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Engagement
De ofgeloPen maanden is de discussie over engagement in de letteren sterk aangewakkerd . Vooys
in dit themadossier over engagement nieuwe
houdt u > zoals vanouds op de hoo a en bren
inzichten . Yra van DiJ'k oPent het dossier . In augustus sPoorde ziJ' de discussie over engagement aan
toen ziJ' in het N¥C de vraag stelde wat het nieuwe engagement in de literatuur ons oPlevert . In dit
dossier besPreekt ze Grunbergs Onze oom en Pleft ze voor een nieuwe kiJ'k op het bestuderen van
geengageerde literatuur . Sven Vitse besPreekt het literaire en Politieke engagement van ¥aster, het
altiJ'd onder vuur gelegen tiJ'dschrift waarvan dit J'aar de laatste nummers zullen verschiJ'nen . Volgens
Vitse is ¥aster het tiJ'dschrift biJ' uitstek om een voorbeeld aan to nemen wanneer men zich literair
wil engageren maar niet wil vervallen in een achterhaald realisme . Vervolgens last No Nieuwenhuis
in ziJ'n besPreking van twee actuele romans zien dat stereotype denkbeelden in termen van het Zelf
en de Ander nog steeds bestaan .
Ook ons interview staat in het teken van engagement . Albert Jan Swart en Mick van Biezen
interviewden Chris de Stoop over ziJ'n boek Het comPlot van Bel9ie, ziJ'n doeleinden biJ' het schriJ'ven
van boeken en ziJ'n mening over geengageerde literatuur . Tot slot besPreekt Samuel Vriezen - onze
reeds aangekondigde nieuwe columnist die we biJ' dezen van harte welkom heten - Geert Buelens'
oratie In de wereld. In deze oratie een betoog tegen autonomistische oPvattingen, kriJ'
het werk
van Grunberg wederom een belangriJ'ke Plasts .
Naast het themadossier bieden wiJ' u natuurliJ'k meer interessants. JaaP van Vredendaal werPt
nieuw licht op de Heliand door het gebruik van stafriJ'm in deze tekst to besPreken . Wilbert Smulders
beschriJ'ft in een dubbele aflevering van de `Uit de kast!' ziJ'nJ'eugdfascinatie voor boeken en films over
de Tweede Wereldoorlog . Bovendien bieden wiJ' u vanaf deze editie naast onze vertrouwde `Uit de
kast!' de sPiksPlinternieuwe rubriek `In de kast!' . Daarin geven we gerenommeerde Personen uit de
were1d der letteren de kans om door hen geliefde, maar door het grote Publiek vergeten werken weer
onder de asndacht to brengen . In onze eerste `In de kast!'vertelt Mathilde ¥oza over de Amerikasnse
schriJ'ver ¥obert Myr'on Coates en, J'awel courgettes .
Ook houden we u weer op de hoo a van recent e Publicaties in de letteren. Lieke van Deinsen
i 'kin9 van het verleden - Lotte Jensens studie over ha1den in de negentiende
recenseert De verheerl1
eeuw - an last zien dat het onderwerP van d eze studie nog altsJd actueel is . Carl de StrYcker besPreekt
Paul C1aes' bloemlezing over P oezie ~• Albert Jan Swart onderwerPt Saskia Pietetses studie oyer
Mu1tatuli's Ideeen aan nader onderzoek.
Tot slot willen we graag aandacht vragne voor onze vormgvere en tovens illustrator, die dit blad
weer van prachtig beeldmateriaal heeft voorzien .
De redactie wenst u een betrokken leesplezier!
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Afscheid van de dirigent

Arnon Grunberg en de ethische literatuurbeschouwing
Yra van Dijk
In dit artikel bespreekt Yra van
DJi'k, universitair docente Moderne
NederlandseLetterkunde de recente
ethische literatuurbeschouwin9 . Ze
laatzien datArnon Grunber9 in zJi'n
laatste roman Onze oom een ethisch
Pro9ramma blootle9t en besPreekt
vervol9ens enkele reaches op deze
roman . Tot slot 9aat ze in op de
manier waaroP we hedendaa9se
9een9a9eerde literatuur vol9ens
haar zouden moeten lezen . Van
DiJ'k pleft ervoor om weer rekenin 9
to houden met inhoud en niet
uitsluitend vorm9ericht to werk to
9aan. 0p die manier kunnen we
mee9aan met de veranderin9en in
de literatuur.
De J'ongste roman van Arnon
Grunberg begint met een ontmoeting . In Onze oom oktober 2008 staat de kleine Lina oog in
oog met de moordenaar van haar ouders : `Nog voor hiJ' haar had gezien, nog voor het licht van
ziJ'n zaklantaarn op haar gezicht was gevallen, meende hiJ ' dat ze hem betastte zoa1s een blipde
dat doet' . ii De roman eindi ook met een ontmoeting en een blik . De inmiddels volwassen Lina
wordt oPgezocht door eenJjournalist die haar interviewt : `Ze wil hem niet aankiJ'ken . Eig enlikJ kiJ'kt ze
mensen zelden aan'. UiteindeliJ'k liJ'kt er toch contact tot stand to komen : `HiJ kiJ'kt naar de foto's van
haar honden > naar het uitzicht naar de balkondeuren en dan naar haar' . 633 Voor het eerst eindi
een personage van hem niet desolaat en alleen, maar in gemeenschaP met de ander .
Of moeten we zeggen : met de Ander? Door die hoofdletter kan J'e eroP wizen
dat G runberg met
J
deze ontmoetingen een ethisch programma blootle . Deze twee blikken waartussen zi ch de meest
gruweliJ'ke gebeurtenissen voltrekken, zin
J betekenisvol . Ze wiJ'zen er wellicht op dat de schriJver
- die voorheen patent had op eenzame mannen als hoofdPersoon - een poging doet e en roman to
schriJ'ven over gemeenschaP .
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Dat wil niet direct zeggen dat Grunberg zich hier `als moralist toont', zoa1s Jeroen Vulhg
n s stede
1
in Vri1' Nederland. Een moraal veronderstelt vaste g rond onder de voeten - en die is altid
1astig
to
J
vinden biJ' Grunberg . Maar de roman nodi de lezer wel uit om betrokken to ziJ'n : om ook ethisch te
lezen . Grunberg is niet de enige schriJ'ver van de laatste J'aran die een dergeliJ'ke inzet vertoont en zo
de vriJ'bliJ'vendheid en de ironie van het P ostmodernisme de ru g toekeert. Ook auteurs a1s Charlotte
Mutsaers en M . Februari Proberen dat . Hier zal ik een voorste1 doen over de de houding die we in
kunnen nemen biJ' het lezen van deze romans . Hoe zouden we de recente geengageerde litoratuur
kunnen lezen?
In ieder geval niet zoals Arie Storm,
'an Peters en Kees't Hart dat liken
to doen . ZiJ' rekenden
J
Grunberg of op `retoriek van de driestuiverlectuur' (Peters), `korte zinnen die kPJ
o 'e-onder gaan in
een oceaan van nietszeggende herhalingen' (Storm), en het `biJ'na PiJ'nliJ'k rechtliJ'nig vertelde
verhaal' 't Hart) . Kees't Hart is de enige van deze drie critici die mgaat op hot felt dat Grunbeg
r hier
jets anders Probeert to zeggen dan in ziJ'n eerdere werk, die dus in aat op de mhoud van het verhaal
in Plaats van de vorm . HiJ' doet dat door Onze oom to vergliJ'ken
met de romans van B . Traven
e
die ook gaan over recht en onrecht in Zuid-Amerika . Die romans van Traven contrasteert hiJ' met
de `glasheldere en eenduidiga morele boodschaPPen' van Grunbergs roman, wasrin vol gens 't Hart
`rigoureus afscheid wordt genomen van modernistische en Postmodernistische literaire kunstgrePen' .
De stiJ'1 van deze Onze oom is inderdaad vlakker dan voorheen de vorm rechttoe rechtaan, maar we
kunnen ervan uitgaan dat Grunberg daar een bedoeling mee heeft . Zou hiJ' de `kunstgrePen' niet met
oPzet weglaten, en ons zo uitnodigen om in de eerste Plaats to kiJ'ken naar wat er staat? Uiteraard
druist hiJ' daarmee in tegen alle geschreven en ongeschreven wetten van de hedendaagse litoratuur,
die immers wordt gedefinieerd door het hoe . Maar dat is met oPzet en interessanter dan de roman
meteen van tafel vegen als niet-literair is het om to onderzoeken hoe we die dan wel kunnen begJ
riPen
wanneer we onze oude `modernistische en postmodernistische' criteria niet meer kunnen hanteren .
Laten we eerst eens kiJ'ken naar wat er allemaal niet zo `glashelder' is in dit boek . Dat is no g
heel wat . Hoe zit het biJ'voorbeeld met de oom uit de titel? Die vervult vele rollen togeliJ'k . Voor
de ene hoofdPersoon, maJ'oor Anthony, is hiJ' de dictatoriale Zuid-Amerikaanse staat aan wie hi'J
toYaliteit verschuldigd is . De staat is `als een geliefd familielid' . i6 Voor de andere hoofdPersoon
het meisJ'e Lina, is de oom een vieze pop in de miJ'n waar ziJ ' werkt, een pop die functioneert als een
ofgodsbeeld .
Net als de staat vraa ook deze `oom' zinloze offers nameliJ'k whisky en sigaretten 0ok deze
oom geeft daar niets voor terng . Lina is dan inmiddels wgg1Pen
e e o
biJ' maJ'oor Anthony die has r
wilde adoPteren na het laten afslachten van haar ouders . ZiJ " is beland ' m een arm, koud dorP m de
bergen en werkt net als de andere leden van het gezin w aarin ziJ
" i s oPgenomen dagehJks m de miJn
" .
UiteindeliJ'k wordt ziJ' meegenomen door de `dirignt',
e
een verzetsleider die haar bezwangert maar
haar niet weet to beschermen . Deze dirjgent is 0ok aen `oom ' : ` Ik ben de oom van alle mensen m' dit
i
yolk, ik ben gekomen om het to wreken om het eraan to
dorP . Ik ben de oom van het vernietgde
herjnneren dat het een wil heeft . De revolutie is onze oom .' 574
Deze verschuivingen van de figur
u van de oom it1ustreren dat het niet ultmaakt asn welke kant'
van de burgeroorlog J'e staat . aan iedere ziJde is er een mstantie die zinloze offers vraa en die daar

mete tegenover stelt . Zowel de dictatuur, als de revolutie als het kapitalisme (in de worm van de
mijn) vragen menselijke offers . Het gebrek aan betekenis of zin daarvan is cruciaal in deze roman,
en in al Grunbergs werk . Net als het offer dat Abraham brengt als hij zijn enige zoon lijkt to moeten
afslachten, zijn ook deze offers van mensenlevens en arbeid zonder rede . Daarin lijkt deze oom
op God, maar is nog veel wreder en onvoorspelbaarder . Er is hier geen redelijkheid, alleen een
onverzadigbaar verlangen naar steeds weer nieuwe offers . Ook de dood van Lina's baby is zinloos : hij
wordt gesmoord terwijl Lina hem stil probeert to houden in een schuilkelder : `Lina heeft zich vergist,
al die jaren. [ . . .] Ze was niet dood, ze was schijndood . Nu pas is ze echt dood .' Uit de epiloog blijkt dat
ze nadien wapenhandelaar is geworden : `handelaar in de dood .'
Sentiment to over inderdaad in deze roman, vooral wanneer de kleine Lina eenzaam op haar kale
kamer in het huffs van de majoor zit, en denkt dat haar ouders haar voor straf niet komen halen . Al
even zwaar aangezet zijn de scenes rondom de geboorte en jammerlijke dood van Lina's baby-zoontje .
Je kan dus wijzen op het geschmier van Grunberg in deze scenes, maar interessanter is het om je of
to vragen waarom hij schmiert - eerdere romans toonden aan dat Grunberg over meer sophisticated
technieken beschikt. Zou de retoriek en het sentiment in Onze oom een poging zijn om je als lezer to
betrekken, je to engageren, en de modernistische en postmodernistische afstand los to laten?
Die oproep aan de lezer is ook to horen in de literatuurbeschouwing . Zo beweerde Todorov in zijn
pamflet La litterature en peril uit 200 dat de Franse literatuur to nihilistisch en to solipsistisch is
geworden door de grote nadruk op de norm . Hij spoon de kritiek en het literatuuronderwijs aan het
`verstikkende corset van het formalisme los to laten en in plaats daarvan weer to kijken naar de sens,
de betekenis van de roman . (85) Hij ziet voor de redding van de roman een belangrijke rol weggelegd
voor de criticus . Dat was ook de strekldng van het speciale nummer dat de Dietsche Warande en
Belfort aan de crisis in de romankunst wijdde, eind 2007 .
Gaf Todorov de schuld van die crisis aan het formalisme in de literatuurwetenschap, Andrew
Gibson legde acht jaar eerder in Postmodernity, ethics and the novel de verklaring bij de voorkeur
van de academie voor schijnbaar exact empirisch onderzoek . Zo wordt er veel onderzoeksgeld
gereserveerd voor wetenschappelijke edities, zegt hij, maar inmiddels weet niemand meer waarom
en hoe die prachtig geediteerde bceken gelezen moeten worden . (Gibson 1999 : 2)
Deze pleidooien vinden een pendant in wat Hans Goedkoop bepleitte in zijn essay Een verhaal
dat het leuen moet veranderen uit 2004 . Het lijkt erop dat schrijver en criticus hier hetzelfde
probleem trachten op to lossen . Wat Grunberg bewerkstelligt in de roman bepleit Goedkoop
in de romanbeschouwing : net als Todorov ziet de criticus een belangrijke rol weggelegd voor de
literatuurbeschouwer . Goedkoop beschreef in zijn boek de impasse waar de literatuur in terecht was
gekomen: `Hier spreekt een generatie die nog steeds de grootste moeite heeft zichzelf niet mee to
laten zuigen in het gat dat de traditie nagelaten heeft . Dat blijft maar open liggen, het hedendaagse
leven blijkt niet toegerust to zijn om het voor hen to wllen . Er is geen vervanging en geen troost, en
zelfs de rijd heelt de wonden niet . Er is nog altijd : leegte .' (28) Hij pleiite voor een lezer die zichzelf
tot inzet maakt, voor kritiek die `persoonlijk durft to zijn zonder particulier to worden' . Goedkoop wil
van deze kritiek `dat ze niet alleen conclusies voorschotelt, maar ook de zoektocht van ontregelingen
en ontdekkingen die daaraan voorafgaaY . (i82-i83)
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De voormalige criticus heeft dus grote ambities voor de literatuurbeschouwer - die moet de literatuur
helPen en haar `bevriJ'den uit de eel van de verbeelding' .206 Ondanks een eerder ruzietJ'e naar
aanleiding van GoedkooPs negatieve recensie van Fi9uranten, bevinden GoedkooP en Grunber g
zich hier dus op hetzelfde pad. In een essay over Wolkers uit 2005 stelt Grunberg dat Goedkoo P
een Paar `belangriJ'ke dingen' heeft gezegd in ziJ'n boek, nameliJ'k dat `onze literatuur dolgelukki g
is met haar eigen marginaliteit, verliefd is op haar eigen onbeduidendheid, en dat ziJ ' zich dus van
het leven heeft ofgewend . . .1' . Grunberg 2005) Naar miJ'n idee is het Grunbergs project de laatste
J'aren om literatuur to schriJ'ven die J'uist niet marginaal is, om to klimmen uit `het gat dat de traditie
nagelaten heeft' . Een gat dat hiJ' keer op keer togenkwam biJ' bewonderde auteurs als Kellendonk of
Nooteboom .
Zou het niet kunnen dat Grunberg zich in ziJ'n rePortages zo dicht op de Politieke werkeliJ'kheid
bewee om to ontsnaPPen aan dat gat of, zoals GoedkooP het noemt, aan de `cel van de verbeelding'?
TegeliJ'kertiJ'd, en dat is het Paradoxale aan ziJ'n Positie, is het biJ' uitstek in het uerhaal dat ethische
kwesties kunnen worden aangekaart . Omdat verhalen over mensen gaan . In Onze oom komen veel
passages letterliJ'k overeen met de rePortages die Grunberg maakte 'op missie' in Uruzgan of Irak .
Ook de interviews in de reeks `Grunberg onder de mensen' ziJ'n hier een belangriJ'ke intertekst .
`Mensen' is hier het sleutelwoord . TegeliJ'k wil Grunberg de ethische kracht van het narratief niet
loslaten - zodat ziJ'n roman een hYbride is geworden . Misschien doen we het boek het meeste recht
door het als zodanig to benaderen.
Om to beginnen kunnen we de nadruk leggen op het vertellen . Wat Arie Storm ziet als gebrek aan
een `strak vertelPersPectief kan niet anders dan oPzet ziJ'n . Wanneer de maJ'oor `aan het woord' is
wordt er zo nu en dan uitgezoomd en ziet een vertelinstantie hem van buitenaf . Dat is een techniek
die Grunberg vaker hanteert op momenten dat ziJ'n vertellende personages hun hoogste geluk of of
hun diePste wanhooP bereiken . Het verlies van controle over hun wereld wordt uitgedrukt door het
verlies van controle over het vertellen .
Niet alleen de maJ'oor voert in de roman het woord - er is een meervoudig vertelPersPectief in Onze
oom dat uitzonderliJ'k is voor Grunberg . De lezer zit hier niet oPgesloten in de geest van een individu
maar kiJ'kt achtoreenvolgens mee met zes verschillende personages, al kriJ'
de een het woord vaker
Tirza
dan de ander . Hier bliJ'ft `de echtgenote' uit romans als
en De Asielzoeker dus niet naamloos en
stemloos, maar kriJ' ze voor het eerst een stem . Je kan dat met ¥o `democratic pluralism' noemen .
Gibson 1999 7Voor het overiga is de morele literatuurkritiek van ¥o
hier niet echt behulPzaam
net zo min als de oPvattingen van Martha Nussbaum. In ziJ'n boek over ethische literatuurkritiek
merkt Gibson oP dat ziJ' een standPunt veronderstellen waarbiJ' de literatuurbeschouwer zich oPhoudt
`boven' of `buiten' het werk in kwestie en de ethische vragen daarin . Het grootste Probleem van de
morele filosofen die over literatuur sPrekon, is volgens Gibson dat ze een ouderwetse oPvatting van
het vertellen hebben. Deze `return to metaphysics' moet Plaatsmaken voor een beset dat ook het
g ebrek aan grond een ethische dimensie kan hebben, stelt Gibson : `It shrinks from imagining that
there might be an ethical dimension to the relation to the indeterminable itself .' 1999 : ii HiJ' Pleft
ervoor om de ethische literstuurbesc houvv~ng in een postmodern kader to Plaatsen en het to verbinden
met de verworvenheden van theory, met name het denken van Levinas . Dat is ook wat Gibson in ziJ'n

eigen studie vervo1gns
e doet : hiJ' onderzoekt de relatie tussen ethiek en verbeeldingskracht . Drie
asecton
van de studie van de roman vormen daarbiJ ' het uitgangsPunt : het vertellen, de rePresentatie
P
en de eenheid van het werk. De ethische kritiek past hiJ' vervolgens toe op het werk van Proust en
Beckattom daarna to bestuderen hoe biJ' hun `the ethics of affect', dat wil zeggen de ontvankeliJ'kheid
en gevoeligheid van de lezer in het werk wordt gesteld . Gibsons idee is dat J'uist twintigste-eeuwse
romans kunnen illustreren wat het verschil is tussen ethische kritiek en de morele kritiek die van
toePassing is op de romans van de negentiende eeuw . (1999 : i8
In Gibsons studie li sterke nadruk op het verschil tussen ethiek en moraal : `Ethics nonetheless
operates a kind ofPlaY within morality, holds it oPenA hoPes to restrain it from violence or the will to
domination .' i4 Dat is exact het onderscheid tussen Onze oom en de gedichten die het personage
van de `dirigent' schriJ'ft : Grunbergs boek wil een ethische roman ziJ'n, maar geen moralistische . In
togenstelling tot de dirigent wil Grunberg het hier nadrukkeliJ'k over mensen hebben en niet over
ideeen . De dirigent, die als schriJ'ver en zoon van geimmigreerde J'oden een alter-ego van de auteur
liJ'kt, zou dus wel eens een Positie kunnen vertegenwoordigen waar Grunberg hier afscheid van
neemt . De dirigent heeft de haat tot het middelPunt van ziJ'n leven gemaakt (538), hiJ' onderbreekt
ziJ'n colleges over Poezie met redevoeringen over armoede of over de vraag hoeJ'e een bom kan maken
- `HiJ' neemt het onrecht PersoonliJ'k, steeds PersoonliJ'ker, hiJ' neemt de wereld PersoonliJ'k'.
Om die reden wil de dirigent een slachtoffer van de dictatuur ziJ'n, wat hiJ' als blanke middenklasser
niet is. Zoals de kleinzoon van een SS'er in De Joodse messias een J'ood wilde worden zo wil deze
J'ood indiaan worden : hiJ' wil van ziJ'n schuldige blankheid af. Dat bliJ'kt geen oPlossing : towel in De
1'oodse messias als in Onze oom leidt vereenzelviging met de ander alleen tot de volgende dictatuur,
nflu met verwisselde rollen .
De essentie van de ontmoeting met de `ander' is dat J'e het werkeliJ'k vreemde in elkaar ontmoet
zonder dat een van beiden het eigene verliest . Dat is de essentie van wat Levinas bedoelt met die
ontmoeting : `The ego is deposed, gives up its drive to sovereigni and enters into ethics into social
realtionshiP, dialogue, disinterestedness .' Gibson 1999 : 25)
De moraal van de dirigent staat dat niet toe - hiJ' wil geen dialoog maar hiJ' wil de ander worden .
Het liJ'kt of er in Onze oom op die manier ook met al to moralistische geengageerde literatuur wordt
ofgerekend in de figuur van de dirigent - niet voor niets het meest karikaturale van alle personages .
Tegenover de figuur van de dirigent staat deJjournalist uit het laatste `bedriJ'f in deze als een tragedie
vormgageven roman : hiJ' le geen moraal op, maar tracht zonder veroordelingen een ontmoeting to
bewerkstelligen met het hem wezenliJ'k vreemde : een waPenhandelaarster, `handelaar in de dood'.
Is Onze oom daarmee een `politieke roman' in de betekenis die Odile Heynders daar aan geeft
in het J'ongste nummer van TNTL? Literatuur voor HeYnders Politiek `als het een aPPel doet op de
ethische sub1'ectiviteitvan de lezer, wanneer die lezer aan het denken wordt gezet en zich niet afziJ'di g
kan houden' . 2008 : l7i ZiJ' sPreekt over recente romans van Nelleke Noordervliet M. Februari en
Charlotte Mutsaers en komt tot de conclusie dat het niet zozeer gaat om het ter sPrake brengen
van actuele onderwerPen maar dat `de lezer een task heeft biJ ' het actueel maken van litoratuur' .
ZiJ' gebruikt Susan Sontags begriP militant reader : een lezer die zich niet afziJ'dig houdt HeYnders
2008 : i7i , en stelt dat de recente romans inderdaad aanzetten tot ethische reflectie .
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Te weinig c ritici pikken die handschoen op. Zo richtte Arse Storm zich niet alleen biJ
" Grunbergs
roman maar ook biJ ' die van Nelleke Noordervhet op het stenele Proza, de irritanto vertele1r en
andere stih
' stische tok ortkommgen . Over de exphciet ethische strekklng
'
van de mhoud geen woor .
Met vergeliJ'kbare vormgerichte argumenten schuift hiJ' de op de actualiteit betrokken rom ans van M.
Februari en Desanne van Bre derode opzlJ .
Maar er is iets aan het veranderen in de literatuur, en de literatuurbeschouwers moeten mee
veranderen . Het wordt ti'd
J om weer oog to kriJ'gen voor de betekenis van een werk, en de Postmodern e
vriJ'bliJ'vendheid ten opzichte van inhoud los to laten . Het is zaak geen genoegn
e to nemen m et de
bescheidenheid waar William Marx voor pleft in ziJ'n geschiedenis over de ontwaarding van de
literatuur Het a scheid van de literatuur uit 2008 . Marx besluit met de constatering dat we alleen
nog over `het nets' kunnen schriJ'ven en dat dat `al iets' is . De minimalisten trachten op die manier
het contact met de werkeliJ'kheid to herstellen, constateert Marx . Deze `bescheidenheid' Preci es de
bescheidenheid waar Todorov togen Protesteert in ziJ'n Pamflet zou de literatuur kunnen redden .
Ik vermoed dat Arnon Grunberg het absoluut niet met Marx eens is . Of het nu een ges1asgde
roman is of niet Onze oom is in ieder geval een biJ'zonder onbescheiden en onminimalistische
Poging om het contact tussen literatuur, werkeliJ'kheid en lezer to herstellen via het verhaal . Een
verhaal dat een bizarre kruising is tussen J'ournalistiek en Dickensiaanse retoriek : omdat het ons er
aan de Karen wil biJ'trekken . Toch heeft de roman nergens een eenduidiga humanistische moraal daartoe ontbreekt iedere grond. Grunberg schriJ'ft vanuit de Positie die Gibson `Postmodern' noemt
`a condition in which we arrive at - and must work with and through - a more and more developed
awareness of moralities as myriad, groundless, incommensurable and indeterminable' . 1999 :14 In
die zin is Grunbergs nieuwste boek dus geen morele maar wel een ethische roman .
Het eniga wat overbliJ'ft als in Onze oom alle ofgoden ontmaskerd ziJ'n is de blik tussen onszelf en
de Ander . Hoe gewelddadig, geforceerd en vol onbegriP de gemeenschaP met de ander ook kan ziJ'n
- die relatie is alles wat we hebben en we moeten hem zo zuiver mogeliJ'k aangaan .
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Weigering of woekering

