie en gewoon plat bedrog, of in
de woorden van de Nederlandse schriJ'ver Wim Zaal die veel over de literaire
dimensie ervan heeft geschreven: verlakkeriJ'? Zaal 1991De bedrieger begaat
bewust Puur bedrog . HiJ' bedrie anderen met een concreet doel voor ogen
met het doel macht to verwerven of een inferieure Positie om to zetten in een
suPerieure . BiJ' de yrome fictie is dit niet geheel het geval . In de religieuze literatuur is bet ernst en is er tevens sPrake van zelfbedrog . Religieuze groePen gebruiken de toPos echter wel in de striJ'd am de verbetering van hun Positie .
De gevonden manuscript toPos maskeert een machtsstriJ'd over religieuze
voorstellingen handelingen instituties en ervaringen . Religie en kunst ziJ'n

geen geseheiden werelden . `Profane' literatuur, als sPel bedoeld door de auteura kan worden aangezien voor een levensbeschouweliJ'ke diePzinnigheid
en aanleiding ziJ'n tot de vorming van kringen van gelovigen die de tekst voor
waar houden . Religieuze literatuur die ziJ'n religieuze context dat wil zelagen
ziJri groeP van `aanhangers' heeft verloren maakt kans een nieuwe betekenis
as kunst to verkriJg' en.
Literatuur
Cervantes Saavedra M . de De 9eestrJf•ke Ridder Don 4uichot van de Mancha,
(vertaling J.W.F Werumeus Buning en C .F.A . Van Dam) Amsterdam i957.
Hammer, 0 ., Claiming Knowledge . Strategies ofEpisternology from Theosophy to
the New Age, Leiden 1995 .
Harvey, L.P . The Moriscos and Don 4uiJ•o te : Inaugural Lecture in the Chair of
Spanish delivered at University
~' of London King's College, London 1974 .
KiPPenbergH .G . & G. Stroumsa (eds Secrecy and Concealment. Studies in the
History o Mediterranean & Near-Eastern Religions, Leiden 1995 .
Koningsveld s P .S. van & G .A.Wiegers, `The polemical works of Muhammad alaYsi (fl. i3o9 and their circulation among the MudeJ'ars and Moriscos in the Fourteenth Century' . In : Al-Qantara, XV (1994) : ib3 -i99 .
Nedelmann > B. `Geheimhaltung, Verheimlichung } Geheimnis- Einige Sociolagische
Voruberlegungen' . In : H .G . KipPenberg & G. Stroumsa (red.), Secrecy and Concealment .
.
Studies in the History
~' of Mediterranean &Near-Eastern Religions, Leiden 1995 : i-16
RaPPaPort, R., Ritual and Religion in the making o Humanity, Cambridge 1999 .
Redfield > J . De CelestiJ•n se Belo e, Amsterdam 1995 •
Sierksma F . De Roo uan het vrouwen9eheim . De mythe van de dictatuur der
vrouwen en het ontstaan der 9 eheime mannen9enootschaPPen, Den Haag 1962 .
SPeYer W ., Bucher nde in der Glaubenswerbun9 derAntike, Gottingen 1970.
Zaal W . De Verlakkers . Literaire Vervalsingen en mYstificaties, Amber 1991 .

34

t

•

∎

t t

Ongeloof en afvalligheid in Islam . De straf in het hier en
nu of in het hiernamaals?
~ Jan jaap de Ruiter

een zonde moor, zo
Bmnen de Islam is Q aIIi9heid al sinds vroe9 er ti'den
J
om tot al9emeen
blrJ kt uit het artt'kel van Jan JasP de Ruiter, is het moeili'k
J
9 eldende uits P raken to komen over dot onderwerP . Gelee rden binnen de Islam
verschillen van menin9 met betrekkin9 tot dit thema . De Ruiters artikel 9ee
een overzI'cht van de verschillende standPunten en sluit a met de vraag wat
een humanistt'sche Islam voor moslims in Europa zal kunnen betekenen .
De vroega Islam
TiJ dens ztJn leven (570-632 AD had de Profeet Mohammed in ziJ'n verkondi~~
m van d e laatste boodschP
a van God asn de mensheid veel van doen met
mensen die g
een~eloofhethtten asn ziJ'n woorden, de ongelovigen en ook met
mensen die 1n eerste instantie wel brood in ziJ'n boodschaP zagen maar er later
toch weer op
o teru~ kwamen, de a fvalligen . Het was zelfs zo dot na de flood van
de P
rofeet in het Jas r 6 32 AD, ee n aantal bedoeienenstammen op het Arabische
schland to en
g de nieuwe godsdienst in oPstand kwam en zich van de Islam
afkeerde . Deze o0rlogn
e worden de rdda-oorlogen genoemd . Ridda betekent
in bet Arabasch `g1oofsafval'
e
en een murtadd is een Persoon die van zijn geloof
afvalt een aPostaat . Glbb & Kramers 1974lemma Ridda Er is binnen de
Islam een kluwen aan menm en en ideee"n ontwikkeld over wat on eloof en
g eloofsafva1 is en het is voor een buitenstaander, maar eigenliJ'k ook voor een
rnsider, vriJ'we1 onmogeliJ'k om een eenduidig beeld van beide onderwerPen in
de is1am te kriJ'gen . Het ontbreken van een centraal islamitisch leer gezag is
hier zeker debet aan . De heersers van het 0maYYadische bbl-75o Abbassidische (751-1258) en later Osmaanse riJk 1299-1922 waren weliswaar be-

velhebbers der elovi
en
~ maar besthikten met bet voortschriJ'den der tiJ'd over
g
steeds minder leer~eza ~ . Dat 1eergzg
e a bezaten uiteindeliJ'k alleen de oulama
de islamitische theolag en en ~e 1eerden . Deze laatsten verschilden en verschillen ook vandaa g de dg
a nog in hun interPretatie van de heilige islamitische
teksten en ook de mate van bun gezag, de actsPtatie biJ ' de diverse islamitische
volkeren en hroeP en a varieert . Er waren en zijn wel islamitische centra van
theologisch onderzoek zoals de Azharmoskee en -universiteit van Cairo en
~ezaghebbende sch~r'ftg e1eerden zoals de Groot Moefti van Saoedi-Arabie en
de Shi'itl'sche schrift
g e1eerden, maar geen enkel centrum of Persoon in de islamitische wergild heeft een alles averkoePe1end gezag zoals de Paus dot heeft
in de katholieke kerk .
Dit gesteld hebbende is het uitorst complex om algemeen geldende
uitsPraken to daen over de kwestle onge1oofen geloofsafval toen en nu binnen
de Islam . Vie aan een moderns a1s humanist geldende geleerde als de A1ge-

rinse
filosoof Mohammed Arkoun navraag doet n a
ar de aan
d van bei de
J
vraagstukken en de straffen die er volgens de Islam op staan zal een heel ander
antwoord kriJg' en dan wanneer dezelfde vraag gesteld wordt asn Abda11ah Axzam de chef-ideoloog van Al aida en dezeifde yr asg geste1d aan de Muslimin-the-street levert ook een breed scala aan antesoorden op . Toch baseren all e
moslims, geleerden en yolk, zich in de eerste Plaats oop de Koran . In de Koran
wordt de afvallige gedreigd met bestraffingen die in het hiernamaals Plaats
zullen vinden en dus niet in het ondermaanse . Het is voor het vervol van bet
betoog van belang om goed nota van deze observatie to nemen . Soera 3 Aal
Imraan vers 85 stelt : `Wie iets antlers dan de Islaam a1s godsdienst wenst ,
van hem zal bet dan niet worden aanvaard. HiJ' behoort in het hiernamasis tot
de verliezers' voor dit artikel is gebruik gemaakt van de vertaling van de Koran door Leemhuis 1989 en vers 91 van dezelfde soera : `ZiJ' die ongelovig ziJ'n
en sterven terwiJ'1 ziJ' ongelovig ziJ'n, van geen van hen zou de aarde vol goud
aanvaard worden ook al zou hiJ' zich ermee willen loskoPen . ZiJ' ziJ'n het voor
wie er een PiJ'nliJ'ke bestraffing is en ziJ ' zullen geen helpers hebben .'
De algemene interPretatie van deze verzen is dat zowel de afvallige als
de ongelovige in het hiernamaals gestraft worden en niet in dit aardse leven .
Dezelfde soera maakt oven ens ook duideli'k dat er ruimte voor ver evin is
voor hen `die daarna berouw tonen en het weer goedmaken . God is vergevend
en barmhartig' .vers 89)
Bestraffin in het hier en nu
Het ziJ'n de later in de tiJ'd ontstane tradities en de uitleg van de tradities waarin
wel sPrake is van aardse bestraffingen op met name afvalligheid . Tradities ziJ'n
geschiedenissen rond de Profeet. De Profeet had zeifg een g oddeliJ'ke natuur
en het enige wonder dat hiJ' volgns
e de is1am bewerkstellidg heeft is bet doo rg even van de laatste goddeliJ'ke oPenbaring aan de mensen a de Koran . En dat
door een man van wie hezegd wordt dat hiJ ' ansifabeet was . Niettemin heeft
zich rond de Profeet een net van verhalen en geschiedenissen ontwikkeld die
melding maken van handelingen en uitsPraken van de Profeet in bePaalde omstandigheden . Wat was ziJ'n antwoord toen hem gevraagd wend naar ziJ'n advies
over erfenissen ovensPel, afvalligheid en allerlei andere onderwerPen? Deze
geschiedenissen ziJ'n later aan het PaPier toevertrouwd en door islamitische
rechtsgeleerden beoordeeed op hun mate van betrouwbaarheid, waaruit gebleken is dat de vier bestaande islamitische rechtsscholen de ene traditie al s
betrouwbaar beschouwen en de antler als zwak .
Het beoordelen van de tradities vie! indertiJ'd onder het recht van
idJ'tihaad, hetgeen letterliJ'k `insPanning' betekent, desa
inPnning o m de Koran
en tradities to beoordelen om vervolgens op basis van dat oordeel de islamitisehe wetten vast to stellen . Binnen de Islam is het emeen oed om to stellen dat de Poort van de idJ'tihaad na hetJ'aar 1200 AD gesloten is, hetgeen betekept dat islamitische schriftgeleerden vandaag de dag formeel niet gerechtigd
ziJ'n oPnieuw de Koran en hadith to beoordelen om nieuwe wetten to maken

36

of bestaande wetten aan to Passen . Sinds de negentiende eeuw is er echter een
stroming in de Islam ontstaan die de Poort van de id1'tihaad weer wil oPenen
en tot de dag van vandaag ziJ'n er geleerden die op eigen gezag uitsPraken doen
over de Koran en soer na het gedrag van de Profeet zoals verwoord in de traditie in de hadith . Deze uitsPraken veroorzaken in vriJ'wel alle gevallen commotie waardoor de legitimiteit van de nieuwe interPretaties aan kracht verliest
die echter in voorkomende gevallen wel veel weerklank vinden biJ ' bePaalde
groePen binnen de Islam .
De
ering en beoordeling van de tradities worden met name vastgesteld op grond van de betrouwbaarheid van de overleveraars van de tradities . Voor wat betreft afvalligheid stelt Ibn MaadJ'a 824-886 AD dat Ibn
Abbaas neef van de Profeet Mohammed, de volgende traditie over de Profeet
overleverde . De Profeet zou gezegd hebben : `Sla degene die van religie verandert dood' of `Onthoofd zo iemand' . De traditieverzamelaar Bukhari 810-870
AD maakte melding van een andere traditie op gezag van dezelfde Ibn Abbaas
en van Aicha een van de vrouwen van de Profeet waarin de Profeet gezegd zou
hebben dat het bloed mag vloeien van `iemand die ziJ'n religie vaarwel zegt en
zich van ziJ'n gemeenschaP afscheidt' . De doodstraf wordt in de traditie algemeen als straf voor afvalligheid beschouwd, maar over de manier waaroP deze
uitgevoerd moet worden verschillen de schriftgeleerden van mening .zie Gibb
& Kramers 1974lemma Murtad De traditie is verder verdeeld over de vraa g
of een afvallilae berouw mag tonen en terng kan keren tot de schoot van de
Islam zoals dat volgens de Koran wel zou kunnen zie boven . Sommige tradities zi'n stelli en beweren dat de afvalli e edood moet worden andere maken echter melding van de mogeliJ'kheid dat afvalligen voor een aantal dagen
oPgesloten worden zodat ze over hun zonden kunnen nadenken en zo dus de
kans kriJg' en om op hun afvalligheid terng to komen . De kalief Omar (591?-644
AD moet daar echter niets van weten volgens de traditie van Malik (7o8?-795
AD) . Andere tradities waaronder die van Ibn Hanbal 790-855stellen echter dat de Profeet zelf afvalligen vergeeft . Met de tiJ'd worden de regels betref
fende afvalligheid alleen maar strenger . In de islamitische rechtsgeleerdheid }
de qh, is men het er unaniem over eens dat de manneliJ'ke afvallige gedood
moet worden als hiJ' tenminste volwassen is, biJ' ziJ'n verstand is en niet onder
dwang heeft gehandeld en dat de vrouw gevangen gezet moet worden tot ze
berouw toont en tot de Islam terngkeen . Overigens moeten dergeliJ'ke oordelen
door imams of kadi's worden uitgevoerd en niet door de gewone gelovigen
aldus de islamitische wet . Je zou kunnen zeggen dat de Islam tameliJ'k liberaal
behon met bedreigingen namens de Koran met straffen in het hiernamaals o P
afvalligheid en ongelovigheid. De tradities, de traditieuitlog en de islamitische
qh, hebben daarna bet accent op het hier en nu gelegd met de doodstraf als
sanctie . In dit verband is een citaat van de moderne `rebelse' Koranuitle er
en SYI'ische ingenieur Mohammed Shahrour veelzeggend : `De koran kan me
geen angst aanJ'agen de hadith wel . De hadith is de donkere tunnel waarin we
ons bevinden . Het is het belangriJ'kste gereedschaP van de geesteliJ'kheid om

mensen bang to makers' . Trouw a 22 mei 2008
In de geschiedenis en het heden van de Islam ziJ'n alle hierboven genoerode interPretaties van straffen op afvalligheid en ongeloof sPringlevend .
Zo ziJ'n er in de moderns Nederlandse en internationals media Pleiters voor
een Koranische en dus straffeloze omgang met afvalligheid terwiJ'1 anderen van
oordeel ziJ'n dat ongelovigen en afvalligen in het hier en nu gedood moeten
worden . In het vervog
l van deze biJ'drage wordt nader ingegaan op dit heden
waarbiJ' of en toe oak een uitstaPJ'e naar het verleden wordt gemaakt . Eerst
worden echter de islamitische definities van de ongelovige > de kaar > en de
atheisten of vriJ'denkers 1 de zanaadie ~' behandeld .
Definities van afvalligen en ongelovigen
Een kaa r is iemand die zichzelf bedekt tegen de zegeningen van God het
werkwoord ka ara betekent zoveel als afhouden of afschermen . Dit is een
actieve daad en vanuit die weigring
e
Gods ezgeningen to accePterm komt de
betekenis ongelovige . In de tiJ'd dat de Profeet zich nag in Mekka beyond waar
hiJ' toen nog niet erkend was en dus ook geen macht en gezag gm oot werd
een afwachtende houding ten oPzichte van ongelovigen aanbevolen . Gibb &
Kramers 1974, 1emma Ks- r In latore soera's, wanneer de Profeet daadwerkeliJ'k macht heeft verworven wordt de moslims aanbevolen zich van de one ovageo af to scheiden en niet met hen om to gaan . Weer later wordt gesteld
g1
dat moslims zich tegen de ongelovigen siek mogen verdedigen, en nog wat
later wordt zeifsgsadviseerd het initiafief tegen hen to nemen . Zo stelt Soera
2 de Koe vers 190 : `En bestriJ'dt op Gods weg hen die J'ullie bestriJ'den maar
begaat geen overtredingen • God bemint de overtreders niet .' Dit Koranvers en
0ok andere ziJ'n significant . De vraag is nameli'kJ'k wie er begint . Dat kunnen in
gval
e van dit vers bside PartiJ'en ziJ'n, en dat is ook het geval in andere verzen .
Soera Mohammed 47, vers 4 Dit zal later in het betoog een essentieel punt
b!iJ'ken te ziJ'n . In het hoogst actuele geval van de ideologie van Al aida sPeelt
de vraag naar `whodunnit' of beter `whostartedit' een uiterst belangriJ'ke rol .
Zoals in alle religies sPeelt binnen de Islam de kwestie wanneer een
moslim a!s afvallige, kaa r most worden beschouwd een grate rol . Welke
hoofdzonden makers een moslim tot afvallige? Het gaat hier dan met name
om het niet erkennen of ontkennen van God, Allah ; het wel erkennen van God
maar dat niet uiisreken
of het we1 erkennen van God en dat ook in woorden
P
uitsPreken, maar verder als ongelovige bliJ'ven !even vanwege haat of ofgunst
en tenslotte uiterliJ'k God wel erkennen maar van binnen niet . De vraag die
in dit verband gesteld most worden is gericht op de Positie van J'oden en christenen in landen van mos~1'ms . Immersvanuit islamitisch PersPectief zouden
J'oden en christenen toch ongelovigen moeten ziJ'n . ZiJ' accePterm de boodscha P
van de Islam niet . Toch worden de andere monotheisten niet onder de paraP1u van de bestraf bare onglovigen
e
geschaard . ZiJ' worden gezien als mensen
van het boek Thora en Evangelic) en indien ziJ ' de nodige belastingen betalen
worden ziJ' met rust gelaten . ZiJ' worden oh! a! dhimma genoemd de mensen
t
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van het verbond het ofgeleide naamwoord is dhirnmie . De sirenge wetgevin g
van de geleerden met betrekking tot ongeloof werd in de eerste eeuwen van de
islam niet strikt toegePast . Joden en christenen maakten als vanzelfsPrekend
deel uit van het riJ'k en de imPlementatie van de islamitische wetten werd pas
stren er naar elan de Arabisch-islamitische wereld in het edran kwam
met name tiJ'dens en na de kruistochten en als reactie op de imPeralistischeEuroPese bezetting van de Arabische wereld in de nelaentiende en twintigste
eeuw. Het is niet voor niets dot met name de christeliJ'ke aanwezigheid in Ianden als Irak en SYr ie thans ernstig onder druk stoat en dot ook Libanon voor
ziJ'n christeliJ'ke identiteit vreest . De moslims, die in hun PercePtie zwaar onder
Amerikaans-Israelische druk staan reageren door hun islamitische identiteit
meer don ooit vorm to geven en de islamitische wetten in hun striktste interPretatie toe to Passen . e'or 2002
Een zindiek is een ketter van wie de geloofsleer of interPretatie van
de geloofsleer een gevaar vormt voor de islamitische stoat. Gibb & Kramers
x974lemma Zindik Daar staan strenge straffen op, aldus soera 5 de Tafel
vers 33 :
De vergelding van hen die tegen God en ZiJ'n gezant oorlog voeren en crop uit
trekken om op aarde verderf to zaaien zal ziJ'n, dot ziJ' ter dood gebracht zullen
worden of gekruisigd, of dot hun handen en hun voeten aan togenovergestelde
kanten warden ofgehouwen, of dot ziJ' nit het land verbannen warden . Dat is voor
hen een schande in het togenwoordige leven en in het hiernamaals is er voor hen
een geweldige bestraffing .

De term zindiek heeft een Iraanse oorsProng en heeft to maken met het manicheisme . 0Pvallend is dot in de loop van de geschiedenis de term een minder zware lading heeft gekregen . Nu zou de vertaling `vriJ'denker' toePasseliJ'k
ziJ'n en binnen de Arabisch-islamitische cultuur hebben de `drie vriJ'denkers
of zanaadiqa meervoud van de Islam' een aPrte
a status . Het gat
a hier om
de filosofen Ibn al-Rawandi rond 815 AD en al-Tawhidi 93o-1023 en de
dichter Aboe al Alaa al Ma'arri 973-1057 . Deze drie mannen stierven allen
een natuurliJ'ke dood . Het voltopo dot de term zindiek en de drie zanaadi qa
van de islam als het ware een anekdotische status hebben gekregen . Dat komt
met name omdat hun leer niet geleid heeft tot omverwerPing van islamitische
autoriteiten. Ze waren ongevaarliJ'k. Dit laatste is een belangriJ'ke observatie
voor onze oordeelvorming over ongeloof en afvalligheid binnen de islam in de
huidige wereld .
Islamitisch fundamentalisme en afvalli heid
De islamitische organisatie Al aida beheerst sinds de 1;ebeurtenissen van
11 sePtember 2001 de voorPagina's van kranten en websites . Er wordt veel
gezegd en gedacht over deze organisatie moor de studieAl-aida dons le texte
onder redactie van de laeresPecteerde Franse islamoloog Gilles KePel (2005)
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verstrekt bstro uwbare infor matie . Hst boek Presents ert de geschriften van
Osama bin Laden, Abdallah Azzam, AYman al-Zawahiri en Anous Moussab
_ r qawi . Abdallah Az zam wardt ook we 1 de de imaam der dJihad' genoemd.
alZa
Hi J is de legger van de ideologische basis van Al aida . Azzam werd in 1941
g eb oren in ee n dorPJe op de westeliJks Jordaanoever in de huidige PalestiJ'nse g ebieden . HiJ heeft in Damascus islamitisch recht gestudee rd en werd na
sen aantal Jaren van omzweivinge n hoogleraar islamitisch recht in het Saoedi Arabische DJedda . Door ziJn grondige kennis van de islamitische wet en
ziJn radicals roterPretatie ervan verwierf h iJ grote steun in bre e mgen van
l t Azzam dat u itsluitend
de gswans moslims . 0P een gegevsn moment beso0
Jv n niet voldoe nde mesr was en hiJ tro k naar Afghanistan
Preken en schrie
om de dJshad Praktisch vorm to geven . HiJ was immers aute ur van het werk De
verdedi9rn9 van de zslamrttsche 9ebzeden waa rin h1J stelde dat d e dJ'ihad om
een Plicht was
Afghanistan van de Sa~etbezstting (1979-1989) to bevri'den
J
iViduele indzich
moslim . Samen met Bin Laden diero nd 19$5 ook in
van sIke
Pakistan en Afghanistan beyond, zette Azzam kamPen op voo r verzetstriJ'ders
en islamitisc he ONG 's . Beide m annen onder hielden een goede verstandhouding, maa r Azzam werd in februari 1 989 gedoo d. AYman alZawahiri , die nu als
1edends
i
ideoloo gvan Al aida gskit was o0k toen al in het sPel en verschilde
ideologisch o P een aantal ess entiels Punten van Azzam . Zo stelt al-Zawahiri
dat een islamitischs staat gsvestigd kan worden door een staatsgreeP van een
kleine avant gardistische groeP mos lims, terwiJ1 Azzam vindt dat de verandeang van de staatsvorm nit het yolk zelf most komen . Al Zawah iri had midin E gYPto
desl ziJn organ isa tie al dJihaad aI -islaami de is1amitische d'ihad
J
verschillende asnslagen gePleegd waardoor hiJ u iteindeliJk vee1 steun bi'J de
J andere fundamentaist
1' en verloor • uiteinookbi,
b evolking en door z1Jn falen
deliJ k sloot hijJ zich biJ Bin Laden aan masr zi Jn huidige idsolo ische inbren g
is duideliJ k inferieur aan de brilJante st iJ'l en analyses van Azzam . Laatstgenoemde zorgde voor een verandsring in het denksn over d e dJzhad Eerder is al
aan gg
a even dat zawel afvalli eng als on e 1ovigen
in het vizier ziJ'n . De a a igen
g
warm het doe l1 van veel islamitische gP in de J'aren 1940 - 1990 . Zo waren
r p, die in 1981 de E~t is the resident
er de leden van de ~'ak r en didJra9oe
Sadat vermoordden . Jansen 1986)
ZiJ wa ren van mening dat de tira n, die niet conform de islamitische
wet regeerde, gedood moest worden . Dit was een interns Islamitische zaak .
Azzam verlegde het vizier echter . HiJ richtte zich op de bezetters van is amitische rond en hijJ stelde daarbiJ dat ziJ de agressors ware n en dat het daaro m de individuele Plicht van de moslim was am zich tegen hen to verweren .
Vanuit historisch PersPectief is deze vera nde ring van doe le n en groePen beg riJ'PeliJ'k .
s
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Het Westen is vanaf de komst van Napoleon in 1798 in EgYPto en door het
Kneenschrom Pelen van het 4smaanse riJ'k alleen maar dominanter geworden
in de Arabisch-is1amitische wereld en Arabische regimes staan en vallen met
of zonder steun van de Amerikanen . De wrok vanwege de PalestiJ'nse kwestie en de oliPolitiek
van de Verenigde Staten is groot onder de Arabisch-islae
mitisthe massa's . Het is tiJ'd flat de Islam zich tegen het westen, de agressors
in de zin van bovenaangehaalde koranverzen, verzet . Het Westen is begonnen
`whostartedit' en volgens de Koran moeten de moslims flan reageren . Azzam
heeft de dJ'ihad, geheel conform de tiJ'dgeest een internationaal > globalistisch
cachet gegeven . Waar al-Zawahiri zat to modderen in het EgYPtische moeras
en uxteindelik
J ze1fs een comPromis moest sluiten met de E ~'Ptische overheid
dichtbi'J
verleg de Azzam het vizier nasr de wereld als g eheel : niet de viand
J
maar de viJ'and om de hoek . Een nadere verkenning van het werk van Azzam

a

De verdedi9in9 van islamitische 9ebieden is de belan9rJi'kste pliclit voor de

sli m is op
o de eerste Plaats gebaseerd op traditie en niet uitsluitend op interPretatie van de Koran . Dat is verklaarbaar. VoorbiJ'gaan aan de grote islamitische rechtsgeleerden is immers nogal een staP en bovendien is de hadith
voorstander van straffen in het ondermaanse . Azzam heeft genoemd geschrift
voorgelegd aan de belangriJ'kste islamitische rechtsgeleerden uit Saoedi-Arabie SYrie en EgYPto en heeft hun goedkeuring ervoor gekregen . Daarmee verkreeg hiJ' belangriJ'ke steun . Er is enkel de dJ'ihad van de oorlog en zo gaat Azzam > en met hem Al aida de al oude ingeslagen weg in van de sirenga uitle g
van Koran en hadith zoals deze een aanvang had genomen in de eerste eeuwen
na de flood van de Profeet, die oP grond van de Koran-teksten alleen een veel
gematigder standPunt in zou nemen .
De ideo1gie
o
van A1 aida wordt met name via de virtuele wereld
. Heel vee1 J'onge moslims maken vandaag de dag gebruik van het
verPreid
s
imernet om hun meningen gevoelens en ideeen to delen met andere moslims ,
maar ook om kennis to nemen van de ideeen van Al aida . De Franse onderzoeker 0livier Roy
Y (2004) sPreekt in flit verband van een cYberislam waarin
gevasrliJ'ke fundamentalistische tendensen zitten . Het gevaar zit met name in
het bestaan van Yerimams
cb
die J'onge moslims met meningen oPzadelen die
niet gecontroleerd warden door de eigen omgeving van die moslims . Het is
vriJ'wel ondoenliJ'k om in het verband van flit artikel een overzicht to geven van
de diverse sites die er bestaan en de meningen die er verkondigd worden . Voor
informatie daarover wordt naar het werk van onderzoeker Martin
J de Konin g
van de Universiteit Leiden verwezen . De Koning 200$
mo

`In de reii~'e is geen dwang'
7n de discussie over afvalligheid, ongelovigen en godslastering sPeeft Koranvers 2 vers 256 een belangriJ'ke rol . Het vers luidt als volgt : `In de godsdienst is
een dwang' . De Pakistaanse rechtsgeleerde Rahman stelt in ziJ'n boek Punishment o Apostasy in Islam 1972 flat biJ' uitstek flit vers aangeeft hoezeer de
ment
islam ruirate geeft aan vriJ'heid van geweten . Volgens ziJ'n interPretatie is het
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ook zo dat geen enkele van de 20 verwiJ'zingen naar afvalligheid in de Koran
ste11en dat oop o
gdslastering en afvalligheid de doodstraf staat . Het hoeft geen
betoog dat de mening van Rahman in de islamitische wereld niet universeel
wordt gdeeld
e
. Integendeel . De geluiden voor een aardse en onmiddelli'keJ'ke behet sterkst gedeeld to worden
straffing van afvalligheid of godslastering liken
J
door de meeste moslims en dripgen ook het sterkste door in de media . Hoe zit
het dan met dat fameuze vers over de afwezigheid van dwang in de islam? De
strenge twintigste-eeuwse geleerde SaYYid Abul Alaa Maududi (1903-1979),
eveneens nit Pakistan afkomstig, streefde naar de vorming van een islamitische oemma een wereldgemeenschaP, en was in feite togen grenzen tussen islamitische landen . ZiJ'n interPretatie van Koran en soenna ziJ'n conservatief en hiJ' geeft dan ook een heel andere uitleg aan genoemd vers . In een oP
mtornet g
eoraniseetde
discussie htP
t : 1 www .answers.com met Maududi
g
begin maart dot Jaar we rd hem een aantal argumenten voor de voeten gegooid
fP afvalligheid . In de eerste Plaats wend gesteld
P leitten to
g en de doodstrao
dat er zoiets bestaat als vriJ "heid vane gweten, geheel in liJ'n met het genoemde
Koranvers . Vervogns
f e werd esteld
dat als mensen onder doodsbedreigin g
g
edwon
en
worden
tot
glo0f,
ziJ'
geen
oPrechte gelovigen worden . ZiJ' worden
g
eg
h YP
ocrieten en 00k 0op hYPrisie
oc
staan binnen de islam sirenge straffen. Je
gat . Verder, en dat is ongineel bevalt dan a1s het ware in een zeifggraven
e
dacht is het zo dat als alle religies de doodstraf op afvalligheid zetten er niemand meer van re lig'e
~ veranBert en dat er daardoor geen mensen meer zullen
overlo Pen naar de is1am . Maududi weerlegde de argumenten door op de eerste
Plaats to ste llen dat de islam niet zomaar een religie is waarnaar en waar J'e
maar vanaf kunt hPPn
o e en shoPPen zoals J'e wilt . Het is een way o lie en
past perfect binnen natuur en kosmos . De islam is de ware aard en natuur van
de mens en het is aan de mens om aan deze natuurliJ'ke neigingen toe to geven
en toe to treden tot de islam een vriJ'willig b esluit maar het is ook zo > vanuit
deze g edachte ge redeneerd, dat e r geen weg terng is . Niemand wordt tot de
islam gedwongen dat is de essentie van het vers . De deur staat open, maar
wee e rdoor nasr binnenkomt kan niet meer terng . 4P deze manier kriJ' het
vers een vo11edig a ndere, veel engere, betekenis . Het artikel op de internetsite
maakt ton slotte melding van hot bestaan van 200 .000 afvalli gena alleen al in
resenteert
Groot-Brittannie a en
P een
Jlist van beroemde aPostaten waar vanzeifPrekend
vo0rmalig VVD Politica AYaan Hirsi Aui en rechtsgeleerde Afshin
s
Elian op staan maar waar ook Barack Hoessein 4bama op staat .
Nawoord
De islam kept ook heel andere verdedigers, zoals de AlgeriJ'nse geleerde Mohammed Arkoun > die een humanistische Islam voorstaat• de Zwitserse geleerdo thans
m m asthooleraar,
g
g Tank Ramadan die een globalistische rslam voorstaat Rotterdam
die moslims helPt het continent van het Avondland op to
bouwen . Volgens Ramadan ziJ'n moslims in EuroPa en moslim en EuroPeaan.
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En wat to denken van de S Yrische filosoof Sadiq Jalaal al Aim die een verlichte
Islam voorstaat .
Daarnaast ziJ'n er yrouweliJ'ke denkers en wetenschaPPers als de
Marokkaanse Fatima Mernissi en de EGYPtische Nawaal Saadawi die terecht >
w1Jzen oop de Kora nteksten zoals ze ziJ'n, in veel gevallen oneindig veel vrouwvnende 1iJ"ker dan de conservatieve uitleg van de oulama . Het ziJ'n teksten die
wiJ"zen op de ontwikkeling en emanciPatie van de moslimvrouw . Het valt to
hPn
o edat deze Positieve geluden, en dat geldt flu al zeker voor het werk van
Tank Ramadan oPgePikt gaan worden door de musliras-in-the-street en hun
autochtone buren . Het zal de Islam in EuroPa alleen maar goed doen want het
o e duideliJ'k ziJ'n dat het betoog van ongeloof en geloofsafval met name de
mg
heersende `zware variant' alleen maar tot rancune en bitterheid leidt .
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Eros & Ethiek
Toes araa door ra

iJj n E isa Ka~'ref

illustratie : Ray Jones
Een refs door de 9eschiedenis van hetJ'odendom leert al snel dot er weini9
ruimte lJi'kt to zJi'n voor een Joodse queer-identiteit . RabbJ i'n Elisa KlaPheck
onderzoekt in haar toesPrack de 9eschiedenis van het wantrouwen to9enover man-manrelaties en licht dit toe aan de hand van reli9ieuze teksten en
loso sche verhandelin9en over seksualiteit en heili9heid . Stoat een queeridentiteit de ontmoetin9 tussen God en de mens in de we9, o biedt hetJ'odendow wel de9elJ i'k ruimte voor het doorbreken van gender-9renzen?

Veel J'oden reageren ronduit afkeurend op de vraag of er zoiets kan bestaan
als een queer-identiteit in het J'odendom . De Tora' en de rabbiJ'nse literatuur~
liken
inderdaad de traditionele rollen voor man en vrouw to bevestigen . Een
J
van de voornaamste geboden, al in bet begin van de BiJ'bel, luidt P roe oerevoe :
`Goat heen en vermenigvuldi u' . Het legt ons mensen de task op kinderen
to Produceren . Traditionele argumentatie ontleent hieruit duideliJ'ke definities
over wat natuurliJ'k gezien manneliJ'k en vrouweliJ'k zou moeten ziJ'n en wat
voor een erotisehe cultuur toegestaan is gezien het aanzet tot voortPlanting, en
wat verboden is omdat het alleen aanzet tot frivoliteit en losbandigheid .
De Pentateuch of wel de Vijf Boeken llozes
onder'rahhijnse literatuur' verstaat men de geschriflen die in opvolging van de Hebreeuwse Bijbel de joodsc traditie hehhen geschapen, met name de Talmoed . Hij ontstond tussen de tweede ceuw voor de christelijke tijdrekening tat
aan ca . de zesde ceuw. In bet volgendc effect ik vooral uit de Babvlonischc Talmoed (afgekort BT) .
t.
2.

Er moet echter oP ge merkt worden dat de Plicht o m zich voort to Planten bevolen is aan Adam (Gen . x .28 die noch Israeliet
"
noch J'ood was maar de behchamlng van de me ns as zodani g . Do vroe ge Israelitische geschiedenis eiste
van de v o0rmoeders Sara, Rebekka o f Rachel just niet het hebben van een
Jers . De
g root asnt al lunderen . Kenmerkend daarvoor zin
J hun la ge geboorteci'f
BzJ be1 beshrr
c Jft met krttische onde rinon de weinig succesvolle Pogingen om
hun vruchtbaarhed~ to ver groten . BhJkbaar was volgens de Hebreeuwse Bi'bel
J
kwallteit belangriJker dan kwantiteit . De kwaliteit mat zich aan het 'Juiste Paradima
lnhouden en ethlek . Het baren van slechts een kind maar
g van reh ieuze
g
welz wa n ger worden b mnen het Ju iste Paradigma kon meer continulteit waarM
heldinnen
burgen dan bet bare n van veel kmderen ten alle koste . Van Bi'belse
J
zoals de Profetessen Debora en Hulda die net alleen veel deden voor de continuitelt van bet bes taan van bun yolk maar die eveneens manneli'kJe eigenschappen toonden als het voeren van oorlog of het lntrede n voor een reform
van de Tora ziJn geen nakomelmgen bekend . Toch wend Debora een `moeder
of
tltel was . Haar 'baby' was de politick van
m Israel'g enoemd - wat een pitieke
hasr stam . .Proe oereuoe liJkt dus een relatief gebod to z iJ'n wanneer men bet
als zuiver biologisch opvat .
Maa r d it beantwoordt no g net de yraag of een Positieve J'oodse Positie bmnen het hedendaags gender-debat in bet al gemeen, en eenJ'oodse queero
is. Als een Patriarchaa1-heteroseksuele culidentiteit m het biJzonde r, mgehJk
dan zou dit
tuur van e ros mderdaad de emge optic is die het Jodendo m iedt
b
b etekenen dat eon grote groeP Joden 1n westerse samen1evin gen gedeelteli'k
J of
' Nederland , EuroPa en de
g eheel ve rvreemd zou ziJn van hetJ odendom dit is in
Verenigde Staten al feitehJk bet geva1 . De vervreemding is vaak niet eens een
bewuste keu ze en 1s zeker niot boPerkt tot dieg enen die zichzelf omschri'ven
J
als z~Jnde voorb~ J de grenzen van de heteroseksuele identiteit' maar komt ook
voor bie
J v el heteroseksuele Joden~ die zich net zo ongemakkeliJ'k voe en ten
0
oud e gender-waarden die
aanzien van so mm1 ge door het Jodendom pgelegde
botsen met bet moderne individualisme .
MiJn overtulggm en zelfs de reden dat ik rabbiJ'n ben gewor en is
dat de Tora en de rabbiJnse l~teratuu r, dus hetJ'oods monotheisme, geen vaste
onveranderlike
J oude rweise en heteroseksuele samonl evin g beschJri'ft, maar
eerder een dYnamiek van emanciPatie ontvouwt het is de dynamiek van een
bevriJ dende God . Deze d Ynam iek kan zich in elke samenleving ontvouwen en
n~euwe oo gpunten to voorschiJn b rengen zoals een gender- eat vanuit een
Joods P ers Pectlef, femmisme vanuit een Joodse basis en zelfs een queer-identiteit vanuit een J'oodse achtergrond.
Laten we een voorbeeld uit de Tora bekiJken . Twee millennia voorafg aand aan de hedendasg seP ostmoderne ' of deconstructieve' gender-debatten
weldden de rabbiJnen a1 uit over een beeld van eros, d at verbazin~ekkend is
door het sek sooverschJr~ dend betoog . Hun debat gaat over twee beschriJ'vingen
m de B1Jbel van de keroebi m de gouden engelen die in het kodasJ' hakodai g ste in de Tem Pel van Jeruza em .
siem
stonden, het centrale Allerheil
J

∎

t

I

45

We vinden twee beschrzJving en van hen : een in het boek Exodus de ander
m het tweede boek va n de Kronieken . Beide beschriJ'vingen verschillen echter
m een
' ' o Pmerkeh kJ detail . Exodus bes chriJ'ft hoe de artiest Betsalel ze heeft
gebouwd . Er staat m Exodus dat de keroebim hun gezichten naar elkaar toe
raaien :
En de vleugels van de cherubim waren daarboven gesPreid zodat ze zich beschermend over de verzoeningsPlaat uitstrekten, en hun gezichten keken elkaar aan,
richting verzoeningsPlaat waren hun gezichten. (Ex. 37, 9)

In Kronieken wordt echtor gezegd dat ziJ' hun gezichten van elkaar wegdraaien
en de grote zas1 inkiJ'ken, nameliJ'k : `samen hadden hun vleugels dus een spanw~J dte van twintig el . Ze stonden rechtoP, met hun gezichten naar de grote
zaal' . 2 . Kron. 3,13) Vog
l ens het ene bericht keken ze elkaar aan, volgens het
andere keken ze Julst van e lkasrwewgg .. Hoe kunnen de beschriJ'vingen van zo'n
ri k object m de TemP1
e oP z0'n belanlariJ'k punt verschillen?
~J
Vol gens de rabbiJ"nen veranderde de houding van de keroebim cone e de morele staat van het yolk Israel . De rabtmu . De bewe h1nla weersPig1de
biJ'nen verklaarden dit in de Talmoed:
Hoe stonden ze? R. Jochanan en R . Eleazar disPuteerden hierover . Het ene bericht zei : hun gezichten ziJ'n naar elkaar toegedraaid, het andere zei : hun gezichten kiJ'ken naar de grote zaal. ( . . .) Dit is geen togenstriJ'digheid . Het ene gold als
de Israelieten Gods wil uitvoerden het andere r als de Israelieten Gods wil niet
uitvoerden. (BT Bava Batra 99a)

Wanneer het een oede eriode
was, dus wanneer men zich hield aan de wetP
ten van hefdesociale
~
verantwoordeli'kheid rechtvaardi heid en heili heid
zouden de keroebzm elkaar asnkiJ'ken . Wanneer het een slechte Periode was
en wanneer machts ellet
Jes~ intries
P
g en onrecht het sociale gedrag bePaalden r
zouden de keroebzm van elkasr we gkiJ'ken . De rabbijnen gingen echter een
sta P verder : m hele goede P e riodes zouden de keroebim elkaar erotisch en zelfs
seksueel omhelzen `zoals biJ ' de liefde tussen man en vrouw' .
Met dot verb1uffende beeld verbonden de rabbijnen eros met de algemene sociale situatie . In de graad van toenadering die de keroebim elkaar
toonden spie glde
e zich het sPiritueel en moreel, sociaal en zelfs Politiek gedra van de bevolkm . Foucault heeft in History oSexuali edemonstreerd
dat onder elke samenleving een begrP
i van eros li gt . Dit begriP bePaalt niet
alleen het seksueel gedrag, maar heeft ook invloed oP alle relaties van de leden
binnen een samenlevlng en, zoals Foucau1t o P meesterli'kJe wJi'ze aan het licht
~
of power' . We zien dat Talmoedische
bracht~P roduceert het een `d1's os'tive
rabbijnen dit al begreP~
en want Prabi ziJ' gebruikten het beeld van de keroebim om
een algemene Plitiek-sociale
o
situatie uit to drukken door die to verbinden met
een bg P van eros . Een Jo0 dse samenleving, die leeft met sociale en ethische e rr waarden wordt weerPie
sPgeld door de twee keroebim die elkaar erotisch
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omhe1zen. Deze eros iso op~ een enkele manier banaal : het is heilig en heeft
ziJ'n Plaats in het kodasJ ' hakodasJ'iem, het centrale Allerheiligstea Gods eigen
verbliJ' laats . De rabbiJ'nen warm zich wel bewust van bet felt dat dit beeld
buitenstaanders zou Provoceren ; vooral mensen uit culturen waarin seks enkel
als lichameliJ'ke lust werd beschouwd of waarin erotische associatie met Pornografie werd geliJ'kgesteld . De Talmoed vertelt ons :
Toen de Israelieten voor de Pelgrimfeesten naar Jeruzalem kwamen heeft men
voor hen het behang voor het Allerheiligste verwiJ'derd en hen de keroebim laten zien, hun lichamen warm in een erotische omhelzing . Men zei tegen hen
`KiJ'k, J'ullie ziJ'n geliefd door God net zo als in de liefde tussen man en vrouw .'
Toen de heidenen de TemPel binnen kwamen reageerden ze gechoqueerd op wat
ze zagen en droegen de keroebim in hun erotische omstrengelfing naar buiten . Ze
tolden hen rond en scholden in verontwaardiging dat de Israelieten, `wiens zegen
een ze en en wiens vloek een vloek is' zich met dit snort din en bezi hielden .
BT Joma 54a/b)
Het felt dat de rabbiJ'nen bet beeld van de keroebim gebruikten om eros met
sociale ethiek te verbinden bevat verschillende asPecten die tot nadenken aanzetten.
i . Keroebim ziJ'n noch manneliJ'k nosh vrouweliJ'k . Ze ziJ'n engelen en hebben geen lae slacht. Het erotische en zelfs seksuele beeld van hen grondt in een sPiritueel begriP van
hun wezen . Dit sPiritueel belariP is weliswaar niet on siek . Maar het is wel geslachtsloos .
Door middel van dit begriP worden voorstellingen mageliJ'k over andere erotische ervaringen dan alleen de lichameliJ'ke seks tussen man en vrouw . In de hierboven genoemde
citaten is dat de liefde tussen God en het yolk I Israel die bliJ'kbaar dezelfde erotische
intensiteit kan bevatten als de seks tussen vrouw en man . De rabbiJ'nen wisten in de Talcooed zelfs nog van een grotere variatie van erotische gevoelens . In BT Bava Batra 99 a
biJ'voorbeeld, refereert het erotische beeld van de keroebim ook naar de Pedagagische
eros tussen onderwiJ'zer en leerling .
sieke wereld en het bereik van transcendentie, tussen de
sfeer van de sterfeliJ'kheid en de sfeer van de eeuwigheld in . We kennen de keroebim
sedert het verhaal van de verdriJ'ving van Adam en Eva nit het ParadiJ's van het eeuwige
leven, de Gun Eden. Ze bewaken met hun brandende zwaarden de ingang van de Gan
Eden (Gen . 3 :z4zoals
ze ook in het kodasJ' hakodasJ'iem op een punt van overgan g
),
verschiJ'nen. Het is een ontmoetingsPlaats tussen Gods alomvattende aanwezigheld de
sJ'echiena, en de menseliJ'ke aanbidding. De voorgestelde eros van de keroebim kenmerkt
echter niet alleen de dremPel van een ontmoeting > tussen de mens en God, tussen het
sterfeliJ'ke leven en de onsterfeliJ'kheid van God, maar kenmerkt oak de mageliJ'kheid
boven het sieke uit to stiJla' en door het besef van transcendentie .
z . Keroebim staan tussen de

3Het wezen van de keroebim is ethisch, en daarom togeliJ'kertiJ'd ambigu . `Moraal' is de
codex van wetten en normen die het edra van de mensen bestemt . In de ethiek bestaat
de paradox dat het goede slecht kan ziJ'n en het slechte goed - en de mens is continu gevergd om, in een dubbel aandoende situatie, zo to kiezen dat het goede de bovenhand
bliJ'ft voeren. Zo is oak het wezen van de keroebim niet noodzakeliJ'k alleen Positief.