Enkele aspecten van het literaire en politieke engagement
van ¥aster (1977 - 2009)
seen vitse
0nla n 9 s is bekend 9eworden dat
¥a ster ophoudt to bestaan . Een
uit9elezen moment voor Sven Vitse
om in zijn
~ artikel een overzicht van de
ontstaans9eschiedenis van ¥aster to
9ven,
e
be9i nnendbJi'deheroPrichtin9 van
het tJi'dschri in 1977. Aandacht is er voor
de discussie over de avant-garde in de
be9inda9en van het blad • de verschillende
9edaantewisselin9en die ¥aster met
betrekkin9 tot literair en maatschaPpeliJ'k
engagement onder9in9 en Politiek
9een9a9eerde Iiteratuurtheoretische
stromin9en die in de eerste Jaar9an9en
van ¥aster aan bod kwamen . Ten slotte
belicht Vitse een zeer speci eke vorm
van 9een9a9eerde literatuur, waar
de redactie van ¥aster vans de J'aren
ne9enti9 aandacht aan besteedde
namelJi'k de literaire verwerkin9 van
oorlo9s- en kampervarin9en .
In een artikel in Parmentier hield Marc Kregting onlangs een pleidooi voor dissensus, voor afwijking
van de communis opinio en het voorgeschreven gezonde verstand . Kop van jut in zijn betoog is de
zichzelf als postideologisch presenterende consensuscultuur, die alle afwijkende geluiden absorbeert
in haar alles opslorpende midden. Deze consensus uit zich zowel op het politieke als op het artistieke/
literaire vlak. Op het politieke vlak domineert al een paar decennia de opvatting dat de liberale
democratie als definitieve overwinnaar uit de twintigste eeuw is gekomen . Behalve kortzichtig is die
opvatting volgens Kregting ook gevaarlijk, want onder de schijnbare consensus blijven onopgeloste
conflicten sudderen . Het `postideologische klimaat' is er dan ook mede de oorzaak van dat `het extreem
[ . . .] is heropgeleefd': tussen consensus en de uitbarsting van extremisme bestaat een merkwaardige
relatie . (Kregting 2008 : io4)

Het artistieke literaire pendant van de consensuscultuur, aldus Kre inga is de totale de a ~'time ~"n
van de avant-garde . Niet alleen de Politieke radicaliteit maar ook de vormeliJ'ke innovaties 'e met
het avant-gardisme gaPaard gaan, liken
hun versheiddatum al eniga tiJ'd to hebben overschreden .
J
Over het verlangen naar vormvernieuwing wordt al to meewarig gedaan, meent Kre ing, ` a 1sof
het biJ' de initiatie hoort een tiJ'dlang de nar uit to hangan, met niet meer dan wat exPerimenten zo
vaak routineus verweten wordt : dat ze louter truces
ziJ'n' . idem : loi Dat ziJ'n zeg
volgens Kre in
1
absoluut niet : de op afwiJ'king en vernieuwing gerichte dissensus biedt integendeel de nodiga zuurstof
aan een maatschaPpiJ' of cultuur die dreigt to verstikken onder de sto1p van het centrum, de grote
geliJ'kmaker . Maar voor een dergeliJ'ke redenering meent Kre ing weinig gehoor to vinden . Over
vernieuwingen en exPerimenten in de literatuur, zo schriJ'ft hiJ' ook in ziJ'n essaYbundel Laden en
Iossen doe J'e er vandaag maar beter het zwiJ'gen toe .
"Avant-gardisme" kon volgens die redenering al helemaal niets anders oPgep1akt kriJ'gen dan
het uitverkooPetiket op een consumP tieartikel . Alles was immers a1 gedaan, cut and paste uit
en of shoPPen biJ' het bestaande was het hoogst mogeliJ'ke iets nieuws zat er niet meer in .
Kre ing 2006 : 41
Niet toevallig verwiJ'st de ondertitel van Laden en Iossen `Confrontaties' > naar de bundel
Kon ontaties. Kritieken en kommentaren die J .F . Vogelaar in 1974 publiceerde. Kre ing beschouwt
zichzelf als een erfgenaam van Vogelaar en van het tiJ'dschrift ¥aster, waarvan die laatste sinds 1977
onafgebroken een gezichtsbePalende redacteur is geweest . Kre ing identificeert zich vooral met de
beginJ'aren van de tweede editie van ¥aster, eind J'aren 1970, begin J'aren 1980, toen het blad zich
Profileerde met `een combinatie van historische avant-garde met kwartiermakend Postmodernisme' .
Kre ing 2003 : 228 Wie zich vandaag literair wil engageren en daarbiJ' de valkuilen van een naief
en belegen realisme wil vermiJ'den, doet er goed aan de erfenis van ¥aster ter harte to nemen. Geen
enkel blad heeft zich in de laatste decennia immers zo toegewiJ'd gebogen over de mogeliJ'kheden van
engagement, experiment en avant-garde in een tiJ'dperk geregisseerd en gerepresenteerd door de
cultuurindustrie.
TerwiJ'1 ik dit artikel aan het schriJ'ven was, raakte bekend dat ¥aster ophoudt to bestaan . In 2009
verschiJ'nt het laatste nummer, waarmee dus na tweeendertigJ 'aar een einde komt aan de tweede editie
van dit tiJ'dschrift
. Het blad is voorte
gkomen uit de oPenheid van deJ'aren 1960 en het radicalisme en
J
de Plemiek
o
van de J'aren 1970, en groeide al snel uit tot een bolwerk van de vernieuwende literatuur .
Hoewel de belangstelling voor ¥aster nooit overweldigend is geweest, en de kritiek eroP sours sche rp,
bevatten de meer dan 120 nummers die sinds 1977 van het tiJ'dschrift ziJ'n verschenen een schatkamer
aan literair en theoretisch materiaal . ¥aster ondersteunde en inttoduceerde exPerimentele en
avontuurliJ'ke literatuur uit binnen- en buitenland, maar trachtte deze literatuur vooral in ziJ'n oudere
Jasrgngn
a eook to begeleiden met nieuwe theoretische benaderingn
e . Van het bliJ'vende engagement
van ¥aster wil ik in wat vol enkele facetten laten zien.
In dit artikel geef ik een beknoPt overzicht van de evolutie van ¥aster sinds de herPrichtin
o
g
van het b1ad in i977. Hierin belicht ik de wisse1ende gedaan tes die het literaire en maatscha pPeli'ke
J

i3

engagement van het tijdschrift heeft aangenomen . Dat dit overzicht enigszins schematisch blijft, is
dan ook onvermijdelijk. Ik bespreek eerst de discussie over de avant-garde die in de begindagen van
het blad werd gevoerd. Vervolgens were ik een blik op enkele belangrijke, doorgaans sterk politick
geengageerde, literatuurtheoretische stromingen die in de eerste jaargangen van ¥aster aan hod
kwamen. In de loop van de jaren 1980 maakt de confrontatielust geleidelijk plaats voor de zoektocht
naar een atopie - dat belicht ik in een derde paragraaf. Ten slotte ga ik in op de aandacht die de
redactie Binds de jaren i99o besteedt aan een heel specifieke worm van geengageerde literatuur :
literatuur over oorlog en het kamp.
Avant-garde!?
De nostalgic naar de kritische interventies van Vogelaar en van ¥aster vloeit voort uit het gevoel dat
er voor een serieus literair-ideologisch debat vandaag geen Plasts meer is . Zo ergert Marc ¥eugebrink
zich aan de vermeende `zekerheid dat er in het huidiga literaire klimaat van richtingenstriJ'd geen
sPrake meer kan ziJ'n' . ¥eugebrink 2002 : 64 Dat er geen richtingenstriJ'd meer is betekent dat er
geen serieus debat meer is over de mzet van literatuur, en al evenmm een debat met de literatuur als
inzet . Wat al helemaal liJ'kt to ontbreken, is de exPliciete koPPelfing van een literatuuroPvatting aan
een wereldbeeld en van experiment en vormvernieuwing aan een Progressief, links engagement .
Dat alles was wel nadrukkeliJ'k aanwezig in ¥aster, dat in 1977 na een onderbreking van veer J'aar
door een uitgebreide redactie oPnieuw werd oPgericht . Nochtans moest ook ¥aster in 1977 tegen
een sterke stroom in varen . In haar eerste editoriaal > `Wat wil ¥aster?', stelt de redactie `dat het
literaire klimaat in het Nederland van de zeventigerJjaren weinig bevorderliJ'k liJ'kt voor het schriJ'ven
en onderzoeken van nog niet aanvaarde, riskante vormen van literatuur' . ¥edactie 1977 : 6 Deze
diagnose wordt bevestigd door Hugo Brems in ziJ'n literatuurgeschiedenis AItt"d
J weer vo9els die
nesten be9innen 2006 : towel het engagement als het experiment zit beJ' de heroPrichting van ¥aster
een hectic in het slop . Over het geengageerde tiJjdschrift Kenterin9 schriJ'ft Brems biJ'voorbeeld :
`Het wat moedeloze einde van het blad in 1977 kan als een sYmbolisch moment gezien worden voor
het einde van de geengageerde literatuur in Nederland en voor de margfinale rol die ziJ' daar heeft
gesPeeld .' Brems 2006 : 276 In ziJ'n dwarsdoorsnede van hetJ'aar 1975 lezen we : `Het exPerimentele
Proza was er in Nederland op ziJ'n retour .' idem : 364)
Geen gunstige tiJ'd dus voor politick geengageerd experiment, voor avant-garde en dat wisten
de redacteurs van ¥aster maar al to goed . In het eerste nummer maakt redacteur Pieter de MeiJ'er,,
hoogleraar Italiaanse letterkunde, de balans op van de vernieuwende Italiaanse Poezie . De conclusie
is duideliJ'k: van het grote vertrouwen waarmee de avant-gardistische dichters - de `Novissimi' - aan
het begin van de Jjaren 1960 de Poezie en de kaPitalistische maatschaPPeJ' to liJ'f i'ngen, bliJjft medio
J' aren 1970 in de Italiaanse Poezie niet meer zo heel veel over . Marxistisch geinsPireerde letterkundegen
buigen zich over de Italiaanse avant-garde, maar groePsvorming rond een avant-gardistisch
Programma is er niet meer .
erend voor de evolutie is volgens De MeiJ'er een bloemlezing uit
i975waaren de Poetische interventies niet meer gaPresenteerd worden `als een rechtstreeks aanval
op het sYsteem, maar alleen nog maar als broze bolwer 'es van waaruit wellicht wat vluchtwegen
naar de toekomst kunnen worden oPengehouden'. De MeiJ'er i977 :137 Hoewel De MeiJ'er nergens

verwiJ"st naar de Nederlandse situatie is de verleiding groot om ziJ'n artikel a1s een indirecte uitm g
van bescheidenheid to lezen .
Toch bliJ'ft de houding van ¥aster togenover de avant-garde dubbelzinnig . Het `gesPrek over
nederlands Proza en avantgarde' in ¥aster 2 leidt tot de conclusie verwoord door Vogelaar, dat het
b9rip avant-garde niet meer bruikbaar is . Dat heeft te maken met de manier waarP het gebrui kt
begrip
wordt nameliJ'k om een afwiJ'king aan to duiden ten oPzichte van een op consensus
eb gaseerde norm
of om to verwiJ'zen naar `de reaktie van lezers op afwiJ'kende teksten' . ogelaar et . al. 1977 :1o De
term avant-garde liJ'kt veeleer to worden ingezet om afwiJ'kende vormen to isoleren dan om ze op een
Positieve manier to beschriJ'ven . Bovendien is volgens Vogelaar het begriP avant-garde verwaterd tot
een louter intern artistieke laboratoriumfunctie waarbiJ' de radicale kunst- en maatschappiJ'kritiek is
`afgezwakt tot vernieuwing en verbetering' .idem : 11
De radicale ambities van de historische avant-garde bliJ'ven nochtans doorklinken in het gesPrek
al is het dan vooral in ne9ativo, in de vorm van een klacht dat een en ander ontbreekt . Er is geen
avant-gardistische groePsvorming geweest in Nederland, er is geen PartiJ'diga essan'stiek die de
exPerimentele teksten kadert in een kritiek op kunst, maatschaPPiJ ' en onderwiJ's, en de avant-garde
slag er nauweliJ'ks in to ontsnaPPen aan ziJ'n Positie van `isoleerbare uitzondering' .idem : 15)
Ondanks de verontwaardigde striJ'dvaardigheid van mensen als Vogelaar en Verdaasdonk liJ'kt er van
militant oPtimisme weinig sPrake .
TerwiJ'1 in ¥aster 2 `ander Proza' nog als een alternatief op de term avant-garde kon gelden
bleek na de Publicatie van Polets bloemlezing Ander proza 1 978 ook deze term niet meer door de
beugel to kunnen . Nochtans was in het tweede en derde nummer van ¥aster een uitgebreide versie
verschenen van een deel van Polets inleiding biJ' die bloemlezing . De kritiek die Polet in ¥aster na
de Publicatie van Ander Proza to verduren kreeg, wiJ'st op het grote belang dat aan de bloemlezin g
werd gehecht en op de nog grotere teleurstelling toen in de ogen van de betrokkenen deze bundel
de stigmatisering enkel leek to hebben versterkt .
H .C . ten Berga haalde in 1978 vernietigend uit naar de inleidingvan Polet : die zou slecht geschreven
ziJ'n, de togenstanders nodeloos Provoceren en niet inleiden op de gebloemleesde auteurs . Precies
omdat hiJ' het belang van het verzamelde tekstmateriaal zo hoog inschatte beschouwde hiJ' Ander
Proza als een ultieme gemiste kans voor de exPerimenterende auteurs . `Het kontroversiele karakter
van zijn betoog vraa om formuleringen waar geen sPeld tossen to kriJ'gna moet ziJ'n . Lezers en
vooral glezenen
hebben daar recht op' . (Ten Berge 1978 . 155 Dat vooral sPreekt boekdelen : het
a
is biJna alsof Polet PersoonliJ'k verantwoordeliJ'k werd gehouden voor de Penibele Positie
'
van het
experimentele proza .
In hetzelfde nummer van ¥aster schoot 'lle 0fferm ans - die later tot de redactie zou toetreden
- dan weer met scherP op de inhoud van Polets inleiding . D a ruggengraat van die inleiding, het
onderscheid tussen het absolute Proza en het totale Proz a achtte 0ffermans zowel `theoretisch
0nhoudbaar' als `Praktisch . .] ondeugdeliJ'k' . Offermans 1978 : 47 Bo vendien verveeet hiJ" Polet
to steunen op een naieve weersPiegelfin heorie . De oPeng ebroken monto gavorm van het totale
a
van de versP hntorde, h aterogene
P roza beschouwde Polet nameh kJ a1s een realistische weergve
werkeliJ'kheid Dit reahsmebegriP neemt weliswaar ofstand van het orthodoxe marxistische
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realismebe gP
rl - vofens
g Lukacs toont de realistische roman de samenhan9 in de werkeliJ'kheid maar het bliJ'ft een oPvatting van Proza als afbeelding .
Offermans hield in ziJ'n essay een Pleidooi tgen
e
direct engagement, tegen een directe weergave
in verhalen of gemonteerde documenten van de sociale werkeliJ'kheid, togen Pseudofilosofische
en Pseudosociolgische
o
commentaren op de werkeliJ'kheid en voor een veeleer immanente
taalkritiek. Echt kritische literatuur begint biJ' de weigering om overgeleverde en door macht en
commercialisering gecorrumPeerde taalvormen over to nemen : om het biJ'zondere van de ervarin g
en van het maatschaPPeliJ'k geweld uit to drukken, kan de auteur niet steunen op het algemene
van de voorgevormde en oPgelegde taal, zelfs als dat betekent dat hiJ' door deze weigering met
verstomming geslagen wordt .
Het is veelzeggend dat August-Hans den Boef in ¥aster io de oPvattingen van Offermans
eerde als een uiting van Pessimisme en sterker nog, van `dePolitisering van de intellektuelen en
demobilisatie van de massa' . Den Boef 1979 : 151) Kortom : contrarevolutionair en onbruikbaar voor
de linkse zaak ondanks het feit dat Offermans ziJ'n Poetica baseerde op een marxistische kritiek o P
de kaPitalistische arbeidsverdeling .
Literatuurtheorie en ideolo 'ekritiek
Uit de discussies die in het blad gevoerd werden over avant-garde en `ander Proza' bliJ'kt dat ¥aster
niet zomaar kan worden ofgedaan als een `avantgardistische guerillagroeP', zoals Ton Anbeek de krin g
rond het tiJ'dschrift enigszins smalend aanduidt . Anbeek 1990 : 234 ZiJ'n linkse neomarxistische
imago had het blad vooral to danken aan de rePutatie die redacteur J.F. Vogelaar en medewerker
LidY van Marissing in de eerste helft van de J'aren 1970 hadden oPgebouwd . Van Marissing Plaatste
haar exPerimentele montagaProza exPliciet in de context van de arbeidersbeweging, en Vogelaar viel
op door ziJ'n neomarxistisch geinsPireerde kritische interventies en ziJ'n Pogingen om de traditie van
materialistische literatuurtheorie in Nederland to introduceren daar was hiJ ' al in de eerste editie van
¥aster mee begonnen .
Die activiteiten, gecombineerd met een Nederlandse literaire kritiek waarvoor de materialistische
traditie een nacht is waarin alle katten griJ's ziJ'n, en waarvoor geengageerd montagaProza meteen ook
Proza voor arbeiders moet ziJ'n, zorgde ervoor dat mensen als Gerrit KomriJ ' en Jeroen Brouwers de
¥astergroeP konden afschilderen als een stelletJ'e wereldvreemde en doctrinaire salonrevolutionairen .
Zo schreef KomriJ' in een sPottende reactie op een stuk van Anthony Mertens in ¥aster 9 dat volgens
`de deftiga schriJ'vers van ¥aster . . . , de revolutie eenmaal is gekomen de arbeiders en de studenten
alleen nog zullen griJ'Pen, met ware honger, naar obJ'ektivistiese literatuur' . KomriJ' 1980 : 53
Wie de eerste tien J'aargangen van ¥aster bekiJ'kt zal nochtans constateren dat ook de theoretisch e
en ideologiekritische focus verschoven is . Waar Vogelaar in de eerste helft van deJ'aren 1970 nog vooral
het neomarxisme uit de J'aren 1930 en 1940 Brecht en de Frankfurter Schule wilde introduceren
schonk ¥aster vanaf 1977 vooral aandacht aan recentere ontwikkelingen : de ideologiekritiek van
Louis Althusser en ziJ'n
J 1eerlin gen MachereY en Balibar, de semiotiek van Umberto Eco en Julia
Krito
s va> de filosofia van Michel Foucault en de doorbrack van het Poststructuralisme biJ ' ¥oland
Bahes
rt . Met a nde re woorden ¥aster in Nederland toonaangevende theoretische tendensen vooral

Franse uit de Periode i965-i975 . Hiermee begof het zich op het comPlexe scharnirP
e unt tussen
marxisme avant-garde en wat later poststructuralisme postmodernisme zou gaan heten .
Het marxistisch geinsPireerde engagement bliJ'kt het duideliJ'kst uit het artikel van Balibar
en Macherey, `Literaire effekten van het onderwiJ's', opganomen in een themanummar over
literatuuronderwiJ's¥aster 7 . In hun inleiding biJ' deze tekst schetsen Anthony Mertens en J .F .
Vogelaar het ideologiebegriP van de Franse marxistische filos0of A1thusser . Die ziet ideologie niet
zozeer als een immateriele bewustziJ'nsvorm
et `valse bawustziJ'n' a la Marx en Engels maar
vooral als een houding togenover de werkeliJ'kheid die belichaamd en gereProduceerd wordt in
maatschaPPeliJ'ke institutes `ideologische aPParaten' zoa1s het onderwiJ's an de literatuur .
De ideologische houding biJ' uitstek is die van de herkenning e n de verzoesing . Het ideologische
subject herkent zich in het aPPel van de maatschaPPiJ' om ziJ'n P1aats in te nemen in het geheel .
Het literaire werk creeert biJ' de lezer een imaginair bee1d van de werke1iJ'kheid waari n conflicten
verzoend ziJ'n, en dat deze lezer kan herkennen als een zinvol geheel waarin hiJ ' zich thuis voelt . De
togenstellingen die in de literatuur schiJ'nbaar verzoend worden, aldus Balibar en MachereY, ziJ'n in
de eerste Plaats linguistische togenstellingen tussen varianten van eenzelfde taal, die corresPonderen
met sociale togenstellingen. '[Die literatuur "begint" volgens ons met de imaginaire oPlossing van
onverzoenliJ'ke ideologiese togenstellingen' . Balibar & MachereY 1978 : 136)
Het literatuuronderwiJ's bevestigt en reProduceert deze sociaal-linguistische togenstelling die in
de literatuur haar imaginaire en illusoire verzoening vindt . `Literatuur is dus dialekties, togeliJ'k
materieel Produkt en materiele voorwaarde van de linguistiese scheiding in het schoolsYsteem' .
idem :l34 De ideologiekritische lezer is dan ook vooral geinteresseerd in literaire werken waarin de
imaginaire verzoening haar grenzen bereikt werken die haar als illusoir ontmaskeren.
De revolutionaire en ideologiekritische imPulsen kwamen echter lang niet uitsluitend uit deze
nog relatief traditionele marxistische hoek. Ook een in Principe ideologisch neutrale discipline als
de semiotiek de leer van tekens en tekensYstemen, werd in de J'aren 1960 bevolkt door Politiek
geengageerde wetenschaPPers . Julia Kristeva inJ'ecteerde een scheut revolutionair gekleurde
psychoanalyse in de semiotiek . Het sPrekende subject is een verdeeld subject, dat van ziJ'n onbewuste
driJ'fveren en van ziJ'n lichaam is gescheiden door een taal die op orde en coherente betekenistoekennin g
is gericht .
EigenliJ'k zit do taal op de grevs tussen beide niveaus, en volgens Kristeva moet de semiotiek zich
dan ook focussen oop momenten waaroP deze verdeling doorbroken wordt en het ontreglende
e
libido
de taa1 doet onisP oren . Dat gebeurt biJ'voorbeeld in de P
taal : daarin kriJ he t subject de
kans `er g
genotantobelvndeco t verniuwen zelfsinevartobren ' . Kristeva 1978 : 57
g
Beide theoretische richtingen, towel de ideologische kritiak op het onderwiJs en de literatuur, als de
subversieve PsYchoanal ische semiotiek, hebben duideliJ'ke spores nagelates m het Prozawerk dat
Vogelaar in deze Periode schreef, Alle vlees (1980) .
In 1981, in ¥aster 17, Publiceerde de redactie vertalingen van enkele beroemde artikelen van
de Franse literatuurwetenschaPPer ¥oland Barflies, waaronder 'Van werk naar tekst (1971) en
`De dood van de auteur' 1968 Beide teksten behoren tot de canon van de Poststructur istische
literatuurtheorie . Het Poststructurahsme beschouwt de tekst als een uitzaailng van b etekenis een

open netwerk van tekens dat een onopho udeli'k
~ surplus aan betekenis genereert . Dat surplus kan
niet worden gvat
e
door een betekende : de betekenis van de tekst bestaat niet noch de auteur noch de
criti cus hebben eniga autoriteit over de betekenisProducerende `textuur' van talen en inter teksten .
Barthes oefende wellicht ook vanwega ziJ'n niet-doctrinaire Politieke engagement een grote invloed
uitoefende op ¥aster. ZiJ'n werk ademt de revolutionaire sfeer van mei `68 . Barthes noemt de
door hem gaProPageerde tekstbenadering `een aktiviteit die werkeliJ'k revolutionair is omdat ze
weigert de betekenis vast to leggen' . Barthes 1981 : 43 ZiJ'n ideeen over de `schriJ'fbare' tekst die
de lezer uitnodigt om de tekst uit to voeren en zo Producent to worden, Passen ook perfect in de
neomarxistische ambities van biJ'voorbeeld Benjamin) om van de Passieve consument een actieve
Producent to maken .
Bovendien bevindt het werk van Barthes zich op hetzelfde scharnierPunt als de Poetica van
¥aster . Aan de ene kant staat een veeleer negatief geformuleerd verlangen naar een niet-besmette
taal die vriJ ' is van de corruPtie door de burgerliJ'ke cultuur . Aan de andere kant staat een veeleer
Positief en oPtimistisch Pleidooi voor een ontregelend sPel met uitzaaiing, meerstemmigheid en
intertekstualiteit . Eenvoudig gezegd : in het werk van Barthes konden de mensen van ¥aster zowel
een Poetica van de weigering als een Poetica van de woekering vinden . Waar Offermans in 1978 nno g
vooral de weigering en de verstomming beklemtoonde, trekt Vogelaar in 1981, in `Vraag & antwoord'
voluit de kaart van de woekering, de intertekstualiteit en de Pof onie .
OntsnaPpingsroutes
GeleideliJ'k liJ'kt in de loop van de J'aren 1980 het literair-ideologische engagement van ¥aster to
evolueren of in elk geval de strategieen die gebruikt worden om dit engagement vorm to geven . In
1979 hadden de aanval van Anthony Mertens op het subJ'ectivistische Proza en de Polemiek in De
¥evisor over `de task van de schriJ'ver' nog behoorliJ'k wat stof doen oPwaaien . Maar enkele J'aren
later is dat stof gaan liggen . Het tiJ'dPerk van de confrontatie, van de ideologisch gemotiveerde
literaire Polemiek liJ'kt voorbiJ' to ziJ'n . Hans TentiJ'e tracht in 1984, in ¥aster 32, nog wel de geest
van de Polemische J'aren i977-1980 levend to houden, maar met ziJ'n stuk `Met een bek vol blaf komt
hiJ' niet verder dan een slecht beargumenteerde scheldPartiJ' . TentiJ'e hakt gretig in op critici als Ell y
de Waard en ¥ob Schouten die vroliJ'k Proclameren dat het literaire experiment dood en begraven
is. In togenstelling tot voorgangers als Offermans, Vogelaar en Mertens slag hiJ' er echter niet in
het belang van Precies die axPerimentele literatuur en de ideologische inzet van de kritiek op de
subJ'ectivistische stroming duideliJ'k to maken .
De strategie verandert omdat ook de diagnose van de situatie verandert . ¥aster laat ais geen
enkel ander tiJ'dschrift zien hoe de laatste resten van een avant-gardistische aanvalslust P1aatsmaken
voor de verdediging van een atoPie een vriJ'Plaats in de context van een dominants massacultuur .
Zeer betekenisvol in dat oPzicht is de balans die de redactie oPmaakt na tien J'aar ¥aster: hoewe1
het tiJ'dschrift nog steeds een avant-gardistisch imago meesleePt, functioneert het de facto als een
bolwerk dat een internationals literaire traditie verdedi tegen de slechts schiJ'nbare nieuwigheden
van een ahistorische cultuurindustrie . Het was de redactie veeleer to doen `om het Presenteren
van een rt ditie
a
een noodzake1iJ"ke aanvulling op de nationals traditie dan om een v oortdurend