Profeet Ezechiel die de keroebim in ziJ'n visioenen zag, verwoordde bun inherente
negatieve asPecten : `Je was onberisPeliJ'k in alles wat J'e deed, vanaf de dag dat J'e was
geschaPen tot bet moment dat vergriJ'Pende overmoed vat op J'e kreeg' . (Ez. 28 :15)}
ens Ezechiels verslag karakteriseren ook kenmerken als machtsmisbruik, arrogantie en
geweld de keroebim, kenmerken die eveneens t3'Perend ziJ'n voor bet seksleven van veel
mensen. Door deze onbilliJ'kheden werden de keroebim weggeJ'aagd uit de Gun Eden en
mochten ziJ' enkel de dremPel van de ingang bewaken . Het beeld van de keroebim bevat
dus een ethische ambiguIteit : ze ziJ'n goed en slecht • niet goed o slecht, maar goed dat
kan veranderen in slecht en om ekeerd .
De hedendaa se ethische uitda in
misschien de on inele staat van bet
menseliJ'k bestaan als zodanig, is de ervaring van ambiguiteit - dat bet goede
slecht kan ziJ'n, en andersom - dat er geen duideliJ'k ongineel zwart of wit is
J'a of nee - dat goed en slecht elkaar doordringen, ook in J'ezelf, en dat bet een
uitdaging bliJ'ft een goede beslissing to nemen . Het leven is op elk gegeven
moment verwarrend . Om biJ' bet onderwerP van deze Shabbaton to bliJ'ven :
aan de ene kant leven wiJ' in een wereld met steeds meer commercialiserin g
van seks Prostitutie en blanke slaverniJ', open en verborgen Pornografie • aan
de andere kant genieten wiJ' nieuwe vriJ'heden, een groeiende vervaging van
gender-grenzen, creatieve seksuele zelfexPressie en vriJ'heid van seksuele identteit . Misschien gaan beide kanten samen : als J'e de ene kant uitroeit, roei J'e de
andere ook uit. WiJ' moeten dus de verwarring doorstaan en leren kiezen leren
een ethische keuze to maken voor bet oede leren to kiezen tussen de verwarrende oPties op bet gebied van van gender en seksualiteit .
Dit bren ons tot een ander inzicht van eros en seks dan bet biologische 1;ebod om been to gaan en to vermenigvuldigen . Dit andere inzicht is even
oud als Proe oerevoe , maar in togenstelling tot dit gebod is bet onlosmakeli'kJ'k
verbonden met de onginele ethische uitdaging : de `kennis van goed en slecht' .
Lada
o .l'edi'a, `kennen', is de Hebreeuwse uitdrukking voor bet hebben
van seks . Adam `kende' Gen . 4,1) ziJ'n vrouw, nadat ze beiden hadden gegeten
van de `boom van kennis van oed en slecht' . ets hada'at toy vara Gen . 2
0Pvallend is de literaire besluiteloosheid met betrekking tot bet seksuele aspect dat inherent is aan bet verhaal van Eva en Adam wanneer ziJ ' van de verboden boom eten . Het wordt niet in
sieke of biologische termen genoemd .
Of Adam en Eva seksuele gemeenschaP hadden na bet eten van de `boom van
kennis' of dat ze een eerste filosofische verhandeling over de essentie van goed
en slecht schreven wordt niet verteld . Maar bet is duideliJ'k dat bet gevolg van
bet eten van de boom evengoed de kennis is over goed en slecht } als de kennis
over seks .
Het is Preties deze sfeer van ambiguiteit, waarin de onginele ethische
verwarring is laeworteld en waarin wiJ' vandaag de dag een J'oods standPunt
wat betreft eros seks en gender moeten leren formuleren . Het leven van heteroseksuele koPPels kan een hel van leugens ziJ'n a en bet leven van homoseksuele geliefden een hemel van waarheid . En toch vormt dit geen regel . Goed en
slecht verschiJ'nen op hetzelfde moment . Het is aan ons criteria to vinden om
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voor `bet goede' to kiezen en bet als een rotere dimensie to kronen d at, tonminste tiJ'deliJ'k, zwaarder zal wegen dan `bet slechte' .
TerwiJ'1 een `moraal' een vaste verzameling normen en gebruiken is,
die slechts geringe ruimte geeft voor individuele keuzes vooronderstelt `ethiek'
de beschreven ambigue realiteit van goed en s1echt . AlsJ 'oden leven wiJ' met een
Paar vaste ideeen over de halacha, bet complex van de J'oodse wetten . Helaas
wordt de halacha to vaak verkeerd geinterPreteerd als slechts een vaste moraal
van wat toegestaan is en wat niet . Deze kortzichtige oPvatting doet geen recht
aan de ethische ambivalentie as ziJ'nde de onginele staat van bet menseliJ'k
bestaan . De oude rabbiJ'nen waren zich echter goed bewest van bet ethisch
aspect in bun halachische debatten . Ze constateerden dat bet slechte laoed
kan ziJ'n en dat de mens zich niet zou voortPlanten zonder deJ'etser hara -- de
`slechte drift' . R . SJ'muel ben Nachman wees era P

Inderdaad, bet [de schePPing van de mens was "heel goed", dit [bet gaat om bet
in de Tora-vers schiJ'nbaar overbodige woordJ'e "heel" voor `goed' bedoelt deJ'etser hare, de "slechte drift" . Kan de slechte drift goed ziJ'n? 0 J'a! Want zonder de
slechte drift zou niemand een huffs bouwen een vrouw trouwen kinderen maken
of taken doen. MisJ'na Brachot 9 5, BeresJiet Raba 97)
De rabbiJ'nen erkenden dus dat elke realiteit tweesniJ'dend is . Een
ethische oPvattinla over hedendaagse seksuele vriJ'heden kan eveneens niet een
duideliJ'k J'a of nee ziJ'n . Een moraal zou dat wel doen a maar zou de deuren
naar bet ethisch debat sluiten . Een ethische aanPak moet echter de onginele
menseliJ'ke ambiguiteit erkennen en criteria ontwikkelen die de mens helPen
een keuze to maken en pas van daaruit een moraal afleiden . Pro of contra
sociale ontwikkelingen to ziJ'n helPt niet verder, wel helPt bet om binnen die
ontwikkelingen zelf criteria to vinden die J'oden helPen to onderscheiden in de
samenleving waarin ziJ' zich begeven en, zonder bet geheel to verketteren voor
bet oede to kiezen .
Terug naar de keroebim in de TemPel . Ondanks dat ze erotisch en
zelfs seksueel kunnen verschiJ'nen is geen van hen beschreven als man of
vrouw . Ze ziJ'n genderloos - we mogen hen als sYmboot met onze voorstellingen vullen . Ik geloof dat bet bier kan ziJ'n - bier, in bet Allerheiligste, o P
de dremPel van de ontmoeting tussen mens en God - dat wiJ' de basis vinden
waaroP we criteria kunnen ontwikkelen over hoe we, binnen de hedendaagse
variatie van seksuele identiteit en seksuele zelfexPressie voor homoseksualiteit
en heteroseksualiteit en voor alles wat niet onder die termen valt, J 'oodse criteria kunnen onderscheiden voor een cultuur van eros waarin eros ook verbonden is aan ethiek.
Wat is nu een J'oods criterium? Het voornaamste criterium voor de
J'oodse traditie is `beiliging' -- kedoesJ'a . Heililainla houdt in een onderscheid to
maken tussen bet gewiJ'de en bet profane . Het betekent bet gewiJ'de towel in
een hohere sfeer to verheffen als bet met een actief werkende kracht naar bet
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geleefde leven terng #e voeren . Alle J'oodse wetten ziJ'n eroP gericht het leven te
heiligen - met name dat van de mens . Het gebod in de Tora luidt : `Jullie zullen
heilig ziJ'n, omdat ik, de Eeuwige, J'e God, heilig ben' . Lev .19 :2) Oorsprong van
alle heiligheid is zodanig God . In het heiligen li de mgeliJ'kheid
o
van ontmoeting tussen mens en God . Deze ontmoeting maak# het voor de mens mogeliJ'k
de menseliJ'ke sferen van s#erfeliJ'kheid to koPPelen aan de goddeliJ'ke sferen
van eeuwigheid . Deze koPPelfing, die de grenzen van het enkele individu to
boven gaa# en het bePerkte ziJ'n van de mens verbind# met he# eeuwige i geeft
een gevoel van sJ'Iemoet, oftwel `heelheid' . Het individu verkriJ'g t geen heiligheid binnen ziJ'n eigen bePerkingen masr in de con nec#ie met gets meer . De
`connectie' komt tot stand door bet heiligen. Het `meer' is de goddeliJ'ke werkingskracht die he# s#erfeliJ'ke leven binnen treedt .
Zo verkriJ ' God door middel van menseliJ'ke heiliging ee n actiev e
werkingskrach# in de hedendaagse ambigue werkeliJ'kheid en on#stoat er een
kans op veranderinh, verbetering en heling . Het J'oodse Principe van heiligen
ontvouwt zich binnen de wereld. Dit geld# ook op bet gebied van seksualiteit .
`De wereld' ziJ'n de andere mensen met wie J'oden he# leven delen dus ook de
partners . De enige J'oodse manier om heiligheid `in de wereld' to bereiken is
in een context van menseliJ'ke relaties . De connectie met God richt zich uiteindeliJ'k dus op onze relaties met andere mensen .
Als eros heilig kan ziJ'n moet diens heiligheid een resul#aa# ziJ'n van
deze dYnamiek, de ontmoeting met God, uigvoerd
t in de e
relates met e
ander
mensen. Zulke relaties leiden bovendien tot de crea#ie van jets omva#tenders
nameliJ'k gemeenschaP en daarom `identitoit' . Identitoit staat voor de ethische keuzes en de daarvan ofgeleide moraal die J'oden met olkasr delen . Al s
deze keuzes `goed' ziJ'n geven ze de kans voor `heelheid' - vo0r volledigheid en
comPleetheid . Een `goede' eros leidt tot heelheid van de individue1e mens en
verwiJ'st togeliJ'kertiJ'd naar ziJ'n gemeenschaP met anderen - dit versterkt du s
de J'oodse identiteit als di# tussen J'oden onderling gebeurt . `Goed' werkt ten
gunste van Klan Yisrael - `bet yolk Israel in ziJ'n geheel' .
De togenhanger van het heiligen, volgens J'oods begriP, is de auoda
zara het uitoefenen van ontvreemdende culten en bet aanbidden van ontvreemdende goden, wat leidt tot de oPheffing van J'e eigen Zelf in bet evenbeeld van God en van J'ezelf een slaaf maakt . Hier aangekomen wil ik iets zeggen over bet vers in de Tora, dat meestal gezien wordt als een #otale J'oodse
afwiJ'zing van homoseksualiteit : 'Wie met een man li zoa1s met een yrouw,
begaat een gruweldaad. Beiden m oetentor doodgebrachtworden' . Lev . 20 :13)
Deze woorden in bet boek Leviticus doen veel J'oodse homo's PiJ'n . Ik wil deze
PiJ'n nie# door aPologetische betogen negeren of ontkennen . Toch heb ik een
suggestie : bet lezen van bet vers in de context van bet gehele hoofdstuk kan
een ander licht op dit vers doen schiJ'nen, da# zich minder focustoop `de man
die met een man ljg#' maar meer op `zoals met een vrouw' . Hoofdstuk 20 van
bet boek Leviticus somt verschill ende soarten van auoda zara van beidense
culten en ofgodendienst op . He# begint met bet verbod op het offeren van een

50

t

'

•∎

t

t

van J'e kinderen voor de Moloch . Er is een interPretatie waarna met de twee
mannen geen homoliefde wordt bedoeld, maar seksuele PraktiJ'ken in andere
heidense culten . Maar dat is niet de argumentatieve richting die ik in wil
slaan. Ik stel voor, het vers met de Griekse literatuur over homoseksualiteit to
vergeliJ'ken, voor zover ik dit aan de hand van Foucaults History o Sexuality
kan beoordelen . 4P die manier wordt bet vers herinterPreteerbaar en verschuift ziJ'n boodschaP . Het gsat dan niet om het verbod van homoseksualiteit
maar om bet verbod van vernedering .
Volgens Foucault interPreteerden de Grieken homo-erotische en homoseksuele relaties binnen een earadigma van dominantie en ondergeschiktheid . De man die Penetreert is de dominants, degens die gePenetreerd wordt
de ondergeschikte, net zoals vrouwen en slaven ondergeschikt ziJ'n . TerwiJ'l
de ondergeschiktheid van vrouwen en slaven op seksueel gebied geen ethisch
conflict veroorzaakte voor Griekse auteurs maar tot de vanzelfsPrekende sodale hierarchic behoorde veroorzaakte de ondergeschiktheid van andere `vriJ'e
mannen' wel een ethisch conflict . Interessant genoeg leek de Griekse literatuur
formuleringen to gebruiken die vergeliJ'kbaar ziJ'n met die van de Tora wanneer ze baar ambivalentie toonde ten oPzichte van een man die een andere
man seksueel vernederde door hem `zoals een vrouw' to behandelen . Het ethische conflict van de Grieken ging erom dat een `vriJ'e' man een andere `vriJ'e'
man biJ' het beoefenen van seks niet tot een vrouw mocht degraderen .
In togenstelling tot de Griekse literatuur biedt de Talmoed weinig informatie over de kwestie van homoseksualiteit . BT Sanhedrin 53ff herhaalt
slechts zonder verdere toelichting of Precisering het genoemde vers en debatteert over de straffen maar vertelt een verhalen zoals elders
isch voor de
Talmoed is . De rabbiJ'nen bieden g een concrete voorbeelden •~ er bestaan geen
legendes over dit thema . Dit is eigenaardig, want in de tiJ'd van de MisJ'na3
waren `hellenistische' J'oden - J'oden die de Griekse cultuur aanhingen --concurrentie voor de rabbiJ'nen . De Talmoed veroordeelt hun assimilatie aan de
Griekse cultuur a onder andere bet lezen van Griekse filosofie en de vieringen
van sieke esthetics met name het naakt sPorten . Het is nog eigenaardiger
gezien hut grote aantal Talmoedische debatten over vrouweliJ'ke seksualiteit
samen met veel beeldende verhalen .
De afwezigheid van concrete voorbeelden van homoseksueel gedra g
in de Talmoed heeft geleid tot de aanname dat homoseksualiteit onbekend was
in de J'oodse samenleving. Misschien kwam seks tussen mannen inderdaad
zelden voor . Homo-erotische aantrekkingskracht was echter niet onbekend bi'J
de rabbiJ'nen . De door R. Jochanan gePrezen aantrekkeliJ'ke schoonheid van
ziJ'n studievriend ResJ' LakiesJ' en hun beroemde gemeenschaPPeliJ'ke bad is
een duideliJ'k voorbeeld. BT Bava Metsia S4a
Door de hele Talmoed heen laten de rabbiJ'nen togeliJ'kertiJ'd een
duideliJ'ke ongemakkeliJ'kheid zien met betrekking tot de ondergeschikte status
van vrouwen . Dit most ook wel want als de rode draad van de J'oodse traditie
de heili in van bet leven is doet zich van het begin of aan ook de vraa naar
3 . De oudste laag van de Talmoed

de rotegriteit, de heelheid van de vrouwen voor . Als gevolg hiervan worstelden
de rabbiJ'nen met de wetten van de Tora en de taenmalig Patriarcha1e or de
de .
Menige rabbiJ'nen roterPreteerden de wetten rechtstreeks ten gunste van de
vrouwen zodat ze zelfstandige rechtssubJ'ecten werden met een eigen J'uridiM
sche rotegriteit en individuele rechten . Dit is het Principe van bevriJ'ding, van
emanciPatie, dat inherent is aan de J'oodse traditie en zich in elke maatschaPPeliJ'ke realiteit oPnieuw en op heel verschillende manieren ontvouwt .
In deze context horen oak de wetten van TB Jevamot 24b, die een
man verbieden met ziJ'n vrouweliJ'ke slaaf to trouwen oftewel een vrouw die

een fundamentele ondergeschikte status heeft . MiJ'n suMestie is daarom dat

`zoals met een vrouw' door de Talmoedische rabbiJ'nen al wend belarePen in het
kader van de ethische uitdaging - als een verbod op het vernederen van een
man door hem door middel van seks tot een vrouw to degraderen, omdat deze
status al op het sPel stond . Niet de seks als zodanig, maar de ethische bedreiging, de auoda zara als het togengestelde van `heiliging'= de toewiJ'zing van een
man naar een ondergeschiktheid, die de J'oodse traditie J'uist wilde overwinnen is het keeP
l unt van het vers in Leviticus . Met andere woorden, `zoals met
een vrouw' in het Griekse Paradigma van dominantie en ondergeschiktheid ,
is volgends J'oodse normen een misdaad. Echter, `zoa1s met een yrouw' in h et
J'oodse Paradigma van heiliging en de keroebim drukt het de relatie tussen God
en het yolk Israel uit . Homoseksualiteita evenals alle andere fenomenen in
de hedendaagse samenleving, kan net zo slecht en slasfmakend ziJ'n al s dat
het momenten van heiligende ontmoeting mogeliJ'k maakt en dus goed is . D e
rabbiJ'nen zagen de erotische verstrengelde keroebim als een beeld van liefde
tussen God en Israel . Niet voor niets zien religieuze J'oden de relatie van h et
yolk Israel met God als die van de bruid of de vrouweliJ'ke minnaar van God .
SJ'ier hasJ'iriem, het Hooglied, is op deze wiJ'ze geinterPreteerd . En wanneer
de J'oodse man `s ochtends de to Ilin de gebedsriemen, om ziJ'n arm en hoofd
bindt zegt hiJ', God citerend :
Ik verloofJ'e met MiJ' voor altiJ'd.
Ik verloofJ'e met MiJ' in recht en wet in liefde en erbarmen .
Ik verloofJ'e met MiJ' in trouw, en J'e zult de Eeuwige kennen.
(Hosea 2 :21-22)

Behalve hun erotische toon is de hrammatica van deze zinnen in de vxouwelike
vorm - vooral het laatste : `En J'e zult de Eeuwige kennen' . 0Pvallend is
J
eveneens hoe sterk deze erotische taal verbonden is met ethiek : `Ik verloofJ'e
met MiJ' in recht en wet . . .' .

DerlaeliJ'ke voorbeelden laten zien dat de J'oodse traditie beelden en
metaforen biedt die mannen de kans geven zichzelf to ervaren in hun vrouwe-

liJ'kheid. Maar ook omgekeerd . De Talmoed biedt voorbeelden waarin vrouwen manneliJ'k ziJ'n . Het seksuele initiatief to nemen wordt door de rabbiJ'nen

gezien als een manneliJ'ke karaktereigenschaP . De Talmoed moedigt de vrouwen echter aan zich dit vermogen eigen to maken . Seks en zelfs het orgasme
worden als een vrouweliJ'k recht gedefinieerd seksueel geweld door mannen
tegen vrouwen wordt verboden . zie BT Eroevin looa b Vrouwen die hun erotische verlangens durven to uiten weliswaar alleen binnen het huweliJ'k en
die het seksuele initiatief nemen, PriJ'st de Talmoed : `Ze zullen kinderen van
ongekende kwaliteit hebben, die niet eens de generatie van Mozes kende' . BT
Eroevin ioob
Uit dit alles concludeer ik dat de J'oodse traditie genoeg houvast biedt
om een hedendaagse J'oodse identiteit to ontwikkelen, die de Patriarchale orde
to boven gaat en de stereotype heteroseksuele gender-grenzen overwint . Dit
betekent weliswaar niet dat `alles mag' . De richtliJ'n bliJ'ft bet heiligen de ontmoeting tussen mens en God, die een actieve werkinlaskracht in bet geleefde
leven ontvouwt . 4f dit onder homo's of hetero's onder queers o normalo's
gebeurt a maakt niet uit, zolang de keroebim elkaar weer omhelzen.
Vertaald en bewerkt door Kilo van der Starre
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Gaan naar een land waar je de taal niet kent
Dichter en decaan Wiljan van den Akker over de noodzaak van poezie en wetenschap

• Interview door Jaap Faber en No Nieuwenhuis

ford : Vincent ?v.k'ntz1
WiJ
l'an van den Akker 1954 studeerde in de J'aren zeventi9 Nederlands in
Utrecht en Promoveerde in 1985 oP Een dichter schreit niet . AsPecten van
M . NiJ'hoffs versexterne Poetica, een onderzoek naar Nlartinus NJi 'ho . Doornaast Publiceerde Van den Akker reel artikelen over Njho en andere dichtens . In r987wend hiJ' hoo9leraar moderne Nederiandse letterkunde . HJ
i' deed
reel onderzoek semen met zUn
J Gronin9se cone .9a -hoo9leraar Gillis DorleJi'n .
De laatsteJ'aren was hJ i' vooral ache oP bestuurldk
i'
J 9ebied . Sinds 2006 is hJ
decaan van de aculteit Geesteswetenschappen in Utrecht .
In 2008 kwam ziJ'n eerste dichtbundel uit De a stand waarvoor hiJ' de C . Buddingh'-PriJ's ontving . WilJ'an van den Akker is getrouwd met archeoloog en
dichteres Esther Jansma met wie hiJ' gedichten van Marc Strand vertaalde
onder de titel : Gedichten eten . JaaP Faber en No Nieuwenhuis sPraken met
hem in ziJ'n studeerkamer op een eeuwenoude zolder in de Utrechtse binnenstall .

Allereerst natuurlJ
i'k 9 e eliciteerd met het winnen van de Bu ddm 9h '-p rJi s .
Hoe was dat?

Verrassend . Gillis DorleiJ'n, red) had met een groeP studenten vanuit literairsociologisch PersPectief naar de PriJ's gekeken . Ze hadden geen van de bundels
gelezen, maar wel een aantal sociologische parameters ingevuld . Ik scoorde
daarbiJ' het laagst, had de kleinste kans om to winnen . Want : leeftiJ'd to oud
en ik had toch teveel aan de andere kant van de tafel gezeten als neerlandicus
en modern letterkundige die zich met Poezie bezighoudt . Dat werkt tegno J'e in
de m odellen . lk heb ook niet uoorheP ubliceerd •~ meestal Publiceer J'e eerst J'e
laedichten in tiJ'dschriften en dan word J'e misschien 1ang zasmasn toe ~alaton.
lk had dus alles tegen . Maar ook zonder dit alles : ik was heel erg b liJ' verrast .
a

HebJ'e de andere 9enomineerde bundels ook 9elezen?
Ja ik dacht dat Edwin Fagel de meeste kans zou maken . Van Adrichem vond ik
trouwens ook best oed . Toen ik die reactie van Arie van den Berg las waarin
hiJ' schriJ'ft dat de Buddingh'-PriJ's eigenliJ'k een aantal J'aar niet uitgereikt had
moeten worden dacht ik wel : wat een onzin. Dat kun J'e niet v olhouden . l k
denk dat wiJ' in Nederland een geweldig goede PoezieProductie hebben . Er is
heel veel J'onge aanwas, er ziJ'n heel veel uitggivers die bereid ziJ'n om Poezie nit
to geven. Ik denk dat weinig EuroPese landen ons dat kunnen nazeggen . Wees
daar maar hartstikke bliJ' mee .
Toen je in de jury van de Librisprijs zat zeije na afloop dat driekwart van de
producrie watjou betreft niet geschreuen had hoeuen worden . Geldt dat uoor
Poezie niet eveneens?
Dat geldt uoor Poezie ook wel, maar iets minder . Een criterium uoor miJ ' uoor
een goede roman is dat ik hem nog een keen wil lezen . En dat komt maar heel
zelden uoor. BiJ' Poezie heb ik dan toch vaker het idee : dit is goed, hier ga ik
nog een keer naar kiJ'ken, want dit is interessant . Het is natuurliJ'k ook een
antler genre, maar statistisch denk ik dat er meer goede Poezie dan goed Proza
eschreven wordt .
Je bent vrJi' mat 9edebuteerd als dichter. Waarom recentelJi'k pas een
B ublicatie?
lk denk dat J'e een soon noodzaak moet hebben om Poezie to m aken . tk ben
niet iemand die Poezie als hobby heeft, terwiJ'1 ik biJ'voorbeeld wel als hobby
gnaar sPeel. Daar hoef ik niks in to bereiken . Dichten lag to dicht biJ' miJ'n eigen yak. t k las teveel wat ik heel goed vond . En om dan daarnaast zelf to gaan
schriJ'ven . . . Maar het is niet zo datJ'o van de ene op de andere dag denkt : nu ga
ik Poezie schriJ'ven. Dat is er altiJ'd wel geweest, de vraag is wat J'e ermee doet .
Hoe serieus neem J'e het? Het was niet alleen een kwestie van tiJ'dgebrek - ik
heb het
nog veel drukker dan vroeger - maar het had ook to maken met een
zekere angst . Wat boor ik eilaenliJ'k aan? Dat is uoor miJ' heel wezenliJ'k: als ik
flu

met dichten bezig ben is het niet jets vriJ'bliJ'vends . Het is beslist niet mooi
oPschriJ'ven wat J'e allemaal hebt uitgedacht . Het is J'uist het ontdekken van
lagen en dingen waar J'e zelf wel van kunt schrikken . Je moet daar maar tegen
kunnen .
In welk op zicht is het niet JvrUbli'vend?
WordJ'e er een under mens van? Goat
J
het am de invloed o medemensen?
In eerste instantie denk J'e helemaal niet zo aan andere mensen, dat komt pas
in een later stadium . Ik word er ook geen under mens van, maar door steeds
nog een laag diePer to gaani nog een deur open to doen, ontdek J'e wel kanten
van J'ezelf die onbekend waren . Het is heel subtiel . 0P een gegeven moment
heb J'e een beeld van J'ezelf, J'e gaat op een bePaalde manier door de wereld .
En als het goed is wordt J'e daar ook enigszins in bevestigd door die wereld a is
dat in harmonie met elkaar . Als het constant botst heb J'e een Probleem met
J'e PersoonliJ'kheid . Maar als dat nou niet constant botst dun vind J'e een snort
verstandhouding met de wereld, vooral met mensen . En wat gebeurt er non
als J'e naar een land reist dat J'e echt vreemd is, waar J'e de taal niet sPreekt
jk noem maar wat : China . Dat doet veel meer met J'e dun wanneer J'e naar de
Verenigde Staten gaat . Al ben J'e daar nog nooit geweest, J'e herkent toch de
auto's, J'e kept de taal, J'e weet wat een hamburger is ook al smaakt ie anders .
Je kunt J'e harmonie met J'ezelf dun heel snel weer vinden . Ook dun gebeurt er
trouwens jets met J'e . Als J'e langer ergens in het buitenland woont, ga J'e jets
nieuws van J'ezelf ontdekken . Dat kan jets heel Positiefs ziJ'n, maar het kan ook
lets angstaanJ'agends ziJ'n .
Het schriJ'ven van Poezie is voor miJ' : gaan naar een land waar ik de
taal niet ken waar ik geen beheersing over heb . Dat is niet mYstificerend bedoeld maar voor miJ' en volgens miJ' voor veel andere dichters geldt : op het
moment dat J'e met die pen op het PaPier zit en dat Protes begint dun slaat
de taal op een gegeven moment genadeloos terng . Er is echt een stemmetJ'e in
miJ' dat op een gegeven moment zegt : J'a, mooi geformuleerd maar het deu
van geen kant, dit is gewoon niet waar, of dit is gewoon niet eerliJ'k . Dat gaat
buiten J'e om, maar is ook van J'ou . Ik denk dat het dichten associaties oProePt
die allemaal in J'e hoofd zitten maar in de normale wereld niet oPgeroePen
warden . Er gaan onvermoede kamert'esJ'es open en er worden nieuwe verbindingsdraadJ'es gelegd. Het is zaak om daar oPnieuw een soon verstandhoudin g
mee to kriJg' en om er zonder al to veel kleerscheuren weer nit to komen . Het is
niet alleen een kwestie van een geweldig nieuw land ontdekken • er zit ook een
drei in voor 'ezelf in . Het is misschien oneerbiedi maar als het Iukt heeft
het wel jets van klaarkomen . Heel intens . En als het weg is kun J'e er leuk over
nadenken maar J'e haalt het niet meer terng . Je moet het oPnieuw doen wil
J'e het oPnieuw beleven . Eindeloos dorst hebben en dun die eerste slok water .
Hoe dat smaakt! Maar ik weet niet in hoeverre dat in de uiteindeliJ'ke gedichten
terechtkomt.
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Feet Iz9 t voo r de hand te veronderstellen datJ'iJ' poezie bent 9aan schrJj'ven

omdatJe eer alJ'e hele leven pro essioneel mee bezi9 bent.
Ja en nee . Waar is de lu
kip en wasr is bet ei? Waarom heb ik ooit besloten mi'J
Professioneel met Poezie bezig to gaan houden? Ik kom uit een gezin waar
noolt Poezie gelezen werd . MiJn vader zat m de ba nkwereld en miJ'n moeder
las nauwehJks en al helemaal geen gedichten . Ik herinner het me no g als de
dag van glsteren . Ik deed Gymnasium-beta, en die Jgens
'on
lazen echt niks .
Z e w ede
r n verondersteld to 1ezenmasr dat gebeurde niet . Ik las wel veel en
ik twlJfelde of 1k medlciJnen zou gasn doen 0f Nederlands . Ik moest wel beta
doenwant a1s ik alfa had gekozen kon ik geen mediciJ'nen studeren . Toen
kwam een leraar Du1ts met een ged~cht van Paul Celan . Achteraf bleek het een
heel boroemd gedicht dat vaak o P midde1bare scholen werd gebruikt maar dat
west i k no g met . Het heette `Todesfue'
g . HiJ' las dat voor, we kregen allemaal
een ko PretJe onder onze neus, e n ik was verkocht . Dit was de kiaP in miJ'n nek .
Ik voelde tog elikertid
J
J dat fascinerende en dat beangstigende : wat is dit voor
een wereld?. Net de veile
ig we reld dat wist ik alvast . 0P dat moment heb ik
besloten om Nederlands to gasn studeren . Die intense ervaring van Poezie
daar zit voor miJ de wortel . Waarom ben ik zo getroffen door Poezie en ook al
zo vroeg?•

Is
s diervari9
en van p'oezie jets waar de wetenschap onderzoek naar zou
moeten doen?
Ja maar n iet deg eestoswetenschaPPen . Ik denk dat de instrumenten die wi'J
a1s neerlandlci letterkundlgen, als geesteswotenschaPPers tot onze beschikkm g hobben volstrekt ontoere~kend ziJ'n om dat to onderzoeken . Dat heeft met
'e als
neurocogm tie te maken met de vraag •.watat
gbeurt
er metJ'e
J de sensatie

hebt dat J'e lets 1eest, waarvan J'e na aflooP denkt : dit heeft mi'
J voorgoed verank dat de neurocognitie er nog lang niet aan toe is
dord . Wat 1s dat dan?Ikdenat .
soork d1n gen to anderzoeken. Masr hot is wel een rode draad geweest
in miJ'n beleving van kunst in bet algemeen . Een film voor het eerst zien en J'e
daarna met meer kunnen voorstellen dat J'e hem ooit niet kende . Dat gevoel .
4f b1J bP
e aalde muziek waa rvan ik me niet kan indenken dat bet ooit niet
bestond . Zulke kunst ~'sz'o waar, o0k al bet heeft een waarheids gehalte van
nul . Dat bedoe1de ik o0k met n00dzaak. De echte goede film, en de echt goede
muziek de echt gnode Poezie of de echt goede roman heeft een soon noodzaak
n is heel lichameli'k.
waardoor Je denkt: natuurhJ k bestaat dot. Die ervarig
J
Je hebt samen met Esther aak 9edichten vertaald van Mark Strand . Geldt
voor vertalen dezel de noodzaak als voor schrJ
i'ven?
Net m die mate . Esther kende Mark Strand al en ziJ'n Poezie . Ik ben bet gaan
1ezen en ik vond bet fantastisch . Dat vertalen was meer : zullen we eens jets
leuks gaan doen zoals andere echPren
t a
gaan Puzzelen of weet ik wat . We
kr~Jg en nu ook wel eens de vraa g .• wilt u dit vertalen? Dan kriJ'gen ze

standaard bet bericht terng : we ziJ'n geen vertalers . Dat willen we ook niet ziJ'n .
Mark Strand was eenmalig . 1k heb daarna nog wel eens wat los vertaald
biJ'voorbeeld toen ik eens in Amerika was en daar wat Poeziebundels had
gekocht .1k kwam een gedicht tegen waarvan ik dacht : wauw! 1k zat op een
hotelkamer en dan kun J'e kiezen : een voetbalwedstriJ'd of vertalen . Die voetbalwedstriJ'd had ik dan ook wel aan staan, maar ik ging ook aan zo'n tekst zitten Prutsen . En op een gegeven moment zie J'e dan : bet lukt, nog een Paar keen
doordouwen en dan heb ik een mooie Nederlandse tekst . Maar that's it.
Ispoezie voorJ'ou authentieker dan andere genres?
Ja anders heeft bet geen andere noodzaak dan om een houding aan to nemen . En waarom zou ik in Poezie een houding aannemen : 1k neem de hele da g
al een houding aan . Waarom zou ik dan ook nog `de dichtershouding' willen
aannemen? Dat
e Poezie bestaat wel . Ms ik Jean-Pierre Rawie lees dan
lees ik iemand die een bePaalde dichterliJ'ke houding wil aannemen en op een
dichterliJ'ke manier over de dingen wil Praten . En dat is niet wat miJ ' interesseert . Dat is ook niet de Poezie die miJ' raakt, dat ziJ'n voor miJ' kunstJ'es .
Wat is vo19ensJ'ou de relevantie van poezie?
Poezie is een andere manier om de wereld to zien . En daardoor kun J'e verbanden leggen in de werkeliJ'kheid .1k ga er toch vanuit dat de werkeliJ'kheid een
grote rommelzolder is . En dat wiJ' allerlei verwoede Pogingen doen daar enige
ordening in aan to brengen . Huizen in een bePaalde stiJ'1 bouwen, ga maar
door. Die orde moeten we hebben anders is bet onleefbaar . Die hebben we
overal aangebracht, van `s morgens vroeg tot `s avonds laat. En togeliJ'kertiJ'd
heb J'e daarmee niet alles van de wereld, van de werkeliJ'kheid begrePen . Er
bliJ'ven verbanden die J'e niet kunt Pakken . WetenschaP is een vorm om onbekende verbanden to leggen . Kunst is dat ook, maar op een niet-rationele
manier . Het is een hoge norm, eigenliJ'k. Je kunt ook kunst als sPielerei hebben ook prima . Leuk . Aardig tiJ'dverdriJ'f. Voor miJ' is de essentie : hoe kriJ'g ik
meer grip op dingen zolang ik bier op aarde ben . Het is een gecondenseerde
vorm van `kennen' . Dat heb ik oak altiJ'd wel herkend in NiJ'hoff . Dat was een
snort herkenning, met name `Het veer' en `Awater' uit Nieuwe 9edichten . Er
is wel zoiets als meta sische P roblematiek f maar die zit in ons hoofd en dus
ook in onze taal en Poezie, niet in de werkeliJ'kheid .1k geloof ook niet in iets
anders na deze werkeliJ'kheid .1k ben bliJ' dat ik dat geloof niet heb, bet liJ'kt me
beangstigend . Het is misschien ook wel de reden dat ik in eerste instantie met
Boutens niet nit de voeten kon . Boutens gelooft wel . Dat Platonische `bet zit
ergens anders' .1k heb dat niet. En daarom heb ik heel veel met LeoPold a die
wel dat meta sische aanraakt en vervolgens zegt : daar kunnen we niet biJ' of
bet is er niet . Daar zitten miJ'n kornuiten in de letterkunde wel . En ook iemand
als Tonnus Qosterhof. QP die vierkante millimeter kiJ'ken wat J'e allemaal tot
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stand kunt brengen in het hier en nu . Maar niet veel vender . En dat vind ik al
heel wat . Ik vind het gewe1dig o m van mensen to horen 'non, die bundel die
deed me wel wat. Kun J'e de volgende keen niet wat yroliJ'kers schriJ've n?' Daan
ben ik al heel bliJ' mee : dat het in het hier en nu lets heeft gedasn .
Hoe staJ'e to9enouer de kritiek oPJ'e bundel?

Piet GerbrandY zei : `Hier heb J'e een neerlandicus, een professor in de Poezie
het was dus to verwachten dat er een dichtbunde1 zou komen .' Toen dacht ik .
Piet, J'iJ ' snaPt er echt filets van . Dan was J'uist to verwachten dat er nooit een
dichtbundel zou komen . Want dan w eetJe heel goed wat echt mveau is, en dan
begin J'e er dus niet zo snel aan . Gerbrand Yis bovendien c1assicus, dus 1k dacht
oak flog : Piet, hoor wie 't zegt . Rob Schouten zei dat ik in de bundel duideliJk
een pose aannam . Dit soon critici meent to weten wat ik allemaal wel en niet
allemaal ben en doe . Dan denk ik altiJ'd : J'a maar, J'ongen, dat kon J'e he1emaa1
niet weten . Wanneer J'e een criticus als Schouten leest, denk J'e : die Van den
Akker heeft een snort project, en dat project heet De astand . En die gaat non
teksten schriJ'ven die met afstand to maken hebben . Maar ik heb die titel pas
drie weken voor het inleveren van het manuscript bedacht . Ik zou willen dat
die critici meer over de teksten schreven en minder over vermeende PersoonliJ'kheden inclusief zichzel . Erik Lindner had wel een goede recensie . HiJ ' had
de bundel goed gelezen . Ik vond alleen het erode zo raar, waarin hiJ ' vroeg : ma g
de volgende bundel wat lichter ziJ'n? Toen dacht ik : Jezus, moet het allemaal
zo vroliJ'k ziJ'n? Ik kriJ'g dat commentaar wel vaker : kun J'e filet wat gezelliger
schriJ'ven? Dan denk ik : tJ'a, vroliJ'k . 't Is net als in de muziek : ik hou van alle
soorten muziek, pop, klassiek, jazz, maar ik hou niet van dixieland . Dat vind
ik het ergste wat er is . Het is ook de enig emuziek die yroliJ' k Probeert to z~Jn
" .
Ik vind het dus een beetJ'e een raar argument . Ik trok me er ook niks van aan .
Als mensen er somber van worden denk ik : non J'a, d an wordt Je er masr somher van . Ms J'e vroliJ'k wilt worden dan m0et J'e miJ'n oe
P"zie masr niet 1ezen,
e
J
wordt er toch filet toe gedwongen? Een andere rode draad door de kritieken is
dat de lezers filet zo goed weten wat ze ermee aan moeten . En dat vind ik nou
eigenliJ'k wel leuk. Ik kriJ'g veel commentaar waaruit bliJ'kt dat men miJ'n werk
op de een of andere manier `nieuw' vindt . Daar komt ook een zekere onwennigheld biJ', `wat moeten we ermee . . .' Ik denk dat het wat tiJ'd nodig heeft voor
lezers . Als J'e heel snel moet lezen en heel snel een recensie moet maken dan
heb J'e biJ ' miJ'n bundel wel een beetJ'e Pech .
BemuloedtJ'e dish rakti'kJ'e
wetenschappelJi'k onderzoek?
J
Aan de ene kant heb ik de neiging om to zeggen : het beinvloedt me nauweliJ'ks ,
of niet zo heel erg . Maar als ik erover denk . . . ik lees nn sours dingen, dat ik
denk : verdomd zo heeft Gorter dat oPgelost . Misschien dat ik dat eerder niet
zo gezien zou hebben . Aan de andere kant zit ook hier een kip en ei-kwestie .
Ik ben altiJ'd wel een vriJ ' goede Poezielezer egwBest . Ik had net zo'n Probleem met ambiguiteiten . Dat komt misschien o0k omdat ik daar een voe1A
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sPriet heb die niet iedereen heeft . Dus J'a, het beinvloedt me we!, maar niet zo
heel erg. In miJ'n hoofd is het behoorliJ'k gescheiden ook omdat ik als ik met
wetenschaP bezig hen op zoek ben naar een zekere consistentie . Het convergserf naar een verhaal toe dat ik dan wil vertellen . BiJ' Poezie is het eigenliJ'k
andersom. Dat is veel meer : dinhen biJ' elkaar zetten die helemaal niks met
elkaar to maken hebben, maar die dan wel bestaansrecht kriJ'gen terwiJ'l dat in
de wetenschaP niet kan of niet mag, omdat het daar geen zin heeft.
Je had het net over anderen die din9en in J'ouw werk lezen die weini9 to
maken hebben met hoeJJ
'i' het hebt oP9eschreven en hoe het tot stand is 9ekomen . BenJ'e niet bang dot dot bi'J wetenschaP constant het 9eval is, datJ'e
Poezie op een bePa alde rnanier leest o fin een verhaalPlaatst zonder dat dot
veel to maken hee met hoe het oorsPronkelJi'k tot stand is 9ekomen?
Ja maar dat ziJ'n twee heel verschillende dingen . Hoe een gedicht van een ander tot stand gekomen is, dat weet ik gewoon niet . Daar doe ik ook geen onderzoek naar en daarover doe ik ook geen uitsPraken . Je kunt niet in bet hoofd
van die dichter kiJ'ken . Daar sPelen ook allerlei toevalligheden mee die literair
helemaal niet van belang ziJ'n . Dat vind ik een heel ander chaPiter . Ik denk wel
dat de tiJ'd allerlei onzinniga lezingen er vanzelf uitfiltert . Je ziet wel vaker dat
Poezie of kunst in bet algemeen in het begin heel moeiliJ'k en hermetisch wordt
hevonden, maar na verlooP van tiJ'd steeds begriJ'PeliJ'ker wordt . Dat is een
Proces is van begriP. Men vond Mozart in de tiJ'd dat hiJ' comPoneerde akeli g
dissonant. Ms bet vaker gesPeeld wordt, kriJ'g J'e gewenning, die togeliJ'kertiJ'd
een heleboel niet ter zake doende interPretaties wegfiltert . Dan bliJ'ft er een
kern over, waar iedereen bet wel redeliJ'k over eens is . Als ik flu Kouwenaar
lees dan denk ik : hoe heb ik dat ooit zo moeiliJ'k kunnen vinden dat ik niet wist
wat er stond? Df Achterberg . Ik weet nog dat ik dacht : J'ee, wat een geheimtaal.
Dus daar ben ik eigenliJ'k niet zo bang voor .Je ziet dat hoe meer mensen iets
lezen, hoe meer gemene defers er komen . Zo ontstaat er een kernidee van waar
die Poezie over gaat . Ik ben ervan overtuigd dat die kern, die in al die hoofden
zit, heel dicht staat biJ' waar de bundel werkeliJ'k over gaat, en waar hiJ ' voor
staat . Dan ontstaat op een gageven moment ook wel de meerduidigheid . Het
is dus niet zo dat ik hiermee zou beweren dat het steeds simPeler wordt . Maar
op het moment dat meerduidigheid niet meer wordt begrePen als onbegriJ'PeliJ'kheid of togenstriJ'digheid, maar als een fundamenteel kenmerk van de tekst ,
dan heb J'e dus al een zekere afstand tot het werk.
Wat zJi'n vanuit ditPersPectie de mo9elJi'kheden voor de 9eesteswetenschaPPen, bJi'voorbeeld als het aankomt op Poezieonderzoek?

Ik vind dat er nog altiJ'd to weinig gedaan wordt met cultuurgeschiedenis . lk
ben iemand die veel ziet in de sociologische benadering van de literatuur . Wil
J'e dat wetenschaPPeliJ'k verantwoorden dan moetJ'e dus wel buiten bet yak van
de literatuur tredena dan moet J'e institutioneel onderzoek doen . En dat gebeurt niet . Er worden maar heel sPoradisch relaties met geschiedenis gelegd.
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Daar liggen toch kansen waarvan ik denk, J'a . . . ik vind over bet algemeen de
ruimte voor vernieuwing binnen de universitaire structuur gering . WiJ' ziJ'n vri'J
conservatief. `Zo hebben we het altiJ'd gedaan, dit hebben we ze altiJ'd geleerd
J'e gaat me nou toch niet vertellen dat we bet ze niet meer moeten leren?' Dat is
inherent aan het doceren a denk ik, een beetJ'e conservatisme . Maar ik vind dat
er sours weinig ruimte is voor echte exPerimenten, interdisciPlinair werken
over grenzen heen kiJ'ken . Durum to zeggen : we weten niet Preties wat er uitkomt maar let's give it a try . Als we docenten maar academisch inzetten met
expertise en kennis van taken, dan is er niks aan de hand. Dan kun J'e toch ook
tot de conclusie komen : non, dit levert niet veel op . De echte vondsten komen
wetenschaPshistorisch gezien uit interdisciPlinair onderzoek .
Zouden 9eesteswetenschaPPers dan meer allianties van rnoeten goon met
sociale wetenschaPPers?
Ja, ofJ'e zou in elk geval gebruik kunnen maken van een aantal methodes die
ze hebben . Daar ziJ'n veel collega's erg vies van in miJ'n wereld .1k wilde eens
weten : hoeveel dichtbundels ziJ'n er nn eigenliJ'k verschenen in Nederland?
Daar is die canon dan een selectie nit . Toen zeiden mensen tegen ons : J'ullie
ziJ'n zeker Tilburg geworden? EmPirische literatuurwetenschaP! Non J'a ze g,
wat een kletskoek! Moet J'e nagaan, ik heb de boekProductie van honderd J'aar
ofgezet tegen de bevolkingsaanwas en dan de boekProductie algemeen de
boekProductie roman en de boekProductie Poezie . Kun J'e geweldige dingen
uithalen . Poezie is bet snelst stiJ~' ende genre . Dus kletskoek dat niemand meer
leest : Poezie lezen ze wel!
Dan zei men : J'a, dat ziJ'n kale ciJ'fers, dat zegt niets over de schoonheid
van de literatuur . Dan zeg ik altiJ'd : als J'e non toch als discipline geneesknnde
hebt en een onderdeel daarvan is de voortPlanting, dan hoefJ'e toch niet naar
Pornofilms to gaan zitten kiJ'ken of to gaan neuken our daar wetenschaPPeliJ'k
over to Praten?
De volledi9e tekst van dit interview is na to lezen op www .tiJ'dschri
.

ooys .nl
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Rewriting. Literatuur als parallel script
III- Liedeke Plate

illustratie: Marqriet l..'an Rooij

Herschrijvingen van werken uit de uiereldliteratuur en de daarbij horende
perspectiefuiisselinqen lijken de laatste decennia aan de orde van de dag. Liedeke Plate onderzoekt in haar artikel de qeschiedenis en toekomst van de herschrijving als literair genre, uiaarbij ze uooral aandacht besteedt aan
de drijfveren van de herschrijvende auteur en het boekbedrijf. Copyright, de
slag om cultureel kapitaal en een plaats op het literaire veld blijken sterke
drijfueren uoor schrijvers en uitgevers om zicli te wagen aan dit genre.
In een recent nummer van bet magazine M van NRC Handelsblad, bij de inleiding op baar bertaling van 'Nantes' van de Franse chansonniere Barbara
- bet opnieuw vertellen van dit liedje in een andere taal en voor een nieuw
publiek - vraagt Maria Stahlie zich af:
Waarom (...) is het in de literatuur al een paar eeuwen lang niet meer gebruikelijk voor schrijvers om zich te ontfermen over de verhalen van andere schrijvers?
Waarom zouden schrijvers elkaar niet de eer bewijzen om elkaars verhalen
opnieuw te vertellen, om een 'vertellende interpretatie' te geven waarin men

recht doet aan de atmosfeer en de betekenis van de oorsPronkeliJ'ke versie zonder
de eigen stem to verloochenen? (Stahlie 2007: 64)
Stahlie's oPmerking wekt enige verbazing : herschriJ'ven - oude verhalen
oPnieuw vertellen en in druk doen verschiJ'nen -- is een van de Productiefste
literaire strategiedn van de laatste decennia . De esthetics van bet Postmodernisme is ervan doordrenkt : het beeld van de hedendaagse literatuur is 'parallel script' Said 1983 : 1135), de zogeheten Postkoloniale literatuur `schriJ'ft
terng' naar bet literaire centrum, Ashcroft, Griffiths en Tiffin 1989) In Milan
Kundera's De kunst van de roman is de term rewriting dan ook als trefwoord
oPgenomen in ziJ'n lexicon van kernbegriPPen voor ziJ'n eigen romans, Hi' J
noteert: `REWRITING . Interviews gesPrekken, verzamelde uitsPraken . Bewerkingen, aanPassingen voor film, televisie . Rewriting als de geest van de
tiJ'd' . Kundera 1987 : iii Het idee van herschriJ'ving als de belichaming van
een tiJ'dgeest liJ'kt biJ' uitstek van toePassing op ons tiJ'dsgewricht . De trend die
Kundera al in de J'aren tachtig besPeurde is sindsdien alleen maar toegenomen, In dit artikel ga ik vanuit een cultureel-sociologisch PersPectief in op herschriJ'vingen als een literair genre dat in bet geglobaliseerde laatkaPitalisme
aan PoPulariteit wint. Zoals ik bier zal schetsen, is bet een genre dat literaire
nieuwkomers de mogeliJ'kheid biedt om snel een Publiek to vinden in de context van de toenemende commercialisering van het boekbedriJ'f . Internationaal bliJ'ft het literair erfgoed, als onderwerP van een actief engagement van
schriJ'vers, in beweging. In dit oPzicht onderscheidt Nederland zich . Want in
vergeliJ'king tot scbriJ'vers uit andere landen
ontfermen Nederlandse
schriJ'vers zich relatief weinig over de plots van hun voorgangers . Zoals bliJ'kt
uit onder andere de recePtie van Palmens Luci er, is berschriJ'ven in Nederland
een miskend literair middel .

Wat is rewriting?