bombardement van nieuwigheden' . ¥edactie 1986 : io Vandaar ook de enig szins very assnde
e
verschiJ'ning van cultuurPessimist George
Steiner in de kolommen van het `ovant-andistische'
¥aster. Geen groter schrikbeeld voor een culturele vriJ'Plaais als ¥aster dan de cu1tuur1 oosheid
waarvoor Steiner waarschuwt.
In ¥aster 2 en ¥aster 3 kon Polet nog Pleiten voor een togenstroming, c ontraProza tegen de
`burgerliJ'ke' roman . Die togenPositie werd al gauw een blok aan het been, want als de togenstromin g
de norm niet serieus west to bedreigen, kan ziJ' gemakkeliJ'k worden geneutraliseerd en gisoleer
a d
als onschadeliJ'ke afwiJ'king, die bovendien de tolerantie van de norm liJ'kt to illustreren . Dat maskt
Vogelaar erg duideliJ'k in 1981, in ¥aster 19. SPreken over `ander proza' en over de `tegenstellin g
avantgarde-traditionele literatuur' verzwakt de Positie van de exPerimenterende literatuur : `Het
bevestigt de behandeling van ongebruikeliJ'ke lees- en schriJ'fvormen a1s a iJ"kt'n9en. Het betekent
in feite een vriJ'williga aanvaarding van het oPgelegde isolement .' ogelaar 1981 : 80
Was de toon in 1981 al niet meer offensief, dan is de toon in 1989, in een artikel van Vogelaar in
het Kitsch-nummer van ¥aster, al biJ'na defensief. Vogelaar stelt zich to weer togen de `kPo's
a
van
de cultuurvernietiging' Vogelaar 1989 :159 , die als zetbazen van de cultuurindustrie baPalen wat
als de smack van het Publiek geldt . Deze kaPo's hanteren het discours dat ooit dat van de linkerziJ'de
was : onder het mom van een `democratic van de smack' trekken ze van leer tegen een vermeende
`culturele elite' die het yolk haar smack wil oPleggen . Tot grote ergernis van Vogelaar, die zich in de
hock van `culturele elite' gedrumd west . `Wat de smack betreft worden massa's in cultuur gabracht en
bespeeld door de amusements- en bewustziJ'nsindustrie . . . . Als ergens zelfvoldane grenswachters
to vinden ziJ'n, dan wel daar' . idem : 157-8 Het gcat niet langer om een aanval van de avant-garde
op de burgerliJ'ke cultuur, maar om een aanval van de cultuurindustrie op de restanten van een `hoge
cultuur' die nu smalend als culturele elite wordt aangeduid . `Wat sommigen de culturele elite noemen
is allang een to verwaarlozen culturele minderheid geworden' idem :162 , aldus Vogelaar. Het liJ'kt
deze minderheid to ziJ'n die ¥aster in bescherming wil nemen .
Dat doet de redactie in de loop van de J'aren 1980 onder meer, zoals ze in ¥aster 4 o zelf asngeeft
door een internationals traditie van avontuurliJ'ke literatuur to behandelen in themanummers . In
enkele gevallen introduceert ¥aster auteurs die nooit eerder in het Nederlands ziJ'n vertasld zoais
de Duiise auteur Alexander Kluge . Door de toenemende gerictitheid van ¥aster op
o het buttenlan d
verandert ook de Positie van het tiJ'dschrift in Nederland : hetg ast steeds minder de confrontatia asn
met de Ne derla ndse literatuur. Bovendien verschui ft de aanda ht
c van titer atuur als confrontatia nasr
literatuur als avontuur, verkenning, onderzoek en vluch tweg.
Dat de Plitieke
o
imPlicaties van deze avontuurliJ'ke litoratuur ni et veronachtzaamd worden, bhJkt
biJ'voorbeeld uit ¥aster 34, gewiJ'd aan de ArgentiJ'n Julio Cortazarde auteur van de ook m de lage
landen legndarisch
a
geworden roman ¥ay ueia. Een ht'nkeIs peI, waarin de 1 ezer kriskras van het
ens hoofdstuk naar het andere kan `hinkelen' .
'lle Offermans Plaats Cortazar m de trad itie
'
van
modernistische auteurs die de raadse1achtig heid van de warkehJ kheid trach ten to bevriJdon van de
stolp van een instrumenteel rationolisme en een verarmende taa1 die de din gen het zvviJgen op1e
Hoewel het werk van Corta'zar v eeleer sPeels ontrege1end dan axPhciet geengagee rd hJkt hebben
sPel en experiment 'politick imPlicaties : ze gven
e
een Praktisch antwoord op
o de vraa g hoe een eigen

xg

leven to ontwe rp en m een were1d die dat in toenemende mate onmogJ
eli'k maakt'. Offermans 1985 :
59 In een stuk essaYlstisch P ro za m ¥aster 34 om schriJ'ft Corta'zar ziJ'n romans en verhalen als
`oP eningna naar de verwondering, o verhalingen tot een verPlaatsing van waaruit het gewone niet
lan ger g
erustste11end is' . Corta' zar 1985 : 66 Literatuur als ontsnaPPingsroute en als middel om
onvermoede tom lexiteiton
to exPloreren- in meer of minder exPliciet Politieke termen geformuleerd
P
bliJ'ft dat het engagement van ¥aster .
Dat bliJ'kt ook uit ¥aster 41, dat gewiJ'd is aan denkbeeldiga reizen . Een van die reizen is het
verhaal `Gadit of Ken u zelve' van Arno Schmidt door Polet ook wel de Duitse Joyce genoemd. In dat
vroega verbaal geeft Schmidt het woord aan een Griekse meetkundiga uit de periode van Alexander ,
die al J'aren in een Noord-Afrikaanse gevangenis zit to verkommeren . Om zich staande to houden
verzint hiJ' ziJ'n eigen ontsnaPPingsPoging . Het verhaal toont enerziJ'ds de overlevingskracht van de
verbeelding maar anderziJ'ds ook de machteloosheid togenover concrete wereldliJ'ke overheersing.
In ziJ'n inleiding wiJ'st Vogelaar op die combinatie van verzet en defaitisme . `Tot de "methode om to
ontkomen" behoort het denken', maar togeliJ'kertiJ'd weet de verteller `hoe weinig illusies het intellect
zich ten aanzien van de feiteliJ'ke overmacht mag maken' . ogelaar 1988 : i25-6 Men kan zich
afvragen of ¥aster niet Preties dat was : een methode om to ontkomen aan een feiteliJ'ke overmacht
- op papier .
Het kamP en de oorlo g
In 1992 neemt het engagement van ¥aster een andere wending . ¥aster 57 is volledig gewiJ'd aan de
letterkundiga Sam Dresden, naar aanleiding van de Publicatie van diens boek over kamPliteratuur .
Het belang van Dresdens bi'draga
J
> aldus de redactie is dat hi'J als een van de eersten de beschriJ'vin g
van de kamPervaring als een literair Probleem beschouwt en zich niet neerle biJ' het taboe om de
kamPliteratuur ook als literatuur to lezen in Plaats van louter als document . In een gesPrek met de
redactie ze hiJ' hierover : `Dat is me kwaliJ'k genomen omdat in Principe de literaire benadering voor
veel lezers van dit snort boeken Problematisch is . Ze vinden dat de literatuur nets to maken heeft
met deze taken nets to maken kan hebben, dat het een ontheiliging is .' Dresden 1992 : 61 Dat is in
g rote
rote linen de stelling die ook Jacq Vogelaar later zou verdedigen in ziJ'n omvangriJ'ke studie Over
kampliteratuur (2006) .

Onder imPuls van Vogelaar kwam ¥aster nog geregeld terng op de literaire verwerking van towel
de Stalinistische als de nazistische werk- en vernietigingskamPen . Het is moeiliJ'k to bePalen waaruit
het engagement hier Preties bestaat. Het sPreekt voor zich dat de studie van de kamPliteratuur
een radicaal verzet inhoudt tegen de maatschaPPiJ'vormen waarin de kamPen konden ontstaan en
gediJ'en . Maar echt onderscheidend is dat engagement niet - niemand zal het togensPreken . Wie
kritiek geeft op het totalitarisme komt bovendien in het vaarwater van degenen die al sinds de J'aren
1970 het linkse gadachtegoed van de J'aren 190
6 bestriJ'den . Welk engagement drift ¥aster om asn
de kamPliteratuur zoveel aandacht to schenken?
In het eerste nummer van ¥aster Publiceerde Vogelaar een fragment uit ziJ'n grote montageboek
¥asdsets van het rund, waann o nder invloed van Michel Foucault de oPsluiting als het Paradigma
van onze maatschPPiJ'
a
nasr voren komt. De `oPsluiting in de arbeid' wordt in een adem gen oemd
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met de modernistische woonblokken van Le Corbusier en met `het militair sisteem' . ogelaar 1977:
106-7 Sterker flog : `De architekt van Le C . is een KaPo .' idem : io8 Een dergeliJ'ke vergeliJ'king van
twee verschillende grootheden - de maatschaPPiJ' en het kamP - is viJ'ftien J'aar later ondenkbaar
geworden.
0P een erg voorzichtiga manier maakte Vogelaar die vergeliJ'king nog wel in de inleiding van
¥aster 31, `UtoPie tegen utoPie' . Het uitgangsPunt van dat nummer is dat utoPische maatschaPPiJ'- en
toekomstbeelden vaak door en door totalitair ziJ'n : de Zonnestad van CamPanella biJ'voorbeeld is een
nachtmerrie voor iedereen die nog een grein 'e vriJ'heidsliefde heeft bewaard . In dat oPzicht vormen
zowel `het Derde ¥iJ'k' als `de stalinistische SovJ'etstaat' de ultiome conseqentie
van het utoPische
u
denken. Vervolgens brengt Vogelaar de g evaarliJ'k totalitaire utoisten
in verband met de architecten
P
van de contemPoraine kaPitalistische maatschaPPiJ' .
Er bestaat een merkwaardige verwantschaP tussen degenen die de mond vol hebben over
nieuwe m hen en waarden over de nieuwe mens of zelfs een nieuw ras en vragen om een
ekonomies wereldPlan en de technokraten die met een zuinig mondJ'e het maatschaPPeliJ'k
leven op mast trimmen naar het no-nonsense-model maar tevens aandringen op een nieuwe
moraal. Vogelaar 1984 :
Deze oPmerking past in een bredere diagnose : de ideologische Posities en etiketten ziJ'n aan het
schuiven geraakt - wat betekent het nog om links of rechts to ziJ'n? - en de conservatieven uit
het Progressieve verleden staan vandaag in de voorhoede van het kaPitalisme . ZiJ' ziJ'n de facto de
`utopisten' van vandaag geworden. De utoPische methode die Vogelaar voorstaat imPliceert dan ook
een breuk met het zo besmette utoPische denken . In de Plaats van de utoPie komt de atoPie, `een
vriJP' laats waar men vriJ' is van fixerende noemers van beroeP, geslacht milieu enzovoort' . idem :13)
Zoals Offermans oPmerkt, is het domein waarin deze atoPie wordt nagestreefd in de eerste Plaats de
literatuur : als verzet tegen de uniformering en reglementering in het hier en nu Proberen de grote
modernistische auteurs in hun schriJ'fwiJ'ze `alle baPerkingen, vooral die van de 9ebondenheid asn
dat hier en nu, to doorbreken' . Offermans 1982 : 64)
De inzet van de kamPliteratuur is hieraan verwant . De gebondenheid asn het hier en nu is nerg ens
zD groot als in het kamP, en dat geldt ook voor de taal . In het komP wordt de toa1 verminkt tot een
onmachtige kamPtaal, terwiJ'1 buiten het kamP het b iJ'zondere van de ervarm g botst met de chce
h' s
en de kitsch van de voorgevormde taal . Het liJ'kt eroP dat de '
m
zet
de kamPliteratuur
van 1
vogens
Vo gelaar in de eerste Plasts een literaire inzet is, e n het engagement een 1iterair engagement . Over
Varlam SJ'alamov, een overlevende van de sovJ'etkamPn,
e schreef oVg1asr
e
' m ¥aster 88 :. `SJ'alamov
was zich bewust dat in ziJ'n verhalen de essentie van de literatuur op het sPel stond .
ogelaar 1999 :
5 De inzet van SJ'alamov was deze : hoe slagg J'e erin, ondanks de totale gebon denheid aan het hier
en nu in het kamP en in de kamPtas1, toch de ofstand to nemen die verei st is om het biJzondere van
de situatie to kunnen verwoorden? `Dat hiJ' erin slaggde eigen ervaringn
e t e obJectiveren er afstand
van to nemen en er iets van to maken een ooggetuigenverslag en een kunstwerk m ag met recht een
overwinning heten .' idem : 6

De aandacht voor de hteraite verwerki ng van o0rlgo s en kamPrvaringn
e
is
e vanaf de J'aren neg entila
een constant e in ¥aster. HierbiJ' staat steeds de vraag naar de literaire verwerking centraal : welke
middelen gebruikt de auteur om de Passieve, ondergane belevenis om to vormen tot een actieve
verwerkte ervaring? ¥aster 62 is gewiJ'd aan Danilo Ki,s een auteur uit het voormalige Joegoslavie
die ziJ'n ervaringen met towel nazisme als communisme uitwerkt in Proza dat balanceert op de grevs
tussen feit en fictie . Volgens Vogelaar beantwoordt het werk van Kis de vraag hoe een waanzinnige
werkeliJ'kheid, die al to snel `onzegbaar' wordt genoemd toch met literaire middelen kan worden
benaderd . Kis gebruikt daartoe veel documentair materiaal, geordend tot een verhaal door de
verbeelding . `Misschien is de verbeelding wel het vermogen biJ' uitstek om de werkeliJ'kheid to beleven
- haar niet Passief to ondergaan, als 9ebeuren, maar bewust to ervaren' . ogelaar 1993 : 145)
In 1996 stelt de redactie een nummer samen over oorlog, ¥aster 75, waarin naar de literaire
verwerking van de dageliJ'kse oorlogservaring gePeild wordt. Het belang van deze literatuur wordt
niet zozeer ofgemeten aan het belang van de verhaalde gebeurtenissen, maar vooral aan de ruimte die
ze biedt aan de verwerking van het biJ'zondere van de ervaring . BiJ' Alexander Kluge, aldus Offermans>
staat deze vraag op het sPel : `Wat kunnen wiJ', of liever : wat kunnen de door hem oPgevoerde figuren
als deelnemers of slachtoffers van die gebeurtenissen ervaren?' Offermans 1996 : 30) Ook Kluge
steunt op een uitgebreid documentair aPParaat, en hiJ' hanteert bewust een zo min mogeliJ'ke `literair'
ogende stiJ'1, in een Poging om de oorlog to tonen als een aanslag op het ervaringsvermogen van de
mens .
Het engagement neemt de vorm aan van een literair verzet tegen een situatie waarin het
ervaringsvermogen van de mens vernietigd wordt . `Onzegbaarheid' is daarbiJ' een zwaktebod van de
schriJ'ver - als die onzegbaarheid niet getoond, niet literair vormgageven wordt - en het pathos van een
verkitschte taal al evenzeer. Een van de meest indrukwekkende nummers van ¥aster is in dat oPzicht
`FlessenPost' ¥aster no) . In dat nummer ziJ'n teksten oPgenomen die geschreven ziJ'n in AuschwitzBirkenau door de Sonderkommando's teams van gevangenen die de massavernietiging moesten
uitvoeren . Zelfs in deze extreme situatie bleven de auteurs bewust omgaan met het vermogen van
de taal om ervaringen to verwerken, en om uberhauPt to ervaren . Zo bezien is de belangstelling voor
kamPliteratuur de uiterste copsequentie van een Poetica die als een verzet tegen de verstommende
cultuurindustrie is ontstaan.
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Vreemd bezoek

De koloniale representatie van de asielzoeker in twee
hedendaagse Nederlandse teksten
No Nieuwenhuis
Is het kolonialisme
in de
samenlevin 9
hedendaa9se
no9 altJ
i'd sPrin9levend? No
Nieuwenhuis stelt in zJi'n artikel
dat stereotype denkbeelden van
het Westerse Zel to9enover de
Ander niet enkel in het vroe9ere
kolonialisme
maar
in
ook
de
huidi9a
asielproblematiek
aanwezi9 zJi 'n. Aan de hand van
twee actuele literaire teksten
bespreekt hJi' deze koloniale blik die
vol9ens hem tot uitin9 komt in de
representatie van de asielzoeker .
Daarnaast 9aat Nieuwenhuis aan
de hand van enkele basisas ecten
uit Saids Orientalism uit9ebreid
in op het koloniale discours en de
mate waarin dat op de huidi9e
situatie van toePassin9 is.
Vluchteling = vreemdeling
Wat weten wiJ' nou eigenliJ'k van al die lui daar in de Hoorn van Mrika? De Somali's en de Masai
De Dinka's en de Noeba's en de Foer en de Nuer, en hoe ze maar helemaal heten mogen . Om
nog maar to zwiJ'gen van de rest van Afrika, het NabiJ'e Oosten, het nog wat Verdere en het Verre
Oosten . Matsier 2005 : 64-65)
Dit ze IND-ambtenaar Posthuma een personage uit de roman Het achtenveerti9ste uur van
Nicolaas Matsier . De uitsPrack toont aan hoe sterk de vluchteling voor zo'n ambtenaar een Ander
is iemand die hiJ' als vreemd beschouwt . Ook de gemakkeliJ'ke inwisselbaarheid van de begriPPen
`vreemdeling' en `vluchteling' in het dageliJ'ks taalgebruik geeft hier bliJ'k van . Wie asiel aanvraa
is nooit zomaar een bezoeker die om hulP vraa , maar altiJ'd ook een indringer die niet welkom is
totdat he tt recht
ziJ'n asnwezig heid in het land waar hiJ' naar toe is gevlucht bewezen is . Daarmee
is de asie1 kwest ie die sinds het midde n van de J'aren negentig voor zoveel West-EuroPese landen een
hot issue werd niet simPelwge een humanitair Probleem aangaande de universele zorg van mensen
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onder elkaar, maar tevens een situatie die het Westen opnieuw uitdaa de confrontatie aan to gaan
met de Ander en zich tot die Ander to verhouden . Dit maakt het PubliekeliJ'k inmiddels alweer biJ'na
vergeten kolonialisme opnieuw actueel .
Als ik hier de term `kolonialisme' gebruik, doel ik niet zozeer op de concrete PraktiJ'k van het
koloniseren maar veeleer op de denkhouding die daaraan ten grondslag lag en die de veelal
Oosterse Ander zag als een absolute togenPool van het Westerse Zelf . MiJ'n stelling is dat een
dergeliJ'ke denkhouding niet alleen in de voorbiJ'e koloniale Perioda, maar ook in de hedendaag se
asielProblematiek herkenbaar is . Ik zie deze koloniale blik met name terug in de rPresentatie
van
e
de asielzoeker in actuele teksten die over dit onderwerp gaan . Daarom bespreek ik in dit artikel
twee van zulke teksten Het achtenueerti9ste uur (2005) van Matsier, waaruit ik zo-even al citeerde
en StempeIda9 1999 van S se van der Zee . Beide ziJjn gagoten in een narratieve vorm wat
interessante invalshoeken biedt biJ'voorbeeld voor de rol van het vertelPrsectief
. Voorafgaand aan
e P
deze besPreking ga ik uitgebreid in op het koloniale discours en de mate waarin dat nog op de actuele
situatie lean en mag worden toegePast.
De stereotype Ander
Het boek Orientalism van Edward W . Said wordt over het algemeen gezien als het startpunt van het
postkolonialisme als wetenschappelijke studierichting . (C£ Williams en Chrisman 1994 5) In dit
standaardwerk, waarvan de eerste druk verscheen in 1978, onderzoekt Said hoe de Westerse studie
van de Orient een bepaalde manier van kijken naar en denken over dit deel van de wereld tot stand
bracht en hoe die blik het functioneren van het koloniale systeem ondersteunde . (Loomba 2005 : 42)
Hoewel Saids studie van verschillende kanten bekritiseerd is, geldt ze nog steeds als een geschikt
leader voor het (post)koloniale denken . Hier bespreek ik enkele basisaspecten van dit leader, om me
vervolgens of to vragen in hoeverre die aspecten to rijmen zijn met de hedendaagse asielkwestie.
Het hoofdkenmerk van het koloniale discours bestaat er volgens Said uit dat het verschil tussen
het Westerse Zelf en de niet-Westerse Ander wordt benadrukt, teneinde een machtssituatie to
constitueren waarin het Zelf boven de Ander staat . Zoals hij zegt : `European culture gained in strength
and identity by setting itself off against the Orient as a sort of surrogate and even underground self .'
(Said 1995 : 3) Een belangrijk middel voor het Westen om zo'n superieure positie to bereiken is de
stereotypering, wat erop neerkomt dat beelden en ideeen aangaande de Ander gereduceerd worden,
met als doel deze simpel en gemakkelijk hanteerbaar to maken. De Ander wordt teruggebracht
tot een eenduidige identiteit die vooral zijn Anders-zijn benadrukt en die bovendien statisch en
weinig veranderlijk is. (cf. Loomba 2005 55, 86) Een ander middel, dat hiermee samenhangt, is
de objectivering of verwetenschappelijking van de verschillen tussen Zelf en Ander . Binnen het
koloniale discours gebeurde dat vooral door de ontwikkeling van rassentheorieen . (Ibid., 57) Hiermee
stuiten we op een eerste probleem als het gaat om het verbinden van het koloniale discours aan de
asielkwestie . Bovengenoemde manier van wetenschap bedrijven - het bestuderen van het Vreemde
als jets objectief minderwaardigs - is volledig verdwenen uit de Westerse academische cultuur en
is dan ook moeilijk nog als een mogelijk middel tot de creatie van koloniale machtsverhoudingen to
zien . Dat geldt uiteraard ttiet voor de stereotypen die de wetenschap ooit mede creeerde . Daarom
kunnen asielteksten op dit punt nog wel binnen het koloniale leader gelezen worden.