HerscbriJ'ven is niets nieuws . Het is een van de oudste literaire middelen en
dient scbriJ'vers al eeuwenlang om hun werk to Positioneren ten aanzien van de
traditie . In de laatste decennia van de twintigste eeuw veranderde de functie
van herschriJ'ven. Amerikaanse schriJ'vers als John Barth Donald Barthelme
en KathYAcker gingen zich to buiten aanPlay9iarism, om een woord van Raymond Federman to gebruiken (1976 : 567 - een snort van berschriJ'ven dat
nauw samenhan met de sPeelse en Postmoderne notie van literatuur als bet
recYcleren van semantisch afval . Fokkema 1984 : 46
Intussen gingen herschriJ'vingen uit de pen van andere scbriJ'vers in
toenemende mate dienen voor zowel een literaire als een Politieke agenda,
'Writing back to the centre' in Salman Rushdies bekende formulerin
werd
een van de voornaamste manieren voor schriJ'vers om kritiek to leveren op de
ideologie van de klassiekers en togeliJ'kertiJ'd ruimte voor zichzelf to sthePPen
binnen de literaire traditie en zo oPgenomen to worden in een veranderde
canon . Vanuit een Postkoloniale, feministische of als minderheid geidentifi-
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ceerde Periferie, schriJ'ven de nieuwe auteurs terng naar bet imPerialistische
Politieke culturele en manneli'keJ'ke centrum . Literaire vernieuwing in de J'aren
tachtig komt niet meer voort uit bet besef dat alles al is gezegd en dat schriJ'vers
enkel bet verleden kunnen herhalen maar J'uist nit bet togm overgestelde .
NameliJ'k, dat wat deze schriJ'vers betreft, alles nog gezegd meet worden . Uitgaande van een fundamenteel gebrek aan vertrouwen in de verhalen zoals ze
ziJ'n oPgePend, ontfermen schriJ'vers zich over de relazen van bun voorgangers
belichten een andere kant en stellen de constructie ervan bloot .'
Zo herschriJ'ft Angela Carter sProokJ'es van Perrault in The Bloody
Chamber and Other Stories (1979) - sProokJ'es zoals dat van Blauwbaard
verteld vanuit bet PersPectief van bet vrouweliJ'ke personage, waarin vorm
wordt gegeven aan een vrouweliJ'k en seksueel bewustziJ'n . In haar roman Kassandra 1983 herschriJ'ft Christa Wolf AischYlos' tragedie Agamemnon als
een innerliJ'ke monoloog van de door Agamemnon gevangen genomen Kassandra en geeft zodoende een eigen stem aan deze vrouwvan TroJ'e en gestalte aan
een vrouweliJ'ke overlevering . In Foe (1986 ; in bet Nederlands vertaald als Nor.
Foe en Mrs. Barton herschriJ'ft J .M . Coetzee bet verhaal van Robinson Crusoe
vanuit bet PersPectief van een vrouw die door de schriJ'ver uit de vertelling is
gelaten omdat hiJ' die beter vend `zonder die vrouw' . Coetzee 2003 : 78 Foe
thematiseert hiermee de contemPoraine feministisehe historiografisehe ProJ'ecten om vrouwen zichtbaar to makers in de geschiedenisboeken . Tevens thematiseert deze herschriJ'ving de stilte van VriJ'dag, de inboorling wiens verhaal
verzwegen bliJ'ft omdat hiJ' geen tong meer heeft. En in Tituba de zwarte heks
van Salem (i986), herschriJ'ft MarYse Conde bet legendarische verhaal van de
heksen van Salem vanuit bet PersPectief van eon van hen do Caribisehe Tituba . ZiJ' geeft hiermee Titnba's verhaal legitimiteit en een Plaats zo niet in de
geschiedenisboeken, dan wel in de verbeelding en bet culturele geheugen van
Amerika .
wat deze herschriJ'vingen met elkaar gemeen hebben, is dat ziJ' klassieke m holegische verhalen oPnieuw vertellen, en dat ze dat doers vanuit bet
PersPectief van een biJ'figuur nit de oarsPronkeliJ'ke vertelling. Voor de lezer is
bet effect van deze PersPectiefwisseling dat de betekenis van de herschreven
tekst onherroePeliJ'k is veranderd. Door bet ongewone PersPectief, beleeft
de lezer bet Plezier van de herkenning gecombineerd met de schok van bet
vreemde en van de onthulling . Het is dan ookJ'uist bet vinden van bet andere
in hetzelfde waaraan herschriJ'ven haar kracht ontleent . Dit sPel sPeelt zich of
tegen de achtergrend van de verwachtingshorizon van de lezer en van de discrePantie tussen de kennis van bet personage en hot vermeende weten van de
lezer die een bekend verhaal verwacht en een onbekend relaas treft. In de verdubbeling van de tekst maakt de hierarchische ordening van `oorsPronkeliJ'k'
en `afgeleide' Plaats voor twee concurrerende vertellingen van een alleen als
1. Op deze punters verschillen de herschrijvingen die mij bier interesseren fundamenteel van postmodernistische

herschrijvingen die zich kenmerken door laattijdigheid ; de zogenoemde `literature of exhaustion', vaak mis geInterpreteerd als: `that it has all been done already ; that there is nothing left for contemporary writers but to parody and
travesty our great predecessors in our exhausted medium' . (Barth 1997: 62-76; 205)

65

geabstraheerd verhaal to reconstrueren geschiedenis . En terwiJ'l de herschriJ'ving de aura van oorsPronkeliJ'kheid en waarheid van de herschreven
tekst aantast bevestigt het op Paradoxale wiJ'ze tevens de canonieke status ervan .
Auteursreeht en de grenzen van het intertekstuele sPel
De impact van herschriJ'vingen is voor een groot deel to verklaren door het feit
dat het succes van een literair werk to meten valt aan ziJ'n Plaats in het literaire
sYsteem. De herschriJ'ving weet voor zichzelf een P1ats in het centrum van h et
et
literaire veld to verwerven door zich als het ware oop de herschreven klassiek e
tekst to enten . Dit sPel met de literaire voorganger sPeelt zich niet toevalli g
veelal op het terrein van de negentiende eeuw af . Er ziJ'n auteursrechterliJ'ke
grenzen aan de mog J eliJ'kheden van herschreven en daarnaast is het ongemoeid
Profiteren van de naamsbekendheid van een schriJ'ver of werk alleen mogeliJ'k
wanneer de tekst in het Publieke domein valt .2 RePresentatief voor de aan het
auteursrechteliJ'ke belang grenzende intertekstualiteit} is de zaak rondom de
Publicatie van de Engelse vertaling van Pia Pera's herschriJ'ving van Lolita
Diario di Lo . De in 1995 in Italie versehenen herschriJ'ving van Nabokovs beroemde roman vanuit het PersPectief van het meisJ'e, waarvan de Nederlandse
vertaling Da9boek van Lo in 1996 verscheen, werd biJ ' de aankondiging van
de Engelse vertaling, in 1998, beticht van inbreukoop into11ectueel eigndam
e
.
Nabokovs zoon Dmitri meende dat Pera's boek PlichtoriJ
o
' zou ziJ'n, dat het ziJ'n
vaders rePutatie aantastte en dat Pera kaPitaliseerde op
o het succes van Lofito .
Nabokov 1999 : vii-x) Pera was echter de mening toegedaan dat ziJ ' enkel een
culturele m he had herschreven en berieP zich daarbiJ ' op een lane en
eerbiedwaardige traditie. Een rechtszaak bleef ternauwernood uit dankziJ ' een
schikking : Dmitri Nabokov ontving de helft van Pera's royalty's en mocht een
voorwoord biJ ' de roman Plaatsen .
De casus Nabokov vs . Pera staat niet op zichzelf. In 2001 hebben de
erven van de Margaret Mitchell Estate in de V .S . gedreigd met een rechtszaak
om de Publicatie van Alice Randalls hervertelling van GeJ'aa9d door de wind
vanuit het PersPectief van Scarlett O'Hara's mulct halfzuster, tegen to gaan .
Datzelfde J'car sPeelde zich in FrankriJ'k een geliJ'ksoortige affaire of rondom de
Publicatie van Fran~ois Ceresa's tweedelig vervolg op Victor Hugo's Les miserables Cosette on le temps des illusions deel 1 ; 2001) en Nearius ou l e 9itif.
deel 2 .200x In al deze gevallen is de voornasmste reden wasrom de zask zo
hoog oPlieP het felt dat de herschreven tekstnogZalsDimtrNbokvdatPmerk ng ander auteursrechton
: `Lolita isn't in tho public domain and
won't be until well into the next millennium when its copyright expires' . (1999 :
viii Het Produceren van een ofgeleid product, zoals bewerkingen adaPtaties
en herschriJ'vingen genoemd worden in de J'uridische nomenclatuura behoort
in een der1;eliJ'k geval dan ook to geschieden met de toestemming van de
2. Het herschrijven van onbekende teksten behoort tot een antler domein . We hebben dan to maken met heteij
wat Matei Calinescu noemde `reading for the secret' (1993 : 227-72), hetcrj plagiaat . Een roman die met dit laatste
uitgangspunt speelt, is Chatterton van Peter Ackroyd (5987) .

auteur of ziJ'n haar erfgenamen .
Dmitri Nabokovs uite
gsProken bezorgdheid was gericht op Pera's onwettig meeliften op het succes van Lohta . En inderdaad, terecht zag hi'J in dat
de oPgetekende denkbeelden van een doomraP t en ordinair trut'e
J niet dezelfde
aandacht zouden knJgen als het niet o m de zogenaamde innigste gedachten
van 's wergilds beroemdste ni m e ging. Volggins Pera is herschriJ'ven als het ingaan op een imPliciete ultnodiging tot een soon van literaire tenniswedstri'd
J .
Jammer genoe g valt Pera 'ssP1e to gen . Dat zit hem in haar weinig feministische weinig fantasieriJke en we inig interessante Proza . 4mdat we in dit Da9boek van Loltta e1g enlik
"J niets nieuws komen to weten bliJ'kt Dmitri Nabokovs
smetvrees ongegrond . De ene recensent na de andere geeft de voorkeur aan de
Lolita van Nabokov . Niet omdat het de eerste maar omdat het de beste cornPlexer en subtieler van de twee is .
Nu een schiklun g een Juridisch bindend precedent heeft gestuit r
bhJft de vraag : van wie is Lolrta het icoon dat zo'n Plaats in bet cultureel
bewustziJn
verworven
heeft
dat de ene na de andere Pornosite op het Internet
haar naam draa gt . In zoverro dat Lolito deel van onze collectieve verbeeldin g
is is ze van ons allemaal . Pera raakt de grenzen van het auteursrecht als zi'J
meent Lolita van haar status als lustobJect to willen verlossen en haar in ere to
willen herstellen door haar een eign
e stem to geven . In dit loffeli'keJ'ke doel sluit
ze aan biJ co ntomPoraine herschnJvingen van cultureel centrale teksten zoals
And ree
re C
herschrlJving van het BiJbelboek Job, vanuit bet PersPectief
van Jobs vrouw in La gimme de Job (1993), Sena Naslunds herschrijving van
te (2000),, en Jacqueline Roses herschrijving van een
Moby Dick in Ahab 's Wife
episode uit Prousts ~p zoek nasr de verloren ti'd,
J getiteld Albertine (2001) .
Net ais deze andere herschrlJvingen, is Pera's Da9boek van Lolita onderdeel
van een culturele iconografie en functioneert het als een indicering van de culturele waardes van een tiJ'dPerk .
De commereiele belang en van hersehri'vingen
~
HerschriJven zo heeft men lang beweerd, i s gien vorm van herlezen . Een herschriJvlng herleest een andere tekst bet is de tekst van een lezin g . Het doet
ons de herschrevgin tekst o Pnieuw 1gizen y zo niet naar de letter, dan wel in
g eest . In een van de bekendste theoretische uiteenzettingen van deze stehin g,
S/Z (1970), oPP de Roland Barthes het idee van herlezen als het togenoverg estelde van l erezen tout court en verbief het tot de literaire waarde . In togenstelling tot lezen als louter consumP tie van de tekst zo meent Barthes > moet
herlezen als Productie en de herlezer a1s de Producent van een nieuwe tekst
gezien worden . HiJ' schriJ'ft :
Rereading, an operation contrary to the commercial and ideological habits of our
society, which would have us "throw away" the story once it has been consumed
("devoured"), so that we can then move on to another story, buy another book
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{. . .) rereading is here suggested at the outset for it alone saves the text from rep etition . (i9o
9 : x5-x6)

In bet licht van Barthes ' notie van herlezen a1s vlucht uit de consumPtiemaatschaPPiJ is bet oPmerkeliJ k dat de toxtes-lecture die herschri'vingen
van
J
fictionele teksten ziJn, sends de Jaren ne gentig in toenemende mate onder bet
regime van de consum tie
P ziJ"n komen to vallen . In de zin dat berschriJ'vingen
literaire P roducten z1Jn die evenveel door een marktecono mie als door een literaire economie worden gereguleerd, Perverteert de herschri'vin
J g haar eigen
literaire waarde .
Het voorbeeld van wat we de `Austen-industrie' zouden kunnen noemen zal volstaan : er bestaan name liJ'k wee meer dan viJ'ftig voltooiingen vervolgen en andere herschriJvingen van Jane Austens zes teksten tellende oeuvre! 3 z1e Breuer 1999 Dit merkwaardige feat, z o legt Margaret Drabble uit is
to verklare n door de omstandi ~heid dat er maar zo weinig teksten van Austens
eig en hand bestaan : It is simply a regret that there was no more, One would
have wanted more of the same' . gecit . in Terry 198674 Omdat de kans erg
klein is dat er een tot nu toe nog onbekende roman van Austen wordt ontdekt
zo schriJft Drabbee readers well have to sags themselves with re-reading
her six masterpieces' . (1974 : 7 Of, zo bliJ kt~ voldoening nemen met de tweede
keus : herschriJvingen en vervol ~'erhalen . In de zin dat de van Austens werk
ofge1eide teksten insPelen op de behoefte aan meer Austen , verPlaatst de zogenaamde Austen industrie de Primaire en litoraire acti viteit van bet herlezen
van Austens romans naar een nieuw tiJ dverdri'f:
J bet lezen en aanschaffen
van steeds weer nieuwe Austen-derivaten .
In zekere zin is bet herschriJven van canonieke teksten bet literaire
equivalent van bet e xP1oiteren van merknamen, waarbiJ ' de naam ggrant staat
v0or kwaliteit en een bepaged literair esthetisch en narratief plezier, en een
Publiciteitsmachine en distributiesYsteem voor goede verkooPci'fJers. De onlan s verfilmde De Jane Austen leesclub van Karen Joy Fowler 2004 ; dir .
Robin Swicord 2007) is zo 'n roman die kaitoliseert
op de herkenbaarheid van
P
bewezen plots geassocieerd met bekende namen . Zes vrouwen komen bi'J elkaar
om de romans van Austen to lezen en to besPreken • alleen Austen-liefhebbers
worden tot de leesclub toe elaten . De insteek van de leesclub is bet herlezen
van seders favoriete boeken en bet leren kennen van elkaars Austens • want zo
valt to lezen in de P roloog~ ` Ieder van ons heeft zijn eigen Austen' en `bet is
heel belan gJ
ri k om Jane Austen regelmatig toe to late n in J'e eigen leven haar
wat to eaten rondki J ken' . Fowler 2005 : 9 Om de boekdiscussies been ontvouwen zich de 1evens van de leden van de leesclub als eenentwintigste-eeuwse
versies van de plots van Austens romans . Herlezen wordt ook bier gekoPPeld
3. Verfilmingen, audioversies en toneelbewerkingen, kookboeken en boeken zoals Jane Austen's Guide to Good
Manners van Josephine Ross (2006), Lauren Hendersons Jane Austen's Guide to Dating (2005), en Sarah Arthurs
Dating Mr. Darcy: The Smart Girl's Guide to Sensible Romance (2005) zijn hierbij niet inbegrepen . Sinds 1496 is er
ook een website, The Republic of Pemberley, `Your haven in a world programmed to misunderstand obsession with
things Austen' : www .pemberley .com .
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aan herschriJ'ven,• en herschriJ'ven aan het op de markt brengen van een nieuw
Austen-Product dat insPeelt op het verlangen van de `Jane Austenite' voor
meer Austen . Dat de herschriJ'ving toch niet de real thing is, bliJ'kt wel uit vele
teleurgestelde lezersreacties op Amazon.com. 0PmerkeliJ'k genoeg verwiJ'zen
deze niet zelden naar misleidende marketing, alsof de lezeressen zelf ook wel
doorhebben dat aPPels voor Peren werden verkocht .
De Jane Austen-leesclub is dan ook in die zin exemPlarisch dat de
Ja neAustenices een niche markt vormen, waar schriJ'vers zoals Fowler en hun
uitgevers op insPelen . Zo'n markt is niet van geringe betekenis voor de Plaats
van herschriJ'vingen binnen het literaire sYsteem . Rendabiliteit is echter niet
de enige reden : J'uist de mogeliJ'kheid om economisehe met literaire en Politieke belangen te combineren, verklaart grotendeels de PoPulariteit van herschriJ'vingen onder schriJ'vers . In de ofgeloPenJ'aren heeft de zogenoemde Politieke correctheid, gecombineerd met het zogeheten Postfeminisme weliswaar
enigszins de scherPto ervan ofgenomen . Toch bliJ'ft herschriJ'ven een van de
meest efficiente manieren om to zorgen dat de verzwegen verhalen worden
verteld en gehoord -- of bet nu gaat om bet verhaal van Hamlets moeder of om
dat van Je lls dienstmeisJe, om dat van de van hekseriJ ' betichte Tituba of om
dat van de slachtoffers van de zogeheten `affaire de sang contamine' de Franse
hemofiliePatienten die in de J'aren tachtig, met het HN-virus ziJ'n besmet en
voor wie Helene Cixous bet oPneemt in haar herschriJ'ving van AischYlos' Eumenides La Ville ParJ'ure on le reveil des Erinyes, een toneelstuk dat in 1993
door de Theatre du Soleil van Ariane Mnouchkine werd uitgevoerd .
Cultureel kaPitaal, eanonvorming en kosmoPolitisme
De motieven voor herschriJ'ven ziJ'n, zoals voor schriJ'ven in bet algemeen van
velerlei aard . HerschriJ'ven is bePaald door toeval de toevalligheid van wat
men zo leest . En het is bePaald door factoren als affiniteit : Kundera, biJ'voorbeeld ze ziJ'n eigen Jac4ues en zJi'n meester to hebben geschreven om zo
lang mogeliJ'k in het gezelsehaP van Diderots personages to bliJ'ven . (1985 : 1
De zin om to herschriJ'ven kan ziJ'n ingegeven door nieuwsgierigheid : 'I always
thought that I'd like to know why that servant was crying', ze Valerie Martin
over bet binnenmeisJ'e in Stevensons De vreemde 9eschiedenis van Dr Jekyll
en Nor Hyde. Graeber 1990 : 7 Ze komt in slechts een scene voor : al bet Personeel is in de hal van het huffs van dr . Je 11 biJ'een gebracht . Er heerst grote
spanning, niemand ze lets en als ze begint `hYsterisch to J'anken' snikkend
`met gierende uithalen', wordt ze gesommeerd haar mond to houden . (Stevenson 1999 : b1-b2
De behoefte om een verhaal to her vertellen kan ziJ'n oorsProng yinden in onevigheid : Christa Wolf, biJ'voorbeeld is bet oneens met bePaalde passages in AischYlos en beweert dat Kassandra nooit bePaalde woorden gezegd
kan hebben . ZiJ' identificeert dan ook : `een "vergissing" van AischYlos . Nooit
zou ziJ' hebben gezelad : "Komaan, ik ga naar binnen om to klagen daar om
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mijn en Agamemnons Lot" - Agamemnon C..) hem bewenen? Dat zou betekenen dat ik haar slecht ken'. (Wolf 1987: 18) Of het kan nog voortvlaeien uit
politieke overtuiging, zoals het geval is bij Maryse Conde, die haar boek als
een vergelding voor de onrechtvaardige ontluistering van Tituba beschouwt.
(1999: 248; zie ook haar interview in Scarboro 1992: 203)De mogelijkheden
zijn schijnbaar oneindig. Toch blijkt het corpus van teksten waarop de keuze
valt bij het herschrijven van verhalen veelal beperkt tot cultureel centrale teksten die overwegend tot de nationale canon behoren. Dit is uiteraard niet
toevallig: Austen, Shakespeare en Stevenson hebben meer prestige en cultureel kapitaal in de Engelse taalgebieden dan bijvoorbeeld Benjamin Constant,
wiens Adolphe weI een Franse herschrijving kent. (Gonin 1981) Bourdieu's
begrip 'cultureel kapitaal', dat macht en status aan culturele kennis koppelt,
verklaart de mate van herschrijfbaarheid van bepaalde teksten (Bourdieu 1979;
zie ook Guillory 1993). Het maakt tevens duidelijk waarom een boek als de in
1996 verschenen herschrijving van Een nagelaten bekentenis, Frank Verkuijls
Niets verandert. Een coverroman, geen schijn van kans maakt op een buitenlandse markt. Want wie buiten de Nederlandse grenzen heeft er nou van
Marcellus Emants gehoord? Als we de recente verkiezingen voor beste Nederlandse boeken moeten geloven, dan zijn dat zelfs in Nederland relatief weinig
mensen... Dit in tegenstelling tot Arthur Japins hervertelling van een episode
uit het leven van de als rokkenjager wereldbekende Casanova: Een schitterend
gebrek (2003) is inmiddels in twintig landen in vertaling verschenen.
In de context van de recente canondebatten is het interessant om
op te merken dat het herschrijven van teksten van eigen bodem in Nederland
relatief weinig voorkomt - in die zin heeft Maria Stahlie weI gelijk als ze haar
collega's oproept tot meer 'vertellende interpretaties'. De hierboven genoemde
coverroman van Een nagelaten bekentenis is dan ook een uitzandering. Bij
onze buren in Frankrijk, Duitsland, Engeland en Amerika, maar ook vanuit
hun voormalige kolonien, is het herschrijven van de eigen klassiekers een essentieel element van (nationale) canonvorming als een on-going dynamisch
proces en een manier om de eigen stem te vormen. Herschrijvingen, evenals
adaptaties voor andere media (film, toneel, ...) en andere vormen van (productieve) receptie, garanderen dat de canon en het literaire erfgoed in beweging
blijven en zo een levend onderdeel van cultuur vormen. Deze traditie kennen
wij in Nederland veel minder. Dat is misschien de reden waarom Connie Palmen zich genoodzaakt zag uit te leggen dat haar roman Lucifer niet voor niets
Lucifer heet; en dus gelezen moet worden in de traditie van Vondels Lucifer,
van Klaus Manns Mephisto en van Thomas Manns Doctor Faustus, zoals ze
schrijft in haar essay 'Sympathie voor de duivel'. (2007: 27) Als een herschrijving dus; een parallel script waarin een thematiek wordt hernomen en een
verhaal wordt herverteld in het moderne jasje van een recent overleden historisch personage. De 'veronachtzaming van de betekenis van de titel' die Palmen de kritiek verwijt is ook een miskenning van herschrijven als methode en
als poetica: 'De roman gaat over scheppen, oak het tweedehands scheppen

dat lezen en interPreteren heet . . . . Ik zeg dat schePPingen nooit helemaal
ongineel ziJ'n en zelf altiJ'd berusten op een interPretatie' . 2007 : 27 De focus op het auto biografische die schriJ'fsters in Nederland zo vaak ten deel
valt sPeelt ongetwiJ'feld een rol . zie MeiJ'er 2007 Toch liJ'kt er ook een algemener gebrek aan aandacht en erkenning van herschriJ'ven als literair Productiemiddel in de Nederlandse literatuur . Ms er al wordt herschreven dan
is het zelden een herschriJ'ving van nationaal formaat: JaPins Een schitterend
9ebrek herschriJ'ft - schriJ'ft als het ware tussen de regels van - een passage uit
de dagboeken van Casanova ; en het vertalersduo Erik Bindervoet en RobbertJan Henkes Publiceren, met Bloemsda9 (2004), een herschriJ'ving van James
Joyce' Ulysses die tevens een hertaling is . Deze herschriJ'vingen getuigen eerder
van een kosmoPolitische blik dan van de in het buitenland veelvoorkomende >
op de nationals canon georienteerde cultuur . Het felt dat het oPnieuw vertel
len van bekende verhalen in Nederland relatief weinig voorkomt, zegt daarom
misschien wel lets fundamenteels over Nederland en de Nederlandse literaire
canon nameliJ'k dat ziJ' in vergeliJ'king tot andere landen relatief weinig op het
eigen culturele verleden is gericht4 .
Dat de tachtigste verJ'aardag van Harry Mulisch werd gevierd met
de Publicatie van hommages aan hem, in de vorm van door ziJ'n oeuvre
gsinsPireerde novelles, weersPreekt dit dan ook niet. Geeerd werd de J'arige
schriJ'ver - niet een literaire traditie . De herschriJ'vingen die door deze vierin g
het licht zagen - onder andere Elsbeth Et 's MaakJ'ezel rnaar klaar, waarin
we het verhaal lezen van de moeder van Ada en grootmoeder van uinten uist
uit De ontdekkin9 van de hemel - Prisen daarentegen wel in de recente trend
om auteursnamen als merknamen to exPIoiteren . Deze trend is onder meer
ingegeven door transformaties in de boekuitgeveriJ', die vragen om dergeliJ'ke
Publiciteitsstunts om de verkooP van boeken to bevorderen .
Besluit
Als een vorm van Productieve recePtie sPeelt herschriJ'ven internationaal al
lange tiJ'den een rol in de canonisering van de oorsPronkeliJ'ke tekst . Het zorgt
voor de versPreiding ervan, en drag zo biJ' aan ziJ'n herkenbaarheid . Deze distributiefunctie heeft in de laatste decennia een nieuwe gestalte gekregen . Het
fenomeen herschriJ'ven kan niet los worden gezien van de Positie van het boekbedriJ'f in het globaal kaPitalisme en het veranderde karakter van de uitgeveri' J
in een tiJ'dPerk waar Postmodernisme en Postfordisme in elkaar overlaaan . In
zekere gin kan het Postfordisme als de economische basis van de Postmoderniteit en het Postmodernisme worden beschouwd . Zoals het Postmodernisme
wordt gekenmerkt door de fragmentatie van enkele grote verhalen in een veelvoud aan kleine verhalen zo is het Postfordisme niet langer gebaseerd op een
4 . zie oak Bevers 2005. We zouden dan oak twee elder van herschrijven kunnen onderscheiden, waarbij de ene
het nationals erfgoed benadrukt en de andere een kosmopolitische perspectief hanteert. (zie A.ppiah 2007 .132-53)
Eerzijds hebben we herschrijvingen die girth op nationals literaire monumenten richten, anderzijds zijn er herschrijvingen (coals Pera's Dagboek van Lo) die juist het internationals karakter van het door hun ter handen genomen
cultureel icoon bevestigen .
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De zakelijkheid voorbij
-.. Annette Portegies

Het valt aan buitenstaanders muur moeilijk uit te leggen: de relatie tussen schrijvers
en de medeuierkers van hun uitgeverij gaat de zakelijkheid ver voorbij. Zo ver, dat de
overstap van een van die medeuierkers naar een andere uitgeverij SOI11S een stroom
van meeverhuizende schrijvers op gang brengt. Zo ver ook, dat die medeuierkers zich
lang niet aIleen verantwoordelijk voelen voor de productie en de verkoop van de boeken VQn hun auteurs. Dat dit geen modeverschijnsel is, in de hand gewerkt door
de huidige concurrentie tussen de grote uitgevershuizen, beuiijst de ziektegeschiedenis
van de Vlaamse schrijver Maurice Gilliams.
In de vroege ochtend van 1 december 1938 rinkelde de telefoon in het stadhuis van
Antwerpen. Albert Pelckmans, uitgever en directeur van De Nederlandsche Boekhandel,
vroeg belet bij de burgemeester. Er was haast bij: Maurice Gilliarns, een van de schrijvers
uit het fonds van zijn uitgeverij, was getroffen door een astma-aanval en kon niet langer
thuis worden verzorgd. Een ziekenhuisopname was dringend noodzakelijk, maar GilIiams had geen geld am zijn eigen verpleging te betalen.
Een paar uur later al ontving burgemeester Camille Huysmans de bezorgde uitgever in zijn werkkamer. 'Toen ik de toestand waarin Gilliams verkeerde had uitgelegd,'
zou Pelckmans zich later herinneren, 'zei Huysmans: "Gilliams! Dat is geen schrijver.
Zielens, dat is een romancier." Toen heb ik geantwoord dat Gilliams geen Zielens is,
maar dat hij weI schrijven kan; en daarmee was ons gesprek ten einde zonder enige beslissing.' Hoewel hij er niet van opkeek dat de socialistische burgemeester het werk van
zijn geengageerde partijgenoot Lode Zielens hoger achtte dan dat van Maurice Gilliams,
die als katholieke estheet bekendstond, stelde het Pelckmans teleur dat hij onverrichter
zake naar huis moest terugkeren: de inwoners van Antwerpen kenden Huysmans aIs een
ruimdenkend mens.
De burgemeester had dezer dagen wei iets anders aan zijn hoofd dan een
schrijver in nood: tijdens de recente campagne voor de gemeenteraadsverkiezing in
Antwerpen waren de antisemitische sentimenten hoog opgelopen. Op 10 november, de
dag voIgend op de Kristallnacht in Duitsland, hadden leiders van een fascistische organisatie zelfs publiekelijk zijn ontsIag geeist, Gilliams' astma had dus allerminst zijn
prioriteit, maar Huysmans trof niettemin vrijwel onmiddellijk maatregelen, mogelijk
nadat hij zich uitvoeriger over de toestand van de patient had laten informeren: nog
voor de avond viel, liet hij hem door verplegers van huis ophalen en naar het ziekenhuis
vervoeren.
Niet aIleen in Antwerpen maar ook in Amsterdam werd actie ondernomen:
John Meulenhoff, Gilliams' Nederlandse uitgever, ging voor zijn fondsauteur op zoek
naar een plek om te revalideren en bood aan de verblijfskosten voor zijn rekening te nemen. 'Ik heb in de eerste plaats eens nagegaan of ik een goed adres zou kunnen vinden
voor hem en gelukkig ontmoette ik dezer dagen Jan Gresh off, die mij een uitstekend
adres kon noemen in Antibes aan de Middellandse Zee.' Wat Gilliams zijn uitgevers
echter niet verteld had, was dat zijn benauwdheid een symptoom was van de veel ernstiger kwaal waarvoor hij in het gasthuis werd opgenomen. Een van Gilliams' vrienden,
Sam de Vries, nam Meulenhoff op 4 februari 1939 in vertrouwen over de ware aard van

de ziekte. `Het is niet raadzaam hem naar het zuiden van FrankriJ'k to zenden ' schreef
De Vries . `HiJ' liJ'dt aan zware moedeloosheid, en is daarbiJ' lichameliJ'k op . Het is neurasthenie met biJ'komende zaken van lichameliJ'ke aard .' In een tweede brief aan Meulenhoff liet hiJ' er geen twiJ'fel over bestaan dat Gilliams suicidaal was : `HiJ' moet voorlaPig onder strenge bewaking van een verPleegster verzorgd worden . Misschien keert
zich dan de toestand vlug . Alleen als hiJ' weer vertrouwen in het leven en in den mens
kan kriJ~' en kan dat gebeuren .' Dramatische omstandigheden, aldus De Vries, hadden
Gilliams' lichaam uitgePut, ziJ'n geest gebroken . En door ziJ'n financiele zorgen verslechterde ziJ'n toestand met de dag .
De eerste nood werd door intimi gelenigd, maar omdat de artsen voorsPelden
dat Gilliams nog een J'aar in een herstellingsoord moest worden oPgenomen om van ziJ'n
dePressie to genezen, richtte De Vries een comite op dat geld moest inzamelen . Hoewel
het culturele leven sterk verzuild was en Gilliams nog maar aan het begin van ziJ'n
schriJ'verslooPbaan stand, kostte bet De Vries, die als vertegenwoordiger werkzaam was
in bet boekenvak, oPmerkeliJ'k weinig moeite om Prominente figuren van uiteenloPende
gezindte voor ziJ'n vriend aP de been to brengen : acht mannen aP sleutelPosities in de
Vereniging van Letterkundigen en de KoninkliJ'ke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde traden haastig toe tot het Comite Maurice Gilliams . ZiJ' moesten niet alleen
fondsen werven maar werden oak geacht hun invloed aan to wenden om Gilliams, die
over geen enkel diploma beschikte en nauweliJ'ks werkervaring had aan een vaste betrekking to helPen zodra hiJ' volledig was hersteld .
De Vries zelf droeg biJ' door sPoorslags naar PariJ's to reizen, waar hiJ ' de rechten op de vertaling van Gilliams' romandebuut Elias of bet gevecht met de nachtegalen
aan een Franse uitgever Probeerde to verkoPen . Vervolgens bezocht hiJ' literaire uitgeveriJ'en in Nederland om geld in to zamelen, maar ziJ'n strategie om aan to bellen en
naar de directeur to vragen bleek weinig effectief: steeds oPnieuw werd hiJ' door een kordate secretaresse weggestuurd . Daarom schakelde hiJ ' de criticus Anton van Duinkerken
in . `BiJ' miJ'n bezoek in Amsterdam,' schreef De Vries aan Van Duinkerken > `vond ik den
Heer Van Heugten, directeur ArbeidersPers niet thuis . Deze is Maurice wel genegen,
en zoudt U indien U hem PersoonliJ'k door een Uwer relaties kunt bereiken wel succes
hebben. Ik kan hem oak van hieruit schriJ'ven, maar dit levert immer minder op . Naar
bet schiJ'nt is de firma Ruerido in deze dingen nogal roYaal, en zoudt U oak daar kunnen
laten aanklaPPen .'
Van Duinkerken liet zich echter niet voor de kar van De Vries sPannen en oak
bet Nederlandse uitgeveriJ'wezen bleef ontoeschieteliJ'k . Alleen Meulenhoff verleende
onvoorwaardeliJ'k ziJ'n medewerking : hiJ ' verklaarde zich bereid in Amsterdam geld in
to zamelen en stelde zelf een aanzienliJ'k bedrag ter beschikking voor de verPleging van
ziJ'n auteur . Omdat er inmiddels oak vanuit Vlaanderen gedoneerd werd, kan De Vries
ziJ'n dePressieve vriend, die na een verbliJ'f van twee maanden in bet ziekenbuis naar een
sanatorium in Essen was overgebracbt, al aP 12 februari laten weten dat ziJ'n geldgebrek
ten einde was : `Zie maar datJe gauw hersteld bent . Voor ditJ'aar hebJe geen zorgen meer,
dus profiteer ervan, neem er bet beste van wat J'e nemen kunt, en dan kun J'e bet volgend
J'aar van J'e werk bestaan, want niet immer kun J'e op mensen rekenen .'
0P mensen kunnen rekenen - misschien is dat wel, oak nu nog, de kern van de relatie
tussen schriJ'vers en hun uitgeveriJ' .

Uit de kast!
Lteset!i hcor t ui A tes

In de rubriek Uit de kast! biedt Vooys 9erenonuneerde Personen uit de wereld der
letteren de 9ele9enheid om hun Passie voor een werk uit hun ei9en boekenkast over

to bren9en . In deze a everin9 vertelt Liesbeth Korthals Altes, hoo9leraar Al9emene
Literatuurwetenschap aan de RUksuniversiteit
Gronin9en over L'Oeuvre au noir van
J
Marguerite
Yourcenar . De schri' sti7 van deze schri' ster wordt door velen a 9edaan
als koel en a standelJi k , moor vol9ens Korthals Altes is het to9endeel waar .
In ditJ'oar waarin Mei 68 wordt herdacht wil ik het hebben over een roman die weliswaar
in die periode verscheen, maar er qua toon en strekking in veel oPzichten volstrekt los
van zweefde, nameliJ'k L'Oeuvre an noir, van de Franstalige Belgische schriJ'fster Marguerite Yourcenar (het werd vertaald door Jenny Tuin Amsterdam : Athenaeum-Polak
en van GenneP, i98b, onder de titel Hermetisch zwart) .
HoofdPersoon is een zestiende-eeuwse arts Zeno . Van deze humanist, wetenschaPPer en alchemist maakt Yourcenar een tYPisch Renaissancemens, waarin trekken
terng to vinden ziJ'n van Giordano Bruno en Paracelsus . De titel verwiJ'st naar het transformatieProtes in drie staPPen dot de alchemist moet doorloPen wil hiJ ' het `grote werk'
volbrengen . De eerste fase bet zwarte werk, is de zwaarste : de materie moet uiteenvallen, oPlossen en gezuiverd worden, aPdot een nieuwe edele en zuivere > substantie
kan ontstaan . Dit streven werd meestal verbonden met bet maken van goud uit onedele
metalen maar ook allegorisch geinterPreteerd als het moeiliJ'ke Protes om de stoffeli'keJ'ke
mens tot ziJ'n `werkeliJj ke' sPirituele wezen to transformeren . Denk flu niet dot Yourcenor in de ban was van een New Age-achtige fascinatie voor occultisme en mYstiek . Ze
gebruikt dit thema om allerlei dimensies met elkaar to vervlechten, en dot maakt deze
historische roman tot een van de meest indringende en lucide studies van het menseliJ'k
bewustziJ'n en de drang naar kennis : een dwarsdoorsnede in de geschiedenis van mentaliteiten kennis, Politiek, technologie en religie r maar togeliJ'k een meditatie .
In bet eerste deel `Het zoekende leven', verlaat Zeno, bastaardzoon van de
zuster van een riJ'ke Vlaamse bankier, ziJ'n geboortestad Brugge . Zoals de PsYchoanalYtica en literatuurwetenschaPster Marthe Robert ooit schreef, ontleent de bastaardzoon
als personage in de literatuur maar vaak ook in bet echte leven aan ziJ'n Positie in de
marga, als `onwettige' noon, vaak een kritische en onafhankelia'ke blik op de samenleving, wars van autoriteit • ook is het vaak een uitzonderliJ'k dYnamisch personage, dot
immers geen `legitieme' Pick heeft f en ziJ'n status moot veroveren . De macbtige Positie
van de Brugse bankier, toeverlaat van Paus en keizer, in wiens gezin Zeno oPSroeit, geeft
Yourcenar togeliJ'k gelegenheid om de rol van bet grote geld to schetsen in een al uitermate gaglobaliseerde wereld .
Zeno doorkruist de wereld verbli'ft
overal tussen Noord- en ZuidPool waar
J
maar kennis bloeit . HiJ' zoekt bet contact met de vooraanstaande wetenschaPPers en
vriae geesten van zi J'n tiJ'd, die met gevaar voor eigen leven `ware kennis' zoeken tussen
de mown door van het door de kerk gekoesterde obscurantisme . De inquisitie volgt
nauwgezet ziJ'n spoor . WiJ ' lezers, daarentegen, verliezen Zeno hele Periodes uit bet oog .
Dan volgt de verteller bet lot van ziJ'n moeder, een bleke wat iJ'le figuur die zich met

onvermoede overgave in de wellust en het liJ'den van het anabaPtistengeloof stort een
van de vele religieuze sektes uit die tiJ'd • of het verhaal van Zeno's neef Maximiliaan >
ziJ'n vroliJ'ke alter ego die als dichter-soldaat de wegen afschuimt . Zo kriJ'gen we enkel
nog maar via het `men zegt' over Zeno to horen. Tot hiJ' oPeens in het tweede deel (`Het
stilstaande leven' weer oPduikt in ziJ'n geboortestad Brugge . 4Plaenomen in het huffs
van ziJ'n oude mast de aPotheker, oefent hiJ ' ziJ'n werk als arts uit under de naam Sebastien Theus . Een andere naam : een manier om aan de vervolgingen van de inquisitie
to ontsnaPPen, maar ook een staP verder in het loslaten van het zelf - een leitmotiv in
deze roman. Met de nalatenschaP van de aPotheker sticht hiJ' een armenhuis waarvan
de prior een zielsverwant zal bliJ'ken to ziJ'n . De vriendschaP tussen deze twee vriJe geesten staat in het teken van de dood die lucide words aanschouwd (`les Yeux ouverts', zei
Yourcenar ooit over het vooruitblikken naar de eigen dood), en die voor miJ ' een van de
mooiste voorbeelden van vriendschaP is uit de literatuur .
Tenslotte sluit het net van de inquisitie zich om Zeno, en wordt hiJ ' in ziJ'n
geboortestad Brugge gevan1;en gezet . In het laatste deel (`De gevangenis') voltrekt zich
het Praces dat al veel eerder was ingezet . Na de refs door de wergild, legt Zeno nu de
refs in zichzelf of steeds diePer het bewustziJ'n in . HiJ ' is daarbiJ' togeliJ'k subject en object van onderzoek . Het eigen Zelf wordt de materie waaroP het `solve et coagula' words
uitgevoerd. Zo maakt Yourcenar van de gevangenis een Plasts van bevriJ'ding, en van
gedwongen stilstand, een duizelin ~'ekkende ervaring. Voor Zeno begint alles to tollen
en to schuiven, verlanggins, herinneringen, oPvattin1 ;en kennis . . . Met misschien de
suggestie van een nieuwe, gelouterde vorm, maar dat weten we niet, want dit is `hoe ver
we kunnen aan in de dood van Zeno' .
In de Franstalige literatuur van de J'aren zestila was Yourcenar een vreemde
eend in de biJ't. Deze statige dame, die zorgvuldig haar Priveleven uit de schiJ'nwerPers
hield woondeJ'aren enigszins ternggetrokken met haar vriendin op een eiland in Maine ;
daarnaast beleefde ze zelfs op hoge leeftiJ'd stormachtige, vaak vernederende liefdes
met moeiliJ'ke J'onge mannen (lees de biografie van Laure Adler, als J'e van dit soon `biografemen' houdt . Yourcenar schreef deze roman in 1968, hetJ'aarvan de studentenrevolutie!
Het J'aar ook van de exPerimentele literatuur van de Nouveau Roman, waarvan de an makers alles was riekte naar realistische verteltrant met hoop overlaadden!
Wat moest men met deze erudiete roman die onverstoorbaar boven de woelingen van de
eigen tiJ'd leek uit to torenen? Wat moest men met de aard van Zeno's queeste : kennis
onthechting, ascese, terwiJ'1 men de vriJ'e liefde, flower power en de open universiteit
uitvond? Was het niet heel elitair, `unzeit emass' om zo'n boek mooi to vinden? Toch
ontving Yourcenar hiervoor de Prix Femina, een belangriJ'ke literaire erkenning ; ook
wend ze in 1980 als eerste vrouw lid van de befaamde Academie an aise waarvan de
leden de `immortels' `onsterfeliJ'ken' worden genoemd - een `biJ'zetting' in het literaire
establishment die sommigen in hun oordeel bekrachtigde dat ze toch echt niet tot de
interessante avant-garde behoorde . . .) .
Yourcenar verstaat de kunst om als hoofdPersonen figaren to kiezen die een
kruisPant vormen vary het denken, weten en voelen van hun tiJ'd, en ze weet ze met grote
kennis van zaken in die historische context to Plaatsen : deze Zeno maar ook Keizer Hadrianus, waarvan ziJ ' de fictieve Memoires schreef. Verwacht geen Prettig geromantiseerde duik in die woelige Renaissance, tegen de achtergrond van sinistere godsdienstoorlagen en kettervervolging, hoe hallucinerend scherP ook de van wellust en
doodsdrift doordrenkte godsdienstwaanzin wordt oPgeroePen : Yourcenar lezen is een
strenge leerschool. Sommige lezers vinden haar stiJ'l afstandeliJ'k en koel . Voor mi'J

kolkt het onder de gePoliJ'ste zinnen . Gezien de heftigheid van de beschreven materiele
en sPirituele exPerimenten werkt die ingehouden schriJ'fstiJ'1 als een iconische manier om
Zeno's observerende houdin tot in de vertellersstem over to dra en .
Wat fascineert miJ' aan deze roman - terwiJ'1 ik aller
~ 'sch reageer op een boek
als De alchemist van Paulo Coelho waarin de `alchemistische wiJ'sheid' in Reader's
Digest-haPJ'es de lezer wordt inlaelePeld? Zeno belichaamt voor miJ' de honger naar kennis van een onafhankeliJ'k denker ~• een streven waarin `exacte kennis' nog onverbrekeliJ'k
verbonden is met sPiritueel inzicht en technieken om het Zelf to kennen en to beheersen
(denk aan Michel Foucaults werk en leven in ziJ'n laatste
. Ms arts
J'aren)J
is hi' van nabi'J
betrokken biJ' pun,
J ziekte en dood . HiJ' weet maar al to goed hoezeer geest en lichaam een
ziJ'n - wat de Kerk ook moge beweren - maar ook hoe wonderbaarliJ'k sterk die `geest'
kan ziJ'n. Via dit personage onderzoekt Yourcenar togeliJ'k klinisch en hartstochteliJ'k hoe
het het menseliJ'k bewustziJ'n vergaat, in de routine van het dageliJ'kse leven, maar ook
in het liJ'den en tot in de dood . Dus hoezo `klassiek', koel en afstandeliJ'k . . .VerdieP J'e in
Zeno en kiJ'k in de sPiegel .
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Een nieuw vaderland voor de muzen . Geschiedenis van de Nederlandse literatuur .
Dit boek eindigt met een vraagteken tussen haakJ'es . `Tout finit par tine chanson (?) .' We
ziJ'n op PaS'na 886 . De laatste Paragrafen gingen over de uitstraling van de Nederlandse
literatuur in de besProken Panode naar de omringends landen . Die is zoals wel bekend
niet onbelan ri'k eweest: zoals Nederlandse dichters in de zestiende en vroe e zeventiende eeuw via de Franse literatuur de Italiaanse renaissance hebben leren kennen
zo hebben ziJ' zelf wear biJ'gedragen aan de vernieuwing van de letteren in Duitsland en
Scandinavia . Maar biJ' die al of niet trotse constatering wil dit boek hat niet laten . Er is
nog een vraag die rest : wat was, in de EuroPese context van die tiJ'd, flu hat ' eigens' van
die Nederlandse literatuur? Ze was meer dan een bruggeta 'e tussen Frankria'k en Scandinavia, ze had ook iets to bieden wat die andere taalgebieden niet kenden . En dat zat, volgens de auteurs, in een ' concrete, herkenbare levensbetrokkenheid' . De meest tYPisch
Nederlandse teksten gaan 7 in de hoogtiJ"dagen van renaissance en barok, niet over goden
en helden maar over mensen in herkenbare situaties . En ze ziJ'n geschreven voor de
buren, niet voor de vorst . Als we hat een naam moeten gevena dan zeggen we: Jacob Cats .
Cats staat in dit boek vooraan in de ri'a van schria'vers en dichters die hat gezicht van de
Nederlandstalige literatuur uitmaakten . ' Het liken
niet zozeer de klassieke groten [ . . . ]
a
die aan de Nederlandse literatuur van die dagen een eigen aura hebben verleend : hat ziJ'n
allicht de Catsen de CamPhuYsans de Poirtersen de dichtende dominees en Pn esters ,
de lieda'esdichters van alle slag . . .' En dan komt die Franse uitdrukking en dat vraagteken
tussen has 'es.
Er is een tiJ'd geweest dat literatuurhistorici zo'n conclusie niet eens met een
vraagteken zonder ha 'es hadden willen afdrukken . Zeker Cats is lange tia'd een auteur
geweest die J'e met gePrite afschuw diende aan to Pakken, eigenlia'k iemand die lout was
~eweest in de oorlo ~ echt waar! zie Knuvelder, viJ'fde druk, deal II : 29x) ;~ en in een stuk
van Elsbeth EttY naar aanleiding van de flood van Kees Fens las ik nog flat Fens uitgsrekend de Cats-besPreking van Busken Huet ca . i88o) bovenaan ziJ'n riJ'tJ'e favoriete
recensies had staan - flat stuk met die tirade over de godvrezende moneymaker met
zia'n leuterlievende vroomheid, wiens PoPulanteit ' eens nationals ramp' was geweest
(een toon die ovengens geheel on-Fens was maar flat kan natuurliJ'k) . Pointers heette
' de Vlaamse Cats' ook niet als aanbeveling bedoeld, CamPhuYsen had ziJ'n talent beter
kunnen besteden en wat die 'lieda'esdichters van alle slag' betreft die hoorden voor
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het merendeel niet eens in een literatuur eschiedenis thuis . Maar het yak is veranderd
morele en esthetische oordelen sPelen geen rol meer en er bliJ'kt niets van gene . Cats en
andere vrome en Praktische moralisten sPringen emit als iconen van deze Periode . Niet
alleen in het noorden trouwens in de RePubliek voordat we gaan Praten over `tYPisch
Nederlands') het geldt ook voor de literatuur van het zuiden, de SPaanse Nederlanden .
Dat is nu vastgesteld en het is voor velen misschien ook geen grate verrassin g
meer, maar we zitten dan wel met de titel van dit boek . Een nieuw vaderland voor de
muzen : dat is een aankondiging van het grote verhaal van de Renaissance van de klassieke letteren die weer tot bloei komen in de Lage Landen . Maar dat is nu J'uist niet het
verhaal van de Catsen en CamPhuYsens enzovoort . Over de literaire intenties en Pretenties van Cats valt het nodi e to ze en maar wat die anderen betreft : als die zoals
CamPhuYsen al niet uitgesProken viJ'andig stonden togenover het idee dan was het bouwen van een literatuur die kon wediJ'veren met die van de Klassieken, in elk geval toch
niet hun eerste zorg . Dan hebJ'e het over de Van der Nooten, de Van Houten a de Dousa's
en de Hooften en de Vondels en die andere namen die helemaal niet in het meervoud
kunnen de ' klassieke groken', zoals ze hier genoemd worden . Van hen words op die
laatste bladziJ'de gezegd dat ze er ziJ'n mogen, J'a dat ze ook 'in hun EuroPese omgeving
wel degeliJ'k standhouden en bewondering verdienen' . Maar als het om het totaalbeeld
gaat, zouden ze volgens dit boek eigenliJ'k marginaal ziJ'n .
Hier wringt iets : de titel kondigt een verhaal aan dat niet het hele verhaal
is, en misschien - als J'e er zo naar kiJ'kt - niet eens het belangriJ'kste verhaal. Toch is
dat meer theorie dan werkeliJ'kheid, want in de PraktiJ'k kriJ'gen die 'klassieke groten'
alle aandacht die ze als grate schriJ'vers verdienen . Vondel was niet de meest gesPeelde
toneelschriJ'ver van ziJ'n tiJ'd, laat staan de meest gelezen dichter, maar met twee volle
kolommen in het register words hiJ' veruit het meest genoemd . Wie las er nu HuYhens }
buiten dat kleine (Muider)kringetJ'e? Twee derde kolom in het register! Zelfs diens
nooit gePubliceerde Cluys-werck kriJ'gt er een Plaats . En vergeleken met de Nieuwe to zan9en van Bernardus Busschof waren de Overx'sselseJ'sselse zan9en en dichten van Jacobus
Revius een uitgesProken obscure Publicatie . Van Revius zou J'e zelfs kunnen zeggen dat
hiJ' uberhauPt niet maatschaPPeliJ'k functioneerde als dichter: geen enkele weerklank in
ziJ'n eigen tiJ'd . . . Toch wordt hiJ' hier veel vaker genoemd dan Busschof. Waarom? Omdat
hiJ' togenwoordig in de canon hoort . Een literatuurgeschiedenis die consequent niet zou
uitgaan van de togenwoordige status van dichters maar van de Positie die ze destiJ'ds in
bet maatschaPPeliJ'ke en literaire leven innamen : die zou wel eens heel antler beeld kunnen oPleveren . Dan zouden we misschien denkend aan de zeventiende eeuw s inderdaad
een liedJ'e horen, een liedJ'e van Cats of van CamPhuYsen en niet een sonnet van Hooft.
Maar Cats en CamPhuYsen warden nauweliJ'ks geciteerd, terwiJ'l de auteurs van Hooft
geen genoeg kunnen kriJ'gen (citaten op alle bladziJ'den van 205-208) .
Consequent is het niet, maar daarom staat er natuurliJ'k ook dat vraagteken. En
zo laat dit grote en grootse boek natuurliJ'k ook alleen maar des to beter zien wat een riJ'ke
Periode het behandelt en hoe veel er nog to ontdekken is . Veel dat past in het bekende
verhaal van de vernieuwin van de letteren vanaf het laatste kwart van de zestiende eeuw
en de stichtin van dat nieuwe vaderland voor de muzen . Maar evenveel of tenminste
niet veel minder over de schriJ'vers die in dezelfde Periode met heel andere dingen bezi g
waren - PamflettenschriJ'vers biJ'voorbeeld, en min of meer bevindeliJ'ke vromen die ik
biJ' wiJ'ze van sPreken nog wel met Suster Bertken in de kring zie zitten, in een gezelscha P
waar de muzen niets to zoeken hadden .
Wel vraag ik me of hoe dit alles moet overkomen op lezers die het bekende
verhaal niet al behoorliJ'k goed kennen en die (dus) al helemaal niet vertrouwd ziJ'n met
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de rest. Het boek biedt zo veel dat de kans op verdwalen en zelfs (tiJ'deliJ'k verdrinken
niet denkbeeldi is ondanks de heldere (maar misschien wat weini 'sturende'
hoofdstukindelin de registers en de twee leeslinten . Het aat over liedboeken dichten embleembundels, Pamfletten romans reisverhalen novellen, moPPenboeken allemaal met hun eigen context en voor- en nageschiedenis . En alle studies ziJ'n verwerkt . De
grote en kleine dissertaties en de biJ'dragen in gedenkschriften, feestbundels en tiJ'dschriften tot Vooys aan toe (het is voor de vakgenoot vaak een feest der herkenning: dat
is MariJ'ke Spies, daar gaat Nelleke Moser en hebben we daar niet Agnes Sneller? Er ziJ'n
ook mannen biJ' . Mocht de hoofdredactie van de serie waarin dit deel verschiJ'nt ooit
gesPeeld hebben met de gedachte de auteurs to binden aan een maximum van zeg 700
bladziJ'den, dan zal ze al sPoedig hebben ervaren dat daar geen sPrake van kon ziJ'n : het
boek is geschreven vanuit een intense geboeidheid door alles, maar dan ook alles wat
deze Periode to bieden heeft en om dat alles aP to schriJ'ven was ruimte nodig . Het loont :
lees vaoral ook het hoofdstuk over 1670-170o, die in de oudere literatuurgeschiedenissen tack vaak een beetJ'e wordt ofgeraffeld als een tiJ'd van vernal en 'verfransching' ,
een tiJ'd van 'zonen van' ; maar die in werkeliJ'kheid, volgens dit boek 'aP literair gebied
zeker in de RePubliek biJ'zonder levendig [is] geweest boordevol togenstellingen, veranderingen en extremen' (b9o) . En dat wordt dan ook gedemonstreerd : met SPinoza en
Koerbagh en LodewiJ'k MeiJ'er en een reeks PornoromannetJ'es die er mageliJ'k door beinvloed ziJ'n, terwiJ'1 togeliJ'kertiJ'd Gezina Brit, Jan HuYgen Barend Joasten Stol > Adriaan
SPinniker en Cornelis van Eecke en vele anderen de oude vroomheid bleven uitdragen .
Ze staan er allemaal in.
Dit is dus een riJ'k boek. Maar het is aak een vol boek a temeer omdat de auteurs ook op microniveau niet geneigd ziJ'n geweest zich in to houden, wat geregeld leidt
tot zinnen die letterliJ'k barsten van de informatie en die trouwens ook een behoorliJ'ke
algemeen-culturele en literaire bagage veranderstellen . ' In de beste Leids-LiPsiaanse
traditie en in het spoor van Seneca's deugdheld Hercules Portretteerde [Heinsius] de
Vader des Vaderlands als een ideate stoische vorst, die ziJ'n empties door standvastigheid
(constantia in de hand weet to houden [ ., . (1)
73 . Dat is volstrekt niet onbegriJ'PeliJ'k
voor iemand die een beetJ'e heeft leren aPletten, maar omdat er nergens een link of wat
dan ook is naar een illustratief tekstfragment kan men hier toch weinig antlers dan `a'
biJ' denken. 'Nog in 1698 kwam er namens bet genootschaP Latet quoque utilitas Er
gaat ook nut in schuil weer een zinnenPel De mode op de Planken . Bernagie die toen
kenneliJ'k lid van dit nieuwe clubJ' e was, had dit waarschiJ'nliJ'k bewerkt naar het Italiaans .
Het was een tYPisch voorbeeld van de herleving van zedenbevordering in allegorische
vorm. Mode maakt zich na haar huweliJ'k met Overdaad bekend als Armoe [. . .],' enzavoort 719) . Herleving van zedenbevordering in allegorische vorm? Maar daar ging dat
hoofdstuk toch helemaal niet over? En wie was Berna ie ook alweer? Daarvoor moeten
we terng naar Pagina 715, of voaruit naar 721.0P zulke mamenten doet dit boek ineens
denken aan de legendarische Dntwikkelin9s9an9 van Te Winkel, die ook zo graag altiJ'd
nag iets extra's meegeeft, een naam, een detail `Martinus NieuwenhuYzen de eerste
secretaris der MaatschaPPiJ' tot Nut van `t Algemeen die met ziJ'n vader, den DooPsgezinden leeraar van Mannikendam Jan NieuwenhuYzen [ . . .] ' enzovoort, zie Te Winkel
VT : 142) . Dat alles vanuit de overtuiging : een feit Pakken ze J'e nooit meer af. Dat is ook
zo en we koesteren na biJ'na honderdJ'aar nog steeds Te Winkel . Maar we lezen hem met
kleine beetJ'es togeliJ'k . Ik denk dat we dat ook met dit boek gaan doen .
- Ton van Strien
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De m

e voorbi'J

Vlak voor mi'n eindexamen gymnasium of ik in een mondelin examen literatuur aan
dat ik Frits van Egters helemaal niet zo anti-burgerliJ'k vond als iedereen altiJ'd maar
beweerde . De Avonden dat was toch J'uist een boek met een hoofdPersoon die verlangde
naar wat warmte? Met een vader die zich - als hiJ' eens niet gulzig zat to smakken - terugtrok in de woonkamer en zich afsloot van ziJ'n vrouw en kind? Hoe kon zo'n man aan
het hoofd stann van een kleinburgerliJ'ke familie, zoals het gezin Van Egters in beschouwingen over Reves debuutroman geinterPreteerd werd? MiJ'n examinatoren vonden die
vragen interessant, maar verwezen miJ'n visie op Frits naar het riJ'k der fabelen . Heus
die J'ongen was het toonbeeld van een intellectueel die zich vereenzaamd voelde in een
kleinburgerliJ'k milieu .
In ziJ'n nieuwe essaYbundel Mishear - met de Prikkelende ondertitel `Hoe literatuur literatuur wordt' - onderschriJ'ft Jos Joosten het standPunt dat ik destiJ'ds in
mi'n
J mondeling met weinig succes Probeerde to verdedigen : De Avonden schetst `het
tragische lot van een kleinburgerliJ'ke adolescent in een intellectualistisch milieu' . (Y37)
Toen ik die riJ'keliJ'k met tekstfragmenten geillustreerde slotsom las sProng miJ'n hart
natuurliJ'k even op . Voor me lag een artikel dat het akelige standPunt uit de wergild hiel P
dat Frits van Egters nit een burgerliJ'k gezin kwam! Die Polemische Joosten made my
day.
De NiJ'meegse hoogleraar Nederlandse letterkunde Prikt niet alleen de mYthe
rond DeAvonden door. HiJ' ontmYthologiseert samen met Thomas Vaessens r ovenggins)
oak de gedachte dat de Poezie van Mustafa Stitou vooral simPel en anekdotisch is . Onder
de oPPervlakte van de gedichten van de Marokkaans-Nederlandse dichter bliJ'ken diePaande vra en omtrent identiteit en evolutietheorie schuil to aan die een onzor dige lezer al snel over het hoofd ziet . Of neem het beeld dat wiJ' hebben van Ida Gerhardt
als individualistische dichteres die weini moest hebben van literair netwerken . Joosten last op basis van haar corresPondenties overtuigend zien dat ziJ' wel degeliJ'k bezig
was met de Positie die ziJ' bekleedde in het literaire veld. De besProken auteurs komen
daarmee in een ander licht to staan } en daarmee ook de Positie die ziJ' traditioneel innemen in de literatuurgeschiedenis. Joosten laat op basis van haar corresPondenties overtuigend zien dat ziJ' wel degeliJ'k bezig was met de Positie die ziJ' bekleedde in het literaire
veld. De besProken auteurs komen daarmee in een ander licht to staan en daarmee ook
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de Positie die ziJ' traditioneel innemen in de literatuurgeschiedenis .
Dit soon togendraadse correcties op gangbare oPvattingen makers Misbaar
tot een biJ'zonder interessante en toe to J'uichen bundeling oPstellen . Het is bovendien
aardig dat Joosten ook een mYthe over zichzelf ontmaskert . In ziJ'n eerdere essaYbundels
AlleensPrack en Onttachti9in9 stak de destiJ'ds nog als P oezie-criticus actieve auteur zin
J
mening niet onder stoelen of bankers . Legendarisch ziJ'n Jbivoorbeeld Joostens karakterisering van Frank Boeiens
J songteksten als `totaal losgeslagen bavianenkul' en ziJ'n
verwerPing van de Poezie van Anna Enquist die van onuitstaanbare zelfexPressieverzen beticht wend . Met Misbaar snoert Joosten die enen de mond die hem vooral associeren met scherPe kritiek en minder met een wetenschaPPeliJ'ke blik . De laatste twee
essays in de bundel hebben wat dat betreft een strafegische Positie : waar Joosten in bet
een na laatste betoag onder andere uitsPreekt waarom hiJ ' gestoPt is als criticus biJ' De
Standaard der ,etteren, wordt het slotstuk gevormd door ziJ'n begin 2007 uitgesProken
oratie waarin hiJ' Pleis voor een descriPtieve, wetenschaPPeliJ'ke analyse van de naoorlogse literatuurkritiek .
Die neiging naar wetenschaPPeliJ'kheid sluit echter allerminst in dat Misbaar
taai en droog wordt . Joosten hanteert een snelle en vooral ook frisse pen, die ziJ'n boek
een schwung geeft waar menig letterkundige J'aloers op zal ziJ'n . Ads geen antler weet
Joosten ingewikkelde materie als de veldtheorie van Bourdieu of het gedachtegoed van
Sartre toegJ
ankelik to makers voor een breed Publiek . En dat past biJ' dit boek, dat oPent
met een betoog waarin de auteur de Problematische verhouding tussen wetenschaP en
letteren onderzoekt . Joosten rekent of met het idee dat wetenschaPPers teksten kid benaderen (alweer een mYthe) en besluit : `Esthetisch genot ondervind ik evenzeer als vriJ'wel
elke andere Professionele en niet-Professionele toegewiJ'de lezer - maar daarover ben J'e
verder gauw uitgePraat' . (26) Waarover ziJ'n we dan nog niet uitgaPraat? 0P grond van
de essays in ziJ'n boek liJ'kt Joosten in de eerste Plaats gexnteresseerd in een institutionele
benadering van literatuur . HiJ' heeft veel oog voor de Positie die auteurs en critici innemen in het literaire vedd voor de wizen
waaraP ziJ' in dat veld manoeuvreren en voor de
J
Processen die ten grondsdag liggen aan canonvorming . Ads adept van de Franse socioloo g
Bourdieu - die dit J'aar op het Nimeegse
conlares Achter de nerhalen werd gedooPt tot
J
zowel de meest invloedriJ'ke als de meest overschatte literatuurtheoreticus van het moment --- verwerPt Joosten do gedachte van een Eeuwige Literatuur met een Intrinsieke
Schoonheid. Waarde wordt toelaekend zie ook de ondertitel van Misbaar), en wel in een
complex samensPel van verschillende sPelers met uiteenloPende belangen in het veld .
Joosten wenst deze institutionele benaderin to combineren met een meer
werkimmanente benaderingswiJ'ze, zoals vooral gedemonstreerd in de bundelafdelin g
`Gewoon lezen wat er staat'. Daarin komt hiJ' op basis van close reading ondermeer onder
meer tot de sPannende ontdekking dat Willem Termeer, uit Emants' Een na9elaten bekentenis, ziJ'n vrouw niet vermoordde . Dat Joosten towel gedetailleerd leest als oog heeft
voor instituties verraadt ziJ'n academische achtergrond : ziJ'n aanPak liJ'kt een sYnthese
van de benaderingswiJ'zen van de structuralistische Kees Fens en de helaas overleden
literatuursocioloog Bert Vanheste, biJ wie Joosten in 1996 P romoveerde . Daarbi
J moet
echter onmiddelliJ'k de kanttekening worden gePlaatst dat Fens' aanPak ook gecorrigeerd wordt : in bet essay `Terng naar de auteur als staP vooruit?' karat Joosten zich sterk
tegen de op coherentie gerichte leeswiJ'ze die zo kenmerkend is voor de structuralist t en
die met name biJ ' de interPretatie van Postmoderne Poezie grate Problemen oPlevert .
De combinatie van een werkimmanente en een meer context erichte benaderin van
literatuur J'uich ik sterk toe : ze doet recht aan de comPlexe relatie tussen literatuur en
maatschaPPiJ', zonder evenwel de tekst zelf uit het oag to verdiezen . ExemPlarisch voor
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deze combinatie van invalshoeken is het essay `Waarin gelooft Kluun?', dat togeliJ'kertiJ'd
oak het meest omstreden stuk in Misbaar is. In het eerste laedeelte van het artikel last
Joosten zien hoe de succesauteur van Komt een vrouw bi'
J de dokter en Dc weduwnaar
zich een Positie Probeert to verwerven in het literaire veld, waarin hiJ ' ondanks allerlei
kritische aanvallen wel degeliJ'k gelooft . Dit deel van het KluunessaY is indrukwekkend :
Joosten geeft een overtuigende analyse van Kluuns manoeuvres in het literaire veld
en relativeert daarmee de oPvatting dat we hier van doen hebben met een kankerende
branieschoPPer die niets met echte literatuur to maken wil hebben .
Het tweede gedeelte van het artikel vind ik echter minder geslaalad . Joosten
begint met de constatering dat de literaire kritiek sinds het succes van Kluuns debuut
meent niet meer om De weduwnaar heen to kunnen : `Kunstredacties ziJ'n inmiddels
kenneliJ'k van mening dat Kluun voor hun lezersPubliek incontournable is geworden en
dat zou tot alleszins interessante overwegingen kunnen leiden omtrent het schuivender
referentiekadereliJ'ke
vaninstituties'
derg'~
. (o) Ik vraag miJ' serieus of of de besPrekin en van De weduwnaar in kwaliteitskranten echt to maken hebben met Kluuns literaire relevantie voor het beoogde Publiek. De teneur van zulke recensies (Elsbeth EttY
noemde de roman `een Platvloerse soap') zou evengoed kunnen duiden op het verlangen
van critici om Kluun of to straffen na ziJ'n brutale binnenkomst in bet literaire wereldJ'e ,
onder het mom : `Even lekker lachen om die laffe lul' . Niet om Kluun heen kunnen verandert dan vooral in niet om Kluun been willen . ParadoxalerwiJ's leidt zo'n besPreking in
een kwaliteitskrant natuurliJ'k wel tot sYmbolische aandacht voor Kluun - een punt dat
in Misbaar terecht words benadrukt .
Joosten wiJ'st vervolgens op een discrePantie tussen de waardering van Kluuns
werk en die van Grunbergs met de LibrisPriJ's bekroonde roman Tirza . Ongeloofwaardig
als Tirza is words dat boek toch gePrezen om ziJ'n herkenbaarheid en actualiteit (`Jargen
Hofmeester, dat ziJ'n wiJ''),
terwiJ'l Komt een vrouw bi'
Jeen dokter in Het Parool verguisd
words omdat bet referentiekader van de hoofdPersoon niet verdergaat dan De DiJ'k. Zeer
terecht meent Joosten dat J'uist dat laatste oak biJ'zonder actueel is : `Kluuns boek met
ziJ'n merkenfetisJisme, ziJ'n doelloze rondtrekken en -neuken met ziJ'n schets van een
overdadi betaalde baan in een ebakkenluchtsector, is misschien het beste to zien als
exponent van de doorgedraaide ik-cultuur tiJ'dens de economische voorsPoed van de
laatste eeuwwisseling' . 7)
7 Tot die conclusie komt Joosten door een verhaaltechnische
analyse van het boek, waarbiJ' hiJ' stelt dat de verteller nergens uit ziJ'n rol van domme
Brabantse boender valt een eigenschaP die we biJ' Thomas Rosenboom zouden PriJ'zen .
Er is geen sPeld tussen Joostens analyse to kriJ'gen (inderdaad roePt de hoofdPersoon een ontluisterend en uiterst coherent wereldbeeld op), maar ziJ'n conclusie
gaat me to ver : `Het zou onterecht ziJ'n, zoals de kritiek nu doet om hier de brenger van
het slechte nieuws neer to schieten' . Er is een literblik andere bezwaren tegen Komt
een urouw bJi' de dokter open to trekken die niet doorgePrikt kunnen warden met een
verhaaltechnische analyse van de roman : de onnoemeliJ'ke voorsPelbaarheid de rammelende schriJ'fstiJ'1, bet gebrek aan interessante stiJ'lmiddelen . . . Ja dat alles komt
ongetwiJ'feld voort uit het feit dat zulke gebreken goed Passen biJ' de hoofdPersoon in
kwestie maar laten we eerliJ'k ziJ'n : als buurvrouw Truus beschriJ'ft hoe ziJ' elke zaterda g
broodJ'es biJ' de bakker haalt en in Pakweg driehonderd Pagina's bet geloofwaardige en
altiJ'd actuele wereldbeeld uitdraagt van een bePPende buurtmieP, wriJ'ven we oak niet
in onze handen .
Dat neemt niet weg dat Misbaar een goed geschreven, toegankeliJ'ke en o P
academisch niveau interessante bundeling essays is, die wetenschaP en letteren weer
dichter biJ' elkaar weet to brengen . Daarvoor verdient Joosten miJ'n welgemeende corn-
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Plimenten . Of, om Reve enigszins uit ziJ'n verband to rukken : iemand die literatuur-

wetenschaP in vlotte bewoordingen naar buiten brengt zonder aan inhoud in to boeten
dat is nu een intellectueel!
- Jeroen Dera
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Vlees plus vlees is vis
Wordt er in een tekst lets verbloemd wanneer er een Passieve in Plaats van een actieve
werkwoordsvorm words gebruikt? Die vraag legde ik laatst voor aan een betawetenschaPPer. l k beweerde dat `viJ'fentwintig aPen ziJ'n ingesPoten met middel X' onschuldigerklonk dan `de onderzoekers sPoten viJ'fentwintig aPen in met middel X' . MiJ'n
gesPreksPartner vond dat ik chargeerde . Men was bJ
i' betastudies flu eenmaal gewend
cm Passieven to gebruiken omdat dit de tekst meer wetenschaPPeliJ'ke kracht verleende
char hoefde J'e helemaal niets Politieks achter to zoeken.
NatuurliJ'k had hiJ' geliJ'k: lees- en schriJ'fconventies ziJ'n onontbeerliJ'k . Een
schriJ'ver die al ziJ'n woorden bewust wil inzetten, zal ziJ'n hele tekst tussen aanhalingstekens moeten zetten . Toch is het belangriJ'k om J'e bewust to ziJ'n van taalgewoontes
en -gebruiken, zoals van de vanzolfsPrekende manier waaraP ik in de voriga zin `een
schriJ'ver' tot een man omdooPte . Dit inzicht is allerminst nieuw en is vanaf de J'aren
zeventig in feministische en Poststructuralistische Publicaties met veel kracht naar voren gebracht . Het lezen van Gaston Franssens Gerrit Kouwenaar en de politiek van het
lezen noodzaakte me echter om me ook bewust to worden van woordJ'es als `ik' } `men' en
Ic', die ik in de vorige alinea gedachteloos toePrite . BetawetenschaPPers ziJ'n immers
niet de enigen die stil moeten staan biJ' de PersoonliJ'k voornaamwoorden die ze lezen
ebruiken of omzeilen ; oak Poezie-interPreten moeten dat wanneer ze in een gedicht o P
g~
woordJ'es als `1k' en `men' stuiten . Een lezer zet vaak conventies in om zulke Problemen
het hoofd to biedeny biJ'voorbeeld door `1k' als de dichter to interPreteren.
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Gerrit Kouwenaar en de polit7ek van het lezers maakt duideliJ'k hoe Problematisch deze

vanzelfsPrekendheid is . Door het Prisma van Kouwenaars gedichten analYseert deze
studie `de Politiek van het lezers', de leesconventies waarvan iedere Poezielezer zich beclient . 0P grond van die vooronderstellingen is het zelden moeiliJ'k om aan een dichter
een herkenbaar P rofiel toe to wizen
en zo meer grip to kriJ'gen op liens ambigue teksten .
J
Achterberg, dat is toch die vent die ziJ'n hasPita neerschoot? Dan kunnen we de `giJ'' in
ziJ'n gedichten moeiteloos identificeren met die vrouw en Achterbergs oeuvre beschouwen als een vorm van Poetische zelfhulP . Ook Kouwenaar kept voor ons geen geheimen
meer : hiJ' is een autonomistische, onheengageerde schriJ'ver, die met behulP van telkens
dezelfde motieven ref1ecteert op het dichterschaP .
Franssens studie bekritiseert deze eenduidige en simPlificerende visies . Niet
door aan de ziJ'liJ'n to gaan zitten en vanaf daar de visies to beschimPen maar door
bestaande leesconventies to beProeven, to sloPen, aan to scherPen of op hun koP to
zetten . Franssen volgt in lit boek een oPvallend hechte structuur van vier kernhoofdstukken die ieder de naam van een van de ` steep,
ische' Kouwenaarmotieven drag~
hand huffs en vlees. Elk van die motieven wordt in de Kouwenaar-receptie kenmerkend
geacht voor een eigenschaP van ziJ'n werk . De steep staat voor de autonomic van ziJ'n
werk > de hand voor de hand van de auteur en dus voor intentionaliteit > het huffs voor
referentialiteit en het vlees voor literair engagement . In ieder hoofdstuk wordt grofweg
hetzelfde pad gevolgd . Na een inleiding op het desbetreffende motief worden reacties
op Kouwenaars werk besProken die een uiting vormen van een bePaalde leesconventie die Franssen vervolgens toePast en bekritiseert in een analyse van een of meerdere
gedichten . De laatste staP is een interPretatie `waarin ik [Franssen LH] laat zien dat
Kouwenaars Poezie de lezer uitlokt om een beroeP to doers op leesconventies maar dat
ziJ' zulke conventies ook Problematiseert zelfs thematiseert en de lezer zodoende wiJ'st
op zip
J interPretatieve verantwoordeliJ'kheid', een interPretatie die niet aanvallend of
sYnthetiserend is, maar vooral laat zien "hoe het gedicht zich uiteindeliJ'k aan de grip van
conventies ontrekt' P . 28) . Wat Franssen in deze analyses dus omcirkelt is zoiets als de
grevs van de interPretatie de inktvlek die de betekenis van ieder (modern?) gedicht aan
het oog van de lezer onttrekt .
Zo bliJ'kt deze studie niet alleen een lezersgerichte studie die door het bestuderen van de grate
linen in de recePtie van Kouwenaars werk, de leesconventies op het
spoor Probeert to komen waarmee de lezers het werk to liJ'f gaan . Het is oak een werkgerichte studie waarin de leesconventies op hun interPretatieve bruikbaarheid worden
getest . Franssen heeft het boek op een uiterst degeliJ'ke manier oPgezet, exPliciteert veel
en vat voortdurend ziJ'n bevindingen samen . Dat het boek toch zelden saai is, komt door
ziJ'n sPeelse manier van lezers volgens het Principe dat iedere interPretatie aPenstaat voor
oPbouwende kritiek . Franssen gaat van theorie naar tekst en terng ; hiJ ' laat zich geen moment door de theorie dicteren maar zet de ideeen van uiteenloPende auteurs als Barthes Sartre en Culler in tiJ'dens ziJ'n zoektocht naar betekenissen in Kouwenaars werk .
Het boek zet aan het denken over heel wat centrale vooronderstellinlaen in de beoefening
van de moderne Nederlandse letterkunde . Sommige inzichten ziJ'n verrassend eenvoudig. Zo wiJ'st Franssen op een interessante intentionele paradox : een dichter die beweert
nets to bedoelen in ziJ'n gedichten, kan die ziJ'n eigen bedoelingen waarmaken?
Zeer verhelderend vond ik oak het hoofdstuk `Steep' waarin wordt aangegeven dat de term autonomic in drie verschillende betekenissen wordt toegePast : als
anti-exPressief (een autonoom gedicht weersPiegelt niet de gedachten van de auteur ),
als antireferentieel (een autonoom gedicht staat aP zichzelf en geeft niet de werkeliJ'k-
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heid weer} en als anticommunicatief een autonoom edicht communiceert niet met de
lezer . Dit maakt duideliJ'k dat een term als antireferentialiteit weliswaar deels overlaPt
met autonomic maar toch niet hetzelfde is . Hier be int Franssens onderverdelin in
motieven en conventies echter ook to wringen . In hoeverre ziJ'n de antireferentiele autonomistische leesconventie en de zelfreferentiele leesconventie van elkaar to scheiden?
In het ene geval gaat het our een gedicht dat niet naar de werkeliJ'kheid verwiJ'st, in het
andere geval naar our een gedicht dat naar zichzelf verwiJ'st, maar kun J'e de twee echt
onderscheiden? Met andere woorden, hoe kunstmatig is de grevs tussen verschillende
leesconventies? UiteindeliJ'k ziJ'n ze allemaal door Franssen geconstrueerd . NatuurliJ'k
ziJ'n er wel deg eliJ'k tendensen aan to wizen
in de recePtie= die ook heel bekwaam worden
J
lacanalYseerd, maar zoals Franssen zelf al aangeeft imPliceert de noodzaak van een eenduidige leesconventie dat aan de nuance van de Kouwenaar-recePtie niet altiJ'd recht
kan worden gedaan. (z6) Het is daarom wat geforceerd our to stellen dat Kouwenaars
Poezie zich aan conventies onttrekt, aangezien die conventies als retorische constructen
zo gemaakt ziJ'n dat de gedichten zich eraan kunnen onttrekken .
Bovendien maakt deze studie oak duideli)'k dat conventies niet alleen hardnekkig ziJ'n, maar sours zelfs onontbeerliJ'k . Zo Problematiseert Franssen terecht het feit
dat veel lezers het veelvoorkomende woordJ'e `men' aan de dichter zelf geliJ'kstellen . Hi'J
komt echter niet toe aan een eigen uitleg van het woordJ'e, waarmee hiJ ' onbedoeld het
belang van de conventie onderstreePt . En uiteraard kan Franssen oak zelf niet zonder
bePaalde conventies . Zo schriJ'ft hiJ' over een van de gedichten: `H'et 9edicht nodigt niet
alleen uit tot een Poeticale, maar ook tot een Programmatische lezin1 ;. Het beeld van
de vallende steep maakt duideliJ'k dat deze dichter een sPecifiek soort Poezie voor ogen
staat . . .' (33, cursivering LH). Eerst wordt het gedicht als een actor voorgesteld daarna
de dichter. 0P Pagina 46 wordt de `ik' in een gedicht geliJ'kgesteld met de dichter, en oak
op andere Plaatsen wordt over de dichter gesProken . Gaat het hier am de dichter als
tekstfunctie, am een lYrische instantie, am Kouwenaar? Franssen liJ'kt hier dezelfde
`font' to maken als de lezers die hiJ' bekritiseert.
WaarschiJ'nliJ'k ziJ'n deze bedenkingen biJ' Gerrit Kouwenaar en de Politiek
van het Iezen niet alleen een emir van het boek maar evenzeer een effect ervan . Ze
komen immers voort uit de reflectie op tees- en schriJ'fconventies waartoe dit boek aanzet De overtui in skracht waarmee dat ebeurt is bewonderenswaardi . Dit boek is een
Pleidooi voor nadenkend en reflexief Iezen een boek oak dat zich verzet tegen eenduidigheid en eerdere analyses van het werk aanPakt= maar wel degeliJ'k in hun waarde
laat . Alleen in de laatste zip van het boek liJ'kt Franssen het Iezen volgens leesconventies
to bekritiseren. De `Politiek van het Iezen' wordt daar imPliciet ofgezet tegen een reflexieve en verantwoordeliJ'ke `wetenschaPPeliJ'ke' vorm van Iezen, waarin de roterPreet
ziJ'n (sic) eigen blinde vlekken onder ogen ziet . `Pas dap neemt hiJ' deel aan de vroliJ'ke
wetenschaP van het literaire Iezen= die de Poezie-interPretatie per definitie is' . (177) Dus
de roterPreet moet eerst ziJ'n blinde vlekken onder ogen zien our deel to nemen aan die
vroliJ'ke wetenschaP= terwiJ'l hiJ' Per definitie al deelnemer is? Zelfs aan het slot van ziJ'n
boek laat Franssen zich niet vangen .
- Laurens Ham
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`Haal die koPpige ezels uit de weg voor ons!'
In een bekende en van oorsPrang waarschiJ'nliJ'k 4ost-Aziatische Parabel staan enkele
mensen rondom een olifant . Misschien ziJ'n het blinden, misschien staan ze in een zeer
donkere kamer, ze ziJ'n met vier of ze ziJ'n met zes . De een, die een flank betast, roePt uit :
`Dit liJ'kt wel een muur!' . `Welnee,' sPreekt de tweede hem tegen `het is een touw' - hi'J
houdt de staart vast. Een volgende bevoelt een Poot en houdt vol dot het goat om een
soon boom en de vierde - die de slurf aait -- claimt een slang to ontwaren . Wellicht
herkent een viJ'fde in de slagtanden sPeren of hengels en numero zes weet zeker dot hi' J
zich met een oar kaelte kan toewuiven : het is immers een waaier . De conclusie? Aznazar9ah 9o eshdn shod mokhtale : `Ze waren het oneens vanwege hun PersPectief ..
(Lewis : 42)
Deze laatste woorden ziJ'n afkomsti1; uit de Fihe ma h van Mowlana DJ'alal alDin Rumi in het Westen simPelweg `Rumi', daarbuiten vaak `Mevlana' genoemd . Deze
Rumi werd akhans volgens onze J'aarrekening, op 30 sePtember 1207 geboren in het
oosten van het Iraanse cultuurgebied . Na studie in Aleppo en Damascus wordt Rumi
in 1241 leider van de disciPelen in het Turkse KoYna en verwordt hiJ' tot `[e]en van de
grootste islamitische
eleerden van ziJ'n tiJ'd. HiJ' onderwi'st
gJ honderden disciPelen over
ondermeer de exegese van de Koran de tradities van de Profeet > het islamitische recht
en de Arabische en Perzische literatuur' . Konert : 58 In 1244 ontmoet Rumi de reizende
gadsdienstgeleerde en mYsticus Shams al-Din Tabrizi en deze ontmaeting gooit Rumi's
leven op ziJ'n koP. Hoewel elke visie op hun relatie wordt betwist (en slipgert tussen
homo-erotiek en goddeliJ'k geinsPireerde waarheidsvindingliJ'kt
vast to staan dot Shams
),
in de lente van 1246 under druk van Rumi's J'aloerse disciPelen ziJ'n wiJ'k moet nemen . De
wanhoPige Rumi stuurt ziJ'n zoon en latere hagiograaf Sultan Vadad aP refs om Shams
to vinden en deJ'opgen slaggt erin om Shams vomit SYrie naar KoYna to sturen. Volgens
de legende danst Rumi biJ' Shams' aankomst uitzinnig de soma' : de daps waar de op ziJ'n
Poezie geinsPireerde dansende (of wervelende) derwisJ'en nog altiJ'd beroemd om ziJ'n .
Kurt na ziJ'n terngkeer zou Shams echter weer verdwiJ'nen - voorgoed ditmaal . De
bronnen ziJ'n het er niet over eens of hiJ' nu vriJ'willig vertrokken is naar ziJ'n geboorteda rP
ofJ'uist werd vermoord, maar dot hiJ' niet terngkeerde stoat vast . Na Shams' verdwiJ'-
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ning, en Rumi's vruchteloze zoektocht naar ziJ'n geliefde leermeester, richt Rumi zich a P
andere sPirituele gidsen en werkt hiJ ' verder aan een oeuvre met 1Yrische Poezie (vooral
9hazaIs , een lang mYstiek didactisch gedicht (zo'n 25 .000 regels : de Masnawi-ye ma
nawi en enkele al dan niet aan studenten gedicteerde Prozawerken waaronder het
eerder genoemde Fihe ma h} . OP 17 december 1273 overliJ'dt Rumi en `[h]et likt
J aannemelikJ dat towel J'oden, christenen als moslims hem naar het graf begeleidden' . (Konert: 6o)
Hoewel Rumi dus zo'n achthonderd J'aar geleden geboren werd is hiJ ' allerminst verlaeten . Rond de of1;elaPen millenniumwisseling ging tin
J werk in Amerika meer
dan een milJ'oen keen over de toonbank en hoewel bet miJ ' en wellicht ook u ontgaan
is werd 2007 door de \1N officieel uitgeroePen tot bet J'aar van Mowlana DJ'alal al-Din
Rumi, comPlest met rumiPostze1 ;els, een rumiPenning en rumifeestJ'es op bet hoofdkwartier van UNESCO . En als klaP op de rumivuurPJit Publiceerde `internationaal yenster op Politiek, cultuur en kunst' EutoPis in december 2007 een themanummer over
dichter en filosoof Rumi, met als samenstellers Asghay SeYed-Gohrab (voorzitter van de
sectie Perzische Taal en Cultuur aan de Universiteit Leiden en Farhad GolYardi
(hoofdredacteur van EutoPia) .
Het instituut EutoPis oPgericht in 2002 door Fahrad GolYardi en Shervin
Nekuee, geeft niet alleen bet geliJ'knamige tiJ'dschrift nit, maar organiseert oak debatten,
Publieke lezin17en en culturele evenementen en houdt een interessante website bi'J
(www.eutoPia .nl ) met als insteek '[d ]e inbreng van migranten-intellectuelen en
kunstenaars in het nationals en EuroPese debat over migratie, lalobalisering en culturele
diversiteit' to bevorderen . (1) Graag citeer ik wat uitvoeriger uit de miJ' ns inziens zeer relevante doelstellin17en van bet platform EutoPis zoals die achterin bet blad to lezen ziJ'n .

Eutopia is an international platform for politics, culture and art devoted in particular to stimulating the input of migrant-intellectuals in national debates . ( . . .) Their voices are essential
when it comes to enriching political and cultural debates with original and provocative views
( . . .) . Eutopia is geared in particular - but not exclusively - towards dialog between North
and South, as well as between Europe and the Islamic world . (94) Na eerdere themanummers over `Iran' (2004) en `Islam, emancipatie en liefde' (2000, komt Eutopia dus met een
nummer exclusief gewijd aan soefimysticus Rumi . En dan dringt zich het beeld van de gretig
bevoelde olifant weer op . Want eigenlijk is bet vats spel dat de lezer, of toehoorder, van de
parabel a priori west dat het om een olifant gaat . Terwijl de verhitte discussie over de identiteit van de betaste entiteit zich geheel in 't donkey afspeelt, tact de recipient van de parabel
geenszins in bet danker . Deze alwetendheid leidt al to gemakkelijk tot gemakzucht en spot .
Een dergJ
elike comfortabele, luie Positie is de lezer van de rumisPecial gelukkig niet
gegund . HiJ' krigt
J - zonder van tevoren de gehele rumiolifant to kunnen overzien - in
zeven zeer uiteenloP ends bidragen
steeds andere Rumi's oPgedict : Rumi als dichter en
J
filosoof, Rumi als misverstand en mYthe, Rumi als (a)historische figuur, Rumi als verzamelnaam voor een groeP teksten, Rumi als waPen tegen hedendaags essentialisme,
Rumi als KoraninterPrest en Rumi als sPirituele gids .
In de eerste bi'dra e van emeritus hoo leraar Perzisch aan de Universiteit
Leiden Hans de Bruin,
J wordt Rumi in een korte inleidinh neergezet als iemand die
to17enwoordig door towel moslims als niet-moslims bewonderd wordt als `[e]en leraar
met een unieke boodschaP voor de mensheid [en] als visionair denker met ideeen die de
grenzen tussen de wergildgodsdiensten overschriJ'den' . (7)
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Vervolgens trakteert De Bruin
J de lezer op een kleine bloemlezing van vertalingen die
een doorsnede van Rumi's werk vormen : zes 9hazals 1Yrische gedichten waarin prolane liefde words voor esteld als odliefde en ne en kwatri'nen die uit dezelfde Divan
van Shams-e Tabrizi afkomstig ziJ'n, een fragment uit de Masnawi-ye ma `nawi en een
fragment uit Fihe ma h . 't Liefst zou ik hier alley citeren, maar ik zal volstaan met het
citeren van een enkel toePasseliJ'k kwatriJ'n : `Heidendom, Islam, dan de woestiJ'n : Een
vlakte wiJ'd genoeg voor onze PiJ'n . De wetende buigt zich want hier is niets : Geen
heidendom en geen Islam geen antler domein' . (i5)
In bet voorwoord uiten de samenstellers de wens dat voor de gene die Rumi
nag niet kenden 'bier een ontdekkingstocht zal beginnen' . 5 Aangezien ik deze wens
van hare ondersteun zou ik iedereen willen aanraden our niet meteen na de heerliJ'ke
verzen van Rumi de daaroPvolgende zeer lange biJ'drage van rumi-expert Franklin Lewis
to lezen (slechts 20 Pagina's tiJ'dschrift maar ik moest meteen denken aan Bergsons
onderscheid tussen kloktiJ'd en temps vecu) . ZiJ'n artikel is ongetwiJ'feld een weldoordachte biJ'drage aan de vakliteratuur over Rumi, maar J'uist daardoor niet direct geschikt
voor de rumileek . Zo stelt hiJ ' vermoedeliJ'k terecht dat `[o]nze blik op Rumi is vertroebeld
door de eeuwen die ons van hem scheiden en als we hem nu lezen, ProJ'ecteren we ziJ'n
betekenis op onze, veranderde wereld' . (2b) Vervolgens sPant de heer Lewis zich in our
ons bewust to maken van allerhande vertroebelingen die zeker niet alien van dezelfde
relevantie ziJ'n voor niet-sPecialisten en dit alley onder het motto uit de slotregel van ziJ'n
artikel : `Daar is natuurliJ'k helemaal niets mis mee, maar het is niet wat Rumi bedoelde' .
(43)

0P een sours wat zurige toon mengt Lewis zich in voor de gewone lezer onheldere debatten waar overduideliJ'k vliegen ofgevangen dienen to worden en Plaagstoten
uitgereikt, maar van of aan wie en vooral waarom bliJ'ft dikwiJ'ls onoPgelost . En wanneer
bet wel helder is, komt bet vaak wat flauw over . Dient ReYn old Nicholson een hoogleraar uit Cambrigde die veertig Jaar van ziJ'n levee aan de bestudering van Rumi's Poezie
heeft gewiJ'd, nu werkeliJ'k ofgestraft to worden omdat hiJ ' hem de grootste mYstieke dichter alley tiJ'den noemde? Bovendien ziJ'n sommige claims, ePistemolagisch beschouwd
wat twiJ'felachtig . Zo is Lewis biJ'zonder stellig over een ontmoeting die in togenstellin g
tot was kwade tongen beweren nooit heeft Plaatsgehad (ik zie dan meteen een PoPPe riaanse zwarte zwaan voorbiJ ' zwemmen) . (33) Ook is hiJ ' er zeker van dat de vermeende
homoseksuele relatie tussen Shams en Rumi een `anachronistische ProJ'ectie' is . (4o)
TenziJ ' de heer Lewis professor Barabas' teletiJ'dmachine tot ziJ'n beschikking heeft gehad
en biJ ' elke seconde van Rumi's levee aanwezig is geweest, liken
mi'J deze beweringen
J
niet wetenschaPPeliJ'k to noemen . Ere wie ere toekomt, op de momenten dat de heer
Lewis zich niet laat kennen als flauwe ontmaskeraar, debiteert hiJ ' allerlei interessante
inzichten in Rumi en dims werk, maar als tweede biJ'drage in deze bundel viel het mi J
was rauw op miJ'n dak.
Maarten Konert Pakt het (vanuit miJ'n nederige lekenPersPectief beschouwd )
veel beter aan . MiJ'n tip aan toekomstige lezers van dit nummer van Eutopis is dan ook :
lees eerst de inleiding van De Bruin
J met de mooie teksten van Rumi en stoot dan door
naar `Een glimPJ 'e van Rumi' door Konert . 0P elegante en toegankeliJ'ke wiJ'ze leidt
Konert ons rond in het levee van Rumi, met als doel verscheidenheid in rumi-interPretaties `[t]e illustreren aan de hand van een oPsomming van de belangriJjkste gebeurtenissee uit ziJ'n levee'. (b)
5 De korte biografische schets die ik u hierboven voorschotelde, is
grotendeel gebaseerd op Konerts heldere inzichten .
Een andere interessante biJ'drage is afkomstig van medesamensteller Asghay
SeYed-Gohrab . HiJ ' richt zich op een thema uit Rumi's werk : `[h]et idee van de
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ongelovige gelovige, de zwervende derwisJ' : de qalandar'. (6)
4 Deze qalandars Proberen
een zuivere, PersoonliJ'k beleefde, mYstieke vroomheid to bereiken door alle aardse en
uiterliJ'ke kenmerken van de orthodoxe Islam radicaal to verzaken . Zo bezingen ze de
homo-erotiek en drinkgelagen (wiJ'nPoezie) en vertonen zich kcalgeschoren of zelfs met
gePiercete geslachtsdelen . Door het gedrag van orthodoxe moslims to interPreteren
als valse Pieteit wend kritiek op hen vanuit orthodoxe hoek automatisch 66k een vorm
van onwaarachtigheid. Het doel van de qalandars is om boven alle aardsheid en tiJ'deliJ'kheid uit to stiJ'gen en waarachtige eenwording met het hogere na to streven . SeYedGohrab legt in het slot van ziJ'n artikel een interessante link tussen het togendraadse
gedrag van de Provocerende qalandars, het onorthodoxe gedachtegoed van Rumi en de
hedendaagse zoektocht naar PersoonliJ'ke zingeving, waarbiJ ' hiJ' Madonna aanhaalt als
tYPisch voorbeeld van dat laatste : `vaak beticht van godslastering, manifesteert ze zich
als een qalandar van de twintig ste eeuw' . (49) De laatste biJ'drage waar ik graag aandacht
aan wil besteden is die van Shervin Nekuee . In een wervelend en enthousiasmerend betoog vestigt hiJ' de aandacht op het kritisch Potentieel van het soefisme als grondhoudin g
in het algemeen en de werkeliJ'kheidsveranderende kracht van Rumi's leven en werk in
het biJ'zonder. HiJ' houdt een Pleidooi voor verleiden in Plaats van overtuigen en neemt
zich voor om voor ziJ'n zesJ'ariga zoontJ'e een kinderboek over Rumi to schriJ'ven waarvan
de lezers van ziJ'n essay alvast een voorProe a mogen smaken . Nekuee aan het woord:
`Verleiden vraagt een heel andere instelling dan het Polemiseren dat onze Publieke
intellectuelen doen, met hun hakken in het zand voor en tegen, verdeeld in kamPen
en be rensd door frontlinies . De verleiden wil mensen tot andere edachten bren en,
maar zonder de waarheid to claimen' . (82) Hiertoe ziet hiJ' het soefisme `[ails insPiratie
voor een weerwoord tegen de eenkennigheid, de verkramPing, het dogmatisme en het
fanatisme'. 83 TerwiJ'1 ik het terechtwiJ'zende vingertJ'e van Lewis de lucht in zie gaan,
laat ik me toch meeslePen als Nekuee een wellicht niet eens van Rumi afkomstige tekst
nogal `vriJ'' vertaalt : `Wat to doen o moslims? Nu dat ik miJ' niet meer herken, In uw
dualiteiten geen christen, geen J'ood, geen zoroastrier noch moslim ( . . .) Ik heb de
togenstellingen oPziJ' gezet Ik heb gezien dat de tweeling een is ( . . .)' . (85-86) Laat ik
alvast de hoop uitsPreken dat Nekuee inderdaad dat kinderboek zal schriJ'ven - al was
het maar om onze kinderen niet alleen AYaans verkramPto visie op de multiculturele
samenleving to bieden .
Tot slot wil ik u nog wat Rumiaanse wiJ'nPoezie schenken en al klinkend de
hoop uitsPreken dat de insPirerende gedachten van EutoPis ons inderdaad nader tot een
`eu-taPos' brengen . `Kom, sneller, schenken! Zie J'e niet hoe dicht KreuPele gedachten
ons aP de hielen zitten? Zulke gedachten houden de oPwinding tegen Haal die koPMinPige ezels uit de weg voor ons! SPeel het lied van de liefde voor Shams-ad-Din
streel, op onze harp in de modus van de minnaars!' (i3)
Willem Boners
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Willem Bongers voIgt de onderzoeksmaster `Dutch Language and Literature' aan de
Universiteit Utrecht. HiJ ' wil ziJ'n academische carriere graag voortzetten als Promovendus en is druk bezig zich to orienteren op mogeliJ'kheden daartoe. Verder is hiJ' actief als
adviseur van tiJ'dschrift VooJs, is hiJ' medeoPrichter van kunstbende PREND, schriJ'ft hi'J
flarfPoezie en draggt hiJ ' daar met genoegen uit voor.
Jeroen Dera rondde in J'uli 2008 cum laude ziJ'n bachelor Nederlandse taal en cultuur
of aan de Radboud Universiteit NiJ'megen alwaar hiJ' momenteel de onderzoeksmaster
Letterkunde en LiteratuurwetenschaP vol 1~ . HiJ' is hoofdredacteur van VooJs en schriJ'ft
tevens interviews en Poeziekritieken voor het literaire internetmagazine Meander .
JaaP Faber is voormalig redacteur van Vooys en volgt de onderzoeksmaster `Dutch
Language & Literature' met als richtin moderne letterkunde . In het kader van deze
oPleiding studeert hiJ' momenteel aan de University of Sheffield UK) .
Iris Frerichs studeerde in 2004 of aP de richting `Fine Arts' aan de HKU Hogeschool
voor de Kunsten Utrecht) . Sindsdien is ziJ ' werkzaam als autonoom beeldend kunstenaar . Ze maakt voornameliJ'k montage- tekeningen .
Arie Jan Gelderblom is hoofddocent Vroegmoderne Nederlandse literatuur aan
de Universiteit Utrecht . HiJ ' is geinteresseerd in de ideologische lading van teksten en
beelden in verleden en heden. Samen met Anne Marie Musschoot (Gent) vormt hiJ' de
hoofdredactie van de thans verschiJ'nende grote reeks Geschiedenis van de Nederlandse
Literatuur .
Laurens Ham rondde in 2008 ziJ'n researchmaster `Dutch Language and Literature'
cum laude af. Momenteel werkt hiJ ' onder meer als junior docent moderne Nederlandse
letterkunde aan de VriJ'e Universiteit in Amsterdam . Dok is hiJ' onlangs begonnen aan de
SchriJ'versvakschool. Van 2005 tot 2007 was hiJ' hoofdredacteur van Voo Js .
Ray Jones is woonachtig in New York . 0P dit moment neemt hiJ' deel aan het SVA's
MFA Illustration
.
Program
Zin werk is to vinden op www .J'onesraY.cam .
Elisa KlaPheck is rinds mei 2005 rabbinJ van de Proisressieve J'oodse 1;emeente "Befit
Ha'Chidush" (Huis van Vernieuwing, zie www.beithachidush .nl ) . Ze studeerde Politicotogie, rechten en J'udaistiek inJ Nimegen, Hamburg en Berlin
J en werkte meerdere J'aren
als J'ournaliste voor Duitse kranten, radio en tv. Ms eerste vrouweliJ'ke rabbiJ'n in Nederland wiJ'dt KlaPheck haar leven aan een J'oodse vernieuwing in EuraPa . In J'anuari 2004
wend ze als rabbiJ'n in de VS geordineerd . Zowel in Duitsland als in Nederland huwde zi'J
de eerste J'oodse homostellen . De in Vooy s gePlaatste toesPrack vond Plaats tiJ'dens de
Queer Shabbaton van Befit Ha'Chidush tiJ'dens de Gay Pride in augustus 2005 .
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Liesbeth Korthals Altes is als hoagleraar LiteratuurwetenschaP en Franse literatuur
verbonden aan de oPleidingen Kunsten Cultuur en Media en Romaanse Talen en Culturen . Ze doet onderzoek naar waarden en engagement in recants EuroPese literatuur,
vanuit narratologisch-retorisch-sociokritisch PersPectief . Ze Publiceerde in 2007, samen
met Gillis DorleiJ'n en Ralf Gruttemeier (ads .) The autonomy o literature at the Fins de
siecles (r900 and 2000) . A critical assessment .
Hannah Dorothy Martin-Brown (artiestennaam `Sheildmade') is eersteJ'aars aan
de Adelaide University in Australia . Zie ook haar website : www.sheildmade .deviantart .
cam
No Nieuwenhuis rondde in 200$ ziJ'n researchmaster `Dutch Language and Literature' cum laude af. 4P dit moment werk hiJ' als junior docent voor de Universiteit
Utrecht alwaar hiJ' cursussen verzorgt voor de oPleidingen Nederlands en Taal- en Cu!tuurstudies . Tot voor kort was hiJ' hoofdredacteur van Voo ys .
Liedeke Plate is als universitair docent Algemene CultuurwetenschaPPen en Genderstudies verbonden aan de Radboud Universiteit NiJ'megen . ZiJ' doet onderzoek naar
gender, cultureel geheugen, en herschriJ'ven vanuit vrouweliJ'k PersPectief, en Publiceert
hierover in Nederlandse en internationals wetenschaPPeliJ'ke tiJ'dschriften . ZiJ' is co-redacteur van Sto en as . De neersla9 van el se . Ptember in kunst en populaire cultuur (van
GermsP, 2006 en Technologies o MemorJ in the Arts (Palgrave, 2009) .
Annette Ports ies
~ is uitgever van Ruerido . ZiJ' werkt aan een Proefschrift over leven
en werk van Maurice Gilliams en is redacteur van hat Vlaams-Nederlandse tiJ'dschrift
Dns Fr deal .

Luc Princen is inmiddels bezig met ziJ'n laatste J'aar Communcation & Multimedia
Design in Breda, en runt tussen ziJ'n studie door nu al wear 2,5 J'aar ziJ'n multimediabedriJ' e To Wonder.
Mar~'et van RooiJ', oud-redactielid van Vooy sa studeerde Grafische Vormgeving aan
de Hogeschool voor de Beeldende Kunsten to Utrecht en vervolgens LiteratuurwetenschaP aan de Universiteit Utrecht . Momenteel is ziJ' werkzaam biJ' Nieuw Amsterdam
Uit avers .
Jan JaaP de Ruiter is als arabist werkzaam aan de Universeit van Tilburg . In ziJ'n
onderzoek besteedt hiJ' aandacht aan de Positie van hat Arabisch en de Islam in WestEuroPa en Marokko . HiJ ' is een regelmatig gevraagde gast in radio- tv- en Internet Pro-

gramma's die handelen over de integratie van de Islam in Nederland . Zie ook ziJ'n website : www .J'anJ'aaPderuiter.nl
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Nahed Seiim geboren in EGYPto is tolk vertaler > Publicist, columnists en schriJ'fster.
Ze studeerde Engelse literatuur aan de Universiteit van Cairo en verhuisde in 1979 naar
Nederland waar ze aan de filmacademie in studeren . Ze werkt als tolk-vertaler
Arabisch en schriJ'ft regelmatig columns voor Trouw, en zo nu en dan voor 0pzJi', Voikskraut en NRC. De in Zwi'J9 en is verraad gebundelde columns handelen over vrouwonvriendeliJ'ke PraktiJ'ken die in naam van de Islam worden gePleegd . Selim gelooft in
mensenrechten waaronder vrouwenrechten en is van mening dat religie in de moderns
samenleving niet anders kan ziJ'n dan seculier . Nahed Selim kreeg de Harriet Freezerring in 2006, een PriJ's die J'aarliJ'ks door 0pzJi' wordt uitgereikt aan een vrouw wier werk
belangriJ'k is voor de emanciPatie .
Ton van Strien is docent oudere Nederlandse letterkunde aan de VriJ'e Universiteit in
Amsterdam . HiJ' houdt zich met name bezig met de Poezie van ConstantiJ'n HuYgens, P .C .
Hooft en diverse `kleinere' dichters uit de zeventiende en achttiende eeuw. Daarnaast
heeft hiJ' een aantal tekstedities op ziJ'n naam staan .
Gerard Wiegers promoveerde in 1991 cum laude aan de Leidse Universiteit op een
Proefschrift over de Islam als minderheidslaodsdienst aP het Iberisch Schiereiland
(handelseditie : Leiden : Brill i993 . Sinds 2004 is hiJ' werkzaam als hoogleraar vergeliJ'kende godsdienstwetenschaPPen, in het biJ'zonder islamologie aan de Radboud Universiteit NiJ'megen . HiJ' Publiceerde verschillende boeken en tal van artikelen over de
geschiedenis van Islam in EuroPa (vanaf de middeleeuwen tot de huidige tiJ'd de betrekkingen tussen de Islam en anders religies . Hiernaast Publiceerde hiJ' over methoden
en theorievorming van de relihiewetenschaPPen . Onlangs verscheen met als co-auteur
Herman Beck : Moslims in de Westerse Samenlevin9 . Islam en Ethiek.
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Nahed Seiim geboren in EGYPto is tolk vertaler > Publicist, columnists en schriJ'fster.
Ze studeerde Engelse literatuur aan de Universiteit van Cairo en verhuisde in 1979 naar
Nederland waar ze aan de filmacademie in studeren . Ze werkt als tolk-vertaler
Arabisch en schriJ'ft regelmatig columns voor Trouw, en zo nu en dan voor 0pzJi', Voikskraut en NRC. De in Zwi'J9 en is verraad gebundelde columns handelen over vrouwonvriendeliJ'ke PraktiJ'ken die in naam van de Islam worden gePleegd . Selim gelooft in
mensenrechten waaronder vrouwenrechten en is van mening dat religie in de moderns
samenleving niet anders kan ziJ'n dan seculier . Nahed Selim kreeg de Harriet Freezerring in 2006, een PriJ's die J'aarliJ'ks door 0pzJi' wordt uitgereikt aan een vrouw wier werk
belangriJ'k is voor de emanciPatie .
Ton van Strien is docent oudere Nederlandse letterkunde aan de VriJ'e Universiteit in
Amsterdam . HiJ' houdt zich met name bezig met de Poezie van ConstantiJ'n HuYgens, P .C .
Hooft en diverse `kleinere' dichters uit de zeventiende en achttiende eeuw. Daarnaast
heeft hiJ' een aantal tekstedities op ziJ'n naam staan .
Gerard Wiegers promoveerde in 1991 cum laude aan de Leidse Universiteit op een
Proefschrift over de Islam als minderheidslaodsdienst aP het Iberisch Schiereiland
(handelseditie : Leiden : Brill i993 . Sinds 2004 is hiJ' werkzaam als hoogleraar vergeliJ'kende godsdienstwetenschaPPen, in het biJ'zonder islamologie aan de Radboud Universiteit NiJ'megen . HiJ' Publiceerde verschillende boeken en tal van artikelen over de
geschiedenis van Islam in EuroPa (vanaf de middeleeuwen tot de huidige tiJ'd de betrekkingen tussen de Islam en anders religies . Hiernaast Publiceerde hiJ' over methoden
en theorievorming van de relihiewetenschaPPen . Onlangs verscheen met als co-auteur
Herman Beck : Moslims in de Westerse Samenlevin9 . Islam en Ethiek.
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Deze nieulwe Vooy s luidt 2009 in . TiJ'dens de barre wintermaanden kunt u zich laven aan artikelen
over zeer uiteenlaPende onderwerPen . Lucerbertoloog AnJ'a de FeiJ'ter besPreeks de in 2009 uit to
komen Engelse vertaling van de Poezie van de Koning der ViJ'ftigers . De exclusieve voorPublicatie van
deze vertalingen door Diane Butterman wordt door professor De FeiJ'ter becommentarieerd, waarbi'J
aandacht uitgaat naar vormasPecten, neologismen en de vraag of Butterman met haar vertalingen

jets toevoegt aan Luceberts Poetische taal . EmY KooPman geeft door middel van theorieen over
trauma en narrativiteit een interessante lezing van een van de meest gewaardeerde Amerikaanse
romans van de laatsteJ'aren, Jonathan Safran Foers ExtremelyLoud and lncredibly Close . Daarnaast
bevat deze Voo s een lezin door Jo Bo aerts van Kafka's Der Proze en Das Schio . Vol ens hem
is de ideeenriJ'kdom van Foucault J'arenlang niet ten voile benut in het Kafka-onderzoek . Allen
vat u altiJ'd al hebt willen weten over de werking van discursieve macht en de internalisering van
maatschaPPeliJ'ke normen in het werk van Kafka . JaaP Faber, ten slofte a besPreekt Poezie en Proza
van Willem van IePendaal over La Grande Guerre . Als een van de weinige Nederlandse schriJ'vers is
deze Rotterdammer ooggetuige geweest van de verschrikkingen van het sla~'eld .