Maar er ziJ'n meer manieren wasroP het koloniale discours en de asielkwestie aan elkaar gekoPPeld
ziJ'n . Allereerst valt er een causale relatie to leggen . Hoewel het onJ'uist zou ziJ'n om van een directe
oorzaak-gevolgreactie to sPreken, is het niet al to hYPothetisch om een verband to zien tussen de
dekolonisatie in de J'aren zestig van de twintigste eeuw en de vluchtelingen- en migratiestromen
die naar aanleiding hiervan op gang kwamen. De dekolonisatie zorgde vaak voor instabiliteit en de
conflicten die daaroP ontstonden, J'oegen de voormalig gekoloniseerden naar het Westen hun eerdere
kolonisator. In dat oPzicht is het Westen deels zelf de veroorzaker van het vluchtelingenProbleem .l
Cf. Malkki 1995 : 5o3 -5o4 Ten tweede wizen
J onderzoekers er ook op dat alhoewel het kolonialisme
in ziJ'n concrete vorm verleden tiJ'd is, er nog altiJ'd spores van de koloniale houding herkenbaar
ziJ'n in de huidige wereldPolitiek . Deze ziJ'n vooral to koPPelen aan het imPerialisme een term
die sterk verband houdt met kolonialisme maar daar niet mee samenvalt . ImPerialisme is een
Protes dat leidt tot controle en dominantie •~ kolonialisme is de daaruit volgende PraktiJ'k van het
koloniseren . Loomba 2005 : 12) Williams en Chrisman stellen dat het Postkoloniale tiJ'dPerk wellicht
is aangebroken, maar het PostimPeriale tiJ'dPerk zeker nog niet . (1994 : 4 Als voorbeeld noemen
ze de Amerikaanse houding ten oPzichte van het Midden-Oosten, zoals die bleek tiJ'dens de Eerste
Golfoorlog. Ibid ., 3 Inmiddels kunnen we daar de Tweede Golfoorlog aan toevoegen . Een derde
vergeliJ'kingsgrond vormt de Parallellie tussen de verhouding kolonisator-gekoloniseerde enerziJ'ds
en gastland-vluchteling anderziJ'ds . In beide gevallen is er sPrake van een machtsrelatie waardoor het
Zelf de Ander tot op zekere hoo e beheerst en controleert . In het geval van de culturele rePresentatie
van de asielProblematiek flu zien we hoe het ontvangende land altiJ'd Westers is en de vluchtelin g
niet zelden afkomstig uit een voormaliga kolonie . HierbiJ' is het Westerse gastland de instantie die
hulP biedt en de niet-Westerse vluchteling het slachtoffer, de hulPbehoevende . De imPlicatie van
dat laatste is dat hiJ' bliJ'kbaar niet voor zichzelf kan zorgen en daardoor in de machtsverhoudin g
ondergeschikt is .
Maar, en hiermee stuiten we meteen op een belangriJ'k togenargument, de vluchteling is zelf naar
het Westen toegekomen en vraa daar om hulP. Het initiatief li dus biJ' hem en niet, zoals ten tide
J
van de kolonisatie, biJ' het Westen . Dit aspect beschouw ik als cruciaal, omdat het de asielkwestie o P
meerdere manieren last verschillen van de koloniale situatie . Allereerst dus sociaalgeografisch : een
Westers gastland reageert niet op een zelf oPgezochte nieuwe omgeving, maar op Personen die naar
hem toegekomen ziJ'n. Daarnaast ook in humanitair oPzicht : de hulP die het Westerse gastland biedt
is to beschouwen als antwoord op een vraag, terwiJ'1 de gekoloniseerde landen er nooit om vroegen
gekoloniseerd to worden . Het oPvangen van asielzoekers wordt daarmee eerder een morele Plicht
dan een zelf toegekend recht ofgeleid van een morele suPerioriteit . Ten slotte leidt het zelfinitiatief
van de vluchteling ertoe dat hiJ' ook veel eerder en veel meer de mogeliJ'kheid heeft om ziJ'n eigen
stem to laten horen . Weliswaar wordt hiJ' gedwongen zich to voegen naar de culturele en J'uridische
structures van ziJ'n gastland maar zodra hiJ' daarmee bekend is kan hiJ ' zichzelf uiten en ziJ'n verhaal
laten horen. Het levende bewiJ's van deze mogeliJ'kheid is Kader Abdolah . 2
1. Deze stellingname moet uiteraard niet to absoluut genomen worden . De loop van de geschiedenis is altijd complex en veelvormig en van
aantoonbare causale verbanden is zelden sprake . Malkki ziet het einde van de koloniale periode samen met `the emergence of the Third
World, and contemporaneous transformations in dominant forms of nationalism in the wealthy states' als een relevante geschiedenis voor
het vluchtelingenprobleem . (1995 504)
2. Abdolah's debuut De adelaars (1993) is geschreven in de Nederlandse taal, maar gebruikt het taalregister van de vluchteling . Dat maakt
de verhalen in deze bundel tot een authentieke vluchtelmgenstem .
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0ndanks dit essentiele verschil meen ik het koloniale discours en de rePresentatie van de asielz oeker
toch met elkaar to kunnen vergeliJ'ken . DaarbiJ' zijn twee asPecten van belang, die beide ternggaan op
wat Said de PrinciPiele westersheid van het orientalisme genoemd heeft . Cf. Said 1995 : 6 Het eersto
is ruimteliJ'k en houdt in dat zowel het koloniale discours als het vluchtelingendebat in een Westerse
omgeving Plaatsvindt en zich daarbinnen verhoudt tot het niet-Westerse . UiteindeliJ'k sPreken we
over de vluchteling vanuit het Westen en als we zijn stem horen is dat ook in een Westerse context .
De bronnen die we aansPreken als we over de asielkwestie willen sPreken komen uit het Westen . Het
tweede aspect is hierarchisch van aard en bestaat emit dat alhoewe1 de vluchtelfingen zeif naar het
Westen toekomen dat Westen desondanks nog wel steeds de tou es in handan heeft, en met name
degene is die het culturele basiskader schePt : de niet-Westers vluchteling past zich aan het Westerse
culturele en J'uridische discours aan. Loomba schetst een vergeliJ'kbare benadering in het koloniale
sYsteem . 2005 : 88
Nu duideliJ'k is hoe het koloniale discours herkenbaar is in de asielkwestie, rest de yrasg op welke
manier J'e dat discours in een asieltekst zou kunnen herkennen . MiJ'ns inziens moeten we hiervoor
inzoomen op de stereo en . Deze ziJ'n immers een middel waarmee het Zelf de Ander Probeert to
beheersen en overheersen . zie boven Ik wil daarom in miJ'n analyse onderzoeken hoe asielzoekers
in de twee geselecteerde teksten gerePresenteerd worden, zowel op micro- als op macroniveau .
Maatstaf daarbiJ' is hoe sterk de karakterisering van de vluchtelingen die aan bod komen het AndersziJ'n benadmkt . In het biJ'zonder ga ik op zoek naar kenmerken die generaliserend werken of die de
asielzoeker een statische identiteit toekennen .
1k behandel allereerst Het achtenveerti9ste uur (2005) van Nicolaas Matsier . Deze roman
beschouwt de asielzoeker vanuit het oogPunt van het gastland, in het biJ'zonder vanuit de J'uridische
ontvangers : marechaussee, IND-ambtenaren en advocates . Het boek geeft daarmee een rePresentatie
van de denkbeelden van het Zelf togenover de Ander . Dit biedt een goede mogeliJ'kheid om stereo en
to ontdekken . Een ander element dat analyse van deze roman, maar ook van de tweede die ik zal
besPreken - StemPelda9 (1999) van S ze van der Zee - kan aantonen, is de basishouding die
feiteliJ'k voorafgaat aan het hoofdkenmerk van de benadrukking van het verschil . Dit is de gedachte
dat het Zeif degene is die de structuur van het denken bepaalt, waaraan de Ander zich dient aan to
Pssen
a
StemPelda9 is in dit geval interessant, omdat daar gefocaliseard wordt vanuit de vluchtelfing.
De vraag is in hoeverre de beelden van de vluchteling a n zijn mant'er vanP rates desondanks vertaald
ziJ"n naar het Westen - we hebben hier immers wel met een oorPronk
s
ehJk Westers boek van does.
Ook m de analyse van Het achtenveerti9ste uur zal aan deze kwesti a aandacht worden besteed hier
dan door to kiJ'ken in welke mate de Westerse ontvangers van de asielz oeker hem dwmgen zich aan
hun discours aan to Passes .
Een ANWB-paddestoel in Soedan
Het achtenveerrigste uur is zowel een dossier- als een estafetteroman . 3 Het eerste wil zeggen dat
er voor het boek veel research is gedaan en dat het boek dus ook veel informatie bevat . Het tweede
3 . Beide termen en hun definitie ontleen ik aan een werkcollege over deze roman van Matsier, dat onderdeel was van de mastercursus

`Asiel', die in 2007 door prof. dr. Geert Buelens werd verzorgd aan de Universiteit Utrecht. Het college over Matsier vond plaats op 15 mei
2007.

slaat eroP d at de roman voortdurend een nieuw personage aan het woord last over hetzelfde geval : de
asielzoeker Mohamad-Hassan Moesa en zijn dossier . Deze twee vallen grotendeels samen, a angezien
voor de meeste personages de asielzoeker J'uridisch niet meer is dan een dossier. Door de oPzet van
de roman wordt het dossier een estafettesto 'e dat telkens weer woodt doorgageven aan de volgende
ambtenaar in rJi' . Onder de bonte stoet van betrokkenen bevinden zich diverse IND-ambtenaren en
advocates met Piketdienst . Tezamen creeren ziJ' een breed geschakeerd beeld van de vluchteling in
kwestie . HiJ' komt zelf niet aan het woord en wordt dus volledig gerePresenteerd binnen het discours
van het Zelf, het gastland waarin hiJ' is terechtgekomen. Daarmee is de bovengenoemde basishoudin g
in elk geval aanwezig . Je kunt zelfs stellen dat de vertaling naar het Westerse Zelf in deze roman
gethematiseerd wordt als een Probleem . Dat betekent ook dat de vertaalkwestie hier niet zomaar als
een koloniale strate~'e ontmaskerd kan worden, omdat de roman dit aspect door ziJ'n oPzet nu J'uist
aan de orde stelt . Wel kunnen we hem nader concretiseren als element binnen de thematiek van de
roman .
De vertaalslag naar Westerse maatstaven vindt vooral Plaats biJ' de drie ambtenaren die betrokken
ziJ'n biJ' het oerste gehoor en de ambtenaar die het nader gehoor afneemt . 4 Het is de advocaat van de
uist die op hun werkwiJ'ze in dezen reflecteert . De volgende passage van Quist is
second opinion
in dit oPzicht veelzeggend :
Allemaal hun eigen sPecialisme, liJ'kt 't wel deze drie ambtenaren . Nummer een doet taal met
Moesa summer twee een bee 'e aardriJjkskunde en stewardessenkleding > summer drie rekenen >
wat dan vooral wil zeggen landmeetkunde .
Wie weet beseft ambtenaar drie het . Dat er daar geen ANWB-Paddestoelen staan . Dat dit geen
man is met een kilometervergoeding . En ook geen man met een stopwatch die zich voorbereidt
op een halve marathon . Matsier 2005 : 218
Hier stuiten we op een van de kernaspecten van het vertaalwerk van de IND-ambtenaren . Dit betreft
de basiskennis die de asielzoeker in de ogen van de ambtenaren dient to hebben en die volledig
gebaseerd is op het Westerse schoolsysteem . Neem aardrijkskunde . `Maar weet de man uit billing
echt niet waar billing ligt?' vraagt ambtenaar Blansjaar bij het eerste gehoor . (3i) Die vraag gaat er
vanuit dat het normaal is enig topografisch inzicht in je eigen land to hebben .s Op het gebied van de
rekenkunde geldt hetzelfde . De derde ambtenaar bij het eerste gehoor valt erg over het feit dat Moesa
de Soedanese meeteenheid fadan niet goed kan omschrijven, met als achterliggende gedachte dat het
logisch is dat de gemiddelde mens enigszins bekend is met maten en hun onderlinge verhoudingen .
(6o-6i) Deze vanzelfsprekendheid op het vlak van kwantificeerbare, exacte kennis van de wereld is to
koppelen aan het tweede gedeelte van de passage van Quist, waarin hij erop wijst dat meetbaarheid
3. Beide termen en hun definitie ontleen ik aan een werkcollege over deze roman van Matsier, dat onderdeel was van de mastercursus
`Asiel', die in 2007 door prof. dr. Geert Buelens wend verzorgd aan de Universiteit Utrecht . Het college over Matsier vond plaats op 15 mei
2007.
4 . Termen

als `Eerste gehoor' en `Nader gehoor' behoren tot het juridische jargon dat tijdens een asielprocedure gebruikt wordt

5. Dat dit niet zo vanzelfsprekend is, blijkt onder meer uit What Is the What van Dave Eggers. (2006 : iii)
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en de daarmee samenhangende controleerbaarheid zo
isch Welters ziJjn . Door woorden als
`ANWB-Paddestoel' en `kilometervergoeding' to gebruiken zet hiJ' de manier van denken van e IN'Dambtenaren exPliciet neer als Welters, Nederlands zelfs . Die controleerbaarheid is overigens ook een
aspect waar de ambtenaren los van de koPPelfing met meetbare kennis op terngkomen . Het g aat dan
biJ'voorbeeld om het feit dat het de asielzoeker valt aan te rekenen dat hiJ ' geen identitoitsPPieren
a
kan laten zien . Cf. 35, 115)
Een ander aspect van de verwestersing van de IND-ambtenaren wordt duideliJjk uit de volgende
passage van Quist :
Dat verhaal van die oom en die slaverniJ' - dat is allemaal niet wat ze biJj de IND nou eens een
overtuig end asielrelaas vinden. Ziehier een man van teen
g de dertig, dat is toch eigenliJ'k de
teneur van het hele verslag, die het dieP in ziJjn hart ook weer niet zo heel vreemd vindt dat z'n
oom hem na de flood van z'n vader onteigent en begint to slaan . (224)
Hier draait het om onbegrip aangaande Soedanese familierelaties . Inderdaad geeft ambtenaar
Posthuma van het nader gehoor daarvan sterk blijk als het gaat om de oom waardoor Musa zich heeft
laten slaan . (C£ 73) Dit blijkt alleen al uit een kleine vraag in gedachten als `[K]reeg u billenkoek?'
(87) De ambtenaar lijkt het vooral belachelijk to vinden dat een volwassen man zich laat slaan, en
zeker ook dat hij daarover, indien hij daar echt last van heeft, geen aanklacht indient . (C£ 73) Dat
getuigt van een Westerse kijk op zowel de machtsrelaties binnen families - die zijn hier over het
algemeen niet sterk, al helemaal niet als het volwassenen onder elkaar betreft - als op de manier
waarop je geacht wordt to reageren op onrecht dat je is aangedaan, namelijk door een officiele klacht
in to dienen bij de autoriteiten .
Naast deze fundamentele blijken van westersheid zit de aanpassing aan het Nederlandse discours
'm vooral in de kleine verwijzingen (`En toen was er koffie zeker', als gedachte nadat Moesa verteld
heeft dat hij onder doodsbedreiging wegvluchtte naar de buurman . (95)) en niet to vergeten in
het dossier zelf, dat we of en toe in mogen zien en dat het Westerse juridische systeem openlijk
verraadt. Dat hierop in de roman zelf gereflecteerd wordt, maakt dat we op grond van de Westerse
vooringenomenheid van de IND-ambtenaren niet mogen concluderen dat uit het boek als geheel
dezelfde gedachte spreekt . Wel representeert het bcek de IND in dit perspectief en toont het deze
organisatie all exclusief Welters-denkend .
Op het vlak van de stereotiepen is een analogie to trekken met het bovenstaande . Het zijn de
IND-ambtenaren die het sterkst de Westerse visie uitdragen en zij maken ook het meest veelwldig
gebruik van stereotyperingen. Ook hier biedt, buiten advocaat Quilt, niemand een duidelijk
tegenstandpunt. Ook Moesa's advocaat Isaye draagt het standpunt van het Zelf uit ten nadele van
de Ander . Hij spreekt over `dat shariah-land' all hij het over Soedan heeft, (i29) en op een uitleg
van de tolk aangaande de Islam roept hij in gedachten nit `Kuifje in Mekka' . (i4i) Dat zijn allemaal
uitspraken die de Ander generaliserend neerzetten . Ook bij de IND-ambtenaren vinden we tal van
voorbeelden van dergelijke typeringen, bijvoorbeeld wanneer de derde ambtenaar van het eerste
gehoor naar de gebruiken van Moesa's stam vraagt : `Het is toch een stam? Een stam heeft tradities en

rituelen dat soort dmg en. 62 De stom is hier vo0r de ambtenaar een statische culturele identiteit
met vaste niet-Westerse eigenschaPPen, aangezien de beide woorden `tradities' en `rituelen' zowel
conservatisme ais Anders-ziJ'n suggereren . 6 Ambtenaar Posthuma ze verderoP : '[W]at staat het me
tog en, dat vanzelfsPrekende gemeP daar in die stomme traditie .' 88 Die gedachte is in dezelfde liJ'n
te 1ezen maar dan explicieter . Door de toevoeging van het adJ'ectief `stomme' wordt de traditie van
de vluchteling bovendien duideliJ'k onder die van de Westerling gaPlaatst .
In het algemeen gesProken vertoont de stereo
ering in dit boek een sterke samenhang met
de verwestersing . Dat is niet verwonderliJ'k als J'e bedenkt dat beide ertoe leiden dat de zaak simPel
bliJ'ft voor de dienstdoende ambtenaar . De verwestersing schePt een bekend kader en het stereotype
Plaatst het Vreemde daarbinnen als een simPel, haPklaar bro 'e informatie . Al met al hebben we
hier dus to maken met een tameliJ'k koloniale blik, ziJ' het dan wel een die door het commentaar van
personage uist ontmaskerd wordt binnen de roman en die daardoor eerder iets ze over hoe dit
boek de Nederlandse overheid rePresenteert dan over hoe het de asielzoeker neerzet .
Ongenuanceerde antifeministen
Kiest Het achtenueerti9ste uur volledig het PersPectief van het gastland, Stempelda9 (1999) van
S ze van der Zee neemt J'uist de asielzoeker als uitgangsPunt en last hem en ziJ'n lotgenoten door
middel van een Personaal vertelPersPectief aan het woord . Ondertussen is de auteur nog steeds
een Nederlander en daarmee is dit PersPectief automatisch een creatie die sterk afwiJ'kt van de
situatie van de auteur zelf. HiJ ' zal zich dan ook uitgebreid moeten hebben laten informeren om het
verhaal goed neer to zetten . De details die Van der Zee geeft over de verschillende asielzoekers en de
woordenliJ'sten achterin suggereren dat hiJ' dat ook daadwerkeliJ'k gedaan heeft . Desalniettemin bliJ'kt
uit het boek toch regelmatig een Westers PersPectief. Dat maakt van StemPelda9 een interessante
casus voor miJ'n onderzoek naar het koloniale discours in asielteksten .
Allereerst moet wat ik zei van het Personale PersPectief enigszins genuanceerd worden . Door middel
van de vriJ'e indirecte rede worden de verhalen van een aantal asielzoekers verteld . De hoofdPersoon
is Samir Laifa, die aan het einde van het boek de dood vindt . Hem volgen we in Principe, maar van de
vluchtelingen waarmee hiJ' oPtrekt horen we ook de verhalen, vanuit hun eigen PersPectief. Al en toe
is er echter een passage die door een auctoriale instantie verteld moet ziJ'n, omdat hierin zaken naar
voren komen die Samir onmogeliJ'k kan weten. Het ziJ'n vaakJ'uist die zaken die de Westerse blik laten
zien. Een goed voorbeeld is de volgende passage :
Samir had vanmorgen oPnieuw een brief van ziJ'n broer Salah ontvangen, nog zorgeliJ'ker van
toon dan diens voorgaande smeekbede . Daarom wilde hiJ' op een heuvel 'e waar eens asn de
Waal de machtiga trotse burcht het Valkhof verrees ziJ'n gedachten op een riJ' 'e zetten.
an
der Zee 1999 : io8
Het is goed voorstelbaar dat Samir gedurende ziJ'n verbliJ'f in Nederlandse asielcentra al enigszins
'
6. Wat betreft die laatste connotatie denk ik vooral aan de manier waarop beide woorden in het Westerse islamdebat voorkomen en hoe
men bijvoorbeeld spreekt over ritueIe slachtingen en de bevrijding die het afwerpen van islamitische tradities zou geven .

ingeurgerd is geraakt . OnwaarschiJ'nliJ'k is echter dat hiJ ' zich reeds dusdanig in de vaderlandse
geschiedenis heeft verdiePt dat hiJ' kan sPreken over `de machtiga, trotse burcht het Valkhof . Hier liJ'kt
een auctoriale vertelinstantie aan het woord die de lezer deze couleur locale niet wilde ontzeggen . No g
sterker bliJ'kt dat als op een zeker moment de herkomst van de naam van een cafe beschreven woodt .
Het cafe `was vernoemd naar het humoristische gedicht De Hoofdiga Boer dat de negentiende-eeuwse
dichter Staring in het dorP liet sPelen' . 194-95 0Pnieuw liJ'kt het niet waarschiJ'nliJ'k dat Samir, of
een van ziJ'n medevluchtelingen, sPontaan met de dichter Staring in aanraking is gekomen . Enkele
minder exPliciete gevallen zijn de benoeming van de voormaliga functie van het asielzoekerscentrum
in WiJ'k aan Zee, `een katholiek kinderPensionaat' 51 en de beschriJ'ving van de entree van het
centrum in NiJ'megen, waar `vroeger . . . de commandant van de Prins Hendrikkazerne . . . als
een veldheer de manschaPPen ver beneden hem overzag' . 175 Al deze voorbeelden tonen aan
dat het boek niet geheel kan ontkomen aan het Westerse PersPectief, zonder dat dit, zoals biJ ' Het
achtenueertt'9ste uur, gethematiseerd wordt . Daarmee is ook de basishouding voor een koloniale blik
in de kiem aanwezig .
Maar, zo kan men nu aanvoeren, die houding wordt toch feiteliJ'k ruim gecomPenseerd doordat
de asielzoekers hier het grootste gedeelte van de tiJ'd focaliseren? Dat is misschien zo, maar als we
in dit boek oPzoek gaan naar stereo
eringen over de Ander, de niet-Westerling, dan bliJ'kt het
daar werkeliJ'k van to barsten . Het ziJ'n hier dan ook de Anderen zelf die elkaar stereo
eren en
zo elkaar en zichzelf `Vreemd' maken . Neem biJ'voorbeeld de uitsPrack van asielzoeker Bouziane :
`Amsterdam! Amsterdam! Met al die nikkers daar! 0P elke blanke heb J'e een nikker, echt .' 29 En
verderoP Samir zelf over de Albanezen : `De meesten ziJ'n criminelen ze stelen als raven en staan
meteen met hun mes klaar .' 46 Of over de Koerden : ` Ze maken er in Noord-Irak een zootJ'e van
. . . Ze moorden eerst elkaar uit en dan gaan ze op de loop .' 164 Dat zijn bePaald geen genuanceerde
uitdrukkingen . Hieruit zouJ'e nu kunnen concluderen dat er dus een negatief beeld oPriJ'st van al die
verschillende bevolkingsgroePen . Ik wil echter nog een staP verder gaan en denk dat het niet zozeer
de afzonderliJ'ke groePen ziJ'n die hier negatief worden neergezet, maar de asielzoekergemeenscha P
als geheel, die gestereo eerd wordt als hoe ironisch, stereotiePen gebruikend. Dit geldt dan als het
togenovergestelde van het genuanceerde Westen .
HierbiJ' moet nog een ander aspect betrokken worden, nameliJ'k het vrouwbeeld dat de asielzoekers
naar voren brengen . Dat beeld is tameliJ'k antifeministisch, getuiga uitsPraken als `een echte
moshmyrouw . . 1 verliet twee keer in haar leven het huis, voor hasr brut'1oft en voor hasr e
bgrafenis
,
en eigenliJ'k vond Samir dat een heel geruststellende gedachte', 91 `Die wiJ'ven gehoorzamen
gewoonweg niet' Bouziane 103) en `MiJ' n vrouw gelooft dat ze ongestraft van miJ' een hoorndrager kan
maken' . . ., 129 Als we `feministisch' hier lezen als `Westers', dan zijn de mannehJke asielzoekers die
in dit boek aan het woord komen met hun vrouwdenkbeelden hiervan Preci es het togenovergstelde
e
.
De conclusie moet dan ook onvermiJ'deliJ'k luiden dat StemPe Ida9 niet alleen westersheid verraadt in
zijn PersPectief, maar de Ander ook exPliciet in ziJ'n Anders-ziJ'n ben adrukt .

Conc1uderen
Keren we nu torug naar het koloniale discours, dan is het allereerst goed to constateren dat zowel Het
achtenveert2'9ste uur als StemPelda9 door de literaire oPzet een zekere kritische distantie realiseert
to e gmiddelde
e
ko1oniala tokst yreeand was . Hiermee bedoel ik dat beide boeken zichzelf imPliciet
Presenteren als een kritiek op de behandeling van asielzoekers in Nederland en daardoor suggereren
aan de kant van de asielzoeker to staan. In Het achtenveerti9ste uur komt die kritiek tot stand door
de reflectie van advocaat uist op de handelswiJ'ze van de IND-ambtenaren en ook door de manier
van denken van die ambtenaren zelf die oPvallend ongenuanceerd is . Stempelda9 bekritiseert door
de anders vaak anoniemo asielzoekers een stem to geven en ook door hen to laten ofgeven op het
Nederlandse asielsYsteem . Dit liJ'kt me een wezenliJ'k verschil met het oorsPronkeliJ'ke koloniale
discours > waarin de Ander zelden een stem had last staan dat hiJ' het Zelf bekritiseerde .~
Die distantie neemt echter niet weg dat de koloniale blik wel degeliJ'k herkenbaar is. De roman
van Matsier onthult daarbiJ' niet zozeer de eigen kolonialiteit maar wel die van de IND, al is het dan
slechts een goed gedocumenteerde rePresentatie van deze dienst . Van der Zees relaas toont ons
een Ander die zichzelf Vreemd maakt en al gebeurt dit dan ogenschiJ'nliJ'k vanuit het PersPectief van
de Ander, kleine aanwiJ'zingen verraden dat hier in laatste instantie een Westerling aan het woord
is . De koloniale blik is in het asieldiscours zoals dat uit deze twee boeken bliJ'kt dan ook allesbehalve
afwezig.
Het zou wat hard ziJ'n om na dit alles to concluderen dat ondanks de dekolonisatie en al het
Postkoloniale onderzoek het kolonialisme nog altiJ'd sPringlevend is . DaarbiJ' telt ook mee dat het
Anders-ziJ'n in de huidiga asielkwestie veel minder aXPliciet aan inferioriteit verbonden wordt . Beter is
het dan ook om to zeggen dat de resten van het koloniale discours erg hardnekkig in een samenlevin g
als de Nederlandse verankerd zitten en derhalve gemakkeliJ'k oPsPelen op die momenten dat een
Ander hier naartoe komt en zo Politiek en samenleving direct met ziJ'n Anders-ziJ'n confronteert . In
zo'n situatie is de gedachte dat ze er zelf om vragen erg verleideliJ'k om aan to houden . Daarmee ga J'e
dan echter voorbiJ' aan de fundamentele vraag waarom wiJ' ze uberhauPt als vreemdelingen als Ander
benaderen . Het niet stellen van die vraag heeft vele oorlogen mede mogeliJ'k gemaakt en het Probleem
waarmee we hier to maken hebben is dus niet alleen hardnekkig maar ook tameliJ'k dodeliJ'k .
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Kruisbestuiving tussen fictie en
non-fictie
Interview met Chris de Sto op

Mick vall Biezen
Albert Jail Swart

- -- - - - - - - - - - - ------ - ---- --- Hij is m isschien wei de niees t ge ellgageerde auteur
VWI de Laqe Landen: jou rnalist ell schrijver Chris de
Stoop. Mick vall Bieze n ell Albert Jail Swar't sproken
me t hem; ill zijn uioonplaats Alltwerpell.
Chris de Stoop uierd qeboren ill 1958 . III Sint -Niklaas
zat hij op de middelbare school, w cw r hij Nederlands
kreeq vall dichter Allton vall wilderode. Hij zat
ill de klas bij Tom Lan oue. m et wi e hij ecn eiqe n
schoolkrant op richtte. Na zijn studie Germacmse
filoloqie C/(11I de Uniuers ite it va n Leu uen uierd
hij onderzoeksjournalist bij het uieckblad Kna ck .

fo to : B. Mi chie/sell

In 1992 oeruiierf hi] internationale bekendheid m et
zijn debuut Ze zij n zo lief, rneneer, een bock over
m ensenhandel, dat door de BBC w en/ uerfilmd tot
een doc um entaire (The Women Trade). S indsdien
schreef hij noq zes andere boeken (ficti e en litemire
non-fictie), wcwrvan er enkele in vele tal en w en/en
uertaald, ioaaronder het Duits, Zuieeds, Frans
ell Spaans. In 2004 ontuinq hij voor zijn bock Zij
kwarnen uit het ooste n de Gouden Vii Publieksprijs.
Zijnjongst e (non-fic tie) boek , B et com plot van Belgic,
uierd qenomineerd V OO1' de AKO Literatuurprijs.