Zoals u van ons gewend bent, bieden wiJ' ook in dit nummer een interview . Eva MeYlink en

Kila van der Starre hebben dichter Alexis de Roode ten burele aan een vraaggesPrek onderworPen .
Stall en Land ziJ'n veelgePrezen laatste bundel, en oPtredens op Poeziefestivals hebben De Roode
een naam bezorgd
b binnen de Nederlandse dichtkunst . Genoe reden voor Voo s om deze Utrechter
to ondervragen over ziJ'n Poezie, Poetica, mYstiek en de voortrazende tiJ'd .
In de `Uit de kast!' van deze maand vraagt MathiJ's Sanders zich of was Menno ter Braaks
Carnaval der Bur9ers voor hem als lezer door deJ'aren heen heeft betekend . Onze recensie rubrieken
ziJ'n dit nummer buitengewoon goed gevuld . Jeroen Dera recenseert Een Andere Lucebert van
godsdienstwetenschaPPer Theo Salemink en merkt op dat religiewetenschaP en literatuurwetenscha P
elkaar zeker kunnen aanvulien maar dat er valkuilen bliJ'ven . Gerard Bouwmeester besPreeks
Prikkelin9 der Zinnen, het Proefschrift over Middelnederlandse ePische Poezie van Joost van Driel
en geeft commentaar op de werkwiJ'ze binnen de medioneerlandistiek . Jan Bloemendal besPreeks
Imitatio het boek van Jeroen Jansen over iiteraire navolging in de Renaissance .
Wegens omstandigheden deze Voo ys geen column van Annette Portegies . WiJ' bedanken haar
harteliJ'k voor haar biJ'dragen en wensen haar veel succes met haar Proefschrift over Maurice Gilliams .
Vanwege bet vervallen van de column, staan in deze Vooy s maar liefst twee tiJ'dschriftrecensies .
Deze ziJ'n geschreven door Mariska KooPman-Thurlings over DW&B en Marleen van de Pol over
Yang) .
Ook willen wiJ' deze editie weer aandacht vragen voor de vormgeving en de illustraties : zi'J

makers Vooys tot een nog aangenamer to lezen blad .
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Lucebert in het Engels :
a mouth is mutiny

An1'a de Feil'ter

Van het werk van de Vi,jftiger Lucebert zijn al tal van vertalingen verschenen en binnenkort zal
er eindelijk oak een intergrale Engelse vertaling zijn . De Britse uertaalster Diane Butterman heeft
het grootse project van de uertaling van Luceberts werk op zich getiomen ; het eerste deel van deze
vertaling zal in de loop van uolgend jaar verschijnen . In deze bespreking van Buttermans uer •taling
uerfelt Lucebert-deskundige Anja de Feijter over Lucebert in het Engels . De vertaling is uolgetts De
Feijter• zowel uoorzichtig als gedurfd, zowel herkenbaar als vernieuwend en houdt Luceberts werk
wat bereft uormaspecten als klank en ritme in ere . Het is een uertaling om naar uit to kijken .
Ongeveer een jaar geleden heb ik kennis gemaakt met de Britse vertaalster Diane Butterman . Zij werkt
aan de vertaling in het Engels van de verzamelde gedichten van Lucebert . Met deze omschrijving duid
ik zo beknopt mogelijk aan, wat als een ongelooflijke, indrukwekkende onderneming mag worden
beschouwd . De vertaling, waarvoor subsidie is verworven bij het Nederlands Literair Productie- en
Vertalingen Fonds, zal verschijnen bij de Amerikaanse uitgever Green Integer in Los Angeles .
Het verzameld werk en de voorgenomen vertaling
Zoals bekend is in 2002, precies vijftig jaar na verschijning van het `historisch debuut' apocrief /
de analphabetische naam bij de Bezige Bij, een nieuwe editie van de Verzamelde Gedichten bij de
Bezige Bij verschenen . (Lucebert 2002) Die uitgave beet `nieuw' ter onderscheiding van de eerdere
uitgave van de uerzamelde gedichten van Lucebert uit 1974, verzorgd door C.W . van de Watering,
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C .A. GroenendiJ'k en Aldert Walrecht . Jammer genoeg ziJ'n van deze Prachtige uitgave in twee
delen met een stofomslag van een aQuarel van de hand van de dichter-schilder en met een apart,
tweede deel met `varianten en dokumentatie' waarvoor Van de Watering de eerstverantwoordeliJ'ke
was nooit herdrukken verschenen. Wel ziJ'n er uitgaven van de afzonderliJ'ke bundels en van de
- belangriJ'ke - `ongebundelde gedichten' uit de J'aren 1949 tot 1974 van ofgeleid . Voor de uitgave
van de Verzarnelde Gedichten van 2002 ziJ'n aan de oarsPronkeliJ'ke verzameling van de eerste acht
bundels en de `ongebundelde gedichten' de later verschenen bundels en een verzameling `nagelaten
gedichten' toegevoegd .
De circa negenhonderd bladziJ'den van bet verzamelde werk ziJ'n door de Engelse vertaalster
in viJ'f delen verdeeld . Het is de bedoeling our bet eerste deel in de loop van volgend J'aar to laten
verschenen
. Deze verdeling van bet verzamelde werk heeft tot gevolg a dat deel 1 van de voorgenomen
J
vertaling de eerste drie bundels zal bevatten die verschenen in de J'aren 1951 en 1952, waaraan de
`ongebundelde gedichten' lilt deJ'aren 1949 tot 1952 warden toegevoegd.
In deel 1 van de vertaling staan de bundels apocrie
de analphabetische naarn bet
historisch debuut' trian9el in deJun9le de dieren der dernocratie bet debuut> en de derde bundel
de amsterdarnse school biJ'een . Dit mag een biJ'zonder gelukkige keuze warden genoemd . Van Paul
Rodenko is de omschriJ'ving van de nieuwe naoorlogse Poezie als `de exPlosie van ViJ'ftig'Rodenko
1977 . De drie bundels gedichten lilt twee J'aar tiJ'd waarmee bet dichterschaP van Lucebert als een
`exPlosie' aan bet daglicht treedt, komen voor een Engels lezersPubliek in een deel van de vertalin g
biJ' elkaar to staan .
Achter de eruPtieve verschiJ' ning van de vroege Poezie van Lucebert gaat een uitgeverskwestie
schuil . De eerste uitgever van bet werk van Lucebert was Stols in 's-Gravenhag~e • bet debuut verschiJ'nt
in november 1951 . In de maand daarvoor is, eveneens biJ' Stols, de bloemlezing atonaal verschenen
met daarin van de hand van Lucebert viJ'f gedichten, waaronder `bet ProefondervindeliJ'k gedicht' .
Voordat bet debuut biJ' Stols verschiJ'nt i ligt er al een bundel ter discussie biJ' de Bezig e BiJ' •~ de liltgave
hiervan wordt door sterk uiteenloPende meningen vertraagd . Als bet ware `over de streeP geholPen'
door de liltgave van bet debuut door Stols in november 1951, geeft de Bezige BiJ' in J'uni 1952 bet
zogeheten `historisch debuut' lilt . In november 1952 verschiJ'nt daarna, oPnieuw biJ' Stols de derde
bundel, Het is bier niet de Plaats our de ingewikkelde editiegeschiedenis van bet vroege werk van
Lucebert nit de doeken to doen maar deze liltgeverskwestie is van invloed geweest op de camPositie
van bet historisch debuut . Details daaromtrent ziJ'n aan bet licht gebracht door Hans Renders in
ziJ'n monografie over bet tiJ'dschrift Brook. Renders 2000 : 68 - 73 Voor de Engelse vertaling is van
belang, dat de drie eerste bundels nit de J'aren 1951 en 1952 in een deel verzameld zullen warden .
Lucebert in bet En gels
BiJ ' miJ' als lezer van de vroege Poezie van Lucebert in bet Engels striJ'den herkenning en nieuw zien
our voorrang .' De vertaalster heeft een zeer verstrekkend overzicht over bet geheel van de vroege
Poezie . ZiJ' heeft de Poezie van Lucebert als bet ware `in de vingers' en sours li'ktJ'kt bet Engels `vanzelf
to komen . De vertaling blinkt nit door een grote gevoeligheld voor de klankriJ'kdom en ritmische
structurering van de Poezie van Lucebert . Butterman vertaalt een matte schetteraar van porselein
1 . Ik ben de vertaalster [)lane Butte rman zeer erkentelijk voor toestemming tot eerste puhlicatie van ccn aantal voorbeelden van vertaling van hair hand .
2 . Hieronder «aordC in de lapende tekst vei ezen naar de editie van Verzanrelde gediebten lilt 2()02. aangehaald als VG.

G 90) met a lacklustre tackler o porcelain en een mond is muiten VG 107) met a mouth is
mutiny . De grootste kracht van de vertaling is gelegen in het letterliJ'k en woordeliJ'k nemen van deze
Poezie, het woord voor woord volgen en zeer beeldend zeer concreet vertalen . Dit laat zich misschien
het best demonstreren aan de hand van een Paar regels uit het lange verhalende gedicht `exodus' met
een sPectaculaire beeldenriJ'kdom :

maar haar hats werd een blauwgewelfde vlinder
en haar heuP een glazen koetsPoort
daardoorheen rinkelend reden de moren
met de nog vochtige hauri-brieven van de frisse ochtend
but her neck became a blue-vaulted butterfly
and her hip a glass carriage entrance
through there the moors rode jingling
with the still moist hauri-letters from the cool morning
of aan de slotstrofe van `voorJ'aar' met de voor Lucebert
40

ische woordherhaling in een regel

G

sochtends schokkend vlotten zon en wolken
ontwaakte bomen en vo els zuchten en bloeden
verwoed de woede knelt de woede
de mensen verwelken en smelten als toevalli e vlokken
in the morning sun and clouds float haltingly
awakened trees and birds sigh and bleed
ardently the wrath cools the wrath
the people wilt and melt like incidental flakes

of aan de voorlaatste strofe van `lied tegen bet licht to bekiJ'ken' . De bewuste strofe demonstreert ook
voor welke menigto aan Problemen een klein aantal regels in vertaling stelt . De dichter sPeelt met de
suggestie van de werkwoordsvorm li9t in licht. In de vertaling worden licht en dichter bJ
i ' ten nauwste
op elkaar betrokken : kindles closer, waarna het licht van de o9en als bet ware opengaat in the light of
the eyes . De voorstelling van het leven als een sleutel waarmee een deur geoPend kan worden wordt
door de vertaling van to p er met master key schitterend geexPliciteerd VG i29 :
wat licht er ook dichter bi'J
het licht dan bet licht van de ogen
dit licht van de o en
is een sobere hand voor de wereld
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zomer is zijn wapen
winter ziJ'n liefkozing en
flood de getemde deur
leven de wilde toper
what kindles closer to
the light than the light of the eyes
this light of the eyes
is a sober hand for the world
summer is its weapon
winter its caress and
death the tamed door
life the wild master key
Q Pvallend is hetg emak waarmee voor lastige Problemen een oPlossing wordt gevonden . Uit `lied
tog en het licht to bekiJ'ken' VG 129 worden de afwiJ'kend gesPelde woorden melon9olieke en zoon
uit de regel nee nee tis zoo n la n9 king land weergegeven met melankolly en suuuch . De schitterende
morfolo gische equivalentie van de re gel de 9evan9enis aanuwi9 & omvan9 VG 148) wordt
o Pgevan gen met twee ell
g Jkluidende woorden die alleen in hun beginklank verschillend ziJ'n the

prison birth & girth .

In wat vo1gf wil ik lets diePer ingaan op de mogeliJ'kheden en onmogeliJ'kheden van de Poezie
van Lucebert in En gelse vertaling . Per onderdeel van de aanstaande vertaling zal een indruk gegeven
worden van de roblemen
waarvo0r de vertaling stelt en van de oPlossingen die daarvoor gekozen
P
zijn .
Eerste bundel : aPaerie de analphabetische naam
oe en `ik tracht op Poetische wiJ'ze' stellen oak minder
Naast beroemde g edichten al `school derPzie'
bekende g edichten uit het h isto risch debuut voor enorme vertaalProblemen . Een voorbeeld dot flit
kan illustreren is m de hltte' VG 63-64) waarin een 9escheurde o cier wat water komt ha/en
voor z1Jn kletne maa 9re doodve rmoexde wonde . De `1k' belooft de wand to bevriezen als het winter
is moor de officier kan niet wachten :

15

20

hiJ' schudde het hoofd
als een roofdier in een kraag van zand
boven op onze ogen
staPelde hiJ' ziJ'n klauwen en
wegaan J'ezusmeters hoo g
hiJ' kraaide
een regiment van littekens lag op ons gezicht
in rode tenten in looPgraven
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25

hoogwit op ons voorhoofd
flu is het winter zei hi'J
flu hen ik een iJ'zeren duff
nu kan ik vliegen met messen en krissen als veren
hoor maar ik rinkel en ik
kir ik kir ook

Het PersoonliJ'k voornaamwoord ik wordt door Butterman consequent vertaald met een hoofdletter
omdat dat in het Engels gewoon is en omdat een kleine letter i alleen to weinig `body' heeft om er
fk mee veer to geven . Het rinkelen en kirren waarin de `1k' bevangen liJ'kt, wordt vertaald met I ring
and 1 coo met als elukki neveneffect dat de eindklank van fk teru keert in coo :

I

15

20

25

he shook his head
like a predator in a collar of sand
on top of our eyes
he piled up his claws and
wego J'esus metres up high
he crowed
a regiment of scars lay on our face
in red tents in trenches
highwhite on our forehead
now it is winter he said
now I am an iron dove
now I can fl Y with knives and creases as feathers
listen then I ring and I
coo I coo too

In de derde strofe wordt de toestand van de officier nader beschreven . Dit gebeurt op een voor Lucebert
yPische manier, in een regel waar verschillende zegswiJ'zen onder verscholen liggen . De officier is
zowel `aangeschoten wild' als `in ziJ'n wiek geschoten' . De vertaalster brengt de vastloPende armsla g
van de 24 f.7 'zeren duf tot uitdrukking met behulP van de vaste verbinding the worse or wear,
met als betekenissen `versleten' `beschadi d' ` ehavend' waarvan een uit ebreide w-alliteratie het
resultant is :

30

hiJ' rinkelde en rimP elde als een mank vlie ~'el
ik nam ziJ'n aangeschoten wiek
luister zei ik wiJ' willen weten waar de valse
voorwendselen vandaan komen

30

he tinkled and wrinkled like a lame flywheel
I took his worse for wear wing
listen I said we want to know where the false
pretences come from

Het liJ'kt alsof de verklaring die de officier hieromtrent geeft hemzelf fataal wordt :

35

40

45

35

40

45

hiJ' knikte
bet is een ei eerst zei hi'J
dan is bet een gaatJ'e in het aangezicht
ik heb ze in miJ'n lange levee zien doodbloeden
leegstromen als vechtende veeverkoPers
geen heeft een ster
wees gerust geen geeft een stree P
die awed kouder en kouder
wiJ ' momPelden in bet donkey
zagen op de Plek waar eens een zaal
ziJ'n brede borsten sPiegelde
een doffe trommel vol bloed
vleugels sloegen daaro P
kirrende marsmuziek
he nodded
it is an e first he said
then it is a hole in the face
in my long life I have seen them bleed to death
empty out like fighting cattle sellers
none has a star
rest assured none gives a stripe
that evening colder and colder
we muttered in the dark
saw in the spot where once a hall
had reflected his wide breasts
a dull drum full of blood
wings beat upon it
cooing marching music

Tweeds bundel : trio n9et in deJ'un9to de dieren der demoeratie
Het gedicht `ik zing de aarde aarde :' bevat verschillende lastige vertaaP
l roblemen, zoals de neagalism
neologismen 2 carnivals en 18 kreitsende en het naast elkaar oPtreden van 18 ooruerdouende
en 19 oordverdovende . Dit laatste gedichtelement is een late variant, waarvoor de dichter pas bi'J
de zesde druk van het gedicht, in de uitgave van het verzameld werk uit 1974, heeft gekozen ; in alle
eerdere uitgaven staat tweemaal ooruerdouende . Lucebert 1974 : blo Het lastigste Probleem is een
svntactisch Probleem dat in de laatste regels van de eerste strofe schuilt VG 87) :
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15

ik zing de aarde aarde :
de aarde met haar carnivals uiterweide
met haar ontbiJ'tende bloezems droevige bli'deJ'de
bellen en ei-liJ'nen in haar lichaam daar
zie lady met uw gevaarliJ'ke liPPen
kust u de groene grootwiJ'ze wereld
kust u en siddert
met al miJ'n geleideliJ'ke ogenblikken
verbiJ't ik begin en einde
Phalliese A uterale o
ah & oh
z1J zijn mijn Ja en nee
wat als ik u werP ziJ'de
dwars door bet venster
bloemen zullen u begroeten en
schreiende kindren als rokken
u omstaan en zwaaien roePen
het kreitsende bet oorverdovende licht
oordverdovende licht in uw vleu els

In de laatste regels van de eerste strofe is het subject van bet tweeds 7 kust u dubbelzinnig: het is
- nog steeds - de aangesPToken 5 lady of b de 9roene 9rootwiJ'ze wereld . De dubbelzinnigheid
van bet ongineel berust op bet gebruik van de u-vorm en liJ'kt nagestreefd : dat de regels zo gelezen
kunnen worden dat bet subject verandert, liJ'kt in overeenstemming met de beschreven handelin g
van het kussen . Deze ambiguIteit kan in de vertaling niet gerect worden . Er is geen mogeliJ'kheid om
voor kust u twee keel dezelfde vormen to gebruiken en daarmee dubbelzinnigheid to creeren :
see lady with your perilous lips
you kiss the green greatly-wise world
you kiss and shiver
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see ladyy with your perilous lips
do you kiss the green greatly-wise world
kisses you and shivers
Het is een ding om vast to stellen dat de bewuste ambiguiteit in de vertaling niet gerect kan warden .
Dit kan echter ook omgekeerd geformuleerd worden : de vertaling brengt ondubbelzinnig aan het
licht dat de dubbelzinnigheid berust op bet gebruik van de u-vorm . Met de J'e-vorm zou dezelfde
dubbelzinnigheid niet bewerkstelligd kunnen worden : *zie lady met J'e gevaarliJ'ke liPPen kus J'e de
groene grootwiJ'ze wereld kus J'e en siddert . De vertaalster heeft uiteindeliJ'k voor geliJ'ke vormen
gekozen . Dit is de vertaling van het gehele gedicht :

5

10

15

I sing the earth earth :
the earth with her carnival outer meadows
with her breakfasting blossoms sorrowful joyful
bells and ova-lines in her body there
see lady with your perilous lips
you kiss the green greatly-wise world
you kiss and shiver
with all my gradual moments
I bottle up beginning and end
Phallic A uteral o
ah & oh
they are my Yes and no
what if I castYou side
right through the window
flowers will greet you and
crying children like skirts
will stand around you and wave and call
the encompassing the ear-deafening light
place-deafening light in your wings

Derde bundel : de amsterdamse school
Alle gedichten van de derde bundel hebben ofwel een titel r ofwel een nummer . De bundel bevat een
groot aantal liefdesgedichten die allemaal schitterend ziJ'n vertaald . Als sPrekend voorbeeld kan de
slotstrofe van gedicht X dienen, met de regel in een aria stralend die als een refrein wordt herhaald
VG 140

ziJ ' gaat wetsPrekend in bet licht staan
in een aria stralend
haar armen klimmen als ibishalzen
in een aria stralend
haar irissPiegels sPringen
in een aria stralend
she steps eloquently into the light
radiating in an aria
her arms climb like ibis necks
radiating in an aria
her iris mirrors leap about
radiating in an aria
Voor biJ'zondere vertaalProblemen zorgt gedicht XII van de reeks . Ook bier de voor Buttermans
vertaling
ische concreetheid, bet woord voor woord volgen van bet ongineel . Het gedicht is
een Poging tot omschriJ'ving van 3 wie stem bee . In de lang uitgesPonnen, in een negatief licht
gestelde omschriJ'ving heeft ook b bet lichameli'k
i'k
.7 9edicht een Plaats : the bodily poem . Radicale
neologismen zoals die uit de derde strofe, r3 een uime een moo heeft de vertaalster ongewiJ'zigd
avergenomen . Voor bet beeld van 7 de neerslachtende doorsnede waarin neerslachti9 en slachten
verstrengeld ziJ'n, is de mooie oPlossing gevonden van the killin9ly depressing cross-section . Het
nauwe verband tussen 9kwelzieke en kwaal en tan9ende en tong in de slotregel van de eerste
strofe liJ'kt gereProduceerd inpesterin9-inclined enpincer-like VG i42
XII
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van de bittere suikerbergen in de moederborst
ziJ'n de met liPPen beladen vogels oPgevlogen
zo is wie stem heeft dorstig en hem
ziJ'n verloren gegaan de welluidende ogen
vergaan bet klaarbliJ'keliJ'k lied ook
verdaan bet lichameliJ'k gedicht de tastbare nacht
de neerslachtende doorsnede hiJ' is een
dole deur in stekende sPier en
een kwelzieke muur een kwaal met tangende tong
vermoeid ziJ'n hand is een in stenen stoel
versteende blinde
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hiJ' is
een uime een moo een mist van toneelhaar
kust in een treursPel
achter slordige maskers
en een kwade taal dole temidden der Parelmoeren
nagalmen der grootvaderliJ'k beginnende nachtegalen
alien
XII
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from the bitter sugar mountains in the mother's breast
the birds loaded with lips have flown u P
thus he who has a voice is thirsty and to him
are lost the melodious eyes
has decayed the evident song too
dissipated the bodily Poem the tangible night
the killinglY depressing cross-section he is a
dead door in a stabbing muscle and
a pestering-inclined wall a malady with pincer-like tongue
fatigued his hand is an in a stone stool
fossilised blind
he is
an uime a moo a fog of theatrical hair
kisses in a tragedy
behind messy masks
and an evil language dead in the midst of the nacreous
reverberations of the grandfatherlY beginning nightingales
all

De ongebundelde gedichten
De verzameling ongebundelde gedichten begint met de `minnebrief aan onze gemartelde bruid
Indonesia', geschreven naar aanleiding van de tweede Politionele actie in Nederlands-Indie van
december 1948 en voor bet eerst gePubliceerd in het tweede en laatste nummer van Reflex, het
tiJ'dschrift of, zoals de ondertitel luidt : Orgaan van de ExPerimentele GroeP in Holland . Reflex
nummer 2 verscheen in februari 1949 . De oPeningsregels van de `minnebrief klinken in vertalin g
even meeslePend als in het ongineel, wellicht door het zeer geslaagde binnenriJ'm van melatistePs-
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sawahwet (VG 409) :

sweet borobudur, you once lent free feet - I walked
melatistePs I saw your eyes were sawahwet, I laughed
then the rice rose up from your new white skin
I spanned myself like dancing like the ritusarch and served like sugarcane
zoete boeroeboedoer, J'e leende vriJ'e voeten eens, - ik lie p
melattiePassen ik zag J'e ogen waren sawahnat a - ik lachte
dan stond de riJ'st op van J'e nieuwe witte huid
ik boog miJ' als bet dansen als de ritusboog en diende als het suikerrie t
In de bloemlezing atonaai van oktober 1951 verscheep voor het eerst 'bet ProefondervmdeliJk
gedicht' . In de tweede strofe ontwerP t Lucebert de to genstelling tussen oordelenen meedelen :
oordelen is wat de haastige trendvolgers doen, die biJ' de waan van de dag leven, het Jz hn9se been
en Taken van modeJ'a9 er & modever9ulzer uit de eerste strofe meedelen i s de tack van de dichter .
In de woorden van de vertaalster komen dit oordelen en m ededelen togenover elkaar to staan als to
judge en to rep ort on :
de dichter hiJ' eet de tiJ'd o P
de beleefde tiJ'd
de toekomende tiJ'd
hiJ' oordeelt niet maar deelt mede
van dat waarvan hiJ' deelgenoot is
the poet he devours time
the enjoyed time
the future time
he judges not but reports on
that in which he participates
Besluit
Aan bet begin van deze biJ'drage heb ik Proberen aan to duiden welke andernemrng met de vertalm g
van de verzamelde edichten van Lucebert emoeid is . De vertaa1ster combineert behoedzaam
aftasten van deze Poezie met gedurfde beslissingen over vorm en betekenis . De verschiJmng van bet
eerste deel is dan nu nabiJ ' . Er zal naar uitgekeken worden !. De vertaling zal de moderne Nederlandse
letterkunde verriJ'ken met de mogeliJ'kheid om ook met een niet-Nederlandstalxg lezersPubliek to
sPreken en to schriJ'ven over dit oeuvre .
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Onuitspreekbare woorden, gefragmenteerde
tijd en de kinderlijke blik :
Traumaverwerking in Jonathan Safran Foers Extremely Loud and
Incredibly Close

Emy Koopman

Een van de Per rassetrdsteAmerikaanse romans van de laatsteJ'aren is on9etwJi' eld Extremely Loud
and Incrediblyy Close van Jonathan Sa •an Foer . De hoo dpersoon van deze roman, de ne9enJ'ari9e
"ens
de aansla9en can 1I september 2001 . Een zoektocht door
Oskar Sc ltell is Jzrn vale r ia~.ertoren tt
Jd

New
York letdt tot or2tmoetrn 9en met ris ensen die ook door trauma 9 etekend zjn . Doormiddel van
1'~
theoneen over collectzetrail
trauma
r en narratxviteit komtErny Koopm an tot een interessante lezin 9
van d eze roman, die vol9 ens haar past bornen de New Sincerity, een postrnodernistische tendens
tveg van de ironic en tertlg naar oprechtheid en 9evoel .
ST'AAN in de schaduw
van het wondteken in de lucht.
Voor-niemand-en-niets-staan .
Qnherkend
PoorJ'ezel
alleen .
Met alles datesplaats in hee t
oak zonder
tool .
(Celan - vent . Naaijkens 2003 : 367)
Inleidin g

~ raorden schreten altsJ d tehort om weer to g even wat Je Preties denkt en vooral wat J'e Preties voelt .
they do not imply them' .
Zoafs words,
Phot00 g Dan Bar-0n zeg t . ` while feelings may search for
(Bar-On 1999 : 96) In bet geval van trauma wordt sPreken of schriJ'ven werkeliJ'k Problematisch .
Nret alleen doen woorden geen recht asn de ervaring zelf, ook is de getraumatiseerde vaak niet in

staat to t sPre ken . Volens
Dorr Laub kan vertel ten vo0r getraumatiseerden voelen als herleving van
g
bet trauma met name a1s men verteIt zonder echt gehoord to worden . Felman en Laub 1992 : 67)
Daarurt~ o1gend is bet nret \~~xeemd dat Peelg etrauma tiseerden liever zwiJ'gen onder meer om de
kracht van de o Ilultdu
r kbaarherd tiTvan bet trauma nret kwiJ't to raken . Caruth x995 .154 Het maken

van e en verhaal kan ~ roelen als ~ r erraad aan de oorsPronkeliJ'ke ervaring . BiJ' een collectief trauma

zal een schJver
rr
naast de Problemen met bet weergeven van eigen ervaringen ook gedachten en
gevoelens van onzichtbare anderen zwaar voelen wegen .

In Jonathan Safran Foers Extremely Loud and Incredibly Close (2005) wordt zowel betekenis
gegeven aan het collectieve trauma '9/u' als aan een individueel trauma van een J'ongetJ'e - Gskar
Schell - dat ziJ'n vader verliest . Daarnaast sPelen trauma's van andere personages een grote rol .
Het collectieve trauma van het bombardement op Dresden is van belang voor Qskars grootvader en
grootmoeder, die geboren ziJ'n in Dresden . Hiroshima komt kort aan hod in de vorm van een interview
dat 4skar laat zien tiJ'dens een sPreekbeurt en PersoonliJ'ke verliezen komen tar sPrake biJ ' de vela
mensen die Oskar ontmoet . In de collectieve trauma's klinken zo steeds individuele trauma's door .
De vraag die romans als Extremely Loud and Incredibly Close o ProePen is hoe schriJ'vers trauma
kunnen rePresenteren . Hoe zeg J'e dat waar geen woorden voor ziJ'n? Hieronder zal eerst ingegaan
worden op theorieen condom narrativiteit en trauma om algemeen to stellen wat kenmerkend liJ'kt
voor fictie over trauma ; daarna zal sPecifieker worden gekeken in hoeverre Extremely Loud and
Incredibly Close daarbiJ' aansluit .
Ethiek versus esthetiek in de weergaye van collectieve trauma's
Na de Holocaust uitten verschillende mensen gedachten over oncePresenteerbaarheid van trauma .
Beroemd is Adorno's uitsPrack in `Kulturkritik and Gesellschaft' 1951 dat bet schriJ'ven van Poezie
na Auschwitz barbaars is . Adorno 1977 30) Dit betekent voor Adorno niet automatisch dat kunst
buiten sPel wordt gezet, maar hiJ' schetst in `Commitment' (1962) wel de Problematische relatie tussen
kunst en ethiek . TerwiJ'1J'uist kunst moet Proberen om liJ'den nit to drukken haalt de esthetiserende
transformatie van trauma naar fictie het geweld en de afschuw van de oorsPronkeliJ'ke ervaring we g ;
liJ'den wordt tot `vermaak' voor hen die nog wel leven, waardoor J'e de slachtoffers schendt . Adorno
in Arato en Gebhart 1982 : 3 12-3 1 3 Rothberg onderscheidt een realistische en een antirealistische
stroming binnen het debat over HolocaustrePresentatie : realisten vinden dat alleen zo feiteliJ'k
mogeliJ'ke beschriJ'vingen nog geoorloofd ziJ'n antirealisten vinden dat de traditionele schema's van
rePresentatie biJ' een dergeliJ'k trauma tekortschieten en dat de Holocaust ultiem onkenbaar bliJ'ft .
zie Rothberg 2000 : 4 DergeliJ'ke ethische bezwaren kunnen verlammend werken voor kunst .
Gelukkig hebben velen hun eigen liJ'n getrokken, Rothberg noemt onder anderen Art SPiegelman
en Charlotte Delbo als kunstenaars die een tussenPositie `traumatic realism' hebben ingenomen .
Rothberg 2000 : 9ZiJ' Proberen zowel nauwkeurig weer to geven wat gebeurde maar laten oak - via
disruPtieve technieken - zien hoe lastig trauma zich laat uitdrukken .
Holocaustliteratuur - en het debat hieromtrent - toont duideliJ'k dat biJ' vertellingen over
collectieve trauma's altiJ'd naar een balans gezocht wordt tussen de esthetische en de ethische kant .
Dit is van belang, aangezien gePubliceerde PersoonliJ'ke rePresentaties van collectieve trauma's
uiteindeliJ'k gaan bePalen hoe komende generaties tegen een gebeurtenis aankiJ'ken wat we `cultural
memory' kunnen noemen . zie o .a . Assmann en CzaPlicka 1995 • en RigneY 2004) Adorno's bezwaren
ziJ'n gelegitimeerd, maar hiJ' geeft zelf al aan dat liJ'den niet vergeten mag worden . Stilte is geen oPtie
biJ' collectieve daze gebeurtenissen eisen een Plaats binnen de geschiedschriJ'ving op . Zo voelden na
de Tweede Wereldoorlog veal kamPoverlevenden dat de gebeurtenis groter was dan henzelf en dat
ze een getuigenis moesten afleggen zodat hat `ware verhaal' niet verloren zou gaan . Felman en Laub
1992 Felman en Laub schriJ'ven echter ook dat de Holocaust geen `obJ'ectieve getuigen' overliet :
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kamPoverlevenden stonden to dichtbiJ' en voelen zich schuldig dat ziJ' het hebben overleefd. zie ook
Caruth 1996) `Daders' en `omstanders' hebben niet dezelfde ervaring als `slachtoffers' en schuiven
verantwoordehjkheid af. Felman en Laub stellen de vraag wie dan nog kan getuigen en geven als
antwoord `de kunst' : ` . . . literature and art as a precocious mode of witnessing - of accessing reality
- when all other modes of knowledge are precluded . . . '.Felman en Laub 1992 : xx BiJ' een collectief
trauma kunnen we de `feiteliJ'ke' verhalen van ooggetuigen vooral zien als waardevolle PersPectieven
op een historische gebeurtenis . De waarde van getuigenissen ligt vooral in hun Pretentie de
werkeliJ'kheid weer to geven . Kunst is niet gebonden aan die restrictie, ziJ' wordt niet ofgerekend o P
werkeliJ'kheidswaarde, maar op esthetische kwaliteit en emotionele impact . In geval van trauma kan
ziJ ' echter niet to ver van de werkeliJ'kheid afdwalen zonder ethische bezwaren op to roePen . De vraa g
is en bliJ'ft : hoe kan men in fictie recht doen aan trauma?
Theorieen over narrativiteit en trauma
Een van de meest voor de hand li ende manieren om recht to doen aan een collectief trauma in
een roman is door kenmerken van trauma over to nemen in de schriJ'fstiJL Sinds Freud is er veel
eschreven over de kenmerken van trauma . Caruth stelt - naar Freud - dat trauma to onverwacht
komt om volledig gekend to worden `and is therefore not available to consciousness until it imposes
itself again, repeatedly, in the nightmares and repetitive actions of the survivor' . Caruth 1996 : 4
De getraumatiseerde heeft dus geen controle over de - doorgaans zeer letterliJ'ke - traumatische
beelden en gedachten, deze bezitten hem . Caruth benadrukt dat trauma met een andere tiJ'dservarin g
gePaard gaat : vertraging en herhaling ziJ'n kenmerkend voor deze doorbreking van de `normale'
lineaire tiJ'd . Ze slut niet uit dat er verteld kan worden over trauma, ze stelt alleen dat hierbiJ ' de
conventionele kaders van het begriJ'Pen moeten worden losgelaten . Men moet zowel biJ' het vertellen
als biJ' het luisteren naar trauma uitgaan van bet `niet weten' . Daarnaast moet geluisterd worden
naar de verloren stem van de slachtoffers a die zelf niet meer kunnen vertellen . Caruth 1996 : 9
Literatuur is vol ens Caruth bet beste medium om uit to le en wat we niet meer uit kunnen le en
omdat het taal gebruikt `that defies even as it claims our understanding' . 5 Tenslotte heeft ze uit
verschillende teksten over trauma de belangriJ'kste terngkerende woorden en `figuren' gehaald : `the
figures of "departure", "falling", "burning", or "awakening" . 5
David Aberbach noemt in Surviving Trauma : Loss, Literature and Psychoanalysis een
reeks minder sYmbolische kenmerken van de zowel klinische als kunstzinnige literatuur over en door
overlevenden : `numbness yearning and searching, denial anger, guilt, idealization identification
depression and despair' . Aberbach 1989 : 4 Een technischer, 'narratologische' trauma-analyse is
afkomstig van Anne Whitehead 2004 . ZiJ ' baseert zich uitdrukkeliJ'k op Caruth maar stelt veel
exPlicieter welke narratieve kenmerken teksten over trauma kunnen bezitten . Volgens Whitehead
imPliceert Caruths theorie dat als trauma een narratieve vorm aanneemt deze zal moeten afwiJ'ken
ideaal om de stem van vergetenen to laten horen . De belangriJ'kste stilistische kenmerken van traumaliteratuur ziJ'n volgens Whitehead : `intertextuali a repetition and a dispersed or fragmented narrative
voice' . Whitehead 2004 : 84 Ze benadrukt dat er geen vaste elementen ziJ'n voor een verhaal over
trauma : elke tekst is verschillend en er is niet slechts een manier om trauma weer to even . Laten we

kiJ'ken welke technieken Foer toePast .
Oskars zoektocht
De negenJ'arige, intelligente maar sociaal onaangePaste Oskar is de hoofdPersoon in Extremely
Loud and Incredibly Close . Met ziJ'n vertelling begint en eindigt bet boek en ziJ'n zoektocht vergeliJ'k
Aberbachs `Yearning and searching' functioneert als `hoofdPlot' . Meer dan een J'aar nadat ziJ'n vader
is ourgekomen biJ' 911 is de Oskar nog erg verward en bang voor van alles, van vliegtuigen en hoge
gebouwen tot schoenen en mensen met snorren . Oskar zit vast in bet verleden, zoals oak bliJ'kt uit
ziJ'n nachtmerries en uit bet feit dat hiJ ' zich voortdurend Probeert voor to stellen hoe ziJ'n vader is
gestorven . Als hiJ' op een dag in een vacs een sleutel vindt - in een envelop waar met rode pen `Black'
op geschreven staat - ziet hiJ' dit als een nieuwe sPeurtocht die ziJ'n vader hem vanuit bet graf stuurt .
Oskar besluit heel New York of to zoeken naar mensen met de achternaam Black in de hoop het
Passende slot to vinden . TiJ'dens die zoektocht moet Oskar als een ware sProokJ'esheld een aantal van
ziJ'n angstep overwinnen, zoals het gebruik van het oPenbaar vervoer . De sleutel bli'ktJ'kt uiteindeliJ'k
van de ex-man van de tweede Black die hiJ' bezocht . Met deze laatste Black deelt Oskar ziJ'n grote
geheim : 0P 911 kwam hiJ' eerder thuis dan ziJ'n moeder en hoorde ziJ'n vaders laatste telefoon 'e
maar hiJ' durfde niet op to nemen . Oskar is teleurgesteld na ziJ'n zoektocht, niet omdat hiJ ' niet vond
wat hiJ' zocht, maar omdat hiJ' flu niet meer kan zoeken . In de tussentiJ'd heeft hiJ' echter wel contact
gelegd met ziJ'n grootvader en heeft hiJ' meer begrePen van bet liJ'den van anderen .
Fra entatie leemtes en alternatieve manieren our een verhaal to vertellen
Fragmentatie zien we al op de eerste Pagina's van Oskars verhaal . Oskar is een `uitvinder' en veel
ideeen wisselen zich in snel tempo of in ziJ'n hoofd . 0P de eerste Pagina's noemt hiJ' een aantal
mogeliJ'ke uitvindingen waarvan de laatste uitvinding `a birdseed shirt' Foer 2006 : 2 betreft ,
aangezien mensen sours vleugels nodig hebben . Van bet humoristische maar geladen onderwer P
`birdseed shirt' aat hi' direct over naar een zelfverdedi in sles die hi' drie maanden eleden heeft
gehad . De fragmentatie in onderwerPen komt vaak overeen met fragmentatie in de tiJ'd . Tekst wordt
hierbiJ' ofgewisseld met afbeeldingen uit ziJ'n Plakboek `Stuff That Happened to Me' . De verschillende
afbeeldingen onder andere : sleutels, Stephen Hawking, een bouwtekening voor een PaPieren
vlie ui i~'e > een man die van de Twin Towers valt bet woord 'Purple' geschreven met groene pen)
liken
los van bet boek gezien niets met elkaar to maken to hebben en zo bootst Foer trauma na :
J
beelden die zich oPdriegen . Binnen de context van bet boek worden de beelden togiscber, al bliJ'ft de
volgorde waarin ze verscbiJ'nen enigszins willekeurig .
Een andere vorm van fragmentatie is de fragmentatie die oPtreedt in de vertelstem doordat
er meerdere vertellers ziJ'n . Die vertellers hebben echter wel keurig gescbeiden boofdstukken . De
verschillende verhalen vullen elkaar aan of sPreken elkaar teen oPa-oma , maar een echte dialoo g
ontstaat niet : op de ene brief van oPa na kriJ'gen andere personages de verhalen van anderen niet to
lezen . De gemankeerde communicatie wordt onder andere ges Ymboliseerd door de verhaalli'nJ'n van
oPa die oma aanraadt haar levensverhaal uit to
en . Vanuit bet PersPectief van oPa zien we dat oma
hem na J'aren 'Pen duizenden Pagina's PaPier aanreikt, terwiJ'l ze zegt `MY Life' . 12o De Pagina's

bliJ'ken allemaal leeg . 0Pa herinnert zich flu dat hrJ' J'aren eerder het lint uit de
emachine had
gehaald en hiJ ' gaat ervan uit dat oma vanwege haar slechte ogen niet zag dat ze slechts leegto 'P te .
Dit verwart hem, want als haar ogen zo slecht ziJ'n heeft ze ook de woorden die hiJ' aan haar schreef
niet gezien `had I never said anything to her at all?' r24 . Later bli'ktJ'kt echter uit een brief van
oma dat ze wel degeliJ'k wist dat ze niets
te : `I hit the space bar again and again and again . MY
life story was spaces' . 176 Dit laatste zie J'e terng in de
ografie, biJ' de brieven van oma zitten
consequent teveel sPaties tussen de verschillende zinnen . Zo zien we in oma's verhaal de figuurliJ'ke
afwezigheid van haar zus, haar man en haar zoon weersPiegeld in de sPaties tussen de woorden . De
leemtes die de doden achterlaten worden niet alleen weergegeven met
ografische `stiltes' lege of
gedeelteliJ'k lege Pagina's , maar ook sYmbolisch met het terngkerende woord `Black', en inhoudeli'kJ'k
via de lege grafkist van Oskars vader die oPgevuld wordt met aPa's woorden . Met gebrek wordt
enerziJ'ds omgegaan door erover to zwiJ'gen en anderziJ'ds door er J'uist eindeloos over to vertellen .
Dlt bhJ'kt vooral uit de brieven van de zwiJ'gende oPa . In ziJ'n brief uit 2003 kruiPen de woorden
steeds dichter op elkaar tot op PaSina 284 slechts een biJ'na zwarte Pagina overbliJ'ft : het verhaal is
volkomen onleesbaar geworden .
In ziJ'n striJ'd om ziJ'n trauma's een Plaats to geven geeft de grootvader een goede illustratie
van de manieren waaroP men Probeert na een trauma to communiceren . Als beeldhouwer, maar ook
als stomme communiceert hiJ ' met ziJ'n handen . Dit wordt zeer letterliJ'k genomen : op ziJ'n linkerhand
heeft hiJj 'yes' laten tattoeeren, op ziJ'n rechterhand `no' . Zoals grootvader via ziJ'n handen s Preek t ,
zo sPreekt ook Oskar via ziJ'n lichaam : telkens als hiJ ' ergens niet goed mee om kan gaan, geeft hi'J
zichzelf een blauwe Plek . Een hele andere uitdrukkingsvorm van Oskar is via sieraden ziJ'n vader en
grootvader waren - tegen wil en dank - J'uweliers : het laatste bericht van ziJ'n vader vertaalde hi'J
naar een armband voor ziJ'n moeder, met 'sky-blue beads for silence', enzovoorts . 35Foer zet alle
mogeliJ'ke middelen in om over trauma to vertellen . Dit kunJe hem kwaliJ'k nemen als effectbeJ'ag en
overdaad maarJ'e kunt het ook zien als het op scherP stellen van de Problematiek van communicatie
als het thematiseren van de onmacht om weer to geven watJ'e voelt .
Doorbrekinhen van de lineaire ti.I'd en de thema's `falling' en `burning'
Doorbrekingen van de lineaire tiJ'd ziJ'n alomtegenwoordig in Extremely Loud and Incredibly Close .
Naast het voortdurende herinneren van de drie vertellers is herhaling het belangriJ'kste teken van
de doorbroken tiJ'dservaring : de getraumatiseerde herleeft voortdurend het trauma . In towel bet
verhaal van Oskar als dat van ziJ'n oPa en ziJ'n oma komt herhaling voor ; eon horhaling op zich . Eon
belangriJ'ke herhaling is het brievenmotief . Na de dood van ziJ'n vader schriJ'ft Oskar voor tdurend
brieven naar beroemdheden . ZiJ'n oma verzamelde brieven toen ze J'ong was en towel oPa als oma
schriJ'ven hun verhaal als brieven oma aan Oskar, oPa aan Oskars vader , waarbiJ ' bet oPvallend is
dat deze brieven - op een brief van aPa na - hun geadresseerde niet bereiken . SchriJ'ven bliJ'kt o0n
belangriJ'ke uitlaatkleP als sPreken to moeiliJ'k wordt . Dit zien we voora1 biJ ' bet verhasl van de o Pa, die
rinds traumatische gebeurtenissen in Dresden - waarbiJ ' hiJ ' ziJ'n grote geliefde, de zus van ziJ'n latere
vrouw, verloor - niet meer kan sPreken en noodgedwongen gebruikt maakt van lege notitieboekJ'es
waarin hiJ ' schriJ'ft wat hiJ ' bedoelt .