Het ove r g r o te d ecl va n uw werk is non-fictie e n toont een grote mate van engagement.
Sch r ij ft II boeken m et politieke docleinden?

. 'ee, niet met politieke doeleinden , ma ar wei met de ambitie om iet s aan de wer eld te veranderen .
Vroeger heb ik het ge luk geha d dat mijn boeke n o nge loo fJ ij k veel in bewe ging zetten . Ze zijn zo

lief, rneneer hceft me twee jaa r bezig ge ho ude n . In Belgic leidde dat werk tot parl em entaire
onderzoekscommissles en in Cyp rus e n in Manilla war en er ook allerl ei in stanties di e zieh c ro p
wierp en . iteindelijk ben ik met defall-ollt van dat bock twee jaar bezig geweest. Dat wa s tach niet
wat ik zocht.
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Het was eigenlijk to succesvol?
Het was een bee a een schandaa1boek' zoa1s men dat in Belgie ze . Voor de twee boeken die daaro P
vogden geldt hetzelfde . Het ziJ'n stuk voor stuk boeken die uitgebreid in het Parlement besProken
ziJ'n en tot 0nderzoakscommissies en hoorzittingen geleid hebben . Kortom : boeken die een hele serie
gevolgen hebben gehad. Toen had ik er een bee 'e genoeg van . Maar tot op de dag van vandaa g
is dat verlangen naar verandering zeker een dimensie die in miJ'n boeken zit hoewel ik wel wat
bescheidener ben geworden . Als miJ'n lezer op het eind van het boek net jets anders denkt of voelt
dan in het begin, dan ben ik al zeer tevreden . Het is wat men vroeger met een ouderwets woord
`bewustmaking' noemde.
Van het grote schandaal heb ik onderhand genoeg, zeker sinds miJ'n tweede boek Haal de was
maar binnen dat was gefocust op de uitzetting van illegalen . ToentertiJ'd was dat jets totaal nieuws
in EuroPa, waar niemand ooit over geschreven had . Er waren allerlei PraktiJ'ken gagroeid waarmee
men illegalen om het even hoe kon verwiJ'deren . Toen ik daarover schreef, ontstond er wederom
een enorm schandaal in Belgie. Het vreemde is dat ik toen ineens de P ublieke viand
J was, terwiJ'1
ik biJ' miJ'n eerste schandaalboek de volksheld was! Toen stond iedereen achter miJ' : iedereen van
extreem links tot extreem rechts vond het heel goed dat ik de mensenhandel had aangeklaagd en
naar boven gesPit had. Maar met dat tweede boek over illegalen had ik iedereen tegen me ook de
linkse socialistische PartiJ'en die me met dat eerste boek op het podium hadden gehezen . Die gaven
me de voile laag, en toen had ik er meteen genoeg van . Ik heb geen zin om energie to steken in een
gevecht om J'e geliJ'k to bewiJ'zen. Dat is eigenliJ'k nooit miJ'n ding geweest . Ik wil schriJ'ver bliJ'ven in
miJ'n genre - geengageerde literatuur - en niet een militant of senaatslid worden . Na miJ'n derde
boek ben ik dan ook helemaal ternggagaan naar miJ'n echte rol als schriJ'ver, heel doelbewust > omdat
ik de schandalen moe was .
Hoe vindt u dat het engagement er in de hedendaagse literatuur voor staat?
Het is nog altiJ'd heel bePerkt, en dat is wel jets dat miJ ' ontgoocheld heeft . Toen ik met geengageerde
literatuur begon, dacht ik het begin to vormen van een hele stroming . Ik had het gevoel dat het in de
lucht hing en dat veel schrivers
zich ermee in zouden laten . Overigens ben ik de laatste die wil dat elk e
J
schriJ'ver zich met actuele Problemen bezighoudt . De Erwin Mortiers moeten hun ding vooral bliven
J
doen en heel mooie boeken schriven,
maar
in
het
grote
huffs
van
de
literatuur
moet
er
een
kamer
ziJ'n
J
voor geengageerde literatuur . In Vlaanderen is die kamer, denk ik > groter dan in Nederland : er ziJ'n
in Vlaanderen veelJ'ong e schrivers
die axPliciet zoeken naar een kruisbestuiving tussen fictie en nonJ
fictie en engagement in hun boeken steken . In Nederland heb J'e nog veel meer dat ho 'esdenken : J'e
hebt fictie en J'e hebt non-fictie, twee genres met eigen Plekken in de boekhandel en eigen kasten in
de bibliotheek . Van jets daartussen willen ze eigenliJ'k weinig weten . BiJ' miJ'n uitgever De Beziga Bi'J,
red] had ik biJ'voorbeeldJ 'arenlang het gevoel dat hiJ ' wilde dat ik ofwei fictie ofwel non-fictie schre ef.
Nu is hiJ' wat meer met het idee van kruisbestuiving verzoend . In Vlaanderen is dat echter nooit een
punt geweest . Je hebt daar een heel lange traditie van non-fictie en van mensen die die grenzen
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wat vorleggn
e . Ook buiten Vlaanderen zal dat heel sterk gaan g roeien . lk zie dat zeker in het Franse
en het Engelse taalgebied . Vooral op de scharniermomenten van de geschiedenis, wanneer alles o P
Politiek, economisch en sociaal vlak op losse schroeven komt to staan denk ik dat er een behoefte is
aan dit snort literatuur. Ik voel dat aan biJ' lezers, maar ook biJ' schriJ'vers, die een groeiende behoefte
hebben om de vensters van hun boeken open to gooien voor de buitenwereld . En dat liJ'kt me ook
togisch . Ik bedoel : grote Politieke voorbeelden ziJjn er niet op dit moment ~; ideologieen komen niet
met antwoorden religie is al een tiJ'd weggedeemsterd . Ik denk dat meer schriJ'vers flu die behoefte
voelen om met die vroeger verfoeide werkeliJ'kheid bezig t a ziJjn . Het is niet meer dare terecht dat men
dit aanvaardt : mensen zitten met maatschaPPeliJ'ke vraagstukken en zoeken daar een antwoord op .
Die antwoorden geef ik niet : ik omarm de vraag > de onzekerheid de twiJ'fel en dat is al heel veel .
UiteindeliJ'k werk ik nooit exPliciet antwoorden uit, omdatJ'e dare a1 snel in de Polemiek van het grote
geliJ'k terechtkomt . Er ziJjn teveel mensen die vanuit een Polemische hoek meteen zeggen : `Ja! Alle
grenzen open!', of als het over migratie gaat: `Alle grenzen dicht!' Iemand moet ook een diagnose
stellen en dat is altiJ'd meer miJjn benadering geweest .
Derek u dat het uberhaupt mogelijk is om antwoorden to formuleren in deze wereld?
Misschien dat het nog mogeliJ'k is, maar het eerste en grootste Probleem nu is de onzekerheid zelf .
Dat heb ik in Het comPlot van Bel9ie wel willen strikken : alle zekerheden ziJjn een beetJ'e op losse
schroeven gezet, biJ'voorbeeld die van de J'ournalistiek. Vroeger ging men er nog van uit dat wat
een journalist to berde bracht, ook op de waarheid gebaseerd was . Dat is ook het fundament van
het sYsteem : de lezer moet geloven wat J'iJ' aanbren . Maar flu werkt het niet meer zo en terecht :
ook J'ournalistieke antwoorden bieden geen zekerheid . Veel mensen zitten daarmee. Vroeger was
het uiteraard veel makkeliJ'ker : de waarheid werd J'e vanaf de kansel, vanaf het Parlementaire
sPreekgestoelte en op school voorgekauwd . En J'e zat in J'ouw religieuze, Politieke of andere hoek.
Nu is dat allemaal weggevallen en moet J'e het zelf uitzoeken . Maar ik denk dat er in de geschiedenis
altiJ'd van die Periodes geweest ziJjn, waarin sYstemen gaan kantelen met enkele tientallen J'aren
onzekerheid als gevolg . Volgens miJ' zitten we nu weer in zo'n Periode .

Wie beschuldigt u precies in uw boek Het complot van Belgie? Zijn dat Belgische
politici?
Mijn boek gaat over de paranoide cultuur van het denken in complotten en samenzweringen . De
genocide in ¥wanda was een vreselijk complot, dat jarenlang is voorbereid door het regime van
Kigali. Wapens zijn klaargemaakt, milities opgericht en getraind, enzovoort. Dat is een complot : een
groep met politieke, militaire en economische middelen spreekt af: we gaan die Tutsi's uitroeien.
Het tweede complot - het complot van mijn titel natuurlijk - is het complot van het westen
onder de regie van Belgie, dat heeft gezegd : we trekken de blanken terug uit ¥wanda en we willen er
niets meer mee to maken hebben . Daar had men een aantal redenen voor . Belgische politici hebben
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omgekomen . Daar was veel begrip voor : zo'n oorlogssituatie is natuurlijk heel moeilijk voor een
regering. De Amerikanen hadden net, in hetzelfde jaar, zoiets meegemaakt in Mogadishu . Daar was
een dental Amerikanen achter trucks door de straten gesleurd, waarna de Amerikanen zich meteen
hebben teruggetrokken . Maar de Belgische politici hebben er nooit bij gezegd dat ze een ongelooflijke
lobby op gang hebben gebracht - van Berlijn en Londen tot New York - om alle andere landen die
blauwhelmen in ¥wanda hadden ook zo ver to krijgen hun in totaa145oo soldaten terug to trekken .
Hoe hebben ze dat voor elkaar gekregen? Hoe hebben ze de VN kunnen overtuigen?
Het is werkeliJ'k ongeloofliJ'k wat voor diPlomatieke machine ziJ ' op gang hebben gebracht! Die Politici
lagen letterliJ'k dag en nacht voor de deuren van de leden van de Veiligheidsraad . Er was hen zo veel
aan gelegen dat er missies naar alle landen werden gestuurd : Class en Dehaene gingen biJ' iedereen
langs, tot Kofi Annan aan toe . Als J'e de notulen van de ministerraad en derg1
elike gaat lezen dan zie
J'e dat het naar Belgische normen een ongeloofliJ'ke internationals oPeratie was, maarJ'arenlang heeft
niemand die notulen gelezen . Het ging niet eens om hun eigen troePen want die hadden ze de eerste
dagen al unilateraal eenziJ'dig ternggetrokken - wat op zichzelf al straf is wanneer J'e deelneemt aan
een internationals oPeratie - maar daarnaast hebben ze overal geeist dat die tweeduizend andere
troePen ook zouden verdwiJ'nen . Kofi Annan had hen na de tern rekking van de Belgische troePen
serieus op de vingers getikt door een heel strenge brief to schriJ'ven, met de strekking `wat denken die
Belgen wel!' Daarna hebben de Politici uit angst voor gezichtsverlies gaProbeerd er een collectieve
tern rekking van to maken .
Als J'e nog een staP verder gaat - dan zit J'e in de sfeer van het comPlotdenken - dan hebben ook
de PersoonliJ'ke carrieres van de betrokken Politici een rol gesPeeld . Dat heeft de Utrechtse Professor
Fred Gri nfeld op een riJ' 'e gezet. In de eerste Plasts heeft de Belgische regeringhaar hachJ'e gered door
een collectieve tern rekking to bewerkstelligen . In de tweeds Plasts hebben de betrokken Personen
van die oPeratie gaProfiteerd : Jean-Luc Dehaene was toen premier en zou in de zomer van 1994
voorzitter van de EuroPese Commissie worden - meteen na de uitbraak van de genocide, in aPril'94 .
Daarnaast was er Willi Class, die de gedoodverfde kandidaat was om op i sePtember van datzelfde
Jjaar secretaris-generaal van de NAVO to worden, wat hiJ' ook geworden is . Ten slotte was er nog Kofi
Annan, die later secretaris-generaal van de VN geworden is, maar die ten tide
J van de genocide alleen
chef was van de Afrika-desk . Vooral Kofi Annan had een heel grote verantwoordeliJ'kheid voor het
niet-oPtreden van de blauwhelmen . Deze drie sleutelfiguren hebben dus carriers gemaakt, maar ziJ'n
nooit ter verantwoording geroePen, wat ongeloofliJ'k bedroevend is . Maar dan zit ik in de sfeer van
het comPlotdenken, dat J'e niet kunt bewiJ'zen . Zo heb ik het in miJ'n boek ook niet willen schriJ'ven .
Vindt u dat die politici berecht zouden moeten worden?
NatuurliJ'k ziJ'n er verschillenda gradaties in medePlichtigheid, maar de Politici hadden zeker berecht
moeten worden . Fred Grunfeld schriJ'ft dat ook in ziJ'n studie The failure to prevent genocide in
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¥wanda : the role of bystanders . Omstanders, waarvan Belgie de meest prominente is, zijn volgens
diens analyse medeplichtig aan genocide .
De politici hadden dus moeten voorzien welke consequenties het terugtrekken van de
troepen zou hebben?
Hoe een dergeliJ'ke zaak uitgesProken zou moeten worden is een andere vraag, maar het had
zeker onderzocht moeten worden . Ze hadden wegens medePlichtigheid voor een instantie moeten
komen en die instantie - nationaal of internationaal - had gedegen onderzoek moeten doen .
0ok internationale experts ziJjn het daar flu over eens . Gedegen onderzoek heeft echter nooit
Plaatsgevonden . De rechtstreekse Politieke verantwoordeliJ'ken zoals Willi Claes Jean-Luc Dehaene
enzovoort zeggen nog altiJ'd in interviews - kort geleden in Knack weer - dat ze dezelfde beslissing
zouden nemen als ze weer voor deze Problemen zouden staan . Deze uitsPrack is ondrageliJ'k, want
er ziJjn mensen ofgeslacht en dit had voorkomen of gestoPt kunnen worden . Sebrenica is denk ik
wel op een goede manier onderzocht, maar met betrekking tot ¥wanda is dat nooit gebeurd .
De dwangmatigheid waarmee schokkende en gewelddadige beelden zich aan het
geestesoog opdringen is een belangrijk motief in uw verhaal . U schrijft bijvoorbeeld
over `doormiddengekliefde hoofden' en `een rivier die een stroom van lijken aanvoerY .
Hebt u zelf veel last ondervonden van dit snort beelden en bent u als gevolg van uw
ervaringen tijdens de genocide depressief geweest?
Nee . Van een zogenaamd Posttraumatisch stressYndroom heb ik nooit last gehad . De genocide is
echter wel het ergste dat ik ooit heb meegemaakt . Je gaat naar zo'n land en J'e denkt : dat is moeiliJ'k
en misschien komt er een burgeroorlog ~; er staan rebellen aan de grevs et cetera - maar niemand kan
zich ooit voorstellen wat een genocide is . Het is zo ambachteliJ'k uitgevoerd . Een milJ'oen mensen is
daar met kPmessen
a
afgmaakt
e
-1gere togleger,
en buur tegen buur, binnen families : overal. Een
P aar maanden later was ik aan de andere kant van de grens in Goma en daar zat ik oPeens tossen
vift
doden . Ik zag straten vol mensen die aan de cholera aan het bezwiJ'ken waren . Dat ziJjn
J' iduizend
g
din gen die Je Je non it kunt indenken a hoe `hard' J'e ook bent in dit yak . Ook de Politiek is ongetwiJ'feld
het argsto dat ik ooit heb meegemaakt . Dat J'e in staat bent om aan J'e leger op to dragen om geen
enkele ¥wandees mee to nemen . De broeders moesten selecteren welke nonnen mee mochten
terwiJ"1 de ¥wandezen moesten achterbliJ'ven . Hetzelfde gebeurde biJ' Artsen zonder Grenzen ook
daar moest men zeggen : 'Sorry, J'iJ' gaat niet mee en J'iJ' we!.' Die selectie werd overal doorgevoerd in
de wetenschaP dat moordenaars klaarstonden, want al die Provincies waren belegerd .
0P
een gageven moment raakte ik uitgekeken op hetJ'ournalistieke
Procede, omdat het zo onmachti
g
is an zo zwart-wit bliJ'ft . De J'ourn alistiek rondom de genocide was yreseliJ'k, ee n schoolvoorbeeld
van echt slechte J'ournalistiek . Het bleef aan de oPPervlakte en heeft een
g enkel effect g eha d; de
.
Journalistiek was eveneens medelichtig
Er
was
biJ'na
niemand
die
to
an
de Plitici
o
durfde m te gaan
g
P

er was zelfs biJ'va1 in alle kranton . Alle schriJ'vers
a PPlaudisseerden en beschouwden de tern ekldng
van de troePen als jets Positiefs .
Toen groeide biJ' miJ' het besef dat J'e in een literait boek jets kan Proberen over to brengen in al ziJ' n
facetten met al ziJ'n vragen en met als ziJ'n onzekerheden . Een literair boek zal misschien niet meteen
een groot schandaal aan de oPPervlakte brengen maar onbewust kan het wellicht leiden tot een soon
bewustwording en een andere manier van denken . In de literatuur kan ik ook miJ'n PersoonliJ'ke dingen
kwjJ't ~• ik kan een soon beliJ'denis, een verhaal brengen - en dat is in de J'ournalistiek onmogeliJ'k .
Een van de negatieve gevolgen van miJ'n ervarjngen met de genocide is dat ik minder heldhaftige
dingen ben gaan doen. MiJ'n laatste verhaal ging over de Albanese maffia en heette ZJi' kwamen uit
het oosten. Ik ben toen een dag ontvoerd door een Albanese bende die
~ miJ' in de berg en van Albanie"
met kogels om het leven wilde brengen . Dat doodsgevaar was voor miJj 'groter' dan de genocide .
Daarna was het gedaan met het g evaarliJ'k leven ~• vanaf toen ben ik meer onder de kerktoren gaan
schuilen en had ik geen behoefte meer om de held to sP elen . Ik ben sindsdien diPr
e e agg
asn in miJ' n
boeken. Ik denk dat miJ'n `vroegere' boeken vooral geschikt waren om een Probleem aan to kaamen .
Dan kwam zo'n Probleem kort onder de aandacht, werd er veel over geschreven in talloze kranten
maar daar bleef het biJ' . Tegenwoordig Probeer ik een comPlexe werkeliJ'kheid to doorgronden en
over to brengen aan de lezers . Fictie sPeelt daarbiJ' een belangriJ'ke rol, omdat metJ'ournalistiek nog to
weinig facetten van het leven beschreven kunnen worden . Een redactie is gefocust op feiten en dan
alleen op die feiten die ziJ' nieuwswaardig acht . Het leven is echter to geschakeerd om enkel in feiten
to vatten . Daarom denk ik dat deJ'ournalistiek nog geen 5% van het leven kan beschrjJ'ven, terwiJ'1 die
andere 95% miJ' J'uist interesseert. Om die reden ben ik meer rjchting de fictie gagaan : ik denk dat het
leven in non-fictie en zeker in de J'ournalistiek voor het merendeel genegeerd wordt . Misschien zal ik
de asPecten van fictie en J'ournalistiek ooit op een dag weten samen to brengen, in een nieuw genre .

Dit is een sterk ingekorte versie van het interview . Lees het gehele interview op onze
website, www .tijdschrittvooys .nl, waarin Chris de Stoop dieper ingaat op de rol van de
Belgische politici en de VN bij de genocide in ¥wanda.

Het echte van de tekst
Hoe echt kan literatuur ziJ'n? Of: hoe kan literatuur echt ziJ'n? Deze vragen sPelen in de inaugurele rede
In de wergild van Geert Buelens, hoogleraar Moderne Ne d erlandse Letterkunde aan de Universiteit
van Utrecht. Met deze rede wil Buelens Pleiten tegen steriele autonomistische oPvattingen van
literatuur in de neerlandistiek. Het is een Pleidooi om, met een `vastberaden Pragmatisme' dat ons
`misschien meer kan helPen dan PrinciPiele en theoretische scherPsliJ'PeriJ'' `ramen en deuren
vooral open to zetten om veel soorten heel divers materiaal binnen to dragen' in de wetenscha P,
waarbiJ' hiJ' zich afzet tegen `de oPvatting dat literatuur een vorm van redeloze rederiJ'keriJ' zou ziJ'n
vernuftiga verstrooiing voor ziel en lichaam een verhaal equivalent van macrameeen, een mild
ironisch woordensPel of een meedogenloos cYnische blu artiJ'' . Buelens ontwikkelt ziJ'n verhaal
aan de hand van enkele auteurs die de confrontatie met de harde werkeliJ'kheid niet uit de weg ziJ'n
gegaan en die de waarheid hebben gezocht door de dood in de ogen to kiJ'ken . Het gaat daarbiJ' niet
om een of andere sPreekwoordeliJ'ke dood maar om de liJ'feliJ'ke dood die heerst in de oorlog . Een
van die auteurs is Arnon Grunberg, en diens J'ournalistieke stu 'es over ziJ'n bezoek aan Afghanistan
kriJg' en een voorname Plaats in de rede . Buelens last zien hoe Grunberg in de oorlog op zoek gaat
naar `extreme belevenissen, grenservaringen die hem een acuut gevoel van realiteit kunnen geven ,
sterker dan de literatuur liJ'kt to kunnen bieden' . En Grunberg vindt die ervaring ook, als hiJ' een
raketaanval meemaakt op de basis waar hiJ' verbliJ'ft . Zulke ervaringen bezorgen hem ziJ'n acute besef
van in de door Buelens geciteerde woorden van Grunberg, `de dierliJ'ke en vreugdevolle wetenscha P
dat J'e bestaat' .
De casus Grunberg is echter Problematisch. Grunberg schriJ'ft over de raketaanval dat het
luchtalarm hem een `krankzinniga vreugde, een oPwinding die ik nog nooit zo heb gevoeld' bezor .
Maar zoals Buelens last zien is dat een late roterPretatie die pas in het krantenstu 'e to lezen is' ,
direct na de aanval schreef Grunberg op ziJ'n weblg
o J'uist dat het `not the most pleasant moment in
m life' was . Het euforische acute gevoel van realiteit is dus een construeti e achteraf, een litoraire
my
constructie. Voor Buelens is deze paradox van acuutheid achteraf geen Probleem . `ZiJ'n roterPretatie
van de feiten doet dan meer ter zake dan ziJ'n eigenliJ'ke gevoelens toen de raketaanval zich voordeed'
schriJ'ft hiJ', en : `Pas wanneer Grunberg ziJ'n ervaringen . . . literair vormgeeft, o Penbaart zich de
betekenis van deze gebeurtenis .' Maar deze oPvatting roe Pt een netelig a vraag oop . Als het acute
gvoel
e
van realiteit dat gezocht werd in de oorlog, d e euforische ervari ng van de echtheid van het
leven > vooral als literaire constructie bestaat waarom heeft Grunberg da n eignliJ'k
e
nasr Afghanistan
moeten gaan?
Bevesti dit voorbeeld niet J'uist dat een autonome literatuur de were1d he1emaa1 niet nodi g
heeft? Had Grunberg dit verhaal niet ook van to voren kunnen verzinnen? Heto Pzoeken van de
oorlog was hem mede door een literair voorbeeld gg
me even Isaak Babel, die de oorlg
o beschouwde

et guk' , en het euforische besef van J'e eigen leven nadat J'e
s een stormachti ag prelude
tot h et
P
een levensbedrei gende situatie hebt overleefd is niet onbekend . Ik ben geneigd om Grunbe
ta lezen, zoals ik ook vaak ziJ'n
rea1iteitservgring in dit voorbeeld a 1s door an door gconditioneerd
e
reporta ges in de kraut eerst an vooral sls knPPa
a
genrestukken heb gelezen, maar op het gebied
van realiteit J'uist nogal steriel . Grunberg is een biJ'zonder gewiekste stilist die heel slim Pregname
observaties monteert in een voor hem kenmerkend ritme . Het maakt daarbiJ' weinig uit waar hi'J
over schriJ'ft, of het nou de oorlog in Afghanistan of internetdating met vrouwen uit de Oekraine
is. De auteur zoekt de ervaring van het echte, zoekt daartoe buitenissiga omstandigheden op, maar
isch
komt alleen maar zichzelf tegen, ziJ'n literaire verwachtingen en ziJ'n stiJ'l . Het is dan ook
dat wat Grunberg in Afghanistan vindt vooral een euforische ontdekking van het eigen biologische
bestaan betreft: het menseliJ'k leven als hoogste criterium . Gezien vanuit de theorie van een denker
als Alain Badiou de Post-Postmoderne filosoof van gebeurtenis, waarheid en engagement staat
zo'n ontdekking zeer laag op de schaal van de waarheden. Voor Badiou ziJ'n waarheden oneindi g,
eeuwig en universeel . Ze tonen het tekort van een situatie en vormen daarmee een absolute oProeP
tot ingriJ'Pen, tot activistische verandering. Het biologische bestaan daarentegen is eindig, tiJ'deliJ'k en
sPecifiek. Het beste waar het toe kan oProePen is een bescheiden verlenging van zichzelf. Universeel
kritisch Potentieel gsat er niet van uit .
Over, biJ'voorbeeld, de situatie in Afghanistan ze de ontdekking van de eigen levensvreugde dan
ook nets. Het is zelfs de vraag of zo'n oorlogservaring wel een echte oorlogservaring is . `You go to a
war zone to experience something like war, don't you?' schreef Grunberg op ziJ'n weblog ~• maar dat
is een gaPrivilegieerde orvaring van oorlog, oorlog als war o choice, terwiJ'1 oorlog voor de meeste
ParticiPamen een ding is dat J'e overvalt en meesleurt i geen J'as die J'e aan en uit kunt doen .
Buelens last zien dat Grunberg Afghanistan vooral gebruikt als een Plek waar het echte gevonden
kan worden dat de literatuur niet to bieden heeft . Afghanistan fungeert dus als een arbitraire
vervanger voor het ¥eele, en Grunbergs verlangen naar zulke Plekken komt voort uit een verondersteld
realiteitsgebrek in de literatuur . Buelens citeert Grunberg : `Misschien is dat wel het Probleem met
de literatuur : het wordt nooit echt . Nooit helemaal in ieder geval .' Voor wie van dit axioms uitgsat
zit de literatuur in een sPagsat waar ze aardig last mee kriJ' zodra ze in de wereld wil meetellen. Wil
men dan de literatuur wereldse relevantie kunnen toedichten moet men bereid ziJ'n een of andere
`waarheid van de literatuur' in to voeren . Die waarheid moet de werkeliJ'kheid Pragmatisch kunnen
aftroeven maar togeliJ'k voor de literatuur haar autonome status aParte behouden. Het axioms
van de onechtheid van de literatuur maakt het doorbreken van het autonomisme zo tot een comPlexe
Paradoxale aangelegenheid.
Maar J'e kunt ook van een ander axioms uitgaan : dat literatuur altiJ'd helemaal echt is . Daar is
veel voor to zeggen . In Plasts van een realisme in de literatuur sPreek J'e dan over de realiteit van de
literatuur. Boeken ziJ'n dingen, schriJ'vers en lezers Personen in de werkeliJ'kheid . SchriJ'ven i redigeren
uitgeven ziJ'n handelingen die in de wereld Plaatsvinden . Woorden bestaan towel materieel als inkt
of klank als historisch als dYnamische betekenisdragers . De werkeliJ'kheid van de literatuur is
geen aParte werkeliJ'kheid, maar een sPecifiek deel van de totale werkeliJ'kheid . En er is geen verschil
tussen literaire taal en a1gemene taal, behalve dat in de literatuur taal verschiJ'nt onder het teken

van literatuur. Als een `onechte' literatuur de werkeliJ'kheid stileert, dan organiseert een `echte'
literatuur haar verschiJ'nen. En een schriJ'ver die van deze Poetica uitgaat heeft een andere task dan
een met de Grunbergse oPvatting . Want als literatuur nooit helemaal echt is wordt het zaak om het
echte op kunstmatiga wiJ'ze to benaderen en zo op de J'uiste manier to belichten . Maar als literatuur
zelf echt is is elk schriJ'ven werkeliJ'k en is het zaak bewust to worden van de copsequenties van die
werkeliJ'kheid .
Die werkeliJ'kheid is dan in de eerste Plaats de werkeliJ'kheid van de taal waar de schriJ'ver mee
to maken heeft, en - omdat taal nooit geisoleerd in de wereld staat - daarmee ook de relatie van de
schriJ'ver met de wereld. In Plaats van to zoeken naar een werkeliJ'kheid in een oorlog die buiten J'e
staat moet J'e dan op zoek naar de werkeliJ'kheid van J'e eigen woorden - om wellicht J'uist in J'e eigen
taal Preties die oorlog aan to treffen . `Oorlog is de vader van alle dingen,' ze Heraclitus : J'e kunt hem
dus overal vinden . Don't ask what war can do or you. . . maar vraag : welke oorlog voer ik door deze
w0orden to schriJ'ven? Ben ik Nederlands auteur, terwiJ'1 ik koffie drink en schriJ'fbeurzen ontvan g,
niet allang in Afghanistan?
Samuel Vriezen
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Literaire kunst in de Heliand
Iaap van Vredendaal
JaaP van Vredendaal, vertaler en bezor9er
van
a eerste Nederlandse Iiteraire
vertalin9 van de Heliand ocust to
' dit
artikel op de literaire k wahteiten
'
van deze
Oudsaksische evan9ehenharmonte uit
830 . HJ
i' betoo9t dat de dichter van deze
tekst net als in an dera Germaanse ePische
9edichten, 9ebruik maakt van sta Jm
maar de re9els hiervoor lettei
rlJ"k oprekt.
Hieraan is slechts zelden aand acht besteed
waardoor de Heliand vaak is we99ezet
als een weini9 verrassende tekst. Aan de
hand van tal van srekende uoorbeelden
en parallellieen weet Van Vr edendaal
het sPel met taal dat hier 9esPeeld wordt
inzichtelJi'k to maken .
¥ond het J'aar 8 30 maakte een onbekende
dichter een bewerki ng van de avangehn
"'e m
allitererende verzen 'm een taal die we nu
Oudsaksischl noemen . DuizendJaar,
later ' m
1830, publiceerde J .A . Schm eller de eerste
gedrukte uitgave van dit werk onder de
naam Heliand . Vanaf dat moment kon het
werk zich in een grote wetenschaPPehJke
belangstelling v erheugen niet alleen van de
kant van taalkundig en die nu voor h et eerst
toegang hadden tot een van de omvangriJkste toksten die ' m de Oudgermaanse talen ziJn overgeleverd
de Heliand teltbiJ'na zesduizend verzen , m asr ook van de kant van the01 ogenomdat de Heliand ee n
brug leek to slaan to ssen het evangehe en de ontvangende cultuur . In Duits-nationaal georienteerd
"'
e
kringen meend e men zelfs met een gagerm aniseerde versie van h et avangehe van doen to hebben .
Hoewel de Germanisierun9s a9e surds 1945 van haar ideologische Premissen i s ontdaan, is de
kwestie in hoeverre er m de Heliand s prake is van aanpassetgaccommodatie of mcultor
'
atie van
de christeliJ'ke boodschp
a nog a1tiJd het thema dat m h et debat over de Heliand
'
de boventoon voert .
1 . Het Oudsaksisch vertegenwoordigt de vroegmiddeleeuwse face van de huidige Nedersaksische/Nederduitse dialecten in Oost-Nederland

en Noord-Duitsland.
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Veel minder aandacht is er voor de literaire kenmerken van bet werk . Veelzeggend is de Paragraof die
Frits van Oostrom in Stemmen op schri aan de Heliand wi'dt
~ . Daarin wordt wel op het inculturatieasPect ingagaan, maar wordt met geen woord gerePt over literaire tekstkenmerken zelfs niet
over bet stafriJjm . Van Oostrom 2006 : 79-8o Ook in standaardwerken over de Duitse literatuur
uitgezonderd enkele werken die zich sPecifiek met de Duitse literatuur van de vroega middeleeuwen
bezighouden worden literaire kenmerken van de Heliand, b ehalve het stafriJjm, nauweliJ'ks vermeld .
De literair-esthetische waarde wordt eerder gebagatelliseerd : zo spreekt men van het `volkstumliche'
karakter van de Heliand Frenzel 1974 : to en van een `P 0ging' tof een christeliJ'k epos in stafriJ'm .
Beutin 1994 :12 BiJ ' het vertalen van de Heliand stuitte ik echtore rglmatig
e
oop verrassende passages
die miJ'ns inziens jets zeggen over de literaire kwaliteit van het werk . Dit litoraireaspect
asect van de
Heliand verdient nadere aandacht. In dit artikel ga ik achtoreenvolgens in oop de literaire traditie de
comPositie, intratekstuele relaties en de beoordeling van het Hehand-vars.
i . De literaire traditie
Literair-historisch gezien staat de Heliand in twee tradities . De Heliand behoort tot het genre van
de evangelienharmonie, waarin de evangelien van Matthens, Marcus, Lucas en Johannes zijn
samengevoegd tot een doorlopend verhaal over het leven van Jezus . De Syrier Tatianus stelde
omstreeks 170 na Christus als eerste een evangelienharmonie samen . Het werk van Tatianus zelf
is niet bewaard gebleven, maar wel diverse Latijnse vertalingen ervan. De oudst bewaarde Latijnse
evangelienharmonie is de Codex Fuldensis . Dit handschrift zou dankzij Bonifatius terecht zijn
gekomen in het op zijn initiatief gestichte klooster Fulda, waar het nog altijd wordt bewaard . De
Tatianus, mogelijk zelfs de Codex Fuldensis, fungeerde als belangrijkste bron voor de dichter van
de Heliand .
In de tweede plaats wordt de Heliand gerekend tot de stabreimende Bibeldichtung (Kartschoke
1990 : i4o) : bewerkingen van bijbelse stof in allitererende verzen . Binnen het continentale
Westgermaanse taalgebied is de Heliand de belangrijkste vertegenwoordiger van dit genre; naast de
Heliand bezitten we alleen fragmenten van een bewerking van het bijbelboek Genesis, eveneens in
het Oudsaksisch, en een fragmentarisch gedicht over de eindtijd (Muspilli) in het Oudhoogduits . De
grootste bloei kende het genre in Engeland : in het Oudengels is een tiental bijbelse stafrijmgedichten
overgeleverd met een totale omvang van circa 30.000 verzen, onder meer bewerkingen van de
bijbelbceken Genesis, Exodus, Daniel en Judith . Er is veel onderzoek gedaan naar de relatie tussen
deze Oudengelse werken en de Heliand. Veelal veronderstelt men dat de Oudengelse geestelijke
literatuur model heeft gestaan voor de religieuze stafrijmpoezie op het Europese wasteland . Bewezen
is echter dat er ook sprake is geweest van beinvloeding in omgekeerde richting . In ieder geval is
duidelijk dat de Oudsaksische en Oudengelse werken stoelen op dezelfde traditie . Voor een overzicht
van de discussie hierover verwijs ik naar de studie van ¥oland Zanni . (Zanni 1980 : ii-io5)
De Oudsaksische en Oudengelse bewerkingen van bijbelse stof hebben overigens niet alleen het
stafrijm gemeen, maar maken vaak ook gebruik van dezelfde metaforen en formules, bijvoorbeeld
`middengaard' voor aarde (Oudsaksisch middilgard, Oudengels middangearc) of `naar waarheid
zeggen' (Oudsaksisch seggian sodlico, Oudengels secgan sodlice). De geestelijke stafrijmpoezie
deelt veel van zulke metaforen en formules overigens met de spaarzamer overgeleverde wereldlijke

stafriJ'mPoezie, zodat de Heliand biJ'voorbee1d ook beP as1de zgwiJ'
e s zen gemeen heeft met de Beowul .
Zo wordt in beide werken een door het zwasrd asngrachto
eb
wand omschreven a1s ` de beet van e
biJ'1' . KenneliJ'k konden de diohtors van deze werken putten uit een gemeenschappehJk reservoir van
Poetische zegswiJ'zen en formules .
Gerelateerd hieraan is de kwestie van oraliteit en schrifteliJ'khai d . Het is aannemehJk dat de
geesteliJ'ke werken het stafriJ'm en het gebruik van vaste metaforen en form ules hebben overgenomen
uit de voorchristeliJ'ke orale dichtkunst . Dat wil echtor niet z e~e dat
n de geestehJke dichtwerken zeif
van mondelinga oorsProng ziJ'n . Zo keen Zanni zich togn
e de theori a dat een veelvuldig gebruik van
vaste formules zou duiden op de mondelinga oorsProng van een werk : `H et percentage traditionele
formules in een tekst geeft geen uitsluitse1 over de orali teat of schrlftehJkheid van die tekst . Het
gebruik van dergeliJ'ke formules is echter een be1angriJ'k criterium met betrekkmg tot de yras g o f
een auteur de vaardigheid bezit om biJ ' de traditie aan to sluiten .' Zanni 1980 : 139 Hoewel de oPtie
van een mondelinga genese van de Heliand nog niet helemas1 van tofel is Haferland 2002 Is de
algemene oPvatting dat de Oudsaksische en Oudeng 1a se biJbelbewerkingen geen schriftehJke fixati es
ziJ'n van mondelinga tradities, maar Buchdichtun9en . Ze werden schriftehJk geconcP
i' ieerd wat
overigens niet uitsluit dat ze mondeling werden voorgedragen . V0or de Hehand wordt daarbiJ m de
eerste Plaats gewezen op het feit dat de dichter aantoonbaar gebruik heeft gemaakt van schrftehJ
l'
ke
bronnen - niet alleen van de evanglie"
e nharmonie van Tatianus, maar ook van theologische
'
werken ,
zoals het Matthei scommentaar van Hrabanus Maurus en B eda s commentaar op Lucas . Sievers
e tot stand ziJ"n gekomen. Een
i935 : XLI •~ Huber 1969) Het werk moet dus in een geletterde omgving
tweede argument heeft betrekking op de stiJ'1 . De vaak comP1exe zin sbouw met veel onderschikkende
zinnen en een veelvuldig gebruik van de indirecte rede, en de neiging o m het alhteratievers 'op to
rekken' zie onder maken de Heliand tot een
isch Buch aPos . Heusler 1920
2 . ComPositie

De Heliand is geen vertaling van de evang ee
li"nharmonie van Tatianus. Wel heeft de Tatianus als
leidraad voor het werk g efuneerd.
De
di
chter
van de Heliand
'
heeft daarbiJ o ngeveer de helft van
g
de stof gebruikt die ziJ'n bron hem asnraikte . In Principe de stadia
uit het leven van Jezus zoals we die kennen uit de evang"'
ehen : geboorte en voorbere i'd'ing - leer en
werken van Christus - liJ'densg eschiedenis - oPstanding e n verschlJ" 'mng en . Hot werk is verdeeld m
hoofdstukken die `fitten' wordene gnoemd . De term is ontleend aan het LatiJn se voorwoord biJ de
Heliand waarin staat dat de diehter 'h et
e werk m fitten heeft mgedeeld' `omn e opus per vitteas
distinxit' . Taeger 1996 : iHet w0ord `vitteas' is van Germaanse oorsProng het komt voor m het
Oudengels in de betekenis `stuk van een gedicht' . In de twee handschrlften die van de H ehand ziJn
overgeleverd, wordt het begin van een fitte asna
'
of door
gg even door middel van een grotere imtiaal
een ¥omeins ciJ'fer. Van beide handschriften ontbreken aan het eind een asntal b1aden z odat - met
uitzondering van viJ'ftien verzen over de hemelvaart - de 1 aatste fitten niet ziJn overgelever d. Het
meest complete handschrift breekt of in fitte 71, midden in een van de ver schiJnmgsverhalen de
Emmausgangers . De Heliand zal niet meer dan 75 fitten hebben bevat zi e biJvoorbee1d
StaPel 1953 : 174 .
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Op basis van de selectie van de stof uit Tatianus en de verdeling van die stof over de fitten ziJn er
in de loop der tiJ'd verschillende Pogingen gedaan om een the01gisch
o
concept to definie" ren dat aan
de Heliand ten grondslag zou ligg en . Een heel nuchtora Posl'tie neemt Kartschoke in, die uitgaat
van een eenvoudige, op de evangelien gebaseerde driede
. ling' begin g eboorte en voorberai ding
-hoofddeel leer, geliJ'kenissen en wonderen - slotdeel IJdensverhaal et cetera) . Kartschoke 1990 :
143 e .v . Aan de andere kant van het spectrum staan sP ecifieke theo1gische
o
inrPretaties
to
Sta Pe 1
biJ'voorbeeld gaat uit van een zevendeliga comPositie, w aarblJ het 'vlerde mlddelste deel gagroePeerd
is rond de figuur van Petrus, wat er volgens StaP el 0op zou duiden dat de dlchter `etrl'nisch
P
gesl'nnt
war' en de Paus boven de Frankische keizer stelde . StP
a e1 1953 : 174-175) Volgens ¥athofer is de
comPositie van de Heliand gebaseerd op getallensYmbollek. MlddelPunt van de sYmmetrische
structuur van het werk vormt fitte 38, waarin de verb eerllJkIng
" '
of transfiguratle van Christus
'
op de
berg wordt beschreven . ¥athofer 1962) Ook Murphy besch ouwt de verheerllJkIng
" ' op de berg a1s de
centrale gebeurtenis in de Heliand en ziet een sYmmetrischa relati a met twee andere begsc'
r e nes' in
de Heliand nameliJ'k de zo genaamde `bergrede', wasrin Christus
ChIr'
'
zIJn leerllngen
onderwiJst, en de
gevangenneming van Christus op de OliJ'f berg . (Murphy 1992 : 224 Ge en van deze interPretoties kan
binnen het wetenschaPPeliJ'k discours op brede steun rekenen, a 1 heeft de theoria van ¥athofer wel
een levendiga discussie losgemaakt.
Bet is tot nu toe niet gelukt om een allesomvattende structuur v0or de HeII'and b1oot te 1ggen
e
die
wezenliJ'k afwiJ'kt van de structuur van de evangelienharmonie van Tatianus We1 kan men bI'nnen de
Heliand een aantal clusters van fitten onderscheiden die bewust als eenheid worden gPresenteerd
a
.
Ik noem hier twee voorbeelden . Een duideliJ'k herkenbaar cluster is de `bergrede', die in navolging van
Tatianus niet alleen de traditioneel als bergrede aangeduide onderwiJ'zing van Christus uit Mattheas
5, 6 en 7 omvat, maar ook de zogeheten `zendrede' naar Mattheas to, waarin Christus ziJjn disciP elen
instructies geeft voor hun toekomstiga zendingsarbeid . De
`bergrede' in de Heliand omvat ruim 700 verzen fitte i6 tot en
met 23 en neemt daarmee een verhoudingsgewiJ's belangriJ'ke
; :
plaats in het werk in. De `bergscene' begint al in fitte 15 met de
roeping van de discipelen :
De machtige zelf
ging toen een berg op, de gebieder der mensen
zonderde zich af. Hij ging zitten en koos,
telde er twaalf: trouwe mannen,
loffelijke lieden die zijn leerlingen mochten zijn.
(vers 1248-1252) 2
,

Afb . : Heliand-Fragment (Einbandseite innen) © Universitatsbibliothek
Leipzig 2006

2. De citaten uit de Heliand in dit artikel zijn ontleend aan mijn in 2006 verschenen vertaling. (van vredendaal 2006) In voetnoten geef ik
telkens de originele tekst volgens de Heliand-uitgave van Taeger . (Taeger 1996)
Tho giuuet im mahtig self/ an enna berg uppan, barno rikiost, / sundar gesittien, endi im selbo gecos / tuuelibi getalda, treuuafta man /
godoro gumono, thea he im to iungoron ford [ . ..] (vers 1248-1252)

Nadat Christus hen een voor een op de berg heeft genodigd, vervolgt de dichter in fitte i6 :
Ze kwamen in een kring om Christus de redder,
de gezellen die hiJ' zoJ'uist zelf had gekozen
de machtiga, uit de mensen . Mannen van wiJ'sheid
omgaven vol geestdrift Gods zoon
met een willig oor . Ze hadden ziJ'n woorden nodi g,
zonnen zwiJg' end op wat hiJ' hun zeggen ging

vers 1279-1284)s

Zo worden deze `uitverkorenen' als eersten ingewiJ'd in de leer. Als structurerend element in de lange
toesPrack die vol , herhaalt de dichter nog tweemaal de vier laatste verzen uit het bovenstaande
citaat:
De helden stonden rondom
omgaven vol geestdrift Gods zoon
met een willig oor . Ze hadden ziJ'n woorden nodi g,
zonnen zwijgend op wat hij hun zeggen ging

(vers 1383-1386/1580-1583)4

De bergrede wordt, aan het eind van fitte 23, ofgesloten met een mededeling van algemene
strekkin g
Menig mens die in Middelgaard leeft
in deze wereld woont heeft in woord en daad
aan wiJ'sheid gewonnen, toen hiJ' de woorden hoorde
die de beste ooit geboren op de berg had gesProken .

vers 1990 -1993

5

Aansluitendvol danheteerstewondervanChristus :oP debruiloftinKanaveranderthiJ'water inwiJ'n .
In de Heliand vormt dit verhaal het begin van een tweede cluster, dat bestaat uit viJ'f wonderverhalen
fitte 24 tot en met 28) . Beide clusters - de bergrede en de wonderverhalen - vertegenwoordigen de
twee Plen
o van het oPtreden van Christus die de dichter van de Heliand telkens weer benadrukt : ziJ'n
wiJ'ze leer en ziJ'n wonderbaarliJ'ke daden . Daarmee liJ'kt de geliefde formule `mid uuordun endi mid
uuercun' `met woorden en met werken' - zie biJ'voorbeeld de oPeningsverzen van de Helian niet
alleen maar gemakkeliJ'ke versvulling to ziJ'n, maar ook een Programmatische inhoud to bezitten .