0P zinsniveau zien we ook herhalingen . Zo moet Oskar altiJ'd antwoorden met `I'm OK' als ziJ'n oma
`Oskar' zegt . Als Oskar niet goed weet wat hiJ' moet zeggen of naar een antler onderwerP wil, gebruikt
hiJ' het woord 'Anyway' . Grootvader herhaalt zinnen noodgedwongen : het notitieboek dat hiJ' gebruikt
om zinnen op to schriJ'ven raakt op een gegeven moment vol en dan moet hiJ' de dichtstbiJ'ziJ'nde zin
in betekenis aanwiJ'zen . Daarnaast ziJ'n sommige zinnen meerdere malen per dag bruikbaar . De
zin `Do you know what time it is?' komt verschillende malen terng in de brieven van oPa . 112 118 >
125, 129 Deze vraag geeft een Problematische verhouding met de tiJ'd aan . In het verhaal van de
grootvader zien we dat tiJ'd en Plaats zich vermengen, tiJ'd woodt ruimteliJ'k : `I have so much to tell
you, the problem isn't that I'm running out of time, I'm running out of room, this book is filling u P
' . 132 HiJ' schriJ'ft bet complete aPPartement vol, hiJ' schriJ'ft ziJ'n hele lichaam vol `But there's too
much to express' . 132
BiJ' de herinneringen van de personages aan verloren geliefden keren twee woordvelden
steeds terng : `brand' en `vallen' . Dit sluit aan biJ' de algemene beeldvorming rond 911. Zoals Aleid
Fokkema stelt : `Welke beelden mogen niet vergeten worden? Vallende lichamen en de totale absorPtie
in vuur en as van de slachtoffers' . Fokkema in : Plate en Smelik 2006 : 162 Brand is kenmerkend
voor zowel 911 als Dresden . Oskar vertelt dat het PaPier in de Twin Towers als brandstof werkte, oma
denkt dat haar ouderliJ'k huffs in Dresden beter brandde vanwege de brieven die ze verzamelde . OPa
gebruikt in ziJ'n verhaal de uitdrukking `bursting into flames' biJ' ziJ'n liefde voorAnna en biJ' het staren
naar Anna's vader, maar vooral in ziJ'n beschriJ'ving van het bombardement komt het woordveld
voortdurend terng . Nu staan mensen, dieren en dingen letterliJ'k in brand . OPvallend hierbiJ' is dat
oPa ook het woord `black' herhaalt : `with burnt hair, with black arms and black fingers, I walked ,
dazed . . I submerged my black hands in the black water' . 213 Het woord `black' is gedurende het
hele boek van grote betekenis . TiJ'dens een sPreekbeurt vertelt Oskar dat biJ' Hiroshima witte dingen
nauweliJ'ks werden verbrand en zwarte bet meest . Woorden worden dan weggebrand uit PaPier,
ze laten alleen gaatJ'es over op een blanke Pagina . Het woord `black' is letterliJ'k een sleutelwoord
in deze roman . Het suggereert flood en afwezigheid, flat wat vernietigd wordt maar ook flat wat
overbliJ'ft as, lee e, teveel woorden op elkaar .
Oma heeft in haar laatste hoofdstuk in bet boek een Broom waarin alles `terngsPoelt' . Dit
droombeeld waarbiJ' de gewone tiJ'd op zees radicale wiJ'ze doorbroken wordt, is gekoPPeld aan het
`vallen' in Oskars verhaal . Oskar zou graag zeker willen weten flat ziJ'n vader is gesProngen zodat hi'J
niet meer hoeft na to denken hoe ziJ'n vader is gestorven . HiJ' zoekt ziJ'n vader in PlaatJ'es van vallende
mensen . PlaatJ'es van een vallende man komen in het eerste gedeelte van bet boek al voor, maar wat
betreft de doorbroken tiJ'd is bet `filmPJ'e in foto's' van de vallende man - helemaal aan het eind van
bet boek - het belangriJ'kst . Oskar heeft deze PlaatJ'es exPres in omgekeerde volgorde gezet zodat
de man als bet ware terng bet gebouw invliegt . De roman eindigt met Oskar die zich inbeeldt flat
de hele dag van ziJ'n vader woort ternggesPoeld, de laatste woorden ziJ'n : `We would have been safe' .
326 Dit erode geeft aan flat bet trauma nog niet geheel verwerkt is, • al weet hiJ ' beter, toch bliJ'ft
Oskar ergens vasthouden aan kinderliJ'k magisch denken en aan bet herhalen van bet trauma . Een
oPvallende intertekstuele relatie is die tussen flit terngsPoeleffect biJ ' Foer en flat van Kurt Vonnegut
in Slaughterhouse Five (1969) voor het bombardement op Dresden . Aleid Fokkema merkt flit ook

op in de bundel Sto en As , 163) Foer verbindt zo niet alleen twee collectieve trauma's een van
Amerikanen een toegebracht door Amerikanen, via intertekstuele verwiJ'zingen verbindt hiJ ' deze
roman met de wereldliteratuur, wat wederom de algemene menseliJ'ke ervaring van verdriet en
verlies benadrukt . De verwiJ'zing naar Slaughterhouse Five sPeelt ook op een aader niveau dan de
gfrgmenteerde
e a
tiJ'd en Dresden : Vonneguts hoofdPersonage Billy Pilgrim en zijn medesoldaten
waaronder de verteller ziJ'n net als Oskar, nog niet volwassen als ze getraumatiseerd raken de
ondertitel van Slaughterhouse is niet voor niets `The Children's Crusade') .
De kinderli'ke blik
Aan a11e e1ementen die door Caruth Aberbach en Whitehead genoemd ziJ'n wil ik er nu een
toevoeg e n . de kindorliJ'ke blik . 0P elementair niveau kunnen we vaststellen dat de `belangriJ'kste'
verteller-focalisator in Extremely Loud and Incredibly Close bet kind Oskar is . ZiJ'n naam wekt
onvermiJ'deliJ'k de associatie met Giinter Grass' beroemde roman waarin kinderliJ'kheid en oorlo g
centraa1 staa n : Die Blechtrommel 1959 . Grass' verteller-focalisator Oskar bliJ'ft lichameliJ'k kind
maar heeft vo1gns
e eigen zeggen al vanaf zijn geboorte een volwassen bewustziJ'n . Foers Oskar doet
door ziJn b uiten~ewone intelligentie ook denken aan een volwassen kind . Mede dankziJ ' ziJ'n vader
kept hijJ erg veel wetensc a e
HiJ' is een betwetertJ'e en een atheist al gelooft hiJ' wel dat
bet gecomPliceerder ligt hiJ' is in contact geweest met dood en denkt hierover na, hiJ' is zich bewust
van vele nare din~ en in de wergild die hem verdrietig maken 43 : `Nothing is beautiful and true' en
hiJ weet sets van seks, al is bet dan alleen in theorie 35 : `I would have asked if they heavy-petted
echt een kind : hi'J
each other, which I know about') . Masr al is Oskar niet geheel onwetend, hi'J bli'ft
J
heeft een sterke behoefte aan veiligheid, aan duideliJ'ke redenen, hiJ' is heel eerliJ'k en sPontaan in ziJ'n
es rekken met anderen en heel direct in ziJ'n emoties . Oftewel : de conventies van volwassenen heeft
~P
hiJ' nog lang niet allemaal geinternaliseerd . ZiJ'n vader idealiseert hiJ' als een alwetende, graPPige
aardig e man . Boven a11es is hiJ' is druk bezig alles our zich been to begriJ'Pen . Sours gaat dat bet beste
via feiten sours viaJes .Plaate
Masr in bet onbgriJ'Pbare geval van 911 is een complete zoektocht nodi g
our de zaken enigszins op orde to zetten . Verwa rring bliJ'ft echter overheersen . Steeds weer beluistert
Oskar de berichten van zijn vader en vraagt zich of : 'Why didn't he say goodbye? I gave myself a
bruise . WhY didn't't he say
sa `I love you'?' . (207) Door een kind als hoofdPersonage to nemen kan Foer
die ~evoelens van verwarring e n verdriet oop een zeer directe manier weergeven . Volwassenen worden
i to verberg en na een zekere rouwPeriode, maar Oskar kan open toegeven dat hi'J
geacht bun PJn
zich meer dan een Ja ar na ziJ'n vaders dood nog even verloren voelt . Dit zien we biJ'voorbeeld in bet
gesPrek van 0skar rnot de theraP eut Dr . Fein . Oskar voelt allemaal verschillende emoties togeliJ'k en
ze~ t dan ook `I feel too much en M Y insides don't match up with my outsides' . 201 De thecaPeut
e riJPt Oskar niet~ oed ~ hij denkt dat Os kars emotionaliteit door een beginnende Puberteit komt
bg
maar 0skar ze gt hem conduit `It's because my dad died the most horrible death that anyone ever
could invent' .
De kinderliJ ke elementon in Extremely Loud stoPPen niet biJ' de wisseling naar een volwassen
verteller : ook in de verhalen van o Pa e n oma ziJ'n ze to vinden . Zo schriJ'ft oma dat ziJ'zelf als kind heel
veel voelde biJ alles~ maar steeds onvorschillig er werd ~; en terwiJ'l de woorden our zich uit to drukken

nog moet vinden heeft ziJ'n grootvader de woorden verloren . Het verliezen van sPrack is vergeliJ'kbaar
met een regressie naar een kinderliJ'ke staat . Als grootvader zwiJ'gend togenover Qskar staat is het
Oskar die de vragen stelt, die - als was hiJ' de volwassene - het voortouw moet nemen . Grootvaders
gedrag komt over bet algemeen erg kinderliJ'k over : ziJ'n rouw maakt hem uitermate egocentrisch de
vele reg eltJ'es die hiJ' met oma overeenkomt liken
J op bet sPel van kinderen `nothing places' waar J'e
`onzichtbaar' kunt ziJ'n en ziJ'n onvermogen to sPreken maakt hem afhankeliJ'k . Zo liJ'kt het kinderliJ'ke
onafhankeliJ'k van leeftiJ'd, maar wel afhankeli'kJ'k van een bePaald
e traumaverwerking, waarbi'J
men de schiJ'n niet langer oPhoudt . De wereld zoals do getraumatiseerde die kende is verstoord en
de enige wiJ'ze om hiermee om to gaan is beginnen biJ' af. Voor Qskar is dit in die zin gemakkeliJ'ker
omdat ziJ'n wereldbeeld nog niet ofgerond was, als kind was hiJ ' nog druk bezig alles to begriJ'Pen . Voor
oPa echter ziJ'n alle zekerheden op losse schroeven komen to staan . In die zin zien we Whiteheads
constatering dat traumaliteratuur en Postmodernisme belangriJ'ke raakvlakken hebben terngkomen .
Traumaliteratuur met een kinderliJ'ke blik neemt echter geen genoegen met deconstructie en
scePticisme 7 bet Probeert J'uist met een open, hetziJ' teleurgestelde, bilk de zaken in PersPectief to
zetten. De Postmoderne middelen van intertekstualiteit en eclecticisme in Extremely Loud maken
het nog geen postmodern boek. Foers nadruk op gevoelens en onbeholPen communicatie Plaatst dit
boek eerder binnen de post-9/11 `New Sincerity' stroming in de kunsten, die de ironische houdin g
van bet Postmodernisme afwiJ'st . Heel Amerika moest na 911, geconfronteerd met bet eigen liJ'den
en dat van anderen leren omgaan met een trauma . Qskars Poging hierin is, J'uist doordat hiJ' een kind
is met nog niet al to veel vooroordelen en remmingen, oPrecht, liefdevol en genuanceerd .
Conclude
Trauma wordt ekenmerkt door stilte schuld evoelens fra mentatie flashbacks herinnerin en die
zich onwillekeurig oPdripgen, en Problemen om tot een samenhangend verhaal to komen . In literatuur
over trauma kan dit worden weersPiegeld door gebruik to maken van technieken als doorbreking van
de `normale' lineaire tiJ'd, herhaling > intertekstualiteit vervreemding, fragmentatie in de vertelstem
en bePaalde thema's of acties zoals `vallen' `zoeken' > `ontkennen' en `identificeren' . Daarnaast
kan de schriJ'ver kinderliJ'ke elementen toeP assen - een kinderbjke verteller en of focalisator,
kindertekeningen, een `naieftaalgebruik of denkPatroon van een verteller of personage, enzovoorts
-- om kwesties van on schuld en on begriP aan de orde to stellen . BiJ' Foer komen we bet merendeel
van de narratieve technieken om trauma weer to geven tegen : herhalingen, doorbrekingen van de
lineaire tiJ'd, `stiltes' en de figuren `Yearning and searching', `falling' en `burning' komen allemaal
terng . De kinderliJ'ke bilk komt in deze roman niet alleen terng via de J'onge verteller, maar ook via
kinderliJ'ke elementen in met name bet verhaal van do grootvader .
Het idee om een trauma to vertellen vanuit bet PersPectief van een kind kan perfect
aansluiten biJ' kenmerken van trauma : bet kind kan kwesties van on schuld en on begriP aan de
orde stellen . Een kind is nog voloP bezig de wereld to begriJ'Pen en in to kaderen zo koesteren de
meeste kinderen tot ongeveer zeven J'aar bet magische denkbeeld dat levenloze obJ'ecten gevoelens
hebben en dat ziJ'zelf de wereld kunnen beinvloeden met bun gedachten • oudere kinderen zitten in
een Protes van rationalisering . zie Berk 2003 : 234-24o Kinderen worden gezien als onschuldi g,
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maar ziJ'n togeliJ'kertiJ'd doorgsans uitermate egocentrisch en sours zelfs wreed waardoor het trauma
op argeloze, directe of zelfs harde wiJ'ze kan worden verteld. Vanuit de onvooringenomen Positie
van bet kind kan men Proberen zaken oPnieuw to gaan begriJ'Pen . Zoals Extremely Loud last zien
sluit de kinderliJ'ke blik mooi aan biJ' de PostPostmodernistische tendens tot minder ironic en meer
oPrechtheid engevoel . Foer toont steeds de universaliteit van trauma,liJ'den en verlies : bet individuele
trauma reflecteert het collectieve en vice versa . Door to refereren naar Dresden en Hiroshima, waarbi'J
Amerika de `boosdoener' was, gsat Foer subtiel in tegen bet verlammende nationalistische discours
dat reel rond 911 . zie hierover Butler 2004) HiJ' last met name zien hoe bet is our een geliefde to
verliezen .
De kinderliJ'ke blik kan een toegevoegde waarde geven aan een traumaverhaal en doet
lit zeker biJ' Extremely Loud and Incredibly Close . Foer last zien hoe geweld onschuld verwart en
vertroebelt maar hoe togeliJ'kertiJ'd J'uist de onschuldige blik de absurditeit van geweld kan tonen .
Volwassen worden is term ourgaan met bet kwaad dat sluimert in J'ezelf en in anderen. Oskars
manier van `omgaan'
Past daarbiJ' binnen de traditie van Holocaustliteratuur : verzamelen vergaren
b
oPsPeuren, vooral niet vergeten
. Extremely Loud and Incredibly Close ontroert yonder sentimenteel
b
to worden, J'uist door de combinatie van de oPa die alles heeft gezien en geen woorden meer heeft en

bet kind dat wanhoPig Probeert de feiten en de redenen - de woorden -- to vinden . Zonder dat laatste
element is bet verhaal van trauma incomPleet : bet ziJ'n de kinderen die de ti3'd verder moeten dragen
en er niet in vast kunnen bliJ'ven zitten . Door bet inzetten van een kinderliJ'ke stem kan Foer zowel
Iced als hoop laten doorklinken in een verhaal over ondraagJ
like PiJ'n .
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K. als confessionele held

Kafka en de Foucau!diaanse subjectiviteitstheorie
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Ka a's

werk

is

een

van

de

meest dankbare

onderwerPen van onderzoek binnen de humaniora .

Van zUn
J werk zJi n honderden lezin9en to 9even .
Een van de meest vooraanstaande onderwerpen
binnen het Ka a-onderzoek is de werkin9 van
bureaucratische macht. Hoewel reel 9ebruik wordt

9 emaakt van Michel Foucaults theorieen over macht
en maatschapPt',
J denkt Jo Bo9 aerts dat de ri'kdom
J
van zJi n ideeen niet ten voile wordt benut . In dit
artikel richt hJi' zich op Der Prozel3 en Das Schlol3

en onderzoekt hi'
J onder andere de werkin9 van
discursieve macht en de mani estatie van rnacht in

subJ'ecten die de wensen van de moderne maatschaPPJi'
volledi9 9eznternaliseerd liken
to hebben .
J
oto : Renee van Baalen

De literatuur van Kafka is er een waarin moeheid en traagheid centraal staan . K, een van de meest
belangriJ'ke helden uit het oeuvre van Kafka met name van bet as tweeluik geconciPieerde Der
Prone en Das Schlo , gaat in de bovengenoemde romans van loutere uitPutting ten onder . In
Der Prone mag K. immers niet vergeten dat `in diesem Verfahren immer wieder viele Dinge zur
SPrache kommen fur die der Verstand nicht mehr ausreicht man 1st einfach zu mude and abgelenkt
fur vieles' . 183 Niet alleen de protagonist is bet slachtoffer van deze uitPuttingsslag, maar oak de
lezer :
The stories are long, futile and often tedious but these multiple, creative accounts of
incidents also fascinate . An excess of explanation : Characters divulge and confess, interpret
and recount endlessly elaborating the context of events . Bennett 1991 : 87)
Dat de volgorde van de hoofdstukken van Der Prone betwist is en dat Das Schlo onvoltooid is
gebleven, belemmert de lezing van deze romans niet en dat toont uitstekend aan dat de overvloedige
vertelstiJ'1 van Kafka een snort van `variatie op een hoofdthema' is . Hierin staat niet zozeer de
handeling als wel de psyche van de protagonist centraal. `The Trial refuses to write a narrative and
instead writes of the things, perceptions, actions, and people that would have been sifted out from
the narrative of a man accused' . Bennett 1991 : 88 Met dat oeverloze discours van K . geeft Kafka
in ziJ'n werk vorm aan een
isch moderne vorm van subJ'ectiviteit . Het is de Franse filosoof Michel

Foucault die in ziJ'n werk veel aandacht heeft besteed aan een dergeliJ'ke confessionele subJ'ectiviteit
waarin het ongebreidelde sPreken over zichzelf, het onderzoek van de eigen psyche en de bekentenis
centraal staan .
Zowel de neiging tot een allegoriserende interPretatie van het werk van Kafka als de klemtoon
die er in ziJ'n oeuvre valt op macht en overheersing verklaren waarom Foucauldiaanse interPretaties
vooral in deJ'aren tachtig en negentig een oPvallende stem waren in bet Kafka-onderzoek zie onder
meer Hiebel Abraham, Lubkoll en Bennett . Het meest oPvallende onderwerP van die studies is
de disciPlinaire macht en haar discursieve en architecturale uitingen .i Situaties van overheersin g
gaan in het werk van Kafka vriJ'wel nooit gePaard met oPsluiting en strafe en daarom hebben vele
critici gePoneerd dat K . worstelt met een `innerli'kJ'k P ~ robleem' • de protagonist vecht tegen ziekte
of schuldgevoelens of hiJ ' is op zoek naar religieuze bevriJ'ding 3 . Maar zoals Foucauldiaanse critici
duideliJ'k maken, nooPt een dergeliJ'ke `innerliJ'ke' werking van de macht niet tot een existentialistische
of theologische interPretatie van Kafka's werk, De moderne disciPlinaire macht werkt immers niet
op basis van interiorisering veeleer dan dat ziJ ' gebruik zou maken van werkeliJ'ke oPsluiting en
strafuitvoering .
Dat Kafka het traditionele machtsmodel omkeert toont Peter Zima aan in L'indi erence
romanesqti e . Noch K. nosh de lezer ziJ'n in staat om to oordelen over de waarde van gebeurtenissen
en personages. In de literatuur van Kafka is het onderscheid tussen adJ'uvant en antagonist, goed en
slecht subject en object diffuus geworden . De kafkaiaanse held is naarstig op zoek naar de hierarchic
die achter het slot en het gerecht schuilgaan om zo tot het centrum van de macht door to dripgen
maar een dergeliJ'ke zoektocht is hoPeloos :
De kafkaeske zoektocht naar het zJ i'rt de wet s het slot liJ'kt op een aJ'uin : onder de schil zit
er geen kern . Achter de schiJ'n en onder de maskers van de personages zitten er alleen no g
maar andere maskers andere verschiJ'ningen : geen waarheid, geen eenduidige uitdrukkin g,
geen essentie . Zima 1982 : 48 - 49 4
Foucauldiaanse studies trekken Parallellen tussen de werking van bet gerecht in Der Proze en bet
slot in de geliJ'knamige roman en concentreren zich daarbiJ ' doorgaans op de wiJ'ze waaroP vormen
van discipline en bureaucratische controle nitgeoefend worden . De meeste studies nemen terecht
Foucaults machtstheorie als nitgangsPunt van analyse en stellen dat de vruchteloze zoektocht van K .
in verband gebracht moet worden met de non-hierarchische, onzichtbare en geInterioriseerde aard
i . liet name de woekering an het professionele discours `-an under meer de ps}chiatrie en pedagogic dat in toenemende mate het'normale' afbakent en tie architectuur
pan hat alles-zien : bet panopticon . Cf . infra.
? . In Der Prnzej3 wordt K . `veliswaar neergestoken door beambten yan bet gerecht . maar ook bier fungeert deze straf niet als de 4verkelijke uitvoering van een yeroordeling,
maar is zij eerder cen methode ore de niet-aflatende zoektocht van K. to beeindigen .
3 . 'Sokel finds two eonlp]enicntarv meanings m the novel [the trial] : the Oedipal, ill which the "adult ego of the modern bourgeois must be broken . humbled, impoverished
and prepared for death (p . 8g) : and the existential . i n which the hero is purposely left free to make his own decisions and choices regarding his life and death . In contrast to
Gregor Samsa s bodily arrest in his room, the fact that Joseph K . is not actually detained "presupposes physical liberty for the accused and thereby transports the basic plan
of the trial from the Oedipal into the existential sphere' . (p . 8,) (Hughes ig8i : t66)
4 . La recheeche kafkaienne de l'atre ( de la loi, du chateau) resemble a la pelure duo oignon : it n'y a pas de noyaa . Sons les apparences . sons les masques des personnages,
just a que d autres masques, d antres apparences : pas de yerite, pas d enoneiation univoque . pas d'essence." Oak Rennet ziet in bet nits oerige discours alleen maar versti arring : But none of the proffered explanations - although each is an intelligent, appropriate exploration of facts floating round a particular event - is determinate

. None

enables the reader tojndge the event in question, to explain it, or to predict the future ofthe story, (Bennett 1991 : 87)
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van de moderne of disciPlinaire macht Maar diezelfde studies bePerken zich daarbiJ ' veelal tot een
aspect van het werk van Foucault . Christine Lubkoll concentreert zich biJ'voorbeeld op bet PonoPticon
als sPatiaal model in .Der Proze maar maakt niet voldoende duideliJ'k hoe tit werkt en in welke
mate andere structures een rol sPelen . Bovendien brengt ziJ ' boar resultaten niet in verband met de
werking van bet gerecht of de subJ'ectiviteit van K . Die subJjectiviteit stoat wel centraal in bet werk
van Ulf Abraham en Jane Bennett. Abraham neemt de aard van communicatie in bet werk van Kafka
op de korrel en brengt die in verband met Foucaults concept van een micro sica van de m acht . cf.
infra) . 0P die manier went hiJ' de ondergeschikte rol van K. Moot to leggen, maar hiJ' brengt die niet in
verband met ruimteliJ'ke modellen . Bovendien bePerken Abrahams ideeen over subJ'ectiviteit zich tot
de micro sica van de macht tat als concept binnen bet werk van Foucault weliswaar erg belangriJ'k
is maar niet ziJ'n gehele oeuvre dekt Jane Bennett, anderziJ'ds, verbindt kwesties van subJ'ectiviteit
met hedendaagse machtstheorieen en komt tot de conclusie tat Kafka in ziJ'n werk vormgeeft aan een
subJ'ectiviteitsideaal waarin rationaliteit, zor ~~uldigheid en nauwgezetheid centraal staan . Hoewel zijJ
terecht oPmerkt tat bet discours van K . langtrothg is en bol stoat van de hYPothetische redeneringen
bliJ'ft ook zij' steken in bet idee van de intersubJ'ectieve relaties . Het is miJ'n bedoeling om in tit kort
bestek aan to tones tat tit Foucauldiaanse referentiekader uit ebreid moet worden . Ms de literatuur
van Kafka vermoeiend en traag is tan is tit niet to wiJ'ten aan de rationaliteit van ziJ'n betoog, maar
wel aan de bekentenisdrift die aan tat discours ten grondslag li .
De macht die in bet werk van Kafka centraal stoat volgt niet de Piramidale structuur die
traditionele tbeorieen beschriJ'ven exemPlarisch in tit verband is Hobbes' Leviathan)
. Veeleer
moeten we op zoek gaan soar een `micro sica van de macbt' die een `rhizomatische' structuur volgt . 6
Zoals Foucault op Polemische wiJ'ze heeft gePoneerd in De wil tot sPreken is macht veelvormig en
intersubJ'ectief ;~ ziJ' is terng to vinden op inter niveau, wekt weerstand op en is veranderliJ'k . Bennett
stelt daarom tat
The
e of power that preoccupies Kafka lies within the fluid and reversible field of
intersubJ'ectivi . Power, which manyy have associated with regular, institutionalized forms
ofPrivilege, is now rethought in recollection of its intimacy with the dynamics of friendship,
casual acquaintance, office relations, clerk encounters . Bennett i991 : 75
Inderdaad in Der Proze geven towel de advocaat als Leni a Titorelli en de Priester uitleg over bet
gedrag tat K. zich moet aanmeten . ZiJ' geven voortdurend advies waarschuwen hem `begeleiden'
hem en oefenen dus macht over hem uit .
"Ich dachte" sagte K . and fallte den Onkel unterm Arm um ihn am Stehenbleiben hinders
zu konnen, "daB Du dem Ganzen noch weniger Bedeutung beimessen wurdest als ich and
J'etzt nimmst Du es selbst so schwer ." "Josef' rief der Onkel and wollte sick ibm entwinden
um stehn bleiben zu konnen aber K. lien ihn nicbt > "Du bist verwandelt > Du hottest dock
S . l loewel maclit nog steeds war dt gezien als 'het hoofd van de koning''[it] is not ensured by right but by technique, not bylaw but by normalization, not by punishment
but by control, methods that are employed on all levels and in forms that go beyond the state and its apparatus .(Foueault 1998 : 8g)
6 . Maeltt erscheint im Roman nicht als tokalisierbare lnstane einer Herrsehaft . ouch nicllt als iiberschauhares hierarchisches Gebilde . sondern als emn sceits-erzsreigtes,
dezentrales Ss -stem son Teilfunctionen. Islan konnte these Struktur mit dens Bud nines ssucheenden rerastelungssystems besehreiben . (Lubkoll 1991 : 280)

immer emn so richtiges Auffassungsvermogen and gerode J'etzt verlaflt es Dich? Willlst Du
dens der Proze verlieren? . . . Josef, nimm Dich dock zusammen ." ioi
Zoals Ulf Abraham heeft getoond in ziJ'n boek Der verhorte Held : Recht and Schuld im Werk Franz
Ka as wordt K . in ziJ'n gesPrekken met anderen onderworPen aan een machtssPel . Abraham
stelt dot K . in dialogen een louter ondergeschikte rol sPeelt en dot communicatie Ploots maakt
voor de overheersin van de onder . Zo is K . de client van een advocaat student van een les ever
zowel Titorelli als Block en Huld leek in de kathedraal 1 minnaar van Leni en ondervraagde
tiJ'dens het kruisverhoor ~• of -~ in Foucauldiaanse zin - hiJ' is ondergeschikt aan alle Professionele

discourses die hem omringen . In bet licht van deze stelling wekt bet dan ook geen verbazing dot

alle uiterliJ'ke kenmerken van bet `officiele' gerecht afwezig ziJ'n . K, raakt nooit vender dan de `lage'
vertegenwoordigers van de macht en deze karikaturale figuren ziJ'n weinig meer dan een schiJ'nbeeld
van bet gerecht . Bennett step dan ook terecht dot
Kafka depicts those who hope for justice and efficacy . . . . Kafka writes of selves so bound
up with alleged centers of power that one wonders whether the Castle or the Law are
inaccessible primarily because characters look for them on the "outside Foucault writes of
"normalizing power," a power visible to theory ~'
once it has "cut off the king's head," that is a
stopped viewing power from a sovereign centered perspective . Bennett i991
:
S7,• 90)
Dat K . een `verhorte Held' zou ziJ'n, maakt Ulf Abraham duideliJ'k door to verwiJ'zen naar Foucaults
Surveiller et Punir waarin PraktiJ'ken van observatie en controle nauwkeurig worden beschreven . De
moderne disciPlinaire maatschaPPiJ' stoelt inderdaad op het Principe van de alomvattende observatie
die haar meest exemPlarische uiting kriJ'gt in bet door Jeremy Bentham ontwikkelde PonoPticon . In
deze cirkelvormige constructie bevindt zich een centraletorenvanwaaruit surveillanten de omringende
ruimte kunnen observeren . Het in enieuze van deze constructie schuilt in de onzichtbaarheid van
het `centrum van de macht' omdat men nooit kan zien of er ook wel degeliJ'k iemand aanwezig is in
de tones waardoor het in architecturale zin perfect homoloog is aan de werking van macht in de
disciPlinaire maatschaPPiJ' .
Dat ook K. onderworPen is aan een macht die hem overal ziet en ziJ'n gedrag dus op ieder
moment kan biJ'sturen, toont Christine Lubkoll aan in een kort stuk getiteld `Man mu nicht apes
it water halter man mu es nun "r notwendi9 halten` . Die Theorie der Macht in Franz Ka a s
Roman Der Proce

. Hierin toont ziJ' aan dot de ruimte in Der Proze

en in Das Schlo i op een

geliJ'kaardige manier geconciPieerd is . Zowel bet gerecht als het slot bevinden zich in een ruimteliJ'k
centrum dot onbereikbaar is maar van waaruit wel voortdurend controle wordt uitgeoefend . K, is
intensief oP zoek naar de eigenliJ'ke machthebbers om inzicht to kriJ'gen in ziJ'n Proces of de aanstellin g
tot landmeter, maar de ruimte van Bentham belemmert hem dit . Hans Helmet Hiebel vergeliJ'kt
deze zoektocht in ziJ'n Kafkastudie met die van een vlinder die vliegt naar een lichtbron maar daar
eindeloos bliJ'ft rondcirkelen .
7 . [. .} on wean his ich angek]agt? \Velche Behiirde fiihrt das tierfahren? Sind Sie Reamte? Keiner hat eine Uniform, wean man raieht lhr Kleid' - hier wandte er sich an
Franz - "nine Uniform senses will, aber es ist dock eher emn Reiseanzng . j , .f (so)
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Ulf Abraham heeft in ziJ'n theorie van de `verhorte Held' echter meer aandacht voor een tweede
aspect dat noodzakeliJ'k verbonden is met het PanoPticon : de ondervraging . Verhoor is een van
de kernfuncties die diverse disciPlinaire instituties in de loop van de 19e eeuw op zich nemen en
voortdurend uitbreiden . De controletoren van het PanoPtitan oefent immers niet alleen controle
uit maar ziJ' observeert oak, ziJ' vergaart informatie en maakt de statistieken op van de crimineel ,
de PsYchiatrisch patient, de zieke enzovoorts . Het verhoor aan het begin van Der Proze de diverse
contacten die onder de noemer `micro sica van de macht' vallen en de ondervragingen van de
advocaat biJ' bet oPstellen van een verzoekschrift ziJ 'n voor Ulf Abraham de meest in bet oog sPringende
voorbeelden van een dergeliJ'ke verhoorde held . ZiJ' staat model voor een door de disciPlinaire macht
onderworPen subJ'ectiviteit
Formerly, unreason was set outside ofJ'udgment to be delivered arbitrarily, to the powers of
reason . Now it is judged, and not only upon entering the asylum, in order to be recognized
classified, and made innocent forever ; it is caught on the contrary, in a perpetual judgment,
which never ceases to pursue it and to aPP1Y sanctions, to proclaim its transgressions to
require honorable amends to exclude finally, those whose transgressions risk compromising
the social order. Madness escaped from the arbitrary only in order to enter a kind of endless

trial or which the asylum furnished simultaneously . Police, magistrates, and torturers>

a trial whereby any transgression in life, by a virtue proper to life in the asylum, becomes
a social crime observed, condemned, and punished ; a trial which has no outcome but in a
perpetual recommencement in the internalized form of remorse . Foucault 1988 : 2268-269,
cursivering JB
K . wordt omringd door bet discours van het gerecht dat zich oPstaPelt zonder helderder to warden,
want `Kafkas Rechtsordnung, mitten im `Rechtsstaat' angesiedelt wie das Gericht im Proce -Roman ,
Produziert nicht Gerechtigkeit sondern Schuld' . Kittler Neumann 1990 : 250
De confessionele subJ'ectiviteit
Dat eindeloze Praces gaat gePaard met een vermoeidheid en uitgePutheid die zowel in Der
Proze als in Des Schlo voortdurend benadrukt warden . Bennett merkt op dat
Exhaustion accompanies, in Kafka's stories contact with legal or political officialdom here
no image ais more frequent than that of the man who bows his head far down on his chest .
h Joseph K., gan official too and accustomed to office air, h is too weak to walk out of the law
offices}• at K . 's arrest, the warders "seemed suddenly to be tired" ,• the "utmost efforts" of K .
"could not enable him to keep Pace" with the Castle messenger and he hopes for "strength
enough to let himself be dragged ; the landlady complains to K . whom she regards as
official Land Surveyor) that ~"you exhaust me with such questions", • and when K . is allowed
to view Klamm through a chink in the wall he is told that although sitting at a desk Klamm
is asleep --- "the gentlemen do sleep a great deal." Bennett

De langdradige structuurvan de roman en de overvloed aan discoursbeschouwt Bennett als eenbewuste
ingreeP van Kafka om de lezersverwachting to doorbreken en zo de `ideals of conscientiousness and
efficacy' aan de kaak to stellen . Maar net zoals met Ulf Abrahams theorie van de verhorte Held, komt
men met Bennetts referentiekader al snel in de Problemen . De machtsmechanismen die in de roman
aan hat werk ziJ'n, ziJ'n immers niet alleen extern de functie van bet gerecht en de intersubJ'ectieve
relaties maar bovenal intern .
Die innerliJ'ke werking van de macht - de wiJ'ze waaroP subJ'ecten zichzelf onderwerPen
- staat centraal aan hat einde van hat filosofische traJ'ect van Foucault . Het is met name in De
9eschiedenis van de seksualiteit dat hiJ' daze `techniques of the self analYseers . Een van ziJ'n meest
bekende uitsPraken in das verband is ongetwiJ'feld das `Western man has become a confessing
animal' . Foucault . 1998 : 59 In bet eerste en meest Programmatische deal van De 9eschiedenis
van de seksualiteit Poneert hiJ' das bet idea das de waarheid over de seksualiteit verdrukt ward en
rood heeft aan bevriJ'ding in feite een methode van de macht was die zich op die manier stiekem
heeft genesteld in bet discours over de seksualiteit . ZiJ' heeft hat belang das words toegekend aan hat
`ken J'ezelf en de PsYchoanalvtische PraktiJ'k aangewakkerd . Maar een dergeliJ'ke bevriJ'ding van hat
ego leidt tot haar togendeel : hat moderne subject wordt gedwongen tot een eindeloze zelfanalYse en
is gebonden aan bet bekennen van ziJ'n intiemste geheimen in een vruchteloze zoektocht naar de
waarheid :
The obligation to confess is now relayed through so many different points, is
so deeply ingrained in us, that we no longer perceive it as the effect of a power
that constrains us ,• on the contrary, it seems to us that truth lodged in our most
secret nature, gdemands h only to surface ; that if it fails to do so, this is because a
constraint holds it in place, the violence of a power weighs it down, and it can finally
be articulated only at the price of a kind of liberation . Foucault 1998 : 60
Een nauwkeurige analyse van hat eerste verhoor in Der Proze toont duideliJ'k aan dat we niet zozeer
to maker hebben met een `verhorte Held' als wel met een confessionele held . Ulf Abraham merkt o P
dat `der verhorte and angekla e Held namlich ist in der Regel sPrachlos and kann seine Unschuld
nicht einmal behcwPten, geschweige darn beweisen' . Kittler Neumann 1990 : 250) Hoewel bet
kloPt dat bet ontkrachten van de aantiJ'gingen onmogeliJ'k is, betekent das niet dat K . sPrakeloos is.
Wolfgang Staroste heeft in hat zog van die redenering betoogd das Joseph K. hat eerste kruisverhoor
niet g ebruikt om to spreken veeleer dan to antwoorden . In Der Raum das Menschen in Ka as
"Prozess" stelt hiJ' dan ook : `Es ist J'edoch wesentlich dali er - ohne das Verhor abzuwarten - auf
dam "Podium" 53 mit einer aggressiven Rede beginnt and das Gericht seinerseits einer scharfen
Kritik unterzieht' . Staroste 1971 : 6o Het is K. die bet woord neemt das in togenstelling tot de
ordergeschikte rol waarin sPrake is in de micro sica van de macht en zegt : `Mir steht die gante
Sache fern, ich beurteile sic daher ruhig, and Sic konnen vorausgesetzt, dass Ihnen an diesem
angeblichen Gericht etwas galegen ist, groller Vorteil davon haben, warn Sic mir zuhoren' . ibidem ,
cursiverin JB
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Dat het verhoor centraal zou staan in de fictie van Kafka zoals Abraham meent, is onterecht .
DergeliJ'ke ondervragingen ziJ'n niet alleen schaars, maar ziJ'n in werkeliJ'kheid vaak geen onderzoek
in de traditionele zin . Ook biJ' de zogenaamde arrestatie van K . in het eerste hoofdstuk is er geen
sPrake van een verhoor maar wordt K . enkel medegedeeld dat hiJ' gearresteerd wordt en daar komt
geen enkele sieke ingreeP aan te pas . Daarnaast merkt Robertson in ziJ'n kritiek op het werk van Ulf
Abraham op dat `One could object . .] that in his later fiction examinations are superseded by fruitless
quests for information . . . ' .Robertson 1987 In het latere werk van Kafka vervangen monologen
dialogen en neemt de innerli'keJ'ke gedachtegang een belangriJ'kere Plaats in dan de conversatie . Dat
de communicatie hoofdzakehjk monologisch is, wordt duideli'kJ'k uit twee structures van mis
communicatie die overheersen in de roman .Der Froze . In de eerste laat K. zich overweldi en door
de theorie van het gerecht en raakt hiJ' Paradoxaal genoegniet aan de nodige informatie waardoor
hiJ' zelf niet tot handelen komt . In de tweede wordt hiJ' buitengesloten van iedere betrokkenheid bi'J
het gesPrek en is op zichzelf aangewezen :
K. konnte ruhig alles beobachten, dens um ihn kummerte sick niemand der Kanzleidirektor
nahm, wie es seine Gewohnheit schien, da er nun schon einmal hervorgezogen war die
Herrschaft uber das GesPrack an sick der Advokat dessen erste Schwache vielleicht nur
dazu hatte dienen sollen den neuen Besuch zu vertreiben hone aufmerksam, die Hand am
Ohre zu, . . . . K., der am BettPfosters lehnte wurde vom Kanzleidirektor vielleicht sogar mit
Absicht vollstandig vernachlassigt and diente den alters Herren nur als Zuhorer . Ubrigens
wuBte er kaum wovon die Rede war and dachte bald an die Pflegerin and an die schlechte
Behandlung > die sic vom Onkel erfahren hatte bald daran, ob er den Kanzleidirektor nicht
schon einmal gesehn hatte . . . no-u
Beide structures leiden tot een radicale verinnerliJ'king van de macht die zich uit in diverse vormen
van bekentenis - in monologue interieur, zelfonderzoek of bekentenis . In die zin anticiPeert de
kafkaiaanse held de Protagonisten van het literair existentialisme die op een geliJ'kaardige wiJ'ze
vastzitten in de dwan to zelfonderzoek en daarom een voorkeur even aan het da boek de
etui enis de ik-vertellin en andere `ego-genres' . Het verbaast dan ook niet dat het tweeluik rond
K. overvloedig gebruik maakt van de erlebte Rede en zo de lezer dicht biJ' de gedachtewereld van K.
houdt zonder zicht to bieden op wat zich daarbuiten afsPeelt .
In de literatuur van Kafka does de instanties van het gerecht in feite nauweliJ'ks iets .
Macht manifesteert zich veeleer in het subject zelf dat handelt op basis van schuldgevoelens en
dwangimPulsen die zozeer ziJ'n verankerd in de moderne psyche dat hiJ' die niet meer als zodanig
herkent . De moderne discipline sluit bet subject niet op en confronteert hem niet met straf, maar zet
hem met een uitgebreid discursief arsenaal aan tot zelfdisciPline ;
Unsere Behorde, soweit ich sic kenne, and ich kenne nur die niedrigstep Grade, sucht dock
nicht etwa die Schuld in der Bevolkerung, sondern wird wie es im Gesetz heifit von der
Schuld angezogen and muf3 uns wachter hinausschicken . Das 1st Gesetz . (14)

Dat een Foucauldiaanse interPretatie het werk van Kafka kan verhelderen is evident omdat het hieri n
bol staat van de verwiJ'zingen naar macht in de breedste zin towel in de vorm van diverse imPr'
e sale
instanties boodschaPPers en ofgezanten van de centrale macht en de talloze manieren wasr oP deze
het subject onderwerPen . Maar deze interPretaties bliJ'ven dikwiJ'1s steken in d e meest evxdente
verschiJ'ningw orm van bet thema `macht' en doordenken niet de volledige riJ'kdom van Foucault s
werk . HiJ' reikt ons immers ook bet ides aan dat macht zich toont in de discursieve orgnisatie
a
v an
een maatschaPPiJ' en in de wiJ'ze waaroP subJ'ecten zichzelf `vormen' . Bovendien stelt Foucau1 t dat de
macht zich altiJ'd aan haar eigen theorievorming onttrekt 8 en op die manier onzichtbaar bliJ'ft . In het
werk van Kafka vinden we ook al die asPecten van macht terng . Niet alleen het overvloedige discours
van de moderns disciPlinaire maatschaPPiJ'

tie voor een uitgebreide analyse van de gelijkenissen

tussen bet werk van Kafka en de theorie van de controlemaatschaPPiJ ' Bogaeits 2008) en de
subJ'ectiviteit van K . ziJ'n hier toonbeelden van, maar ook de manier wasrP
o Kafk a de theor><e van de
macht zelf in ziJ'n werk incorPoreert . In de veelbesProken Parabel `Vor dem Gesetz' anticiPserf Kafka
niet alleen de interPretaties van ziJ'n eigen werk en de limieten daarvan, maar geeft hiJ ' ook vorm aan
de onmogeliJ'kheid om de werking van de macht in theorie om to zetten .
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8 . zo toont hij aan dat bet discours rond de moderrre gevangenis (met name bet Verlichte denken dat het barbarisms van de lijfstraffen aT :eurt) alt een humane instelling
niet de psychologisehe uitoefening van terreur verhult .

De vechtende Hollander

Willem van Iependaal in de Eerste Wereldoorlog
Willem

van

Iependaal

is

asp Faber

uooral bekend als

chroniqueur van het leuen in de Rotterdamse
onderwereld . Echter, als een van de weinige
Nederlandse schrijuers heeft hij, deels gebaseerd op
zijn ervaringen aan hetfront, over deEerste Wereld
Oorlog geschreven . Deze werken zijn hoofdzakelijk
verschenen in het pacifistische tijdschrift Oorlog of

Vrede . Door zijn proza en poezie over La Grande
Guerre to onderzoeken, komt Jaap Faber tot de
conclusie dat Van lependaal uooral de gewone
soldaat een stem wilde geUen .

Willem van Iependaal : `nooit een meneer'
De Rotterdamse schrijver Willem van Iependaal
(pseudoniem van Willem van der Kulk, i89i-i97o)
staat niet in de eerste plaats bekend om zijn
oorlogsliteratuur. De meeste romans die hij schreef
l
spelen zich of in de Rotterdamse onderwereld en
aan die romans (en dan vooral Polletje Piekhaar
,___ ,en Lord Zeepsop) dankt hij vooral zijn faam . Ook
Wtt,LEM Viai~t 1E4E?iAA,AIt
zijn gedichten verhalen vaak anekdotisch van het
Rotterdamse leven in de onderklasse . Toch heeft
stem
over de Eerste Wereldoorlog laten horen . Hij was
Van Iependaal in zowel proza als poezie zijn
dan ook een van de weinige Nederlanders die uit eigen ervaring over deze oorlog konden schrijven,
aangezien Van Iependaal' in het Britse leger dienst heeft gedaan . Het hoeft dus niet to verwonderen
dat de oorlogsliteratuur die hij schreef grote overeenkomst vertoont met zijn eigen wedervaren .
Over het leven van Van Iependaal is niet bijzonder veel bekend .2 De belangrijkste
biografische gegevens zijn de volgende : Van Iependaal verhuist in 1910 naar Engeland, waar hij
tuinder wordt. In 1915 meldt hij zich als vrijwilliger aan bij het Britse leger, onder druk van zijn
sociale omgeving (hoewel de precieze reden niet bekend is) . Hij beweert van Zuid-Afrikaanse komaf
to zijn en wordt dientengevolge bij de South African Infantery ingedeeld . Met dit regiment reist hij
of naar Bordoncamp, waar de soldaten getraind worden en wachten op uitzending naar een slagveld .
Dit wordt leper, in 1917. Van Iependaal raakt hier gewond, en verdwijnt uit de oorlog . Hoe dit precies
in zijn werk is gegaan is niet bekend . Doordat zijn vriendin van voor de oorlog in Engeland niets
meer van hem wil weten gaat Van Iependaal terug naar Rotterdam, waar hij door diefstal en zwarte
1 . Hoew el

er natuurlijk een verschil is tussen Van lependaal en Van der Kulk zai ik, ook in de biografische beschrijving, slechts de naam Van Iependaal hanteren . Dit om

formuleringen als ; '\'an Iependaal schreef orer Van der Kulks creating aan het front' to ~'oorkomen,
2 . De biografische informatie is afkomstig van Croen 2noa, Kammelar 2005 en Sebrevel 1992 .

handel verschillende keren in de gevangenis belandt . DaarbiJ' raakt hiJ' ziJ'n NederlanderschaP kwiJ't
door ziJ'n dienst in vreemde kriJ'gsmacht . In de cel begint hiJ' met het schriJ'ven van gedichten die
ontdekt worden door de socialistische schriJ'ver A .M . de Jong, die Van IePendaals mentor en vriend
zal bliJ'ven tot de flood van De Jong in 1943 .0P aansPoring van De Jong begint Van IePendaal met
het Publiceren van ziJ'n gedichten en ziJ'n eerste bundel verschiJ'nt in 1932 . Rond die tiJ'd schriJ'ft hi'J
ook voor verschillende socialistische en Pacifistische bladen zoals De notenkraker, waarin veel van
ziJ'n gedichten versehiJ'nen, en het tiJ'dschrift Oorlo9 o Vrede, een Aacifistisch weekblad waarin Van
IePendaal in 1931-1933 naast gedichten veel Prozawerk de `Brieven van den Frontsoldaat' > Publiceert .
De verhalen uit deze brieven werkt hiJ' om tot de roman Kluivenduikers doedeldans, die in 1937
verschiJ'nt Van IePendaal is in de J'aren dertig actief in socialistische kringen in Rotterdam onder
andere binnen bet schriJ'verscollectief `Links Richten', maar hiJ ' bliJ'ft hier niet lang aan verbonden .
Van IePendaal draggt ziJ'n socialisme, Pacifisme en antimilitarisme vooral nit door ziJ'n literair werk :
gedichten romans toneelstukken en hoorsPelen . In de Tweeds Wereldoorlog verleent hiJ' onderdak
aan enkele J'oden, wat hem in 1954 ziJ'n staatsburgerschaP ternggeeft . Na deze oodog belandt hiJ ' niet
meer in de evan enis maar, zoals Mar rest Schrevel schri'ft : `hi' wend nooit een meneer' . Schrevel
1992
`Willem van IePendaal a letterkundige'
Zoals boven reeds gemeld, is Willem van IePendaal een van de weinige Nededanders die nit eigen
ervaring heeft kunnen schriJ'ven over bet vechten in de Eerste Wereldoorlog . Kluivenduikers
doedeldans wordt door Kammelar `misschien wel de enige [roman]' van een Nederlandse ooggetuige
over de Eerste Wereldoorlog genoemd . Kammelar 2005) Dit maakt bet erg interessant to bestuderen
hoe Van IePendaal togenover de oorlog stand en welke visie hiJ' door middel van ziJ'n literatuur
Probeerde over to dragen . Die visie zal ik trachten to reconstrueren . HierbiJ' kan de bovenstaande
biografische schets van belang ziJ'n . Immers, niet alleen de teksten zelf ziJ'n van belang om de
ideologie van Van IeP endaal to achterhalen ~• ook bet Publicatiekanaal flat hiJ ' voor het Publiceren van
ziJ'n teksten gebruikte zegt jets over ziJ'n Positie .
De teksten waar ik me in flit artikel op richt ziJ'n, met uitzondering van de roman
Kiuivenduikers doedeldans verschenen in bet tiJ'dschrift Oorlo9 o Vrede 1931-1935flat als
ondertitel draggt : `algemeen weekblad voor democratische samenwerking, nationals ontwaPening
en internationals aaneensluiting' . Hoofdredacteur van flit tiJ'dschrift was Paul Kies SDAP'er en
ex-legerofficier, die op Politieke gronden bet Pacifisme Predikte . WiediJ'k 1998) Het tiJ'dschrift
had niet zozeer een socialistische inslag als wel een Pacifistische, hetgeen onder andere bli'ktJ'kt nit
de vele biJ"dragen van towel katholieke als Protestantse geesteliJ'ken in het blad . 0P 2 mei 1931
Publiceerde Van IePendaal voor bet eerst een gedicht in het tiJ'dschrift, feiteliJ'k een eerbetoon aan de
pas oPgerichte Periodiek, flat net als bet blad `Oolog of Vrede' getiteld was . Vanaf die week Publiceert
hiJ' vriJ'wel ieder nummer een gedicht, tot hiJ' 0P 25 J'uli 1931 in bet redactioneel aangekondigd wordt
als nieuwe medewerker van bet tiJ'dschrift . Vanaf die week wordt hiJ' in bet colofon, samen met ziJ'n
vriend A.M . de Jong, die al langer voor bet tiJ'dschrift werkt, aangeduid als : `Willem van IePendaal
letterkundige' .

ZiJ' n medewerking aanJ'uist dit tiJ'dschrift veronderstelt vanzelfsPrekend al een Pacifistische ideolagie .
Wanneer gekeken wordt naar de andere tiJ'dschriften waarin Van IePendaal in die tiJ'd Publiceerde
dan bliJ'ken die meer van socialistische signatuur to ziJ'n, zoals bet blad De nieuwe we9, waarin Van
IePendaal het volgende, sarcastische gedicht Publiceerde :
God zegene de waPens
Als uw God ons de wetten liet
Waarin de doodslag heilig hiet
Als het schoffeeren
Wie wenkte dan in m'n gedacht
Die twiJ'fel aan de oPPermacht
Van de geweren .
Als uw God miJ' 't leven gof
oPdat de generate staf
Het zou vernielen ,
Wie legde dan in m'n gemoed
Dien afkeer tegen uw ,,Behoed ,
0 Heer, de zielen!"
Als Uw God U heeft esteld
Tot knecht en Priester van 't geweld
Den moord genegen
Wie wekte er dan in m'n ziel
Die PiJ'n, als beet miJ' een rePtiel
BiJ' uwen zegen . Van IePendaal 1935 :

289)

Dit gedicht richt zich niet zozeer tegen de oorlog als wel tegen de deelname en de steun van de
kerk hierin . Wat dat betreft past bet gedicht beter biJ' een tiJ'dschrift as De nieuwe we9, dat veel
duideliJ'ker biJ' de socialistische zuil hoorde dan Oorlo9 o Vrede. Dit laatstgenoemde Mad was in
feite zuiloverschriJ'dend, wat concreet inhield dat het religie niet verwierP maar ook de kerken
aanmoedigde tot deelname aan de striJ'd tegen militarisme en oorlog . Dit weerhield Van IePendaal er
overigens niet van in ziJ'n gedichten vaak flunk uit to halen naar de kerk .
`We roepen, we dragen den vredeswil nit'
Om in een chronolagische vogl orde to bliJ'ven werken wil ik eerst de gedichten die Van fePendaal
Publiceerde behandelen . Het eersteJ' aar van ziJ' n medewerking aan Oorio9 o Vrede 1931Publiceerde
Van IePendaal vriJ'wel alleen maar Poezie . ZiJ'n eerste Prozastuk de eerste `brief van een frontsoldaat'
verscheen pas in bet kerstnummer van dat J'aar, samen met twee gedichten . De daaroPvog
l ende

aargang schreef hiJ' vooral deze brieven, 22 in totaal. 1 Deze verschenen van 1bJ'anuari tot 27 augustus
1932, gemiddeld zo'n drie keer per maand . Na deze brievenreeks schreef Van IePendaal nog enkele
gedichten die hiJ' in Oorlo 9 o Vrede Publiceerde, maar na 7J'anuari 1933 stoPto hiJ' hier vriJ'wel mee .
Het enige dat daarna nog van ziJ'n hand in het weekblad verschiJ'nt is een enke lg edicht op b oktober
1934 en een drieta gl edichten in het kerstnummer van datzelfde J'aar . Wel wordt ziJ'n werk in bet
tiJ'dschrift gerecenseerd .
De Poezie die Van IePendaal in 1931 schriJ'ft voor Oorlo9 o Vrede heeft een aantal
gemeenschaPPeliJ'ke kenmerken . Over bet algemeen ziJ'n de gedichten weinig anekdotisch : op een
enkele uitzondering na wordt er niet verwezen naar of gebruik gemaakt van concrete historische
gebeurtenissen . Van IePendaal liJ'kt veeleer een visie op de oorlog in het algemeen to willen
overdragen, een visie die natuurliJ'k ondersteund kan worden door de gruweliJ'kheden die hiJ' zelf had
meegemaakt . Deze verschrikkingen komen in de gedichten ook wel ter sPrake maar subtiel en vaak
zelfs verborgen achter een laag van spot en ironie .
De Poezie van Van IePendaal wordt gekenmerkt door drie terngkerende motieven : bet
Pacifisme, bet leed van de gewone soldaat en de rol van kerk en religie . Van alledrie zal ik enkele
voorbeelden geven .
waarin bet Pacifisme aangemoedigd wordt richten
De gedichten die Van IeP endaal schri'ft
J
zich retorisch meer dan eens op de gehele aarde, zo liJ'kt bet . Een van de eerste gedichten die Van
IePendaal Pubhceert `Mannen de aarde beidt' besluit met :
Gaat makkers zegt bet voort
Date tot ons behoort .
Te laf voor broedermoord .
ZiJ't voor den vrede . OV: 3
De dichter doet een oProeP aan alien die de vrede voorstaan, en laat in hetzelfde gedicht ook zien
dat nationalisme geen oPlossing is : `Liefde voor vaderland bli'kenJ'ken door moord en brand' . Eenzelfde
retoriek sPreekt ook uit bet gedicht `Sluit u aan!' :
We gaan door de dagen
Een wil een geluid
We roePen, we dragen
Den vredeswil uit .
Het gaat om de menschheid
Om ziJ'n - of vergaan .
Sluit u aan! OV: 275)
Er is in deze gedichten geen sP rake van een viand
of zelfs maar een concrete oorlog : alle waPengeweld
J
wordt door de dichter als bedreigend voor de complete mensheid beschouwd en dus wordt die
mensheid oPgeroePen gezamenliJ'k op to treden, zich `aan to sluiten' biJ ' de vredesbeweging .
3 . Naar teksten uit Oorlog of Vrede zal ik vendjzen met Oven een paginanummer . In dit artikel is alleen gebruik gemaalct ran teksten uit 1931 . De paginanummering
loopt per jaargang door .