3 . Tho umbi thana neriendo Krist nahor gengun / sulike gesioos

so he

im selbo gecos, / uualdand undar them uuerode . Stodun uuisa man,

/ gumon umbi thana godes sunu gerno suuido, / uueros an uuilleon : uuas im thero uuordo niud, / thahtun endi thagodun (vers 1279-1284)
4 . Helidos stodun / gumon umbi [ .. .] thagodun (zie laatste drie verzen in vorige voetnoot) .
5.

so eo

to uueroldi sint uuordo endi daden / mancunnies manag obar thesan middilgard / spracono thin spahiron,

gefrang, / thea thar an themu berge gesprac barn rikeast . (vers 1990- 1993)
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so hue so thin spel

g . Intratekstualiteit
Parallellen in de geboorteverhalen
die door hun formulering een verband leggen met
In de Heliand ziJ'n diverse P laatsen aan to wizen
J
of verwiJ'zen naar andere Plaatsen in de tekst . Interessant ziJ'n zulke intratekstuele relaties vooral
wanneer ze niet rechtstreeks ziJ'n overgenomen uit de evangelieteksten . Ik wil om to beg innen wizen
J
op enkele Parallellen in de geboorteverhalen van Johannes de Doper en Christus . In het Lucasevangelie ziJ'n de twee geboorteverhalen in elkaar gevlochten, waardoor het Parallelle verlooP van
beide verhalen wordt benadrukt : aankondiging van de gaboorte van Johannes - aankondiging van
de geboorte van Christus - ontmoeting tussen de twee aanstaande moeders Elisabeth en Maria geboorte van Johannes - geboorte van Christus . De evangelienharmonie van Tatianus handhaaft
deze structuur . De dichter van de Heliand wiJ'kt daar echter van of en vertelt eerst het hele verhaal
van Johannes en begint daarna pas met de aankondiging van de g
eboorte van Christus . TerwiJ'1
Sievers in deze ingreeP een bewiJ's zag van de geleerdheid van de dichter die streefde naar `grosserer
Planmassiger einheit der handlung'Sievers 1935 : XLI , beschouwt Haferland een dergeliJ'ke aanPak
als een
isch kenmerk van oraliteit waarbiJ ' elementen die inhoudeliJ'k biJ' elkaar horen ook
direct na elkaar worden behandeld en comPlexe structures in lineaire structures worden omgezet .
Haferland 2002 : 36-38 Toch heeft de dichter de Parallellie van beide geboorteverhalen wel degeliJ'k
oPgemerkt . Twee voorbeelden mogen dat illustreren . Als de engel Gabriel aan Zacharias verschiJ'nt
en ze dat zin
J vrouw een zoos zal kriJ'gen, reageert Zacharias met de woorden : `Unde hoc sciam?'
`Waaraan zal ik dit weten?' - Luc . is i8 . In de Heliand wordt deze vraag als vol verwoord : `huuo
mug that 9iuuerdan so ~ quad he ("Hoe kan dat zo geschieden", sPrak hiJ'' . Dezelfde engel verschiJ'nt
ook aan Maria om haar to zeggen dat ziJ' een zoos zal bares, waaroP Maria antwoordt : ` uomodo fiet
istud?' `Hoe zal dat gebeuren?' - Luc .1 :34 . In de Heliand vinden we hier : `huo mug that 9iuuerden
so'~ Quad siu `"Hoe kan dat zo geschieden", sPrak ziJ'' . Waar de brontekst dus twee varianten heeft
kiest de Heliand-dichter in beide gevallen voor dezelfde formulering .
Het tweede voorbeeld betreft een oPvallende overeenkomst in de passages over de naamgeving van
Johannes en Jezus . Zowel biJ' de aankondiging van de geboorte van Johannes als biJ' de aankondigin g
van de geboorte van Christus ze de engel hoe het kind moet worden genoemd . Als Johannes is
g ebo ran, vervol Lucas : `0P de achtste dag kwamen ze het kind besniJ'den en ze wilden het Zacharias
noemen naar ziJ'n vader . Maar ziJ'n moeder zei : "Nee, Johannes zal hiJ' hen"' (Luc . 1 :596O)6 De
overeenkomstiga passage over Christus luidt volgens Luc . 2 :21 : `Toen er acht adgen verstreken waren
en hijJ b
zou worden, kreeg hiJ' de naam Jezus, die de engel had genoemd nog voordat hiJ
de schoot van ziJ'n moeder was ontvangen .' In de Heliand ontbreekt in beide gva1len
eeen verwiJ'zin
g
naar de besniJ'denis . In Plasts daarvan komen `wiJ'ze manses' biJeen om samen met de ouders de
naam to beP ales : uuise man vers 201) resectieveliJ'k
su I~o 9lauua 9umon vers 442 . Vervolgens
P
ze de moeder van Johannes :

b. Langere citaten uit de evangelien in dit artikel zijn geciteerd naar de Nieuwe Bijbelvertaling (2004).
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`Een boodschaP kwam van God
vorig J'aar, en ziJ'n bevel was duideliJ'k .
HiJ' ried ons met klem dat het kind naar ziJ'n wil
Johannes moest heten . MiJ'n hart durft daarvan
niet of to wiJ'ken als dat al zou kunnen .'

vers

216-220) 7

BiJ ' de naamgeving van Christus besluiten de wiJ'ze mannen samen met Maria
dat hiJ' Heiland zou heten, gehoorzaam aan de oPdracht
zoals Gods engel Gabriel had gezegd
met ware woorden . Dat wilde hiJ' van haar,
de gezant van God, toen ziJ' haar zoon ontvin g,
stralend in de wereld . Haar wil was groot
zich heilig to houden aan die hemelse oPdracht
en ze vervulde die met vreugde .
vers 443-449a) 8
De dichter van de Heliand past de resPectieveliJ'ke bronteksten in tweeerlei oPzicht aan waardoor de
Parallellie wordt versterkt : biJ ' de naamgeving van Johannes verwiJ'st hiJ' naar de aankondiging~; die
verwiJ'zing ontbreekt biJ' Lucas, terwiJ'1 de Lucasverzen over de naamgeving van Jezus die verwiJ'zin g
wel bevatten . In de tweede Plasts vermeldt hiJ' in togenstelling tot Lucas in beide passages exPliciet
de wens van de moeder om zich aan de goddeliJ'ke oPdracht to houden .
Parallellie bij twee gelijkenissen
Een gelijksoortig verschijnsel als bij de geboorteverhalen doet zich voor bij de weergave van twee
gelijkenissen: de dichter verandert de volgorde ten opzichte van de brontekst, maar onderstreept
door een identieke structuur en intratekstualiteit toch de onderlinge samenhang . Het gaat om de
gelijkenis van de zaaier en de gelijkenis van het onkruid in de akker . In Tatianus is de volgorde :
gelijkenis van de zaaier - gelijkenis van het onkruid - andere gelijkenissen - uitleg van de gelijkenis
van de zaaier - uideg van de gelijkenis van het onkruid. In de Heliand vinden we : gelijkenis van de
zaaier (fitte 29) - uitleg van de gelijkenis van de zaaier (fitte 30) - gelijkenis van het onkruid (fitte
31) - uideg van de gelijkenis van het onkruid (fitte 31) - andere gelijkenissen (fitte 32) . Het complex
rond iedere gelijkenis heeft echter een identieke structuur :
introductie waarin steeds twee asPecten worden genoemd : Christus sPreekt in geliJ'kenissen over
het hemelse koninkriJ'k en hiJ' wordt door een meni a omringd ;
2 de geliJ'kenis •
3 de uitwerking van de geliJ'kenis op de disciPelen en hun vraag naar de betekenis
4 uitleg van de geliJ'kenis .
1

7. `her quam gibod godes', quad siu, / `fernun gere, furmon uuordu / gibod, that he Iohannes bi godes lerun / hetan scoldi . That is an
minumu hugi ni gedar / uuendean mid uuihti, of is is giuualdan mot' . (vers 216-220)
8 . that he Heleand to namon hebbean scoldi, /

so it

the godes engil Gabriel gisprac / uuaron uuordun endi them wibe gibod, / bodo

drohtines, tho siu exist that barn antfeng / uuanum to thesero uueroldi . Uuas iru uuilleo mildl, / that siu ma
fulgeng im tho so gerno. (vers 443 -449)
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so helaglico haldan mosti, /

De parallellie is evident in onderdeel drie van beide complexen . De uitleg van de gelijkenis van de
zaaier wordt als volgt ingeleid :
Daar zaten en zwegen de gezellen van Christus ,
woordwiJ'ze mannen . Hun verwondering was groot
over zulke beelden hoe de geborene Gods
ziJ'n boodschaP verwoordde, ziJ'n ware leer .
Een van ziJ'n volgelfingen vroeg hem ernaar,
`Goede heer,
leg ons zo u wilt uw woorden uit >
duid ons de bedoeling. Nadien na u
zullen wiJ' er al het christenvolk kond van doen .'

vers 2413 -2417; 2423-2426

9

En zo bgint
e de uitleg van de geliJ'kenis van het onkruid in de akker :
Ze zwegen de mannen>
en vroegen zich of wat de vorst der mensen ,
de machtige en vermaarde, met deze vermaning bedoelde
waarop de zoon van God zipspeelde met dit beeld .
Ze wendden zich gretig tot hun goede heer:
'Leg
g ons u 1eer uit, zodat de lieden in het vervol g
van uw heilswoord horen.'
(vers 2574 - 2580)'°
Dat de dichter oog heeft voor parallelle structuren blijkt ook uit het volgende : de gelijkenis van de
zaaier is in de versies van Mattheus, Marcus en Lucas en in de evangelienharmonie van Tatianus
als volgt opgebouwd : een deel van het zaad dat de zaaier uitstrooit valt op de weg, een deel valt
op steenachtige bodem, een ander deel valt tussen de dorens en weer een ander deel valt in goede
aarde . In de uitleg wordt deze volgorde aangehouden . In de Heliand worden de vier segmenten
van de gelijkenis in een andere volgorde geplaatst : een deel van het zaad `viel op harde steen', een
deel in `edele aarde', een ander deel `viel op de stenen van een straat waar stappen weerklonken,
hengstenhoefslag en heldentred' en weer een ander deel `kwam tussen distels terecht, tussen dichte
dorens die er die dag stonden' . In de uideg van de gelijkenis, die in de aansluitende fitte volgt, keert
dezelfde - gewijzigde - volgorde terug . De reden voor de wijziging van de volgorde is waarschijnlijk
van verteltechnische card: eerst worden de twee uiterste posities behandeld : het zaad dat op `harde
steen' viel en `geen aarde vond' staat in de Heliand voor de verstokte, boosaardige mens die bij het
yolk van Satan hoort . Daartegenover staat het zaad dat in edele aarde valt en de wijze en goedgezinde
g . Tho satun endi suigodun gesioos Cristes, / uuordspaha uueros : uuas im uundar mild!, / be huilicun bilidiun that barn godes / sulic
sodlic spel seggean bigunni . / Tho bigan is thero erlo en fragoian (. . .) `Herro the godo, / of it thin uuilleo si, lat
gihorien, that uui it aftar thi / obar al cristinfolc cuoean motin . (vers 2413-2417; 2423-2426)

us thinaro

uuordo thar / endi

10. Thuo stood erl manag, / thegnos thagiandi, huat thiodgomo, / mari mahtig Crist menean uueldi, / boknien mid thin bilioiu barn
rikeost. Badun tho

so gerno godan drohtin / antlucan thea lera, that sia mostin the liudi foro,

/ helaga horean. (vers 2574-258o)
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mens verbeeldt . Bij de twee andere categorieen gaat het om tussenposities, waarbij bepaalde
eigenschappen (wankelmoedigheid, hebzucht) de mens van het geloof athouden .
SPelen met taal
Intratekstuele relaties ziJ'n ook aan to wizen
in kortere passages, wasrdoor een stiJ'1fiuur
on tstaat .
J
g
Een mooi voorbeeld van een antithese vinden we in het verhaal over de verzoeking in de woestiJ'n ,
waarin Christus door de duivel op de Proef wordt gesteld . De eerste bProevie
ng, waann Christus na
veertig dagen vasten grote honger heeft en door de duivel kriJ' ingefluisterd dat hi,J a1s hiJ' de zoon
van God is stenen in brood kan veranderen Mat . 4 :2-3), wordt in de Hehand als vol mgeleid .
HiJ' onderhield de vasten veertig nachten
de leidsman der mensen, geen maaltiJ'd genoot hiJ' .
Lange tiJ'd durfden hem de duistere geesten
niet nader to komen . De niJ'dig e viand
J
sPrak hem niet aan, dacht dat hJi' enkel God was
niets van een mens had dat hiJ' de machtiga zelf was
de heilige hemelhoeder . Maar toen hiJ' honger kree g,
door ziJ'n menseliJ'ke aard naar een maa1 verlangde
na die veertig dagen, kwam de viand
naderbiJ :
J
de aanstichter dacht flu dat hJ
i' enkel mens was
gewoon een man, en richtte het woord tot hem .

vers 1o53-1o6311

De duivel bliJ'ft aanvankeliJ'k op afstand omdat hiJ' meent dat Christus enke1 God i s uuande that he
god en aid . .J uuari , maar zodra hiJ' merkt dat Christus door hong er wordt gekweld, meent hiJ"
louter met een mens van doen to he bben uuanda that he man en aid uuan . De dichter verwiJst
hier op knaPPe wiJ'ze naar het dogma van de tweenaturanleer omtr ent de Persoon van Christus - hiJ"
is waarlik
J God en waarliJ'k mens uere dens uere homo .
Een voorbeeld van een biJ'zondere herhaling is to vinden in de episode over de berechting van
Christus door Pilatus . Wanneer Christus voor Pilatus staat yr as Pilatus : `Bent u de koning van de
Joden?' waaroP Christus antwoordt : `Vraagt u dit uit uzelf of h ebben anderen dit over miJ gezegd?'
Joh . i8 :33-34 Het vervolg luidt in de He1ian d aldus
Toen zei de keizersgezant
met kwade trots terwiJ'1 hiJ' met Christus de heerser
redetwistte in het rechthuis : `Van dit rJi'k ben ik niet,
van de stam der J'oden . Ik ben geen streekgenoot van u
aan deze mannen niet verwant maar de meni a der J'oden
leverde u over, uw landgenoten gaven u mi'J
11 . an fastunnea fiortig nahto, / manno drohtin,

so he

thar mates ni antbet ; / than langa ni gidorstun im dernea uuihti, / nidhugdig fiund,

nahor gangan, / grotean ins geginuuardan : uuande that he god enfald, / forutar mancunnies uuiht mahtig uuari, / heleg himiles uuard .
So he ma tho gehungrean let, / that ins bigan bi thero menniski muses lustean / aftar them fiuuartig dagun, the fiund nahor geng, / mirki
menskaoo: uuanda that he man enfald / uuari uuissungo, sprat im tho mid is uuordun

to (vers

1053-1063)

gekneveld in handen . Welk kwaad hebt u gedaan ,
dat u flu zo bitter de banden moet verdragen
de kwellingen van dit geslacht?' Christus antwoordde
de b este der heilanden terwiJ'1 hiJ' hecht gebonden
in het rechthuis stond : `Mj'n
J riJ'k is niet van hier,
van deze wereldtiJ'd . . . ' .

vers 5209-5220 12

Dlt antwoord van Christus`nis min riki hinan' `MiJ'n rijk is niet van hier' is een letterliJ'ke weergave
van de brontekst •.`¥gnum
e
meum non est de mundo hoc' Joh .18 :36 .0Pvallend is echter dat de
oP merkln g van Pilatus `Ik ben tochg een Jood?' `Num quid ego Iudeus sum?' - Joh.18 :35 in vriJ'wel
dee
z ifde bewoor dm gen wo rdt weerggeven
a
: `ni bium 2'k theses rtIkies hinan' `Van dit rijk ben ik niet' .
e dat Christus en Pilatus beiden `vreemdelingen in Jeruzalem' ziJ'n?
Toeval of wIl de dichte r asngven
4 . Het Heliand-vers
Van de hteralre asPecten van de Heh 'and kriJ' het alliteratievers in de wetenschaPPeliJ'ke literatuur
e
op
o kenmerken waardoor het Heliand-vers zich
de meeste aandacht . DaarblJ wordt vooral gwezen
van andere Oud ermaanse
stafriJ'mPoezie onderscheidt . Met betrekking tot de versstructuur gaat
g
het dan om twee asPecten . Ten eerste is er m de Heliand een sterka voorkeur voor de zogenoemde
haakstll',
rsrg1
e e beint
J dat wIl ze~en dat eenzin ml dden in een ve
g en doorlooPt in het volgende
naar de hierboven
ve rs en vaak no g meer verzen o
. Voor v0orbeelden hoef ik slechts to wizen
J
eclteerde
passage
over
Christus
en
Pilatus
waar
midden
in
vers
5209,
5211,
21
5 212 ~5215, 57
g
'
de
grenzen
van
de
zin
en 5219 een nieuwe zin be gInt . Hlerteg enove r staat de `regelstiJ'l', waarbiJ
samenvallen met de grenzen van het vers . Een voorbee 1d van deze stiJ'1, die in de Heliand veel minder
is verteg enwoordigd, is het begin van het Onzevader :
Onze vader> van alle mensen >
U bent in het hoga, hemelse riJ'k,
1aat woord na woord gewiJ'd ziJ'n aan uw naam .
Komen m ag uw krachtiga riJ'k .
Laat wereldwiJ'd uw wil geschieden
op aarde hier zoals ook daarboven
In het riJ"k der hemelen dat in den hoge is.

vers 16oo-1606 13

12. Tho sprak eft the kesures bodo / uulank endi uuredmod, thar he uuid uualdand Krist / rediode an them rakude : hi bium ik theses rides
hinan ; quad he, / Giudeo liudio, ni gadoling thin, / thesaro manno maguuini, ac mi thi thins menigi bifalah, / agabun thi mi thina gadulin-

gos, Iudeo liudi, / kaftan to handun . Huat habas thu harmes giduan, / that thu so bittro salt bendi tholoian, / qualm undar thinumu
kunnie?' Tho sprak imu eft Kist angegin, / helendero beat, thar he giheftid stod / an themu rakude innan : his min riki hinan ; quad he, `fan
thesaru uueroldstundu.' (vers 5209-5220)
1.3. Fadar usa firiho barn, / thu bist an them hohon himila rikea, / geuuihid si thin namo uuordo gehuuilico . / Cuma thin craftag
Uuerda thin uuilleo obar thesa uuerold alla, /

so sama

an erdo,

so thar

uppa ist / an them hohon himilo rikea . (vers i600-i6o6)

rill . /
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Een tweede kenmerk is de vrijheid die de dichter neemt om verzen met een groot aantal
onbeklemtoonde woorden op to wllen . Een voorbeeld is vers 5211 uit de eerder geciteerde passage
over Christus en Pilatus . De voorgeschreven vier beklemtoonde lettergrepen (heffingen) zijn
vetgedrukt:
rediode an them rakude :

`ni bium ik theses rikies hinan', quao he

De Heliand-dichter benut als het hem uitkomt voloP de ruimte tussen de voorgeschreven heffingen .
In het voorbeeld vormen maar liefst viJ'f onbeklemtoonde lettergrePen ni bium ik theses de
oPmast naar de derde heffing . Bovendien volgen er op de vierde heffing nog drie onbeklemtoonde
lettergrePen . Sours rekt de dichter ziJjn verzen zelfs zover op dat er feiteliJ'k sPrake is van zes in Plaats
van vier heffingen . Men sPreekt in zo'n geval van een Schwelluers. Een voorbeeld is vers 3067, waar
Christus tegen Petrus ze
`Hluttro habas thu an thinan herron gilobon, hugiskefti sind throe stene gelica'
etterliJ'k vertaald : `0Precht vestig J'e J'e geloof op J'e heer, J'e vastberadenheid is als een rots'.
De vier heffingen ziJjn weer vetgedrukt, maar dit vers is niet to lezen zonder ook 9ilobon en 9elica een
klemtoon to geven .
0P grond van dit soont kenmerken van het Heliand-vers - en met name vanwega de Schwelluerse
- overheerst in de literatuur de oPvatting dat de ontwikkeling van het Oudgermaanse alliteratievers
in de Heliand ziJjn eindPunt heeft bereikt . De Boor, die de Heliand in navolging van Heusler als
een loot aan de stain van de Oudengelse dichtkunst beschouwt, sPreekt van een `iiberreife Frucht
der . .] angelsachsischen Kunstform' . De Boor 1960 : 71 Anderen zien in het Heliand-vers een
degeneratie van het `oorsPronkeliJ'ke' alliteratievers : `The Heliand does not on the whole , represent
an ideal of alliterative verse' . CatheY 2002 :19 Problematisch hieraan is dat er maar weinig werken
ziJjn overgeleverd waarin het alliteratievers zich in `zuivere vorm' manifesteert . CoinPacte verzen in
een strenga regelstiJ'1 vinden we eigenliJ'k alleen in de OudiJ'slandse Edda. Het Edda-vers haalt men
dan ook graag aan als voorbeeld van de `oorsPronkeliJ'ke toestand'. Heusler 1920 : 6 Toch is de
vraag of dat terecht is . Diverse liederen uit de Edda vinden hun oorsProng weliswaar in de vroege
middeleeuwen maar oPgeschreven ziJjn ze pas in de dertiende eeuw . Bovendien is de Edda geen
ePisch gedicht, maar een verzameling liederen veelal in strofevorm . Ook uit het Oudsaksische en
Oudhoogduitse taalgebied ziJjn geen aPische werken met een `ideaal' alliteratievers overgeleverd .
Ook De Boor concludeert in ziJjn afsluitende beoordeling van de Oudhoogduitse stafryJmPo"zi
e e
dat er geen gedicht is overgeleverd `zonder duideliJ'ke sPoren van verval' . De Boor 1960
60 .: 771) De
visie dat Heliand en Genesis het laatste stadium vertegenwoordigen in de ontwikkeling van de
Angelsaksische stafriJ'mPoezie gaat teveel uit van eenziJ'diga beinvloeding, en wel van de Ou dengelse
op de Oudsaksische werken zie miJ'n oPmerlongen daarover in Paragraaf i . De meeste zo niet alle
Oudengelse geesteliJ'ke aPische gedichten ziJjn aanmerkeliJ'k J'onger 4 uitleg van de g ehJkepis .
dan de Heliand. Hofmann 1973 : 336

Voor een beoordeling van het alliteratievers moeten we daarom in eerste instantie naar het werk zo1 f
kiJ'ken en dan moeten we constateren dat de dichter verschillende stiJ'lvormen beheerst : zowe1 he t
comPacte vers zie de geciteerde verzen uit het Onzevader als het Schwelluers . Ook het Schwe1lUerS
is miJ'ns inziens een techniek en geen uit de rails geloPen alliteratievers . 0P een aantal Plaatsen in d e
Heliand komen clusters van Schwelluerse voor, die daar niet toevallig staan maar verband houden
met de inhoud . Volgens Heusler, die ook op dit verschiJ'nsel wees, ziJ'n dergeliJ'ke verzen de hoogste
uiting van de `Pathetischen Predi stil' van de dichter . Heusler 1920 : 29 Een Prachtig voorbeeld is
to vinden in fitte 70, in het verhaal over de verschiJ'ning van Christus aan Maria Magdalena :
Zielsbedroefd stond toen
een van de vrouwen andermaal biJ' het graf.
Ze huilde hevig, haar hart vol verdriet .
Het was Maria Magdalena, haar gemoed triest
haar zinnen door zorgen verward ze wist niet waar ze hem zoeken moest ,
de heer die haar to hulP was gekomen . Ze huilde voortdurend
weeklaagde onoPhoudeliJ'k> wist niet tot wie ze zich wenden moest >
zo ontredderd was haar gemoed. Toen zag ze de machtiga staan
maar Christus herkende ze niet eer hiJ' zich bekend wilde maken
zoo zeggen dat hiJ' het zelf was. HiJ' vroeg wat haar zo zeer bedroefde
waarom ze hete tranen Plengde . Ze wist niets van haar heer, zei ze >
waar hiJ' toch verwiJ'lde. `Als u hem miJ' wiJ'zen kunt, miJ'n heer,
als u hem uit het graf wegnam, zo wasg ik u to vragen
wiJ's miJ' hem met uw woorden! Die wens is miJ' het allerliefst
dat ik hem zelf mag zien .' Ze wist niet dat de zoon van de heer
haar met goede woorden groette : ze zag hem voor de gaardenier aan
de hofwachter van ziJ'n beer .
vers 59i2- 5928 14
De Schwelluerse beginnen in vers 5916 en toPen door tot vers 5934 et hier oPgenomen citaat looPt
tot 5928), bet moment waoroP Maria Madalena
Christus berkent en hem wil aanraken . Ik denk
g
dat de dichter deze verzen bier gebruikt om de wanhoop van Maria Magdalena uit to beelden . Het
berhaald inlassen van `ze wist niet' `ne uuissa' versterkt het gevoel van vertwijfeling flog . Met de
Schwelluerse onderstreePt de dichter bovendien bet belang van de gebeurtenis : bet gsat bier immers
om de eerste verscbiJ'ning van Christus na ziJ'n oPstanding .
14. Than stood seragmuod / en thera idiso ooarsiou / griotandi obar them grate, uuas iro iamar mood - / Maria uuas that Magdalena -,
uuas iro muodgithaht, / sebo mit sorogon sero giblandan, ne uuissa huarod siu sokian scolds / thena herron, thar iro uuarun at this helps

siu ni mohta thuo hofnu auuisan, / that uuif ni mahta uuop forlatan : ne uuissa huarod siu sia uuendian scolds ; / gimerrid uuarun
iro thes muodgithahti . Thuo gisah siu thena mahtigan thar standan / Criste, thuoh siu ma cuolico antkennian ni mohti, er than hie ma
cuoian uuelda, / seggian that hie it selbo uuari . Hie fragoda huat siu so sero biuuiepi, / so harmo mid heton trahnin . siu quad, that siu

gilanga.

umbi iro herron ni uuissi / to uuaren, huarod hie uuerdan scoldi: `ef thu ma mm giuuisan mohtis, / fro min, of ik thik fragon gidorsti, of

thu ina hier an theson felise ginamis, / uuisi ina mm mid uuordon thinon : than uuari mm allaro uuilliono mesta, / that ik ina selbo gisahi .'
sia nu uuissa, that sia thie suno drohtines gruotta mid godaro spracun : siu uuanda that it thie gardari uua ri, hofuuard herren sires . (vers
5912-5928)
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Met bovenstaande voorbeelden, die betrekking hebben op compositie, intratekstualiteit en versvorm,
heb ik willen laten zien dat de Heliand ook vanuit literair perspectief veel to bieden heeft . In
besprekingen van de Heliand verdienen die literaire kwaliteiten meer aandacht . In standaardwerken
over de geschiedenis van de Duitse, Nederlandse of Europese literatuur mogen ze eigenlijk niet
ontbreken .
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Uit de kast!