Zeer vest van Van IePendaals gedichten sPreken over het teed van de s oldaat . G P het sla~'eld y in
dienst maar ook wanneer hiJ' gewond terngkeert uit de oodog . Dit laatste was Van IePendaal zeif
overkomen . HiJ' schreef daarover onder andere bet volgends gedicht a `Etegie', waarin de behandelin g
van oorlogsslachtoffers in de maatschaPPiJ' aan de kaak wordt gesteld :
lk ben een oude Frontsoldaat
Gehavend door brisantgranaat .
Men - wie is men? - zei : ga en vecht
Voor't allerhoogste menschenrecht!

Ik ben een oude Frontsoldaat r
Die stromPlend tangs de huizen gaat
Men - wie is men? - stuurt nou de meid
Met boodschaP van afwezigheid .
OV: 284)

Uit deze passage sPreekt heel duideliJ'k de verbittering van de veteraan, die uit overtuiging voor
mensenrechten gevochten heeft maar in de maatschaPPiJ' niet op waardering kan rekenen . Elders
beschriJ'ft Van IePendaal de afkeer van een meisJ'e voor haar vriend nadat hiJ' in het leger is geweest .
Qok dit is een bitters ervaring die Van IePendaal zelf meemaakte . De meeste gedichten die over de
moeiliJ'kheden van soldaten gaan, sPreken meer over soldaten aan het front en de ellende die hen
daar to wachten staat. Een fragment uit bet gedicht `Ik zagJ'ou, ventJ's van de Plaat . . .' ondersteunt dit.
De dichter beschriJ'ft ziJ'n medeliJ'den met J'onge, aankomende soldaten :
Gegroet, parade kereltJ'e .
Je rusting, heldenzin >
Als Puin en staal bedwereld J'e
Dan komt de mot erin!
Ik zag Jou, ventJ's van de Plaat :
Madder, bloed en Prikkeldraad . . . OV: 209)
Door de ellende van soldaten to beschriJ'ven -- ook weer zonder concreet naar historisehe situaties to
verwiJ'zen - verstevigt Van IePendaal ziJ'n boodschaP van Pacifisme . De retoriek is in deze gedichten
alleen heel antlers : de soldaat wordt aangesProken of is zelf aan bet woord . Hierdoor warden de
gedichten PersoonliJ'ker en intenser, in togenstelling tot de retorische oProePen tot vrede en Pacifisme
in de gedichten die ik hierboven besProken heb .
Een derde constants in Van IePendaals Poezie in het Oorlo9 o Vrede is de spot met en de
aanklacht teen kerken en reli ie . Enkele edichten zi'n zelfs rechtstreeks aan God of Jezus ericht
zoals bet gedicht `Gas!' in bet kerstnummer van 1931 : `MiJ'n God! MiJ'n God! Kunt giJ' dien lath

gedoogen Zoo bange weega van een daode PiJ'n?' OV: 480) . Meestal richt Van Iependaal zich echter

op de kerken . In het gedicht `Weet!' valt hiJ' met biJ'tend sarcasme de kerk aan, die zogezegd tegen al
het lawaaimakende oorlogsmaterieel is :
Maar het gas legt luidloos neer .
Daarom PriJ'st de kerk het zeer .
't Schendt geen lichaam, 't laat geen spoor .
Ergo is de kerk er voor . . . OV: 87)

De oPvatting van de kerken over hoe de mens zich als goed Christen moet gedragen wordt door
Van Iependaal in het gedicht `Moet de mensch zich dus gedragen . . .?' to kiJ'k gezet . Het gedicht i s
oPgedragen aan de Raad van Kerken . De laatste strafe luidt :
Heeft de kerk ons niets to zeggen
Dan : Gaat heen . . . gaat miJ'nen leggen
In de zee die god u liet"
Moet de mensch zich dus gedragen
Tot hiJ' stervend en verslagen
Een waarachti Christen hiet! OV: 111
Oak in deze gedichten is Van Iependaal weinig sPecifiek, hiJ ' sPreeks niet of nauweliJ'ks over concrete
gebeurtenissen en liJ'kt alleen ziJ'n Pacifistische overtuiging to willen delen : het feit dat de kerken
onder het mom van christendom zich mengen in de striJ'd en zelfs aanmoedigen tot o0rl0 ~'
oering
is hem een doom in het oog . Zo is oak biJ' deze cafegorie g edichten het Pacifisme de onderliggende
boodschaP, en Prisen de gedichten wat dat betreft P recies binnen het kader van het tzJ dschri ft waarm
ze gePubliceerd werden .
`BordoncamP, 7-9-1917' . Brieven van een frontsold aat

Vanaf het kerstnummer van 1931 begins Van Iependaal een reeks brieven to P ubceren
li
m Oorlo 9 0
Vrede die hiJ' ondertekent met Ken Taylor de nasm Willem van I ePendaal is wel boven de stukken
to vinden . De brieven geadresseerd aan `Bill' en een enkele maal aan `Mr . Atkin ', mar m s a
eestal
zonder adressering, beschriJ'ven de ervaringen van soldaat Ken Taylor, die verrarsend vee1 gemeen
bliJ'kt to hebben met Willem van IePendaal . Deze Taylor duikt tovens op in de roman KlUivendutkers
doedeldarts die gebaseerd is op de brieven maar daarin vertolkt hiJ ' een andere rol . Het alter-ego van
Van Iependaal is in die roman nog meer op hem gaan IiJ'ken: hiJ' heet daar Jim van Wemeldonk en
is net als Van Iependaal afkomstig uit Rotterdam en tuinder in Engeland . Waarom Van IePendaal
ervoor gekozen heeft in de brieven voor een personage to kiezen dat verder van hem of staat words
niet geheel duideliJ'k : een reden zou kunnen ziJ'n dat Van Iependaal
e e
ziJ' n staatsburgerschaP kwlJt was
en hiJ' daarom niet oPenliJ'k to kooP wilde toPen met ziJ'n dienst in het Britse leger . Door de briev en
to ondertekenen met een andere - Britse - naam kon hiJ' ziJ'n ervaringen kwiJ't zonder direct z elf met

bet personage geldentificeerd to worden, hoewel er in Oolo9 o Vrede herhaaldeli'kJ'k melding van is
gemaakt dat Van IePendaal frontsoldaat geweest was .
De brieven en de roman vertonen qua verhaalliJ'n een dusdanig sterke overeenkomst dat
ik de laatste bier niet apart hoef to besPreken . Een van de verschillen tussen brieven en roman
heb ik hierboven besProken, een ander verschil betreft bet PersPectief. De roman wordt door een
auctoriale vertelinstantie gebracht, die vooral veel dialogen laat zien . Veel van de handeling wordt
biJ'zonder kort weergeg~
even • waar bet in de roman om draait ziJ'n de dialogen waarin de soldaten bun
gevoelens en gedachten met elkaar delen . Het is Van IePendaal er dus niet om to doen geweest een
historisch nauwkeurige beschriJ'ving van de oorlog of van een veldslag to geven hoewel de gegevens
die gebruikt warden historisch overeenkomen met de tiJ'd die Van IePendaal in bet leger doorbracht :
ook in Kiuivenduikers doedeldans maakt bet Zuid-Afrikaanse regiment de slag biJ' leper mee maar
om de ervaringen van de soldaten zo levendig mogeliJ'k to beschriJ'ven, nameliJ'k door middel van bun
eigen gedachten die ze uitsPreken . Hierdoor ontstaat een beeld van verschrikking en afzien maar
ook van kameraadschaPPeliJ'kheid .
In de brieven gebruikt Van IePendaal een ander literair middel om de ervaringen van de
soldaten zo dicbt to benaderen : de ik-verteller . Deze vertelt aan ziJ'n vriend Bill voor zover ervanuit
gegaan mag worden dat de brieven dezelfde adressant hebben over ziJ'n dienst biJ' bet leger . Hi'J
beschriJ'ft de sfeer in bet regiment en bet wachten op de uitzending . De sfeer is grotendeels Positief:
er is voldoende eten, de soldaten hebben verlofdagen en ze hebben vaak Plezier met elkaar . Pas
wanneer de uitzending dichterbiJ' komt beginnen de soldaten bezorgder to raken . Ze vrezen vooral
voor uitzending naar Verdun, waarvan ze gehoord hebben dat er grote slachtPartiJ'en hebben
Plaatsgevonden . Het wordt dus uiteindeliJ'k leper. Naarmate de veldslag dichterbiJ' komt wordt de
toon van de brieven } die tot dan toe mild sPottend en levenslustig was, steeds cYnischer . De laatste
brief eindigt met een beschriJ'ving van de veldslag en de flood van een van de kameraden van Ken
Taylor.
De stellingname in de brieven is minder eenduidig dan die in de Poezie van Van IePendaal.
Hoewel bet beeld van de oorlog nergens Positief is, is bet ook niet onverdeeld absurd of negatief .
Antlers dan in de Poezie, die vanuit een vision p ar dehors is geschreven met een alwetende blik
wordt de oorlo in de brieven vanuit een vision aver beschreven door een verteller die een weet
heeft van de aflooP ervan . Dit maakt flat de brieven meer een ontwikkeling doormaken, die heel
subtiel in gang gezet wordt . De kameraadschaP bliJ'ft, en flat is dan ook de Positieve kant van de oorlo g
die Van IePendaal duideliJ'k maakt maar naarmate de tiJ'd verstriJ'kt wordt voor de soldaten, en dus
ook voor de lezer, steeds duideliJ'ker flat de oorlog uiteindeliJ'k op vechten aankomt . De stellingname
is in de brieven nergens exPliciet, maar door bet PersPectief en de loop van de gebeurtenissen laat
Van IePendaal wel zien flat oorlog altiJ'd ellende met zich meebren . Meer dan in de Poezie is bet
beschrevene in de brieven anekdotisch betgeen eraan biJ'draagt flat de brieven een minder exPliciete
veel subtielere boodschaP bevatten dan de Poezie van Van IePendaal .
De Pacifistische Hollander
Na de beschouwing van zowel de Poezie als bet Proza flat Willem van IePendaal Publiceerde in bet

tiJ'dschrift Oorlo9 o Vrede en een korte biografie van deze Rotterdamse volksschriJ'ver, komt bet

beeld naar voren van een pacifist die west, J'uist door ziJ'n eigen tiJ'd in bet leger, wat oorlog met
mensen doet . Deze ellende beschriJ'ft hiJ' in ziJ'n Poezie vaak retorisch van toon maar ook vaak met
aandacht voor het leed van de ewone soldaat . Het vele ebruik van volkstaal hoewel dat in de
gedichten over de oorlog minder het geval is dan in veel van ziJ'n overige Poezie geeft bet werk van
Van IePendaal vaak twee lagen : de humoristische wiJ'ze van schriJ'ven maskeert dikwiJ'ls een serieuze
boodschaP . De stiJ'l van de `brieven van een frontsoldaat' is weer anders : in deze brieven brengt Van
IePendaal alles ingetogener . De humor is niet zo sterk op de voorgrond aanwezig, maar de visie die
uit bet werk sPreekt is ook minder eenduidig . In de brieven legt Van IePendaal meer de nadruk o P
bet PersoonliJ'ke leed dat oorlog veroorzaakt maar hiJ ' doet dit door to laten zien, hiJ' laat de lezer zelf
conclusies trekken . Maar welke middelen Van IePendaal ook gebruikt : hiJ' zet zich in voor de gewone
soldaat die niet om oorlog gevraag~
d heeft • hiJ' wil de menseliJ'ke kant van de zaak laten zien en vooral
tonen dat de oorlog niet bePaald een zegening is .
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Het `tiJ'dschrift-nummer' met o .a . :

hand van

- Een Nederlands tiJ•d schrift over Dultse literatuui' in de J'area dertia,
~ bet
bestond echt . De recePtie van de Duitse letterkunde in die tiJ•d
Het Duitsche Boeken De Wee9scliaal .

- Het in 1961 oPgericht gloss- tiJ•d schrift Randstad in de redactie Hugo
Claus, Harry Mulisch Simon Vinkenoog en No lvIichiels

~vat voor een

blad was dat eigenliJ'k?
- De relatie tussen bet Ret'isorproza en bet Postmodernisme,
- Gert den Toom over de schiJ•n dood van bet tiJ'dschrift,
Peter Saiibol'11 in I)(' I olkslil'(rrrt over boys 19 .2 : "VErrl ark' bl(r(len (lie op d' dh'erse l tter'cnfaeulteiten gcir1aakt 1L'Or'dE'f11s
t ()()1jS zo11(1('r' t1L'1]tE'1 /wt rrzcst l('zc nsEi'uu1'(iiJ . (2i august115 2001)
19 .2

Het "het andere"-nummer' met o .a . :

- Heeft Coetzee met de roman Disgrace politick corrects roman

geschreven over de nog steeds moeizame verhouding tussen blank en
z~vart, of moot de lezer bet zelf uitzoeken?

-'Het andere', bet ongedachte,
bet onvoorstelbare sPeelt een belangriJ •ke
~
rol in bet ~werk van Derrida, Wilbert Surewaard toont aan dat ook een
minder experimentedl auteur zoals de Russische Isaak Babel erin slaggt
het andere'te benaderen .

- Een PersoonllJke lmPressie van Nico van der S1J•d e over Mtaud }
Beckett en hun zoektocht naar 'bet andere' .
19 .3 Het `Poezie-nummer met o .a . :
- Is taalkunde nuttig voor Poezieanalvse?
- Dichter Jan Arends sProng van het dak op de dag dat zil'n bundel
LunchPauze9edichten . Gert den Toom Plaatst kanttekeningen biJ' de
constants aandacht voor Mends' Psvchiatrische
achtergrond,
.
- Thomas Vaessens over Poezle en academic .
- Een causerie over 640 Nederlandse dichtbundels .
- De Podiumdichtkunst sinds deJ'area zestig .
19 .4 Het laatste nummer vanJ'aargang 19 met o .a . :
- Critici vonden dat de dood van de hoofdPersoon in Workers' `De
vet op het kleinbedriJ'f to onvenvacht kwam, Mariska Kleinhoonte

van Qs toont aan dat ziJ'n dood onafwendbaar is en J•u ist wel wordt
aangekondigd •

- Een reconstructie van de Poeticale ontwikkelingen van E . du Perron .
- Een interview met dichter en auteur Peter Verhelst over monsters,
knarsetanden maar vooral over Poezie,
*Mask gebruik van deze aanbieding! Mail naar tiJ"dschriftvooYs C~ a il .co m en bestel een los
nummer voor €2,- of de hereJ'aar1;anla x voor €6 - + Ci - verzendkosten voor de totals bestelling) .
In het archief op tivww.ti'dschriftvoovs .nl
.nlJ'dschriftvo
staan alle oude nummers die besteld kunnen worden .
Deze kosten €3,- Per stuk (+ €i, - verzendkosten voor de totals bestellinh) .
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Interview met Alexis de Roode

te

Kila van der Starre en
Eva Meylink

In 2005 debuteerde Alexis de Roode met de
bundel Geef miJ ' een wonder waarmee
J
werd 9enomineerd voor de C . Buddin9h'-Pri's
J .
Daarnaast verwier De Roode steeds meer
bekendheid op 9rote poeziePodia als de Nacht van
de Poezie Poetry International en Onbeder° bjk
Vers . DitJ'aar verscheen zi'n
J tweede, veel9ePrezen
bundel Stad en Land . Naast bet dichten is Alexis
de Roode medeor9anisator van het Poeziecircus
en hetNKPoetry Slam .

oto : Keke Keukekwr

Is Stad en Land een vervolg op Gee mi'.l een
wonder?
De thematiek in beide dichtbundels verschilt van
elkaar • Gee mJ i' een wonder is een zeer PersoonliJ'ke
bundel waarin de mens centraal staata• het gaat over
afscheid nemen over liefde en relaties . In Stad en
Land wilde ik niet de blik op mezelf richten maar
wilde ik J'uist naar buiten kiJ'ken naar de wergild .
Daarin sPeelt de mens als verschiJ'nsel en ziJ'n
relatie tot het landschaP een rol .

Mogen we de `ik' in beide bundels beschouwen als de auteur?
In veel gedichten met name in de eerste bunde, l ligt de `ik' dicht biJ ' mezelf, terwiJ't die in de tweede
bundel veel minder gedefinieerd is . Zo staat in bet gedicht `PiJ'nloze metamorfosen' biJ'voorbeeld
geschreven : `ik ben een vrouw', `ik ben een man' . Dat is een totaal onbePaald `ik' want er had net zo
oed kunnen staan `men is een vrouw' .
En de `ik' in de laatste cYclus `Land', de `ik' die `de mens' geofferd ziet terwiJ'1 hiJ ' in het
gezelsehaP van monniken is?
Dat is inderdaad een duidebjk `ik', een `ik' dat veel dichterbiJ ' staat . Wanneer J'e in contact staat met
J'e eigen wezen, kunJ'e veel beter in contact treden met alles watJ'e omrin . MiJ'n idee is dat door alle
Prikkels die op J 'e afkomen, bet eigen `ik' steeds meer ternggedrongen wordt . In `Stad' is de `ik' haast
afwezig, terwiJ'l in `Land' weer Plaats is voor een wezenliJ'k `ik' .

VoelJ'e als dichter dit snort Prikkels eerder aan?
Als dichter moet J'e natuurliJ'k een bePaalde gevoeligheid hebben . Het ontvangen van Prikkels heeft
daar ongetwiJ'feld mee to maken . MiJ'n dichten komt in ieder geval voort uit mi'nJ'n wriJ'ving met
de werkeliJ'kheid~• er is de behoefte our de werkeliJ'kheid to veranderen in zekere zin our de die to
beheersen en to controleren . EigenliJ'k wil ik de werkeliJ'kheid beter of sProokJ'esachtiger maken .
In de laatste cYclus `Land' komt de mens biJ'na niet aan hod . Het liJ'kt een `verstild'
hoofdstuk ten oPzichte van de voriga twee `Mens' en `Stud' waarin de mens een grote
rol sP eelt in de vernieti
~ 'ng van de wereld of bet eentonig maken van de wereld .
Je kunt ook stellen dat de mens wordt vernietigd door de wereld en dat hiJ ' door ziJ'n ourgeving tot een
ding gemaakt wordt . Vooral in een stedeliJ'k landschaP is dat laatste het geval . Dat is niet direct de
schuld van de mens zelf;~ hiJ' wordt zo gemaakt door de techniek. De mens li'ktJ'kt sours een verlengstuk
van de techniek r in Pluau van ourgekeerd . Allen wat J'e ziet en aanraakt is immers gerndustrialiseerd .
Ik denk dat de stall daarin een P aradoxale rol heeft ~• enerziJ'ds is het een ziekmakende ourgeving voor
mensen ; anderziJ'ds heeft bet Prachtige voordelen, zoals vriJ'heid en het ziJ'n van een ontmoetingsPlek .
Een gedicht als `Herberg' verwoordt dat laatste . Ook `VoorJ'aar' is een heel Positief gedicht over de
stall ; het gaat over een stall die verstild is op een zondag in de lente, waardoor er een magische sfeer
van vriJ'heid heerst. `LandloPer' is ook niet per se negatiefa want daarin wordt het veranderen van het
landschaP en bet oPkomen van de stall beschreven als een natuurliJ'k groeiProtes . Dat alles is bezield .
Die LatiJ'nse tekst slaat ook op de geest van het leven die alles bezwangert . Een stall kun J'e eigenliJ'k
als een organisme beschouwen als een levend wezen .
Ik wilde wel een tirade schriJ'ven tegen de moderne architectuur en de industrialisering van
het landschaP . BiJj 'Rivier' was miJ'n eerste doel our de vriJ'heid van de stall to beschriJ'ven maar dat
is uiteindeliJ'k een vriJ' negatief gedicht geworden . Anonimiteit is een vorm van vriJ'heid, omdat J'e
onoPgemerkt kunt doen en laten wat J'e wilt . De keerziJ'de ervan is eenzaamheid en dat gevoel kriJ'gt
de overhand in het gedicht .
De mens ontbreekt ook in de titel van de bundel alleen Stall en Land en niet Stall land
en mens .
De mens staat vanzelfsPrekend al centraal . Bovendien zou fens, stud en land echt een vreseli'keJ'ke titel
ziJ'n . Stud en Land heeft voor miJ' een snort Middeleeuws gevoel • ouderwets en romantisch .
Je hebt een eigen website, J'e doet mee aan en organiseert poetry slams, J'e drag
gedichten voor op Lowlands, J'e beheert een HYves-P~
a 'na . Is dat de hedendaagse
dichter?
Ik Probeer gebruik to maken van de techniek die de moderne tiJ'd biedt . Ingmar He ze is voor mi'J
daarin een voorbeeld . HiJ' doet dat eigenliJ'k nog beter a want hiJ' maakt gebruik van films YouTube
en andere multimedia ik ga veel met hem our en ik neem dat automatisch een beetJ'e over . Ik wil bet
de lezer zo makkeliJ'k mogeliJ'k maken our miJ ' to vinden, want in de boekwinkels ben J'e als dichter
zo goed als onzichtbaar . De meeste boekwinkels hebben weinig Poezie en bet staat dun ook no g
ergens in een kastJ'e verstoPt . Alleen als J'e heel veel geluk hebt lig J'e even op een tafeltJ'e als J'e bundel
uitkomt .

Hoe zouJ'eJ'e dichterschaP omsehriJ'ven?

Er zitten wel wat romantische asPecten aan, maar 1k vond eigenliJ'k de omschriJ'ving van Daniel Dee
in Krakatau wel vleiend . HiJ' noemde miJ' een `Postmoderne mYsticus' . Daar kan ik mezelf wel mee
vereenzelvigen . Ik zoek continu naar een meta sische laag, terwiJ'11k er eigenliJ'k als modern mens
niet echt in kan geloven . Daarom ga ik enerziJ'ds heen en weer tussen geloof in wetenschaP en een
mechanisch wereldbeeld en zoek ik anderziJ'ds naar datgene dat het mechanische overstiJ'

.

ProbeerJ'e dat meta sische ook in het alledaagse to venders?
Door naar het klooster en sours naar de kerk to gaan ontsnaP ik aan het dageliJ'kse levers . Je bent
dan even bezig met ethische waarden of met niet-aardse zaken . Ik ben eigenliJ'k altiJ'd gefascineerd
eweest door alles wat to makers had met niet-aardse zaken tarotkaarten, handlezen, astrologie ,
g,

hekseriJ' : al die dingen vied ik zeer interessant . In geen van die dingen kan ik alleen echt geloven
vanwege miJ'n wetenschaPPeliJ'ke achtergrond .

InJ'e gedicht `De lege landen' in Gee miJ' een wonder vraagJ'e our en wachtJ'e op een
wonder, `een heel klein krasJa
een wonder ekre en?

in bet diamant van de feiten' . HebJ'e nu, drieJ'aar later,

Ik heb nog nooit een echt wonder gezien in die zin dat water in wiJ'n is veranderd of dat snort wonderen .
Tenminste ik heb bet nog nooit meegemaakt . Ik geloof wel in wonderen, in die zin dat, ten eerste ,

de werkeliJ'kheid zoals wiJ' die waarnemen, niet de hele werkeliJ'kheid is . De menseliJ'ke geest is vooral
anal isch die kan dingen in stukken sniJ'den en ontleden . Onze intelligentie is daarentegen heel

bePerkt tivat betreft sYnthese en het zien van bet omvattende geheel . Ik denk dat daarin bet mYsterie
li . Het wonder zit verder in alles wat buiten J'e waarnemeng ljgt, biJ'voorbeeld in de onmeteliJ'kheid

van het heelal. Je weet dat bet er is maarJ'e ervaart bet biJ'na nooit . Zolang we in deze kamer zitten
ervaarJ'e niet bet wonder van het heelal . Maar als J'e ergens aP rein bent, ofJ'e staat midden in de nacht
aP Texel, en J'e kiJ'kt naar boven, dan kun J'e ineens bet gevoel hebben het wonder van bet heelal to
ervaren .

Ben J'e flu bezig met een volgende bundel? Want J'e hebt op J'e website een planning
staan tot 2024 .
De derde bundel moet over tiJ'd gaan,• de werktitel is Klein 9J
eti'denboek, maar dat vend ik eigenliJ'k
jets to ouderwets en ga ik misschien to veel door op de trant van Stud en Land. Het zal oPnieuw
meta sische, sProokJ'esachtige en escaPistische elementen bevatten . De bundel moet gaan over de

worsteling met tiJ'd ;~ 1k ervaar miJ'n eigen levers immers continu als een gevecht met de tiJ'd . Die striJ'd
wil ik eigenliJ'k door middel van Poezie definitief beslechten . TiJ'd is wellicht een uitgezogen thema
dus ik zal miJ'n best moeten doers bet `fris' to houden . Toch denk 1k dat bet interessant kan ziJ'n, omdat
heel veel mensen een striJ'd leveren met hun agenda . Ik hoop dat 1k die mensen kan aansPreken en
een nieuw PersPectief kan geven .

Ga voor de uit9ebreide versie van dit interview near www .tiJ'dschri ooys .n l en lees dear verder
over wut Alexis vindt van de recensies over zUn
J bundels 1 de Nacht van de Poezie a ziJ 'n Periodes in
het klooster s andere dichters en meer .
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Uit de kast!

Mathijs Sanders

In de rubrt'ek Utt de kast . biedt VooYs 9erenommeerde personen tilt de wereld der letteren de

een werk uit hun ei9en boekenkast over to bren9en . In deze
Matht s Sanders, universitair docent Literatuurwetenschap aan de Radboud
a evertn9reekt
bespJ
Untverslteit NJme en a Menno to r Brasks essay Het carnaval der burgers . Sanders las dit essay
voor het eerst aan het begin van zzJn studie Nede rIandse tear en letterkunde maar ondervond dat
het essay bi'J elke herlezin 9 nieuwe inzichten bracht .

9ele9enhezd om hun passte uao r

van gemeenPlaats conventie abstractie
: in de taal
`Stamelend is de entree van bet kind in het ri'k
J
>
en overal elders' . De onderstrePingen en kanttekeningen in de marge markeren een eerste gang

1990 . De school was
lag open, bet kind stamelde . Er moest geleefd worden, en gelezen .
uit de we g naar de wetenscha P lg
De wet op
o de studxefinanciering en het antiquariaat aan de Oude Gracht boden samen uitkomst .
Voor enkele tientallen aude gu ldens werd ik de bezitter van viJ'f delen nit de Stoa-reeks van tiltgever
G .A . van 0orschot . Khnkende namen uitnodi ende titels : E . du Perron Urea met Dirk Coster
De smalle mens H .A. Gom Perts De schak der herkennin9 ? Kees Fens De ei9enzinni9held van
de lzteratuur en Menno tor Braaks bet carnaval der burgers . Geen mager startkaPitaal voor een
student Nederlands met letterkunde e nee in en .
In het door Helmut Sa lden ontworPen stofomslag van Stoa, zo is Ter Braaks boek miJ' no g
door Menno ter Braaks essay .Het ca rnaval der burgers . Het is Utrecht, zomer

steeds het meest dierbaar . Maar bet essay oPnieuw voor de allereerste keen lezen, dat gaat niet .

De P otloodstreP en z~Jn van een yroeer
~ ik, nog onbekend met de kringen van commentaar die
zich rond Ter Braaks oeuvre hadde
n gformeerd
e
- sPoren van verwondering, een vermoeden van
mzlcht~o P~g
m en om krabbelend, Paden nit to zetten die moesten leiden naar de literatuur `een
zaak' immers waarvoor men warm kan toPen , aldus de uitgever op het omslag van De schok der
herkennm 9 ?. Een Jaar en en kele Stoa's later legde ik met een harder Potlood verbindingsliJ'nen
tussen Ter Braaks essay en de late ratuurtheoretische inzichten die ik miJ ' Probeerde eigen to maken .
Dat onze waarnemm ~g oeddeels g eauto mateseerd is en door kunstgrePen ontregeld kan worden
dat de woorden en de dm~en met samenvallen, dat s Prekeys gangbare oPivies en geresPecteerde
gemeenPlaatsen Produceren die door togendraadse taa1 ontwricht kunnen worden - ik had het eerder
g elezen .

Zoals Het carnaval der burgers miJ'n academische entree markeerde zo betekende bet voor
de universitaire wetenschaP . HiJ' zag onder ogen dat hiJ' met ziJ'n

Ter Braak zijn
Jn defimtleve afsche~d

Proefschrift Kaiser Otto III. Ideal and Praxis im uehen Mittelalter 1928 de PersoonliJ'kheid van
de middeleeuwse keizer net had kunnen vangen . De wetenschaPPer was de man van de oPlossin g,

een denker in mogeliJ'kheden en Paradoxen . De
terwiJ1 hlJ zlchzelf had leren b egriJ'Pen als essayist,
~
wetenschap weegde bet denken m slaap . Nlet door bet weten maar door het denken kon een individu
weerstand bleden aan de altz J d dreigende verstarring en verstening . In 1928 begon hiJ ' aan de reeks

van zeven essays die samen Het carnaval der burgers . Een 9eli'kenis
in 9eli'kenissen
vormden .
J
J
HiJ' werkte er meer dan een J'aar als een bezetene aan . Het boek was volgens de schriJ'ver biJ' de
tweede druk in 1934) `de gedachtengang van een mens, die zich bevriJ'dt van de gemeenPlaatsen
waartussen hiJ' is oPgegroeid' . In 1934 had het boek beFaald niets van ziJ'n actualiteit verloren . Meer
dan een zelfbePaling was ziJ'n essay, dat de vervalsing van bet levers door bet collectieve `wiJ'' wilde
diagnosticeren toen ook een standPunt ten aanzien van de tiJ'd .
Het carnaval der burgers beweegt zich rond het begriPPenPaar dichter en bur9er, twee
antiPoden die telkens am de voorrang striJ'den . Ter Braak voegde zich ogenschiJ'nliJ'k naar de kritiek
op `de burger' die bon ton was in ongeveer alle artistieke kringen vanaf de Tachtigers . De burger, dat
is ook vog
l ens Ter Braak de geestloze Hollander die leeft biJ ' ziJ'n kleine waarheden en zekerheden die
zweertbiJ' het fatsoen en biJ' alles wat beantwoordt aan ziJ'n eigen middelmaat die zich behaagliJ'k nestelt
in `do dole wiJ'-conventie van bet verzuurde burgerdom' dat de `PersoonliJ'kheid' ketent in wetten
en dogma's . De burger is de handelaar in gemeenPlaatsen, de gelovige die bet biernamaals as ziJ'n
onaantastbaar bezit beschouwt, de wetenschaPPer die de zekerheden verkiest haven bet avontuur van
de mogeliJ'kheden en bet gevaar van de antgrenzing, de kunstkenner die de schoonheid onschadeliJ'k
maskt door haar to canoniseren en op to sluiten in de veilige, want zichzelf reproducerende doxa
van de poesie pure . De dichter daarentegen begeeft zich in een wereld van creatie en vernietiging .
Die duivelse kant van het oPstandige, oneindige en ontregelende dichterschaP kende Ter Braak oak
nit Nescio's verhaal Richter 'e . Nescio had daar oak de ongemakkeliJ'ke waarheid onthuld dat in
iedere dichter een burger schuilt, zodat van een zuiver, ongecorrumPeerd dichterschaP geen sPrake
kan ziJ'n . Dat Het carnaval der burgers geen scheMkritiek werd maar een virtuoze allegorie van
Paradoxen, had alles to makers met die ongemakkeliJ'ke waarheid dat Ter Braak oak de burger in
zichzeif onderkende . Oak hiJ ' had zich aangePast . Vernietiging van de burger zou neerkomen o P
zelfvernietiging . En zover was Ter Braak in 1930 met bereid to gaan .
Hoewel ziJ'n werk stevig verankerd is in de Nederlandse canon, geniet Ter Braak een niet
a1 to beste Pubbeke roPutatie . Een steriele intellectualist, een ontoegankeliJ'ke denker a een afbreker .
Wie Het Carnaval der burgers leesta zal dat beeld moeten biJ'stellen . Hier sPreekt een nomadische
denker die de verbeelding viert in een sPel met woorden . Lees de beroemde passage in het zesde
hoofdstuk `Het carnaval der dichters' over de man `die in de vrooge margen van de 2oste maart met
mechanische handgroPen ziJ'n toilet maakt', `een Practisch mens met moderne begriPPen' die aan
ziJ'n dageliJ'kse routine begint 0P die bewuste ochtend `ontdekt' hiJ' ziJ'n luciferdoosJ'e . Het doosJ'e ,
dat ontelbare malen door ziJ'n handers was gegaan, is hem oPeens vreemd . Van een nietszeggend
gebruiksvoorwerP wordt het doosJ'e met de zwaluw een agenblik tang een object uit een andere
wereld `een ding met schemerendo grenzen, dat zonder waarschuwing het veld der dageliJ'kse
gevolgtrekkingen overschreed' . De tiJ'd vervloeit, een lichte duizeling tussen wanhooP en vreugde
`de aandachtige beschouwing van niets' . Heel even blikt de burger in de ofgrond van de dichter . Alle
theorie over de-automatiserende kunstgrePen en ostranenie kreeg diaPte .
Onlangs herlas ik Het carnaval der burgers met een nieuw Potlood . Literaire kritiek in de
eerste decennia van de twintigste eeuw heeft miJ'n biJ'zondere belangstelling . In deze Periodo groeide
de status van bet kritisch Proza als creatiefgenre . Over de functie van kritiek en de tack van de criticus

bestonden verschillende r vaak scherP togengestelde standPunten . Moest de criticus een voorlichter
ziJ'n op bet pad van de literatuur, een bemiddelaar tussen het moderne boek en bet agl emene
lezersPubliek? Of was de kritiek een kunst als alle andere en de criticus een autonoom denkende
schriJ'ver die zich aan bet Publiek niets gelegen moest laten liggen? Ter Braak staat vooral to boek als
een Polemist . Uit de lucht gegrePen is ook deze rePutatie niet . Al in Het carnaval der burgers schreef
hiJ' dat wie oordeelt geen andere middelen heeft dan `de striemende hagel van woorden' . Waar de
schoolmeesters in de literaire kritiek grossierden in gemeenPlaatsen moest de ware criticus durven
to oordelen . Maar togeliJ'kertiJ'd moest hiJ' op ieder moment ook de betrekkeliJ'kheid van ziJ'n oordeel
erkennen .
Deze beweegliJ'kheid wees E . du Perron aan in ziJ'n besPreking van Ter Braaks essay in
Den Gulden Winckel van sePtember 1930, een lofzang in zes kolommen . Als toeschouwer van een
bokswedstriJ'd voelde Ter Braaks beste lezen zich tekortgedaan . Waarom sloeg hiJ' togenstanders als
Anton van Duinkerken niet met een finale klaP knock out? Was het edelmoedigheid? Of `een to groot
to PhilosoPhisch gevoel voor bet betrekkeliJ'ke van alle waarheid'? Zonder Ter Braak nog PersoonliJ'k
to kennen, Peilde Du Perron hem met .bet carnaval der burgers in de hand een boek dat volkomen
op EuroPees Peil stond, geen `uiting van een groeP of een universiteit' maar geschreven door een
denkend en voelend mens `dit verbond tusschen intellect . . . en dichterschaP' .
Het boek gaat terng in de kast, een ding met schemerende grenzen, tot een volgende
herlezing .
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Theo Salemink
Een andere Lucebert . Op het snijulak van
avant-garde en katholicisme
Nijmegen (Valkhof Pers) 2008
208 pagina's
€ 17,50
ISBN 978 90 5625 263 2
Theologie en twist
In ziJn boe k Over Reh9ie Zooo citeert de
controversiele theoloog Harry Kuitert een
passage uit een gedicht van OsiP Mandelstam in
de vertaling van Paul Celan :
Man gab mir elnen KorPer - wer
sa mir, wozu? Er ist nur mein, nur er .
Die stille Freude : atmen durfen, leben ,
We m sei der Dank dafur gegeben? i3o
Voor Kuitort ziJn Mandelstams woorden
aanleidig
n tot de overwegmg dat mensen geneigd
z~Jn hun g e1o0fservaring to herleiden tot de
afhankellJ kheid van een PersoonliJke kracht die

tot uitdrukking komt in het woord `Wem' . In die
zin kan een gedicht aanknopingspunten bieden
voor theo1gische
o
roterPretaties en bliJ'kt een
godgeleerde invalshoek toePasbaar op Poezie .
In dit soon analyses schuilt echter het gevaar
dat ziJ ' een imPressionistisch karakter kriJ'gen .
Dezelfde strofen van Mandelstam vormden voor
sY stematisch theoloog Tome van den Hoogen
b1Jvoorbee 1d asnleiding voor de roterPretatie dat
de dlchter hier een voluntaristisch standPunt
verwoordt . Deze these, die de NiJ'meegse
hoogleraar oPwierP in een inleidend college over
het christendom dat ik vorig J'aar volgde behelst
dat Mande1stam via zi'n
J Poezie uitdrukkin g
eeft
aan
de
wens
zelf
voor
een religie to kiezen
g
en daarin niet gestuurd to worden door een
kerkeliJ'ke of bestuurliJ'ke macht het zogeheten
non-vo1untarisme . Van den Hoogen weesweini g
tekst1aatsen
aan om ziJ'n lezing van Mandelstam
P
to staven : de sterk subJ 'ectieve inslag van het
gedicht liet al voldoende zien dat Mandelstam
een aanhan er
g was van `baas in eigen boedel' .
Over imPressionisme gesProken!
Toen ik hoorde dat de Tilburgse
theoloog Theo Salemink een boek geschreven
had over Lucebert moest ik onwillekeuri g
denken aan deze zeer vriJ'e roterPretatie van
Mandelstam . Wat geb eurt er als iemand
zonder literatuurwetenschaPPJ eli'ke scholin g
ig over een van de meest begeerde
z~ch but onderzoeksobJecte n van de letterkundige
neerlandistiek? Het boek Een andere Lucebert
geeft het verwachte antwoord : enerziJ'ds ontstaan
frisse nieuwe PersPectieven, anderziJ'ds ook
Problemen .
Saleminks
nieuwe
PersPectief
is een aanvulling op de eerdere en deels
conflicterende standpunten van AnJ'a de FeiJ'ter
1994 en Jan Oegema (1999), die beiden een
dissertatie schreven over Luceberts verhoudin g

tot de mYstiek. In het geval van De FeiJ'ter gin g
bet om de intertekst van de Kabbala waar
Oegema trachtte aan to toners dat Luceberts
roePingsgedichten wortelden in een mYstieke
godservaring . Salemink beziet de Keizer der
ViJ'ftigers nu tegen ziJ'n katholieke achtergrond
de dichter-schilder liet zich in 1947 doPen ,
die echter zeker niet traditioneel was : Lucebert
was geen hoogkerkeliJ'ke bekeerling, die dogma
instituut en Pausdom aanvaardde als godsgavers .
HiJ' Past eerder in een charismatische bewegin g
van J'ongkatholieken, vaak bekeerlingen die
op zoek ziJ'n naar een nieuwe bezieling in een
waanzinnige wereld' . (17)
De waanzinnigheid van Luceberts
wereld schuilt natuurliJ'k in de gruwelen van
Auschwitz en Hiroshima tiJ'dens de Tweede
Wereldoorlog . Een `nieuwe bezieling' is voor
J'ongelfingen als Lucebert geboden omdat God
op die Plaatsen is vermoord . Deze moord komt
op bet conto van het menseliJ'k handelen die
in Luceberts oPtiek leidt tot een zondeval . 0 P
grond daarvan noemt Salemink de ViJ'ftiger een
`radicale aardse moralist' . Het is deze theologische kwabficatie die een nieuwe ingang biedt
tot Luceberts beroemde Polemiek met Bertus
Aa es . Deze dichter, die in Luceberts gedichten
de SS de Poezie zag binnenmarcheren, houdt er
immers een heel andere theologische oPvattin g
op na :
BiJ ' Aa es komt de .zondeval voort uit de
verbinding van de macht van bet woord
met de vervoering van het lichaam
een soon gnostische dualiteit in de
kosmische werkeliJ'kheid . Lucebert is een
radicale aardse moralist . De zondeval
is niet het gevolg van bet lichaam en
de lusten, noch van een kosmische
g ebrokenheid' van bet woord en het

bestaan . De zondeval is
bet kwade dat bePaalde
bePaald tiJ'dstiP doen,
amorele handelen, niet

bet gevolg van
mensen op een
gevolg van bet
van bet woord .
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Luceberts theologie verklaart in die zin de
botsing tussen hem en Aa 'es in 1953 . Ze kan
ook worden ingezet als sleutel tot ziJ'n Poetica .
Het besef dat de menseliJ'ke moraal geleid heeft
tot het kwaad imPliceert dat dit kwaad geen
kosmisch gebeuren is . Het woord wordt dus ni et
omgezet naar een aardse werkeliJ'kheid, maar
bet togengestelde is waar : `bet vlees is woord
geworden' . Deze beroemde regel van Lucebert
leest Salemink - en daarmee stelt hiJ' zich in de
traditie van De FeiJ'ter - als een omkering van bet
westerse meta sische standPunt dat bet vlees
voortkomt uit bet woord. Die `geloofsbeliJ'denis'
is Poeticaal to bezien : ` D e aardse werkeliJ'kheid
moet tot woord worden, de ltcbameliJke taal van
de dichter is bet nieuwe waaien van de geest' .
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Salemink stelt dat de vroege Poezie van
Lucebert wordt gekenmerkt door aPtimisme :
hierin geeft de dichter bliJ'k van vertrouwen in
ziJ'n theologische Programma . In de J'aren viJ'fti g
komt Lucebert echter in een crisis terecht, zo
suggereren ziJ'n gedichten : `Waar hiJ' begon als
een engel met een boodscbaP, daar eindigde
hiJ' drie, vier J'aar later als een `balkende fee'
en `verJ'aarde Profeet' to midden van moord en
doodslag, bomtrechters en cataracten' . (107)
Aan deze PersoonliJ'ke crisis weet Lucebert to
ontkomen - en die these is absoluut nieuw via ziJ'n schilderwerk : daarin ontwikkelt hiJ' een
`kritisch realisme' dat hem in staat stelt het
kwaad zichtbaar to makers en hem de cooed geeft
weer to schriJ'ven. Salemink legt zo een verband
tussen Luceberts schilderwerk en ziJ'n PraktiJ'k

als dichter, een intermediate relatie die in bet
huidige onderzoek naar de ViJ'ftiger steeds vaker
wordt bestudeerd .
De analyse van Salemink laat mooi zien
hoe de katholieke achter rond van Lucebert kan
worden ingezet voor bet begriP van ziJ'n Poezie
en schilderkunst . Dat beschouw ik zeker als een
verriJ'king voor de lucebertologie . Toch bevat Een
andere Lucebert nogal wat Mandelstamachtige
mankementen .
Hoe
indrukwekkend
Saleminks theologische kennis ook is, o P
literatuurwetenschaPPeliJ'k en literair-historisch
vlak rammelt ziJ'n boek enorm . Het begint al oP
bet niveau van de feiten : de OostenriJ'ker Geor g
Trakl een `felle Duitse expressionist' noemen,
vind ik in een Poeziehistorisch boek nit den bone .
Als bet gcat om secuur lezen, gcat Salemink bier
en daar ook de mist in . Neem nu deze klassieke
passage nit `ik tracht op Poetische wiJ' ze' :
in deze tiJ'd heeft wat men alti'd
noemde
J
schoonheid schoonheid haar gezicht verbrand
Samen vormen deze regels een sYntactisch
geheel 1 dat zich op verschillende manieren interPreteren tact . Als subject kan biJ'voorbeeld zowel
`wat men altiJ'd noemde schoonheid' gelden in
dat geval is `schoonheid haar gezicht' bet direct
object), maar evenzeer kan `wat men altiJ'd
noemde schoonheid schoonheid' die sYntactische
rot vervullen . Deze ambiguiteit, die de regels
zo intrigerend maakt, wordt door Salemink o P
ziJ'n zachtst gezegd geweld aangedaan . HiJ' stelt
biJ'voorbeeld : `Lucebert brengt de waanzin van
de tiJ'd onder woorden als hiJ' schriJ'ft `schoonheid
schoonheid heeft haar gezicht verbrand' . (78,
eerste vierkante haken JD Niet alleen wordt bier
een essentieel deel van bet subject weggelaten
('vat men altiJ'd noemde' , ook gcat Salemink
geheel voorbiJ ' aan de oPtie dat bet tweede

schoonheid deel uitmaakt van bet direct object
bij' bet transitieve hoofdwerkwoord `verbrand' .
Daarmee ontstaat een rechtliJ'nigheid die miJ'ns
inziens afbreuk doet aan Luceberts comPlexe
Poezie .
Even verbazingvekkend is bet gemak
waarmee Salemink Luceberts edichten leest als
een exPlicatie van dims oPvattingen, gedachten
en gevoelens . De `ik' in Luceberts Poezie wordt
klakkeloosgeliJ'kgesteldaandebiografischefiguur
Lubertus SwaanswiJ'k, alsof Rimbauds beroemde
woorden `J'e est un autre' nooit serieus genomen
warm en Derrida niet had oPgemerkt dat `ik' bet
moeiliJ'kste woord is uit de menseliJ'ke taaL Zelfs
als Lucebert in `verJ'aarde Profeet' in de J'e-vorm
schriJ'ft, is dat voor Salemink aanleiding om to
stellen dat hiJ' zich in dit gedicht herinnert `dat
hiJ' as een verJ'aarde Profeet in de voorafgaande
J'aren een boodschaP voor de aarde had voor
de ofgrond waarin hiJ' ofgedaald is' . 1o 7 Zo'n
recbtliJ'nige, biografische lezing Problematiseert
niet alleen Saleminks interPretatie van dit
sPecifieke gedicht maar ook de status van
Een andere Lucebert as geheel : wat kan de
literatuurwetenschaP met een boek waarin
teksten worden geinterPreteerd op een manier
die volkomen aan haar Premissen voorbiJ'gcat?
MiJ'n antwoord is : niet zo veel . De manier
biJ'voorbeeld waaroP Salemink in debat treedt
met ziJ'n voorgangers, sPreekt in dat oPzicht
boekdelen . Zo relativeert hiJ' Oegema's lezin g
van een passage nit de 'Open brief aan Bertus
Aa 'es' op een erg curieuze wiJ'ze . In die brief
gebruikt Lucebert de woorden `goden en engelen
der driemaal drie tronen en koren' . Oegema
stelde in ziJ'n dissertatie Lucebert, mysticus
dat deze woorden verwiJ'zen naar bet mYstieke
werk De hierarchic celesta van DionYsins de
AreoPagiet, dat Lucebert zou kennen via Hugo
Balls Publicatie Byzantinisches Christentum .

Deze verwiJ'zing naar DionYsins, wiens naam bi'J
verdubbeling `dada' oPlevert, is voor Oegema

ineen slaan en bun beider exPertises met elkaar

een argument voor ziJ'n standPunt dat Lucebert

de vruchten kunnen Plukken . Nu biedt Salemink

een mYsticus was . Salemink, die gezien ziJ'n

een interPretatie die weliswaar vernieuwend en

oPvattingen over radicaal aards moralisme niet

Prikkelend is, maar die voorbiJ'gaat aan een eeuw

gelooft in Oegema's these bestriJ'dt diens lezin g

literatuurtheorie . Zo doet ook hiJ ' uiteindeliJ'k een

van de woorden uit de 'Open brief als vol
Ik zie bier

. .) een Probleem . Hugo

Ball was wel een grote insPirator van
Lucebert> maar dat betrof de dadaist,
niet de katholieke Hugo Ball van 1923 en

diens boek over DionYsins de AreoPagiet .
De latere Ball heeft bet visioen van
de moderne kunst vervangen door de
visioenen van woestiJ'nmonniken en
mYstici, de `ware exPressionisten van
God' . Deze Hugo Ball was geen insPirator
meer voor Lucebert .
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De stelligheid waarmee Salemink dit oPmerkt
vind ik verbiJ'sterend .

wat

bewiJ'st dat de latere

Ball Lucebert niet insPireerde? Zo'n uitsPrack
behoeft nadere onderbouwing en misschien
zelfs een recePtie-onderzoek op zich . Bovendien
is bet onderscheid dat Salemink maakt tussen
de `dadaistische' en de `katholieke' Hugo Ball
onhoudbaar : deze twee kwalificaties moeten niet
van elkaar worden ofgegrensd maar worden
bezien in bun onderlin e verband. Of, om bet
in Poststructuralistische termen to zeggen : geen
'either/or', maar 'both/and' . Als iemand zich dat
zou moeten realiseren > dan is bet wel Salemink >
die Lucebert beschouwt op `bet sniJ'vlak van
avant-garde en katholicisme' .
zk twiJ'fel er niet aan dat een theologische
lezing van literatuur zinvol kan ziJ'n voor ons
begriP van dat fenomeen . Zinvolheid kan naar
miJ'n mening echter alleen worden bereikt
wanneer theologen en letterkundigen de handen

combineren . Een andere Lucebert had daarvan

Mandelstam .
Jeroen Dera

schri

en liens en Herman PleiJ's veelvuldige

aPtreden in de landeli'keJ'ke media . Positiviteit
atom .
Maar er zit bier oak een andere kant
aan deze ontwikkeling. De verleiding voor de
medioneerlandicus our

cukuur historisus to

warden met al dan niet min of meer toevallige
sPecialisatie

in volkstalige

teksten nit

de

Lage Landen, is sours erg groot gebleken .
Medioneerlandistieke studies gingen niet meer
over literatuur, maar hadden een historisch
thema met een literaire aankleding . Literaire
teksten werden net als niet-literaire teksten
maar wat is literatuur in dezen) een bran voor
historisch onderzoek : wie deed wat wanneer en
waarom? De literaire analyse verloor terrein aan
Joost van Driel

de contextualisering, waarin een werk gePlaatst
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en de daarmee
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NLCM is in de beeldvorming nu net bet project
dat de s chroniserin van middeleeuwse
literatuur in de medioneerlandistiek zo niet
initieerde dan toch in ieder geval stimuleerde.
Die beeldvorming kwam het sterkst naar voren
in een artikel van de Vlaamse medieviste
Veerle Fraeters die `NLCM'ers' in 2004
`methodologische immobiliteit' verweet. En J'uist
uit die onderzoeksgroeP komt nu een biJ'drage
die biJ' navolging een herorientering van het
vakgebied imPhceert . Van Driel bestriJ'dt echter
de beeldvorming die Fraeters voorstaat - al is
het niet heel nadrukkeliJ'k en eigenliJ'k maar een
keer exPliciet, in een noot op Pagina 227: `Ik
heb de indruk dat bet tegen elkaar uitsPelen
van de historische en de literair-kritische
benadering . . . in Fraeters 2004 met name p.
300) gebeurt door tekstueel gericht onderzoek
en historiserende benadering in een scherPe
0PPositie neer to zetten die feiteliJ'k niet aan de
orde is.' Volgens Van Driel gaat `aandacht voor
Publiek, context en functie zeer goed samen . . .
met onderzoek van tekstuele eigenschaPPen' P.
153 en staat ziJ'n onderzoek naar stiJ'l dus niet
togenover, maar naast of in bet verlengde van
de studies die door en rond Van Oostrom ziJ'n
eschreven .
Prikkelin9 der Zinnen bestaat nit twee
rote delen : in het eerste deel boofdstukken
twee tot en met zes staat een aantal `stilistische
verscbiJ'nselen' centraal T bet tweede deel
zeven acht en negen is meer `beschouwend
van karakter .' PP . xb-r7 De in bet eerste deel
onderzochteverschiJ'nselenziJ'nachtereenvolgens
riJ'mtechniek informatiedichtheid rePetitieve
stiJ'1, conversaties en `aanschouweliJ'kheid' . Het
eerste deel van bet boek levert een enorme
hoeveelheid interessante observaties op . In bet
eerste hoofdstuk onderzoekt hiJ ' biJ'voorbeeld bet
voorkomen van stoPlaPPen woorden die niets

aan de betekenis van bet verhaal toevoegen •
doubletten vaak tautologieen of
leden en (de mate van bet
P leonasmen ~; li7'ende
.
maniPuleren van de woordvolgorde ten behoeve
van bet riJ'm . Uit Van Driels onderzoek bliJ'kt
dat in ziJ'n corpus twintig Middelnederlandse
ePische teksten een variatie bestaat op deze drie
fronten en dat uit die variatie drie riJ'mProfielen
kunnen worden oPgesteld . Die Profielen koPPelt
Van Driel aan de Lanceloet veel stoPlaPPen
weinig doubletten en maniPulaties Floris ende
dance oer vooral doubletten en de Fer9uut
veel maniPulaties . Het gaat voor deze recensie
to ver om alle observaties nit bet eerste deel
to besPreken : dat zou teveel ruimte in besla g
nemen . Bovendien is bet niet het sPannendste
deel van bet Proefschrift . Als Van Driel in de
eerste zes hoofdstukken van bet boek een heel
scaly aan verschillen tussen Middelnederlandse
teksten heeft gevonden, gaat hiJ' in bet tweede ,
meer beschouwende' deel over naar de vraa g
wat die verschillen zou kunnen verklaren .
Het tweede deel van Prikkelin9 der
bestaat
nit drie hoofdstukken . In die
zinnen
hoofdstukken onderzoekt Van Driel de in het
eerste deel `beschreven stiJ'lvariatie vanuit een
literairhistorisch PersPectief en besPreekt hi'J
verscheidene factoren . . . die op de diversiteit
van invloed kunnen ziJ'n geweest' . P . 17) In
concreto aat bet dan am de verhaalstof de
literaire tradities en recePtie en de auteur .
In hoofdstuk zeven onderzoekt Van Driel de
mogeliJ'kheid dat de materie waarover bet
verhaal gaat, de manier waaroP bet verhaal
verteld wordt heeft bemvloed ; met andere
woorden de vraag of er een verband is tussen
genre en stiJ'l . Dat verband is er niet : de Fer9uut
vertoont biJ'voorbeeld grote verschillen met de
Lanceloet hoewel bet allebei Arturromans ziJ'n ,
maar grate overeenkomsten met de Brandaan
sonder waen
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een heiligenleven cq . reisverhaal . In het achtste
hoofdstuk onderzoekt Van Driel of de Primaire
recePtie van de teksten de stiJ'lverschillen kan
verklaren . De wiJ'ze van recePtie de orale traditie
bliJ'kt van weinig invloed en ook het idee dat het
recePtiemilieu invloed had op de stiJ'1 bliJ'kt een
flood spoor . Het meest sPrekende voorbeeld is
bet graafschaP Vlaanderen waar in de dertiende
eeuw vele teksten werden eschreven in sterk
uiteenloPende stiJ'len .
Het negende en laatste hoofdstuk dan
volgt alleen nog bet besluit laat zich lezen als
een Pamflet . Dat is meteen al duideliJ'k door bet
oPeningscitaat van Schnell : `Das Schlagwort
vom Tad des Autors erfa(it keineswe s die
literarische Realitat des deutschen Mittelalters' .
P . 159 . Van Driel citeert Schnell instemmend
en betoogt in de vog
l ende Pagina's het belan g
van de auteur as men onderzoek doet naar
Middelnederlandse literatuur . De beeldvormin
rondom Middelnederlandse auteurs is regelmati g
wat simPlistisch : alsof ziJ' allemaal hetzelfde
deden > zich alleen aan conventies hielden > zich
bePerkten tot vertalen of maximaal bewerken
naar de voorkeuren van de oPdrachtgever, en
een `artistiek zelfbewustziJ'n' ontbeerden . P .
159 Prikkeiin9 der zinnen laat zien flat die
beeldvorming onJ'uist is : de stilistische diversiteit
in de Middelnederlandse ePische Poezie laat zich
bet best verklaren door de verschillende stiJ'len
die verschillende auteurs hadden . NatuurliJ'k
kon die stiJ'1 van week tot werk verschillen een
auteur kan ziJ'n stiJ'i altiJ'd maniP uleren ~; vgl . PP .
163, 166-167 en waren de auteurs niet immuun
voor invloeden van buitenaf, maar het is de sti'1J
van de auteur die bePaalt hoe aanschouweli'kJ'k
de tekst is hoe snel de conversaties hoe
gemaniPuleerd de woordvolgorde hoeveel
doubletten er voorkomen et cetera . EigenliJ'k
heb ik maar twee noemenswaardige Punten van

kritiek . Het eerste punt is dat het boek wat traa g
op gang komt : de manier waaroP Van Driel naar
bet negende hoofdstuk toewerkt is ofgewogen en
zorgvuldig, maar bet had wat miJ' betreft allemaal
wat `speller' gemogen . Prikkelin9 der zinnen
laat zich lezen als bet versla van bet onderzoek
flat eraan ten grondslag
li ~• boeken die op die
manier ziJ'n geschreven, waarin de volgorde
van Presentatie de volgorde van onderzoek is,
ziJ'n niet altiJ'd even sPectaculair om to lezen de lezer zit maar to wachten op de asP die toch
ergens nit de moues moet komen . Waarom
Poneerde Van Driel niet meteen de stelling `de
auteur wordt no wel eens onderschat als factor
van invloed op Middelnederlandse literatuur?'
Die stelling is Prikkelend, omdat ziJ' ingaat tegen
bovengenoemde ideeen over middeleeuwse
auteurs . Van Dries studie ontkracht die ideeen
en flat had wat miJ' betreft wat meer nadruk
mogen kriJ'gen . Dat had gekund door flit tot de
rode draad van het boek to maken of in ieder
geval aan to kondigen as bet doel van bet boek .
Nu bliJ'ft flat achterwege, al bliJ'kt in bet negende
hoofdstuk het motto van bet boek een citaat van
Gombrich over the persona' accent of the artist'
P 5 Profetisch to ziJ'n .
Het tweede punt is bet gebrek aan
documentatie in bet boek zoals bet biJ' de
Walburg Pers is gePubliceerd . Wellicht is bet
eerder de keuze van de uitgever dan van de auteur
geweest, maar bet is voor de geinteresseerde en
zeker de gesPecialiseerde lezer een gemis flat
de tekstuele vindPlaatsen die de basis vormen
van de vele tabellen en beweringen met name
in bet eerste deel van bet boek niet in bet boek
ziJ'n oPgenomen . Van Driel kwantificeert ziJ'n
waarnemingen waardoorhiJ 'deinterPretatiesvan
ziJ'n observaties wanneer is iets aanschouweliJ'k?
Wanneer is een conversatie natuurliJ'k> snel >
lapgzaam) een zekere obJ'ectiviteit geeft . De

interPretaties ziJ'n echter alleen controleerbaar
in de gevallen die Van Driel besPreekt en dat is
uitorasrd een kleine minderheid . Het ligt in de
liJ'n der verwachting dat Van Driel voorbeelden
koos die ziJ'n Ptint bet best ondersteunen en
multi-interPretabele g evallen onaenoernd
laat .
~
Een appendix met de windPlaatsen waar Van
Driels betoog op steunt, zoo zeer welkom ziJ'n •
als de uitgever
in een gedrukte versie geen
b
brood ziet zou men een online versie kunnen
overawe en bi'voorbeeld ehost door de DBNL
of natuurbjk do site van de uitgever .
Van Dries studie is een welkome aanvullin g
voor de medioneerlandistiek. Of bet nu in aat
teen of een vedengin is van de vakbeoefenin
rinds NLC ' vernieuwend en Prikkelend is
bet onderzoek sowieso . Het zet een no tiweini
0 nderzocht onderdeel van de Middelnederlandse
literatuur in een spotlight die het verdient . Er is
altiJ'd ruimte voor kritiek maar let boek bevat
meer dan genoeg prikkelende observaties en
hypotheses om bet to lezen . Het is nu \wachten
J

op studies die de stellingen van Van Driel verder
uthwerken bevestigen of verwerpen : Prikkelin 9
der zmner7 verdient dergehJke navalging .
Gerard Bouwmeester
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`Is er dan niets meer echt?' Over
literaire naval
~ 'ng in de Renaissance
Jeroen
Jansen is een eigenzinnige
wetenschaPPer, zoals bet betaamt . HiJ' is
wars van modieuze grillen . Dat bliJ'kt alleen
al nit de titel van ziJ'n dikke boek over literaire
navalgrng . Het begint met een woord in bet
Latin
J : imitatio ~waarbiJ' oak nog de term
literaire navalging in diezelfde taal wordt
geexPliciteerd irnitat2o auctorum . Ten slotte
g aat hiJ' niet mee met de huidige
b tendens om to
sPreken van `\roegmoderne tiJ'd' in Plaats van
renaissance' . Dat dit onderzoek door WO in
een `vernieuwingsingPuls' is gefinancierd, past
hierin : ziJ'n aanPak is `onorthodox en dwars'

P . ii), want tegen de stroom in `ouderwets' .

oPvattingen daarover vorm?

Toch doet zo'n beschriJ'ving Jansens

studie

maar

imitatio en haar Plaats in het onderwiJ's . Dat

weliswaar niet mee in de stroom van deze tiJ'd -

wordt besProken in vele asPecten a van kritisch

en een passage over ziJ'n `Auseinandersetzung'
met

biJ'voorbeeld

hedendaagse visies

oP

lezen tot tekstanalYse, de rol van bloemlezingen

als middel om de eigen stiJ'1 to vervolmaken ,

intertekstualiteit mist men toch node - maar

vertalen

wat hiJ' doet is zeer gedegen en geleerd, zoals

meer dan dat, zoals Jansen ook laat zien ,

we dat van hem gewend ziJ'n, en wat men een

als schooloefening, maar het was

omvormingsProcedes het was nameliJ'k `de

bePerking zou kunnen noemen, is biJ' hem kracht

kunst de kunst to verbergen' , waarbiJ' de werken

geworden . Alle asPecten van literaire navolgin g,
inclusief een kritische besPreking van de trits

van de Straatsbur se rector Johannes Sturmius

translatio-imitatio-aemulatio komen aan de

De copis rerum . Het is oPvallend dat De ratione

orde . Maar ook vragen naar de manier waaro P
literair schriJ'ven kon worden aangeleerd ,

studii van dezelfde humanist een minder mime

verhouding tot de imitatie naar het verschil

invloedriJ'ke werk niet veel over imitatie to

tussen bewuste en onbewuste ontlening, naar

vinden is dan riJ'st onmiddelliJ'k de vraag of

de Positie van

orile9is in dit verband en naar

literaire navolging niet een minder Prominente

vragen naar de eis van oorsPronkeliJ'kheid in

Johann Sturm centraal staan, mast Erasmus'

Plaats kriJ'gt, J'uist in dit deel over het onderwiJj s .
Mocht Jansen hiertegen inbrengen dat in dit

de vlietende grevs met Plagiaat, gaat hiJ' niet

Plaats in de LatiJ'nse school inneemt dan Jansen

uit de weg . Voor alles wat hiJ' beweert, geeft hi'J

suggereert.

bewiJ'sPlaatsen nit contemPoraine literatuur, in

Deel III `In het literaire veld', richt zich

het Engels, Frans, Duits en Italiaans, maar niet

meer op de riJ'Pere dichter en de PraktiJ'k van de

minder - integJ
endeel! ~- nit het Latin . Dat doet

imitatio. Hier komen ook kwesties aan de orde

hiJ' vanuit een historiserende hermeneutische

als de verhouding van het begriPPenPaar ar s

traditie . Het is een biJ'zonder riJ'k boek .
De grate liJ'n van het boek is helder :
in deel I Romeinse ciJ'fers inderdaad leidt
hiJ' theorie en PraktiJ'k van literaire imitatie in

en in9enium, aangeleerde kunstvaardigheid en
natuurliJ'ke aanleg, tot het begriPror poeticus ,

goddeliJ'ke insPiratie . Ook worden enkele

PraktiJ'kgevallen' van imitatie aan de ord e

- uiteraard to onderscheiden van imitatie as

gesteld : LodewYk MeiJ'er, biJ'voorbeeld, beschriJ'ft

mimesis

`rePresentatie' ,

uitvoerig ziJ'n werkwiJ'ze in ziJ'n voorredes, zoals

van de werkeliJ'kheid . In dit inleidende deel

Koninksbruidt. Zo is het laatste stuk een vriJ'e

ofwel uitbeelding

maar die term is Jansen wellicht to modern

biJ' de toneelstukken Ghulde Vlies en Verloo de

noemt hiJ' onder meer de voorbeelden van Joost

navolging van Corneilles

van den Vondels JePtha en Samuel Costers

wiJ'st op de overeenkomsten en op ziJ'n eigen

Polyxena . Verder Problematiseert hiJ ' de term

toevoegingen onder druk van ziJ'n Publiek . In

imitatie, en geeft hiJ' Probleem en vraagstelling .
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Deel II behandelt de theorie van de

gedeelteliJ'k recht . HiJ' gaat

Rodo9 une .

MeiJ'er

de hoofdstukken `De geslaagde dichter?' en

Kort samengevat luidt deze : hoe kreeg imitatio

`De falende dichter?' warden resPectieveliJ'k

auctorum het navog
l en van auteurs as literaire

aemulatio wediJ'ver en liefst verbetering van de

voorbeeM Preties gestalte, en hoe kregen de

nagevolgde schriJ'ver en Plagiaat behandeld .

Hoewel de titel belooft een studie to geven naar
literaire navolging in de EuroPese letterkunde
li de nadruk wel heel stork op de Nederlanden ,
voor wat de PraktiJ'k betreft . Voor de theorie
gaat Jansen met name to rade biJ ' de NeolatiJ'nse
auteurs, wier werken nauweliJ'ks tooPasbaar
ziJ'n op de PraktiJ'k en antlers dan ze sours
beloven, voor hat `leren' van navolging weini g
waarde hebben . Veal nadruk legt hiJ' ook op hat
LatiJ'nse schoolwezen . De literaire navolgin g
van volkstalige auteurs bli'ftJ'ft daardoor enigsuns
onderbelicht . Die was er wel degeliJ'k, zoals Eddy
G rootes al liet zien biJ' de Presentatie van hat boek .
Om me net als Jansen meer tot de Nederlanden
to bePerken : sommige rederiJ'kersteksten warm
zeker voorbeeldig en warden nagevolgd, hetzi'J
naar stiJ'1, hetziJ' naar ordening of stofvinding .
In biJ'voorbeeld de OranJ'estukken is er een
in ewikkeld web van imitatio : de Delftse
conrector CasPar Ens ofwel CasPar CasParius
schreef de Princeps Auriacus sine Libertas
de ensa De Prips van OranJe, of de verdedigin g
van de VriJ'heid, 1598), dat een insPiratiebron
vormde voor Daniel Heinsius in ziJ'n Auriacus
sire Libertas sancta OranJe, of de verwondin g
van de VriJ'heid 1602 . Maar waar Ens een stuk
schreef voor leerlingen van de LatiJ'nse school
dat in ziJ'n stiJ'l enigsuns hat midden hield tussen
de komedies van de vroeg-Romeinse auteurs
Plautus en Terentius enerziJ'ds, en de tragedies
van de eerste-eeuwse auteur Seneca anderziJ'ds ,
vervaardi de Heinsius een voluit Senecaanse
tragedie, waarbiJ' de imitatio van Ens' stuk wel
heel vriJ' ward . Heinsius' stuk wend - ook wear
heel vriJ' - geimiteerd door de Leidse rederiJ'ker
Jacob DuYm en dims Amsterdamse kunstbroeder
GiJ'sbert van HogendorP . DuYm imiteerde zoals
gezegd Heinsius, Van HogendorP Heinsius en
DuYm, zo liJ'kt bet . En Vondels Gysbre9ht (1637)
was toch ook merle geinsPireerd op Hoofts

Geeraerdt van Velsen 1613?

Een antler aspect dat onderbelicht
liJ'kt, is de racePtie van Nederlandee literatuur
in het buitenland . Een voorbeeld moge volstaan .
0pitz' Buch von der Deutschen Poeterey (1624)

figureert wel in ziJ'n studie, maar dims racePtie
van Heinsius' Nederduytsche poemata 1616
niet terwiJ'l ziJ'n Aristarchus, sire De contempto
lin9uae Teutonicue (1617), waarin hiJ' - in hat
Latin!
- Pleft voor een emanciPatie van de
J
volkstaal op basis van imitatie evenmin in
Jansens Imitatio to vinden ziJj n . Hier gevoelt
zich de wellicht iets to sterke nadruk op de
imitatio van auteurs nit de Oudheid zie biJ'v . P .
448), terwiJ'l men ook contemPoraine schriJ'vers
kon navolgen in welke mate van vriJ'heid ook .
Daar kom ik aan bet laatste punt van miJ'n
kritiek : Jansen citeert - terecht - uitvoerig vale
NeolatiJ'nse en ook Nederlandstalige Poetica's .
Daarmee suggereert hiJ' dat hiJ' veal oog heeft voor
de wisselwerking tussen LatiJ'nse en volkstalige
letterkunde . Maar die Poetica's hadden weini g
Praktisch nut, en bleven daarmee enigsuns los
staan van do LatiJ'nse en volkstalige PraktiJ'k,
terwiJ'l die twee kanten van de PraktiJ'k op zich
minder los stonden van elkaar dan lan is
edacht .
Dit snort overwegingen doet echter
weinig of aan de grote verdienste van dit boek.
De wiJ'ze waaroP Jansen beschouwingen over de
vroegmoderne Poetica kritisch en anal isch bi'J
elkaar brangt, is uniek. . De criticus moat iets to
kritiseren hebben maar in dit geval nit hiJ ' vooral
ziJ'n bewondering en respect .
Jan Bloemendal

Brie aan Beatrix
en 22 andere o stellen over de
roman en de romanbeschouwin 9
Dietsche Warande & Belfort
Jaargang 152 december 2007), nr 5-6
962 Pagina's
Losse verkooPPriJ's : € to,-ISSN : 0012-2645
RomanschriJ'vers en letterkundigen alley
landen vereni u!
Zelden
warm
auteurs
van
een
gomeenschaPPeliJ'ke Publicatie bet zo roerend
met elkaar eens als die enen die hebben
meogewerkt aan bet dubbelnummer van DWB
Dietsche Warande & Belfort dat eind vori
Jgar
'
verscheen onder de titel Brie 'aan Beatrix,
Het Pleidooi voor bet maatschaPPeliJ'k belan g
van de literatuur, in bet biJ'zonder de roman is
unaniem . Hoe kan bet ook antlers de auteurs
ziJ'n immers alien, op welke wiJ'ze dan oak
vakmati bg biJ' de letterkunde betrokken . Dndanks
deze geliJ'kgestemdheid, zorgt de nodige
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Pof onie voor voldoende sPanningsvelden
en discussiePunten . In hun inleidende artikel
stellen Annie van den Qever en Ernst Bruinsma
dat romans `aanstootgevend'
ziJ'n, Hiermee
b
bedoelen ziJ' dat romans weerstand bieden aan
de verwachtin en en voorkeuren van lezers en
een fundamentele maatschaPPeliJ'ke discussie
veroorzaken, ZiJ' werPen de vraag op of de roman
togenwoordig die functie wel kan vervullen en
constateren een gevoel van crisis biJ' schri'vers
J
critici en letterkundigen . De oorzaak hiervan
zien ziJ' in een onoverbrugbare kloof tussen
de verschillende groePeringen . Teneinde de
institutionele kloof to overbruggen en iedereen
ervan to overtuigen dat ziJ' alien worstelen met
dezelfde Problemen, werden schriJ'vers crltrcr
en literatuurwetenschaPPers uitgenodigd de
noodklok to luiden over de crisis in de literatuur
en bun visie to geven op bet maatschaPPeliJ'ke
belan van de roman .
Je kunt J'e afvragen of de samenstellers
echtachterdezevooronderstellin enstaan of dat
ziJ' met deze stellingen reacties wilden uitlokken .
Want laten we wel ziJ'n : hoe revolutionair ziJ'n nu
eigenliJ'k de romans van A .F .Th . van der HeiJ'den
wiens open brief aan Beatrix als PgradePaardJ'e
van de bundel wordt oPgevoerd? In deze brief
nodigt A .F .Th . van der HeiJ'den de koningin nit
beschermvrouwe to worden van de zieltogende
Nederlandse romankunst met als argument
dat bet Nederlands de samenbindende factor is
geworden in onie multiculturele samenlevin g,
en dat er meer dan ooit maatschaPPeliJ'k een
grote waarde wordt toogekend aan een goede
beheersing van de Nederlandse taal, De brief,
ongetwiJ'feld ironisch bedoeld - hebben wi'J
ooit onie koningin op enige letterkundige
eruditie kunnen betraPPen? - onderstreePt
bet belang
b van bet behoud van de Nederlandse
taal via de literatuur. Hiermee opent Van der

HeiJ'den de rJi' van schriJ'vers die allen de vraag
naar bet maatschaPPeliJ'k belang van literatuur
oPvatten as een vraag naar maatschaPPeliJ'k
engagement . Dit is des to meer oPvallend omdat
binnen de literatuurwetenschaP, die in de
rush van de moderne tiJ'd altiJ'd op zoek is naar
nieuwe invalshoeken, bet engagement ook weer
uit de kast wordt gehaald . Hella Haasse kan er
niet veel mee . Voor haar is bet schriJ'ven een
staat van ziJ'n maar, zo zegt ze, `Pas door bet
innerliJ'k verwerken en vervolggins vormgeven ,
bestaat bet waargenomene' . Dit is geen bewust
Proces . Het maatschaPPeliJ'ke engagement ziet
ziJ ' dan ook niet als een overbrenging van een
bePaalde overtuiging . De schriJ'ver ziet zich
gePlaatst togenover een wergild van Paradoxen
en ingewikkelde samenhangen via bet creatieve
Proces lukt bet hem misschien om bier iets van
door to even iets waarneembaar to maken wat
niet rechtstreeks mededeelbaar is . Monika van
Paemel beschouwt Politieke geengageerdheid
van de schriJ'ver J'uist als een Plicht en kan zich
boos maken als haar vakgenoten zich afziJ'di g
houden van bet maatschaPPeliJ'k gebeuren .
Grote schriJ'vers ziJ'n voor haar diegenen
biJ' wie geengageerdheid en creatief Proces
samenvallen, zoals biJ' Marlene van Niekerk . In
ieder geval verwoordt deze Prachtig hoe ziJ ' als
een `bricoleur' a11es verzamelt dat van nut kan
ziJ'n : `deze Promiscue volledige gerichtheid die
altiJ'd op zoek is naar een omvattend "alles"
naar elke mogeliJ'ke vorm van dubbelheid ,
contract ironie dubbelzinnigheid, schoonheid ,
onverwacht PersPectief, deze aan zin en onzin
verslaafde aandacht die altiJ'd een togengesteld
beeld verwacht van de wergild om hem been
die geen genoegen neemt met de stomme
actualiteit maar altiJ'd uit is op verhevigde
dimensies van gevoel en PercePtie dat is bet lot
en de wanhooP van de schriJ'ver' . Deze wanhoo P

is geheel vreemd aan MarJ'oliJ'n Februari
die zeer bewust to werk gaat : `Je schriJ'ft niet
omdat J'e schriJ'vershanden J'e daar als een Paar
dolgedraaide rode schoentJ'es toe dwingen maar
omdat J'e J'e wilt verhouden tot de cultuur en tot
de andere deelnemers van die cultuur' . Zo ziJ' al
op PaPier misschien als een van de weinigen de
drie Paden betreedt, ligt haar creativiteit meer
op bet gebied van de literaire kritiek dan op dat
van de romankunst .
of de vermeende crisis to wiJ'ten is aan
een onoverbrugbare institutionele kloof is een
vraag die nauweli'ksJ'ks wordt aangeroerd . Wel
komt in de discussie roman versus maatschaPPi'J
bet Probleem naar voren van de geringe
aandacht voor de literatuur, en de armoede
van bet literatuuronderwiJ's . Meerdere malen
wordt gerefereerd naar Tzvetan Todorov's La
Iitterature en peril, een stuk waarin Todorov
bet onderwiJ's op de France middelbare school
verwiJ't to zeer bezig to ziJ'n met technische
analyses en to weinig oog to hebben voor
inhoudeliJ'ke discussie . Liesbeth Korthals Altes
constateert dat Todorov vooral de overdracht
van een traditionele canon voor o en heefk en
nauweliJ'ks weer heeft van alternatieve vormen
van literaire uitingen . ZiJ ' verzet zich dan ook
teen de klaa zan door zich of to vra en of
traditionele functies van literatuur niet door
nieuwe uitingsvormen ziJ'n overgenomen :
`4m dergeliJ'ke vragen to beantwoorden is een
analyse vanuit een breder media- onderwiJ's ,
en cultuursociologisch en historisch PersPectief
geboden, een analyse die bovendien rekenin g
houdt zowel met de globalisering, zeker ook
in de J'ongerencultuur, als met de tanende rol
van de schriJ'ver als Publieke intellectueel' .
Liesbeth Korthals Altes bren t terecht een
onderscheid aan tussen aandacht voor taal
en cultuuroverdracht . Dok in de beeldcultuur

en de PoPmuziek die zo'n belangriJ'ke Plaats
ingenomen hebben in onze maatschaPPiJ', sPeelt
literair taag
l ebruik vaak een belangriJ'ke rol . Dat
staat los van de vraa welke kennis van auteurs
stromingen en literaire werken tot de culturele
bagage van de nieuwe generaties behoren .
WiJ ' kunnen met z'n allen een klaagzang gaan
aanheffen over bet huidige onderwiJ's, maar was
bet vroeger zoveel beter?
Er wordt togenwoordig nameliJ'k
wel de eli'k veel elezen en bet aanbod in
de boekhandels, tot op de stations toe - de
stationskiosk is allan
een kiosk meer - is
overweldi end . Daarin schuilt uiteraard een
van de hoofdProblemen, een Probleem dat ook
naar voren wordt gebracht door van Van der
HeiJ'den in ziJ'n `Brief aan Beatrix' . De schriJ'ver
wordt voortgestuwd in bet ProductieProces :
Is de omlooPsnelheid van zes weken a twee
maanden voorbiJ', dan degradeert bet boek tot
een dole letter' . Zo wordt de schriJ'ver de `manvan-een-boek' de moderne variant van homo
unius librf : ` bet nag to schriJ'ven volgende' .
Hoewel bet ProductieProces biJ' van Van der
HeiJ'den hens een aantal Ponden minder zou
mogen, brengt hiJ' bier bet punt naar voren dat
kunst een marktProduct is geworden zoals zo
Prachtig uitgezet wordt door Peter Zima in bet
artikel `Kunst als gimmick : Joost Zwagerman' .
In een maatschaPPiJ' waarin esthetische en
ethische waarden vervangen ziJ'n door efficiency,
marketing en afzet is bet middel tot doel
geworden, en is men in pure waanzin terecht
gekomen . 0P scherPzinnige wiJ'ze laat Peter
Zima zien hoezeer de roman Gimmick dit Proces
in feite thematiseert .
Hoewel J'e J'e of kunt vragen in hoeverre de
roman nu echt in een crisis is geraakt, is bet zeker
dat bet marktmechanisme allesoverheersend is
geworden . Sinds de invoering van de computer

in de boekhandels, komt de vraag van de leter
niet meer biJ' de uitgever door . De klant kriJ'gt
to horen dat een boek niet meer voorradig is en
daarmee is voor boekhandel en uit ever de kous
af. De snelheid in bet ProductieProces is met
name to betreuren op bet gebied van de vertaalde
literatuur . De laatste decennia is er veel tiJ'd, geld
en energie gestoken in bet vertalen van Prachtige
literaire teksten, maar met uitzondering van een
enkele bestseller, verdwiJ'nt bet boek na een eerste
oPlage van de markt . Het Fonds van de Letteren
zou bier als conservator op kunnen treden
zodat de vertalingen waaraan bet subsidie heeft
verleend beschikbaar bliJ'ven voor nieuwe lezers .
Zoals de PariJ'se uitgevers bun eigen boekwinkel
hebben, zou ook bet Fonds van de Letteren
een verkooPPunt moeten hebben waar literaire
werken voor de koPer beschikbaar bliJ'ven .
Het maatschaPPeliJ'k belang van de
literatuur bliJ'kt al uit de bereidheid van bet
grate aantal vooraanstaande Personen die bun
medewerking aan de bundel hebben verleend .
Veel facetten van bet literaire leven komen aan
de orde in dit biJ'zondere themanummer : bet
maatschaPPeliJ'k engagement van de schriJ'ver •
bet Probleem van bet literatuuronderwiJ's ;
de rol die literatuur kan hebben voor andere
wetenschaPPen, zoals de geschiedschriJ'ving ~; de
Positie van literatuur ten oPzichte van andere
media ; bet Probleem van de MaghrebschriJ'ver
die altiJ'd in een vreemde taal moet schriJ'ven
omdat bet eschreven Arabisch net zo ver van
hem afstaat als welke buitenlandse taal dan ook ,
et cetera . De lezer kriJ~' t zelfs via bet verhaal over
de carriere van Hans MooiJ ' terlooPs een beeld
van de geschiedenis van de literatuurwetenscha P
in Nederland. Maar belangriJ'ker nog dan bet
maatschaPPeliJ'k belang van literatuur, is wat
literatuur met ons doet . Dat wordt uitstekend
verwoord in de biJ'drage van Atte Jongstra die,

oPgroeiend in een zeer calvini stzsch milieu, o P
ziJ'n veertiende toevallig in asnrakm
'g kwam met
bet sensuele Proza van Zo1a .• ` Laten we zeggen
dat ik op miJ'n veertiende in de toch wat kreupele
roman La Faute de l'abbe Mouret de poezie van
bet leven en van de wereld on tdekte . MiJn leven
werd nooit meer wat het was .'

Mariska Koopman-Thurlings

Yang
`Actief in de rJi'' - Themadossier •. Kritische
massa
Jaargang 44 (April 2008), nr . r
183 Pagina's
Losse verkooPPriJ's : € 7,Heeft de massa de striJ' d gewonnen?.
Yang is een driemaandeliJ'ks, Vl aams tiJdschrlft
dat al J'aren wordt beschouwd als een van de
belangriJ'kste literaire en cultuurkritische bladen
in bet Nededandse taalgebied . ZiJ" noemt zlchzelf
een `striJ'd-schrift' . `In een tiJ'd was r'xn antiintellectualisme weer hoagtiJ ' viert en vrlJwel
geen enkele tiJ'dschriftredactie bet nog waagt
zich onomwonden op een wel bePaalde ideologie
to beroePen, verzet Yang zich togen de gedachte
dat het zogeheten "eindv
e an de meta-verbalen"
elke ideologie heeft weggevaagd', zo valt op de
website to lezen . Vanwege dit ver zet is Julst dot
tiJ'dschrift, van oudsher Postmodernistisch ,
uitermate geschikt om een themad ossier aan
kritiek to widen
.
J
Het themadossier telt 82 PagAna's en

bestaat uit elf artikelen . In het redactioneel wordt
meteen onderstreePt waar Yang voor staat . Het
begint met een Pakkende stelling : `BiJ' de tiJ'd to
bliJ'ven zonder to vervallen in meelooPgedrag of
aPathie daarvoor is kritische massy vereist' 3 .
Het onderwerP `kritische massy' wordt aan de
kaak gesteld, omdat de vraag is gerezen of de
dagbladkritiek als collegiale factor niet comPleet
uitgesPeeld is . Gm tot een antwoord aP deze
vraag to komen, ziJ'n er niet alleen essays en
artikelen eschreven maar ook `twee nuchtere
genres' . In het eerste genre essenties van
recensies worden acht recensies geanalYseerd
`wat heeft de criticus met de recensie willen
zeggen?' . De voorbeelden illustreren goed hoe
de theorie omgezet wordt in de PraktiJ'k . Deze
analyses ziJ'n redeliJ'k rePresentatief voor de
gemiddelde recensie die gePubliceerd wordt . Ik
noem bet `redeliJ'k', omdat de redactie aangeeft
willekeurige recensies to hebben gekozen a maar
ondertussen semi-toevallig recensies van een
boek van Geert Buelens ex-redacteur van Yang,
gekozen heeft . In het tweede genre hebben drie
beginnende literatuurcritici
Erik Lindner
Joos de Vries en Erik Jan Harmens een stuk
geschreven naar aanleiding van de vraag : `Welke
vooronderstellingen hebt u van uw kritische
tack?' . Deze drie vriJ' korte en vooral luchtige ,
stukken ziJ'n een welkome verrassing tussen
de meer theoretische stukken waar strikte
aandacht vereist is om biJ' de les to bhjven .
Voordat ik de belangriJ'kste stukken
uit bet dossier verder inhoudeliJ'k zal
beoordelen eerst miJ'n comPlimenten over de
lay-out van bet tiJ'dscbrift . Voordat J'e begint to
lezen ziJ'n bet de voorkant en de afbeeldingen
die J'e aandacht trekken . Alle illustraties liken
J
op cellen, nerven en zenuwen op microscoPisch
niveau . Deze cellen ziJ'n allemaal aan elkaar
verbonden door `draden' en liken
hiermee
J

de wereld van de critici to sYmboliseren .
Iedereen is met iedereen verbonden : viJ'anden
concurrenten en colle a's . Ook kunnen de cellen
gezien warden als de stamcellen de oernerven
van romans, Poezie en essaYbundels • dat waar
de criticus op zoek naar is tiJ'dens het recenseren .
De Vries (9-o)
4 5 gebruikt in ziJ'n - o wat is dat
J'ammer - slechts twee Pagina's tellende stuk
de `onderwaterkamer' uit de roman Vals licht
van Joost Zwa erman as metafoor : `De kamer
stand sYmbool voor a11es wat omitgesProken
bleef tussen de twee hoofdPersonen alles wat
onderwater bliJ'ft . . . . Daarmee was biJ ' miJ' het
Pleft beslecht : literatuur was een Puzzel een
zoektocht naar iets dat omitgesProken bliJ'ft'
(50) . HiJ' is op zoek naar het `onzichtbare DNA'
van bet werk . DNA dat in de illustraties tot
uiting is gebracht .
Het dossier wordt geoPend door Marc
Reugebrink, kernredactielid van Yang, met een
inleiding over de literaire kritiek, waarbiJ' hi'J
bet boek 'od eines Kritikers 2002 van Martin
Walser as casus gebruikt . OP zoek naar de
massy schetst de hedendaagse atmosfeer waarin
de kritiek zich bevindt . Barthes' beroemde essay
De dood van de auteur is volgens Reugebrink
misbruikt . De dood van de auteur `betekende
een op dat moment welkome bevriJ'ding van
de as dwin end ervaren auteursintentie
en van de nooit waardevriJ'e Professionele
reconstructie daarvan door literaire critici' (ii) .
Literaire waardeoordelen de canon de criticus
en de literatuurhistoricus werden uit bun
zogenaamde `ouderliJ'ke macht' ontzet . Hierdoor
is in de huidige kritiek de subJ'ectiviteit gaan
overheersen . Het begriP `schoonheid' heeft een
gliJ'dende betekenis en moet bliJ'kbaar telkens
oPnieuw gedefinieerd worden 14 . Hiermee
hangt samen dat `kwaliteit' strikt genomen geen
eigenschaP van een literair werk is maar iets

wat we eraan toekennen . QP dit punt
aangekomen is bet vreemd dat Reugebrink
Bourdieu 1989 er niet biJ' heeft betrokken, want
bet is ziJ'n theorie die hiJ' bier aanhaalt . Er wordt
dan ook niet gesProken over bet literaire veld en
de verschillende instanties en factoren die samen
de Positie van een bePaald werk in dat literaire
veld bePalen . Enkel in de allereerste alinea van
ziJ'n artikel valt to lezen dat bet literaire veld een
` . . . uit de mode geraakte bourdieuiaanse term is
geworden' 7 . Reugebrink verwiJ'st naar Barthes
1963 en bet is togisch dat Barthes Bourdieu
9$9 nog niet kende maar Reugebrink 2008
kan die link toch zelf leggen als brug tussen
Barthes en de hedendaagse stand van zaken?
Reugebrink gaat er klaarbli'keli'kJ'keliJ'k van uit dat
de lezers van Yang bekend ziJ'n met de theorie
van Bourdieu en let deze niet uit maar waarom
wordt Barthes' theorie dan wel uitgelegd? Is een
Publiek dat bekend is met Bourdieu, niet ook
bekend met Barthes?
Een togisch vervolg op deze inleidin g
is bet stuk Wat is kritiek? van Roland Barthes
(19-24), dat de geschiedenis van de definitie van
=kritiek' nog vender uitdiePt en waar Reugebrink
naar verwiJ'st in ziJ'n artikel . Tussen dit artikel en
Typen van critici van Simon VestdiJ'k (31-35),
zit bet artikel De rancune van de criticus van
Kees 't Hart (25-30) . HiJ' geeft een toelichtin g
op bet artikel van VestdiJ'k en laat zien dat dit
artikel nog steeds actueel is . HiJ' Poneert in ziJ'n
conclusie een eigen voorstel : last een criticus
oPhouden een roman in termen van `goed' en
`slecht' to besPreken . = HiJ' zou een slecht book als
een retorisch sYsteem moeten besPreken waar
hiJ' bet niet mee eens is . HiJ' zou in een kritiek
argumenten in moeten zetten waarom hiJ' bet
er niet mee eens is3'
o . PersoonliJ'k wind ik bet
stuk van = t Hart meer een samenvattin van bet
artikel van VestdiJ'k, dan een toevoeging crop -

op deze laatste stelling na . Het is hierdoor niet
bet meest interessante stuk van bet dossier en
ook niet bet belangriJ'kste stukJ'e in bet grote
verhaal.
Na deze vier stukken is de basis van
Iiteratuurkritiek bekend . Een korte geschiedenis
van `de kritiek' en = de criticus' is uiteengezet . Nu
komt Daniel Rovers aan bet woord . HiJ' verwiJ'st
naar bet recente artikel van Jos Joosten 2006
over ziJ'n ervaringen als Poezierecensent bi'J
bet literaire supplement de Standaard den
Letteren . Joosten had afscheid genomen en
Rovers nam bet een J'aan later van hem over .
HiJ' kende de redenen van Joostens vertrek
de lengto van recensies slonk invoering van
waarderingssYsteem met sterren, weinig eigen
invloed op de keuze van de to recenseren
bundel maar deze weerhielden hem niet
dezelfde striJ'd aan to gaan met de redactie .
HiJ' deelt ziJ'n geschreven recensies in naar de
ologie van VestdiJ'k en komt tot de conclusie
dat ook hiJ' onder druk is komen to staan maar
dat bet de moeite waard bliJ'ft om to bliJ'ven
vechten voor meer ruimte voor de besPreken g
van literatuur : literatuur mag nooit als cultured
fenomeen verdwiJ'nen . Het artikel is een oProe P
tot een striJ'd tussen critici en bun werkgevens
maar bet biedt geen handvat voor de critici hoe
ziJ ' deze striJ'd zouden moeten aangaan .
In bet laatste essay Esthetics als
service-club, van Stefan Hertmans, stann enkele
stellingen over engagement in de kunsten die
vervolgens uitgewerkt worden . ZiJ'n doel is bet
aankaarten van een zekere tern houdendheid
met betrekking tot bet gebruik van de term
engagement' . HiJ ' waarschuwt voor een
eigenaardigsoortconsensus inhet `PoPulistische
middenveld' (69), waarbiJ ' iedereen bet eens is
dat kunst makkeliJ'k consumeerbaar moet ziJ'n .
HiJ ' uit bier ziJ'n kritiek en zegt dat hiJ ' daarom

\wel voor `elitair' uit emaakt zal worden . `Men
rePresenteert domweg de common sense en
noemt dat geengageerd' (70) . Dc kranten
en weekbladen worden momenteel vog
l ens
Hertmans, gedomineerd door een `modieuze
karikatuur' . SPrah Van Rees (1985) hier ook al
niet over in ziJ'n artikel Consensusvorming in
de literatuurkritiek? Al dertien J'aar geleden
liJ'kt de literatuurkritiek in een impasse to ziJ'n
geraakt . Raat 2004 liet zien dat bet artikel
van Van Rees mankementen vertoont maar
dat wil niet zegg en dat er geen orkestratie in de
literatuurkritiek Plaatsvindt . Critici ziJ'n bang
hun rePutatie in bet literaire veld to verliezen en
duiven daarom niet de striJ'd aan to gaan maar
P raten enkel mederecensenten na . Hertmans
roePt de kunstenaar op om tegen de massa in
to gaan .
Het stuk van Aldo Palazzeschi uit ziJ'n
Het wekboek van Perela 75-S1 - een no g
onvertaalde futuristische roman --- liJ'kt aan deze
aProeP gehoor to geven . Het hoofdPersonage ,
een man van rook is een allegorie voor een
kritische instantie die bet niet met de stem
van de massa eens is . BiJ' hem komt onder
andere Kirstoffel Blaaskaak op bezoek een
literatuurcriticus . De vorige bezoeker aan Perela
de dichter Engelbert Verzuchten waarschuwt
Perela voor deze man die enkel op deze wereld
is gekomen `om miJ' tot wanhooP to driven'
J
(8i) . Deze criticus die voor geen millimeter
wiJ'kt, is trots op ziJ'n verrekiJ'ker die hiJ ' in ziJ'n
vestzakJ'e draggt : `Kent u de verrekiJ'ker van de
kritiek? Dat is de langste van allemaal, maar J'e
hunt hem ook bet makkeliJ'kst weer oPvouwen'
(Si) . Deze verrekiJ'ker heeft overigens veel we g
van bet beeld van de microscooP, dat terngkomt
in de afbeeldingen van het tiJ'dschrift .
Het zou togisch ziJ'n bet themadossier
met deze futuristische roman of to sluiten . De
b

a

inhoudsoPgave vertelt miJ' dat dit ook zo is . Zi'J
kan miJ' echter niet wiJ'smaken dat bet stuk van
Frank van de Veire 1b3 - 177 toevallig aan het
eind is gePlaatst . De vraag die in bet redactioneel
werd gesteld `Is de dagbladkritiek als collegiale
factor niet comPleet uitgesPeeld?' wordt in dit
laatste artikel echt beantwoord . Na religiekritiek
als casus to hebben genomen - nog sPecifieker,
islamofobie - trekt hiJ' de conclusie dat `de
viand'
bet gebrek aan kritiek is . Vande Veire
J
is fel tegen bet consensusdiscours en wiJ'st ero P
ik Parafraseer dat wiJ' aan discussie moeten
deelnemen om ons ten diePste van verschillen en
eschillen bewust to worden en ze to articuleren
1b9 . Een stevig oPiniestuk is Precies waar
Yang voor staat . Het is zowel een statement van
een `striJ'dschrift', als een inzicht dat geboden
wordt : de discussie is nog niet gesloten!
Het dossier van Yang heeft gevarieerde
stukken : niet alleen essays, maar ook
PersoonliJ'ke uiteenzettingen van critici nit `bet
wereldJ'e' . Yang is een Prachtige introductie over
literatuurkritiek. De historic komt uitvoeri g
aan hod en twee belangriJ'ke stukken die J'e
gelezen moet hebben van Barthes en VestdiJ'k
ziJ'n aanwezig . De hoofdvraag is beantwoord
nee wiJ' - de critici van de dagbladkritiek
- ziJ'n nog niet uitgesPeeld f maar wiJ ' ziJ'n wel
gewaarschuwd. WiJ' moeten ons koste wat koste >
afwenden van de consensusdiscours maar een
echte oPlossing wordt niet geboden er wordt
geen advies gegeven hoe de orkestratie omzeild
kan worden in de PraktiJ'k . Yang heeft met dit
dossier wel de striJ'd tegen de massa uitvoerig
voortgezet .
Marleen van de Pol

Literatuur
Bourdieu } P,, 0pstellen over smack, habitus en het
veldbe9riP .1989 .

Joosten, J .H .Th . `Kritiek op een keerPunt •
recenseren in tiJjden van Internet en weblog' . In :
NieuwZuid5, 2006, nr .18 : 74-91 .
Raat, G.F.H ., `Orkestratie in de
literatuurwetenschaP ~• over de institutionele analyse'
In : T. van Deel, Marita MathiJ'sen en Gerard de
Vriend (red .),

KUkk op kritiek~• essays voor Kees Fens .
KU

2004 : 2p7-222 .

Rees, C .J . van, `Consensusvormin in de
literatuurkritiek' . In : Hu o Verdaasdonk red. De
re9els van de smaak .Amsterdam 1985 : 59 - 85 .
www.yrangtiJ'dschrift .be

Renee van Baalen behaalde in 2005 haar bachelordiPloma Illustratieve Vormgeving aan de
Academie St . Joost to Breda . Daarna studeerde ze Filosofie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam .
Sinds 2007 vol ze de oPleiding Nederlandse taal en cultuur aan de Universiteit Utrecht .
Jan Bloemendal is in 2006 benoemd tot biJ'zonder hoogleraar Neolatinistiek aan de UvA verbonden
aan de leerstoelgroeP Latin
J . HiJ ' doet onderzoek naar NeolatiJ'nse letterkunde, met sPeciale aandacht

voor de letterkunde in Nederland waarbiJ' ziJ'n interesse vooral uitgaat naar Nederlands toneel in de
zestiende en zeventiende eeuw .

Jo Bogaerts studeerde Germaanse filologie aan de Universiteit van Gent en volgde nadien een master-

na-master oPleiding Literatuurwetenschap waarin hiJ ' zich toelegde op het werk van Kafka . ZiJ'n
eindverhandeling aan de Universiteit Gent richtte zich op laat-moderne subJ'ectiviteitsvraagstukken
en maakte onder meer gebruik van de theorieen van Foucault, het gedachtegoed van de Frankfurter
Schule en Bachtin . ZiJ'n interessegebieden ziJ'n onder meer Poststructuralistische filosofie ruimte in
de literatuur en melodrama .
Gerard Bouwmeester studeerde Medieval Studies in York en Nederlands in Utrecht. QP het
moment is hiJ' als junior-docent verbonden aan het DePartement Nederlands van de Universiteit
Utrecht.
Jeroen Dera rondde in J'uli 2008 cum laude ziJ'n bachelor Nederlandse taal en cultuur of aan
de Radboud Universiteit NiJ'megen, alwaar hiJ ' momenteel de onderzoeksmaster Letterkunde en
LiteratuurwetenschaP vol . HiJ' is hoofdredacteur van Vooys en schriJ'ft tevens interviews en
Poeziekritieken voor bet literaire internetmagazine .Meander .
JaaP Faber is voormalig redacteur van VooJs en volgt de onderzoeksmaster `Dutch Language
& Literature' met als richting moderne letterkunde . In het kader van deze oPleiding studeert hi'J

momenteel aan de University of Sheffield (UK) .

AnJ'a de Feiter
J is hoogleraar moderne Nederlandse letterkunde aan de Radboud Universiteit
NiJ'megen . ZiJ' levert een biJ'drage aan de bundel Een o twee Nederlandse literaturen? Contacten
tussen de Nederlandse en Vlaamse literatuur rinds 1830 Leuven 2008 en is lid van de redactie
van Spie9el der Letteren .
EmY KooPman rondde in 2006 cum laude haar Bachelor Klinische PsYchologie aan de Universiteit
Utrecht af. Momenteel volgt ze aan diezelfde universiteit de Research Master Literary Studies .
Mariska KooPman-Thurlings is als universitair docent Franse Letterkunde verbonden aan de
Radboud Universiteit NiJ'megen . Ze is geinteresseerd in het fantastische en het kwade biJ ' auteurs als
Michel Tournier BarbeY d'AurevillY en SY lvie Germain •~ daarnaast werkt ze momenteel op het gebied
van de stilistiek . In 2007 Publiceerde ze Sylvie Germain, La Nantise du mal biJ' L'Harmattan PariJ's
en met Ria van den Brandt de bundel Bricoler la memoire a la theolo9ie et les arts ace an declin de

la tradition biJ ' Les editions du Cerf PariJ's . 4nlangs is onder haar redactie de interdisciPlinaire
bundel S ylvie Germain, regards croises sur Immensites uitgekomen biJ ' L'Harmattan .

Eva MeYlink is tweedeJ'aarsstudente Nederlandse taal en cultuur aan de Universiteit Utrecht en is
chef eindredactie van Vooys .
Marleen van de Pol is derdeJ' aarsstudente Nederlandse taal en cultuur aan de Universiteit Utrecht
alwaar ziJ' volgend J'aar hooPt to beginnen aan de researchmaster Dutch Language and Literature . Zi'J
is redacteur en webmaster van Voo y s .
Lue Princen is inmiddels bezig met ziJ'n laatsteJ'aar Communcation & Multimedia Design in Breda
en runt tussen ziJ'n studie door al weer 2,5 J'aar ziJ'n multimediabedriJ' e To Wonder .
MathiJ's Sanders studeerde Nederlandse Taal- en Letterkunde aan de Universiteit Utrecht
en Promoveerde aldaar in 2002 op een Poeticahistorisch Proefschrift Het SPie9elend Venster .
Katholieken in de Nederlandse Literatuur 1870-z940 NiJ'megen, Vantilt . Thans is hiJ' als universitair
docent werkzaam biJ' de oPleidingen Algemene CultuurwetenschaPPen en LiteratuurwetenschaP van
de Radboud Universiteit NiJ'megen.
Kila van der Starre is tweedeJ'aarsstudente Taal- en cultuurstudies en eersteJ'aarsstudente
LiteratuurwetenschaP . Naast haar studie is ze actief als chef PR biJ ' Vooys en als helft van dichtersduo
Kila&Babsie www .kilababsie .n l waarbiJ' ze in heel Nederland oPtreedt met hun zogenoemde
stereoPoezie .

I

201483 051
voo013200801
Vooys Jaargang 26