Wilbert Smulders

In de rubriek `Uit de kast!' biedt VooYs
e
9renommeerde
a
Prsonen uzt de wereld der letteren de
9ele9enheid om hun Passie voor een werk ult hun et9en boekenkast over to bren9en . In deze `Uit
de kast!' vertelt Wilbert Smulders universitazr docent Moderne Nederlandse Letterkunde aan de
Universiteit Utrecht over zJi'nJ'eu9d ascin atie voor de Im The Longest Day en KNorelsJeu9dboek
De Eng elandvaarders. In een sPeciale, dubbel zo lan9e a everi n9 neemt hJ
i ons mee naar de wereld
van deze twee werken over de Tweede WereidoorIo9 .
Toen ik op de lagere school zat, had ik - zoals zoveel jongetjes - een levendige belangstelling voor
alles wat met de ltiveede Wereldoorlog to maken had . Mijn ouders bezaten de ingebonden jaargangen
1944 en 1945 van het geillustreerde, Nederlandstalige zwart-wit magazine Kijk, waarin van week tot
week verslag was gedaan van de vorderingen van de geallieerden aan de diverse fronten : in Frankrijk,
Italie, Azie en ¥usland . Dit immense boekwerk woog opmerkelijk weinig, aangezien het magazine
was gedrukt op bijzonder dun, haast zijdeachtig papier . Als ik ziek was, zat ik hele dagen in Kijk to
bladeren, uiteraard vooral om de onafzienbare reeks foto's met onderschrift to bekijken, en opnieuw
to bekijken .
In het nabije Overloon, op de grens tussen Limburg en Noord-Brabant, was het Nationaal Oorlogsen Verzetsmuseum gevestigd, vlakbij de plek waar in September 1944 drie weken Lang de Slag om
Overloon werd uitgevochten, de zwaarste tankslag die ooit op Nederlandse bodem werd geleverd en
waarbij Amerikaanse Sherman tanks en Duitse Panther tanks elkaar onophoudelijk bestookten . In
dat openluchtmuseum mochten de jonge bezoekers in de tanks van beide partijen klimmen .
In november 1962 kwam de film The Longest Day uit . Ik was toen elf en het was uitgesloten dat
ik in mijn eentje naar de bioscoop zou gaan . Hoewel mijn vader nooit naar de film ging, kreeg ik
hem zover om in die winter op een zondagmiddag samen met mij de film to gaan bekijken . Ik had
nog bijna nooit een bioscoopfilm gezien en kwam nietsvermoedend terecht in een drie uur durende
all stars film, die heel veel plaatjes uit mijn Kijk-lectuur op een wervelende manier tot leven bracht .
Volkomen verdoofd door het kanongebulder en verpletterd door wat ik gezien had, betrad ik met
mijn wader de straat, vlak voordat het donker werd . Overdag uit de bioscoop komen onderga ik ook
nu nog als een verwarrende gewaarwording, als een tweede ontwaken, maar dan uit een kraakheldere
droom, en na het bekijken van The Longest Day was het `mijn eerste keer' . Tegenwoordig kun je
iedere film wel in de een of andere videotheek bemachtigen en thuis zo vaak afspelen als je wilt . Het
is nog helemaal niet zo lang geleden dat de toegankelijkheid tot de visuele media heel beperkt was,
en je maar had of to wachten of de film een keer op de televisie vertoond werd . Met The Longest
Day gebeurde dat gelukkig nogal eens : jaren achtereen werd hij op 6 juni uitgezonden . Ik keek later
natuurlijk anders naar de film dan de eerste keer, maar ik wind hem nog steeds fascinerend . Hij is
met afstand de imponerendste film die ik gezien heb .

Een Jaan later, op
o m iJ'n dentiende, vial miJ' de tnilgie
o De EneIanduaarders
van K. Norel in handen.
9
'1
ziJ"denheb
ik
indertiJ'd
verslonden
.
0nlangs
besloot
ik
de trilogie to herlezen
Deze dikke Pi 45 o blad
am aan de weet to komen welke indruk dit geliefde J'eugdboek flu op mi'J zou m aken . lk zal eerst een
kenschets van het verhaal geven .
De trilogie bestaat uit de dele n Vo9eivri1', Vuur en viam en Verzet en victorie. (Let op de vette
alliteratie . Het verhaal omsPant de Periode van mei 1940 tot mei 1945 . HoofdPersoon van alle drie
de delen is Event Gnodde, zoon van een Urker visser, die zestien is als de oorlog uitbreekt en op ziJ'n
vaders hotter werkt.
Het eerste deel, Vo9eluri1', vertelt hoe Event erin slag als Engelandvaarder `aan de overkant'
to komen . Het christeliJ'ke Urk is een zeer gesloten, sterk oranJ'egezinde gemeenschaP, waarin een
J'ongen van Events leeftiJ'd > Piet Wels lid van de NSB is . Event Gnodde komt in aanraking met de
oorlog, wanneer in 1943 het schiP van ziJ'n vader gevorderd wordt door de Duitsers en hiJ'zelf moet
onderduiken om to ontsnaPPen aan de Arbeitseinsatz . HiJ' wil nets liever dan naar Engeland vluchten
en daar in dienst gaan. HiJ' duikt onder op een boerderiJ' in de Wieringermeer, waar hiJ' bevriend
raakt met Jan Koekman > een andere onderduiken een J'ongeman uit ¥otterdam . Samen smeden ze
het plan om dienst to nemen biJ' de Krie9smarine met als doel met een Duitse marineboot naar
Engeland to ontsnaPPen . Uiteraard raken ze aanvankeliJ'k van iedereen vervreemd, maar als het plan
na veel verwikkelingen lukt, kan hiJ' ziJ'n Urker verloofde Alie via het ¥ode Kruis laten weten dat hiJ' in
Engeland zit waarmee alle schande van wat collaboratie moest liken,
weer is weggenomen .
J
Deel twee, Vuur en vlam, vertelt hoe beide vrienden Event en Jan deelnemen aan de geallieerde striJ'd
in het Kanaal, deelnemen aan de landing in Normandie en vervolgens aan de luchtlandingsoPeraties
biJ' Arnhem . Het toeval wil dat Alie Events verloofde intussen in Oosterbeek als dienstmeisJ'e biJ ' een
baron in huffs werkt en het toeval wil eveneens dat de paratrooper Event haar tegen het liJ'f looPt . Bi'J
de striJ'd om de ¥iJ'nbrug raakt Jan gewond . Event moet hem achterlaten onder de hoede van de J'onge
verPleegster Clara.
Deel drie, Verzet en victorie, sPeelt zich of in het door de hongerwinter geteisterde, nog bezette
Noord-Nederland. Jan is met behulP van Clara, uit kriJ'gsgevangenschaP ontsnaPt . De beide vrienden
ontmoeten elkaar weer en sPelen een rol in het verzet tiJ'dens de hongerwinter .
De uitslag van de herlezing verraste miJ' : ik vind Norels En9elandvaarders een uitermate kna P
gecomPoneerd J'eugdboek en aarzel niet het in ziJ'n soon een meesterwerk to noemen .
0PmerkeliJ'k genoeg heeft Norels trilogie op comPositorisch vlak nogal wat gemeen met The
Longest Day . Om dat duideliJ'k to maken moet ik eerst deze film even toelichten . De film is zo
indrukwekkend omdat hiJ ' een overzichteliJ'ke dramatische structuur heeft weten to vinden voor de
verbeelding van een ongehoord complex historisch gebeuren : de grootschaligste militaire oPeratie uit
de twintigste eeuw: D-day . De comPlexiteit van deze oPeratie, die de codenaam Overlord droeg, was
ontzagwekkend. Van de kant van de geallieerden : de militaire Pnoblemen om talloze deeloPeraties
(landing op het strand, luchtlandingen, oPeraties landinwaarts tot een kloPPend aanvalsPlan to
smeden, de immense organisatiePnoblemen en to 'stieke
moeiliJ'kheden om al die militairen uit al
~
die 1anden op al die schePen to kriJ'gen en daarbiJ ' de geheimhouding to bewaren , en de emoties ,
van de eenvoudiga soldaat van de officieren to velde maar ook van de generaals die alles bedacht

heben en verantwoordeliJ'k zullen zijn als het riskante plan mislukt . Van de kant van de Du`~isers
de druk die de dageliJ'kse dreiging van Die Invasion uitoefende op de beve1 hebbers van auerlei
niveau van de hoogste man, generaal ¥ommel, tot simPele officieren die biJ' ieder vals alarm toch
weer heel zenuwachtig worden of er J'uist volkomen immuun voor ziJ'n geworden , hun overleg over
tegenmaatregelen hun verwarring, Paniek of berusting als het eindeliJ'k zover is . En van de kant
van het Franse verzet : de wetenschaP als burgers een factor to ziJ'n in een zo groot en beslissend
gebeuren .
De dramatische vondst in het scenario van The Longest Day is geweest de film geen hoofdPersonage
to geven, maar een zo grote hoeveelheid `hoofdPersonages' to schPPn
e e dat J'e van e
gen meer kunt
zeggen of het een hoofd- dan wel biJ'figuur is . Er ziJ'n aan Duitse kant ngen
a
in het verzet drie, en
aan Engels-Amerikaans-Franse kant viJ'ftien hoofdpersonages . Deze zijn over de organisatie van de
hele oPeratie versPreid, wat betreft rang, militair onderdeel en locatie . Daandoor bereikt de film twee
doelen : de kiJ'ker kriJ'gt overzicht over de hele comPlexiteit van het plan en behoudt dat ook als
er dingen misgaan , maar alles bliJ'ft togeliJ'kertiJ'd concreet voorstelbaar en emotionee1 invoelbaar
doordat er aanhoudend dramatisch geschakeld wordt tussen al de `hoofdpersonages' .
De structuur van de film bestaat eruit dat die hele reeks `hoofdPersonages' drie keer de revue
Passeert, met dien verstande dat in de loop van deze drie rondes vierentwintig uur verstriJ'kt en dat
daardoor ook nog eens het meta-dramatische resultant zichtbaar wordt : het slgen
a
van wat door
General ¥ommel in het begin van de film `der langste Tag' wordt genoemd.
¥esultant van de ingenieuze dramatische sPreiding biJ ' de verbeelding van `de langste dag', is
dat heel veel hoofdPersonages kort aan bod komen, en dat er daardoor nauweliJ'ks ruimte is voor
PsYchologische diePgang. EigenliJ'k zijn alle Protsgonisten helden, van welk onderdeel of welke rang
ze ook ziJ'n . Eisenhower is een held als hiJ' in de onmogeliJ'ke Positie verkeert tussen twee kwaden to
moeten kiezen een 9o to moeten geven terwiJ'1 de weersomstandig heden fataal liken
of de zask voor
J
de zoveelste keer uitstellen met als levensgroot gevaar dat het momentum verdamPt en de moraal
van al die mannen op al die schePen fataal zal dalen , en de cooed heeft de verantwoordeliJ'kheid
te nemen. Maar het geldt ook voor de aenvoudig a soldaat uit een klein do'e
rPJ in de Amerikaanse
staat Nevada, die aan de vooravond zeeziek op zijn landingsvasrtuig, zijn hart lucht asn een hem
v0lkomen onbekende . Voor de commandant die ziJ'n onderdee1 tot het uiterste getramd heeft maar
in zijn hart vindt dat hiJ' een onmogeliJ'k uit to voeren oPdracht h eeft gekregen . Voor de Duitse officier
die wakker schrikt van een alarmtelefoon 'e en vergze1d
v an zijn trouwe bond vloekend m zijn auto
e
stnP t om voor de zoveelste maal de nacht door te brengn
e 'm een kustbatteriJ op de dumen . En voor
de twee enig overgebleven Luftwaffe-Piloten in Noordwest-F rankriJk, die met dieP a mmachtm
' g voor
het wanbeleid van hua sPerieuren
u
toch maar ten striJde trekken .
¥esultant is ook dat er geen goede en geen s1echto personages ziJn.
" The Longest Day kent
merkelik
genoeg
geen
ideotogisch
niveau
.
Geallieerden
en Duitsers ziJ n m' deze film simPelw eg
oP
J
verwikkeld in een historisch en heroisch treffen van kr ankzmnige proporties . De film is i' n zoverre
air, dat hiJ' uitsluitend toont hoe personages uit beide kamPen zich voor een immense militaire
tank zien gestold, e n zich daar zonder uitzonderin g op de best denkbare tinJze van kwiJten . ¥esultaat
is eveneens dat het een complete mannenfilm is geworden . Van liefde is slechis sPrake voorzover

de militairen miJ'meren over het thuisfront, doorgaans vlak voordat de awPens gaan sPreken . Ook
van de verbee1ding van leed door verwondingen is nauweliJ'ks sPrake . Hoewel gedurende de film
on er en figurant-militairen al dan niet dodeliJ'k gewond ter aarde vallen, wordt maar een van de
tientallen `hoofdPersonen' gedood en een ander gewond, en dat pas in de laatste viJ'f minuten van
dit ruim drie uur durende drama. Met andere woorden de soldaten ziJ'n via de `hoofdPersonages'
wel verbeeld als mensen maar ze worden togeliJ'kertiJ'd peergezet als Pionnen op een veld met wie
zonder aanziens des Persoons geschoven wordt .
0P al deze Punten doet The Longest Day denken aan het epos der aPossen Homerus' Ilias . Ook in
Ilias twee kamPen, een striJ'd van uitsluitend helden maar zonder dat een van hen het hoofdPersonage
is die zo geliJ'kwaardig ziJ'n, dat zelfs de goden geen eenduidiga voorkeur kunnen voelen . Ook in
Ilias steeds een krachtiga tekening van vele `hoofdPersonages', niet gericht op PsYchologische
individualisering, maar op individuele kwaliteiten op het morele vlak : eer, Plicht, prestige en trouw.
Ook in Ilias een grote dramatische sPreiding in de verbeelding van het conflict . Zoals biJ ' Homerus
Agamemnon togenover Priamus, Menelaos togenover Paris en Hector togenover Achilles staan en
hun individuele Prestaties in de kriJ'g aanhoudend de revue Passeren, zo staan in The Longest Day
¥oosevelt togenover Hitler, Eisenhower togenover ¥ommel en Montgomery togenover Jodl . Ook Ilias
is een mannenverhaal waarin vrouwen hoogsteps de aanleiding ziJ'n tot de algehele striJ'd Helena
of tot interne conflicten Briseis . Ook voor Homerus' werk geldt dat op elke bladziJ'de tientallen
anonieme soldaten op vaak gruweliJ'ke en beeldend beschreven wiJ'ze aan hun eind komen, terwiJ'1
alle `hoofdPersoon'-helden tot aan Hectors dood, in het laatste gedeelte, alle striJ'dgewoel overleven .
Het is geloof ik niet teveel gezegd als ik beweer dat The Longest Day de verre, maar verdiensteliJ'ke
nazaat van Ilias is .
Toen ik Norels En9elanduaarders voor het eerst las, vond ik het natuurliJ'k alleen maar een
sPannend verhaal. Pas biJ ' herlezing is me oPgevallen dat Norel ziJ'n trilogie - op de schaal van een
J'eugdboek - veel van de dramatische deugden heeft meegageven die aPische meesterwerken als The
Lon9estDay zo biJ'zonder maken . Ik bedoel dan de dramatische sPreiding in Plaats en tiJ'd Nederland
to land en to water En eland Normandie Arnhem Noord-Nederland in de Hon erwinter bevri'd
Nederland maar vooral de sPreiding over de personages .
Norel heeft weliswaar een hoofdPersonaga gekozen de J'ongen Evert Gnodde maar last deze
al gauw met vier andere J'onge mensen in aanraking komen ziJ'n vriend Jan Koekman hun beider
vriendinnen Alie en Clara en de NSB-dorPsJ'ongen en latere SS'er Piet Wels die allemaal tot het
einde toe biJ' het dramatische gebeuren betrokken ziJ'n : ze steunen elkaar, raken elkaar kwiJ't of
hervinden elkaar, en ze bevriJ'den of verraden elkaar . Door de Urker NSB-J'ongen een Plaats to geven
kriJ' het andere kamP eniga gestalte . Niet alleen is er daarbiJ' een sPreiding van de handeling over
stad (¥otterdam), Platteland Urk, Wieringermeer Goeree Oosterbeek en buitenland Engelan d
en FrankriJ'k , ook sociaal-cultureel is er een oPmerkeliJ'ke sPreiding . De zuilen ziJ'n dramatisch
vertegenwoordigd : orthodox-Protestants Evert Alie socialistisch-atheistisch (Jan), katholiek
Clara en dat geldt ook enigermate voor de sociale verhoudingen : Alie is dienstmeisJ'e biJ' de baron
de barones en de freule .

`
BiJ herlezing viel me nog jets op, dat miJ' indertiJ'd uiteraard volledig ontg aan was . De ~abeomen~ssen
maken nameliJ'k duideliJ'k dat Norel met deze tourPositie op het punt van de personages een e
Pis c
Pleidooi vormgof voor de doorbraak, een brede beweging in het Nederland van vlak voor en na de
Tweeda Wereldoorlog . De oorlog doorbreekt de hokJ'es waarin de orthodox-Protestantse Evert en d e
AJC-J'ongen Jan oPgesloten zaten . Het verraste me dat Norel met het doorbrank-motief heel kna P
een ideologische agenda van nationals aard in ziJ'n J'eugdboek verborgen heeft, maar togeliJ'kertiJ'd
viel me op dat ziJ'n verbeelding van de Tweeds Wereld00rlgo ais internationaal conflict oPmerkeliJ'k
vriJ' van ideologie is, net zoals The Longest Day .
Uit het geheel van de J'eugdtrilogie riJ'st een beeld op van de Tweeds Wereldoorlog dat in ziJ'n
veelkantigheld nog steeds verbluffend informatief is, da t 'm PYho1gisch
s c o
Pzicht
o
wat vlak masr
zeker niet plat is, en dat in morsel oPzicht uitgesProken, maar niet ongenuanceerd is . Misschien is
het feit dat deJ'onge mannen en vrouwen allemaal achttien karaais helden ziJ'n wat eendimensionaal
to noemen maar dramatisch gezien is deze eigenschaP waarschiJ'nliJ'k de reden dat het boek als
heroisch epos nauweliJ'ks verouderd is .
Ook op een andere manier is het interessant Norels En9elanduaarders met The Longest Day
to vergeliJ'ken . De film The Longest Day is gebaseerd op het geliJ'knamig
e boek, geschreven door
Cornelius ¥yan en gePubliceerd in 1959 . Het boek is een indrukwekkend staal 'e van wat in Nederland
sinds de oPkomst van onder anderen Geert Mak, Judith KoelemeiJ'er en AnneJ'et van der ZiJ'1, literaire
non-fictie heet. Het vertelt het verhaal van `de langste dag', maar dan in een zodaniga dramatische
oPzet dat de auteur al ziJ'n kennis over de gebeurtenissen op die dag kan concretiseren in scenes .
Achterin het boek The Longest Day staat een uitvoerig dankwoord ofgedrukt waarin ¥yan de 700
overlevenden-deelnemers van beide kamPen vernoemt die hiJ ' gesProken heeft de bevelvoerders
van beide kamPen en van tal van militaire disciplines die hiJ' geinterviewd heeft alle archieven die
hiJ' geraadPleegd heeft, en waarin hiJ' het omvangriJ'ke researchteam bedankt dat hem gedurende
drie J'aar onafgebroken arbeid biJ'stond . ¥Yans verhaal is helemaal oPgebouwd uit scenes sours
ofgewisseld met meer beschriJ'vende stukken . DaarbiJ' bliJ'ft voortdurend in het midden of ¥yan de
scenes en de daarbiJ ' gebezigde dialogen heeft gereconstrueerd uit de gehouden interviews of dat hi'J
na alle sPeurwerk en interviews zich heeft oPgesloten en met de research in ziJ'n achterhoofd tenslotte
is overeaan
g g tot het schePPen van een rePresentatieve fictionele verbeelding .
In de loop
loo van de tiJ'd heb ik de film The Longest Day zo vask gzien,
e
dat ik hem vri1
Jwe uit
mlJn hoofd ken . ¥Yans documentaire roman las ik deze z omer pas . De lectuur van het boek was een
eig enaardige ervaring . De overlap van scenes uit het boek en de film is buitengwoon
a
groot . Hele
zmn ne komen letterliJ'k terng . Toch ziJ'n er ook oP merkaliJ'ke verschitlen . In het boek is de montage
ander s kom Ja as n de west hoevee1 misverston den er waren, hoe zowel de Duitsers
'
als deg ealheerden
blunder op
o blunder staPelden en hoe onzeker de uiis1ga was, tot ve r in de 1ang ste dg'
a .
Het boek most er als het ware our gevraag d hebben verfilmd ta worden . ¥an
o als de
Y ze1f trad op
belangriJ'kste scenarioschriJ'ver . Het werd een PPerdure
all stars Productie met rollen voor Paul
e
Anka> ¥ichard Burton ¥obert Mitchum Sean ConnerY, Henry Fonda, ¥oddY McDowall, George
Segal, ¥od Steiger, John WaYn a en vele, vele anderen . Het boek yarscheen m de z0mer van 1959, P
12 november 1962 ging de film ' m premiere .

al heeft de combmatie van tweeo facforen The Longest Day tot een meesterwer gemaakt :
de biJna wetenschPP
a ehJ ke grandigheid van de breedPgezette
o
research en het vermogen een
we1gekozen selectio uit a1 deze kennis in een dramatische vorm to 'eten
~ die J'e nooit meer vergeet .
eifJ 'aar na de oorlo g, met het
Laten we weer terugkeren naar onze Nore1 . ¥yan begon pas in
werk asn ziJ'n boek, g eass isteerd door een groeP helpers en een heel leger informanten . Na het succes
van zijn boek heeft hiJ' vervolgens met nog eens een biJ'zonder grote groeP sPecialisten op allerlei
gebied militaire adviseurs, co -scenarioschriJ'vers acteurs > Poducenten aan de totstandkoming van
de giJ'knamie
el
g film kunnen werken . Hoe stond het wat dat betreft met Norel? Voor de oorlog was hi'J
als journalist werkzaam biJ' de re~'onale en landeliJ'ke Protestants-christeliJ'ke Pers en debuteerde hi'J
in 1935 al sJ'eug dboekenschriJ'ver . In 1941 werd hiJ' als eerste NederlandseJjournalist door de Duitsers
oPgePakt wegens anti-Duitse berichtgeving en werkte hiJ' vervolgens voor de ondergrondse kraut
Tro uw . In 1945lag d eel een, in 1946 deel twee en in 1947deel drie van En9elandvaarders in de winkel .
Het kan haast niet anders of deze schriJ'vende journalist moet in de oorlog aan de trilogie begonnen
ziJ'n . ZiJ'n biografie op WikiPedia vermeldt dat hiJ' in 1946 oversPannen raakte en moest kiezen tussen
de J'ournalistiek en het schriJ'ven van J'eugdboeken . HiJ' koos voor het laatste en Produceerde tot aan
ziJ'n dood in 1971 een groot aantal veelgelezen J'eugdboeken, waarvan En9elandvaarders een van de
klassiekers is . Momenteel zestig J'aar na verschiJ'nen, is de viJ'fenveertigste druk van deze trilogie in
elke Bruna-winkel to verkriJg' en .
Norel heeft waarschiJ'nliJ'k alleen ziJ'n ogen goed de kost gageven en is vervolgens aan het werk
easn op basis van niet veel meer dan common sense-kennis over Nederland, Engelandvaarders de
gg
Duitse marine het verzet en wat er vlak na de oorlog bekend was over de oPeraties in Normandie en
biJ' Arnhem . Wat imPoneert biJ' Norel is dus dat ziJ'n formidabeleJ'ongensePos het vooral heeft moeten
hebben van ziJ'n historische alertheid, ziJ'n dramatische talent en ziJ'n fantasieriJ'ke geest .
Een beroemd Nederlands schriJ'ver heeft eens gezegd dat Ulysses van Joyce en De Avonden van
¥eve allebei meesterwerken ziJ'n, maar meesterwerken van verschillende schaal : waar men Ulysses
zou kunnen vergeliJ'ken met een kanon, zou men De Avonden kunnen vergeliJ'ken met een Pistool .
Al1e twee voortreffeliJ'ke schietwerken, maar wel van een ander formaat en op een ander doel gericht .
MiJ' liJ'kt dat deze vergeliJ'king ook oPgaat voor The Longest Day en En9elandvaarders .

In de kast!

Mathilde ¥oza
r

In de rubriek `In de kast!' bren9en 9erenommeerde Personen uit de wereld der letteren schrJi'vers
o boeken die ten onrechte ver9eten z1i'n, weer even onder de aandacht. In deze eerste `In de kast!'
vertelt Mathilde ¥oza universitair docent Amerikaanse Letterkunde en Amerikanistiek aan de
¥adboud Universiteit N1j'me9en, over de Amerikaanse schri'ver
¥obert Myron Coates die voor
J
haar tot op de da9 van vandaa9 verbonden is met . . . een courgette .
¥obert Myron Coates en het Zucchini-effect
`No ideas but in things', schreef de Amerikaanse modernistische dichter William Carlos Williams
ooit . Deze vaak geciteerde uitsPrack geeft uitdrukking aan Williams' eigen overtuiging dat de
alledaagse obJ'ecten en situaties - dingen die, zoals hiJ' zei, `close to the nose' lagen - J'e meer inzicht
kunnen bieden in het leven en de mensheid dan welk ander aspect van onze werkeliJ'kheid ook .
Iedere keer als ik Williams' credo geciteerd zie, gebeurt er biJ ' miJ' iets vreemds : in miJ'n geestesoo g
drip zich een courgette op - een zucchini, uitgesPToken als `zoekienie' zoals de Amerikanen deze
komkommerachtiga groente noemen . Automatisch kriJ'g ik Pretoogl'es. Want het moet gezegd :
het Potentieel van wat wiJ' levenloze of zielloze obJ'ecten noemen om betekenis aan to nemen is
verbazend .
De zucchini - zo'n vreemde naam ook het manneliJ'ke verkleinwoord in het meervoud > van het
Italiaanse zucca wat PomPoen betekent - kwam op miJ'n wetenschaPPeliJ'ke pad via de eveneens
Amerikaanse schriJ'ver ¥obert MYron Coates . Coates, geboren in New Haven in 1897 en overleden
in New York in 1973is een grotendeels onbekend gebleven schriJ'ver van romans korte verhalen >
een immense hoeveelheid kunstrecensies allerlei artikelen en twee reisboeken over Italie. HiJ' was
gedurende ziJ'n hele carriere verbonden aan The New Yorker en schreef volgens New Yorker-kenner
Ben Yagoda meer woorden voor dit weekblad dan wie dan ook. BiJ ' leven was Coates dan ook zeker
geen onbekend man . Jarenlang heb ik hem door middel van archiefonderzoek achtervolgd - van New
York tot Laramie (Wyoming) tot Los Angeles - om uiteindeliJ'k to kunnen komen tot een literaire
biografie die dit J'aar uitgageven zal worden door de University of South Carolina Press .
De werktitel van miJ'n onderzoek was vanaf het begin 'Following Strangers' . Dit is een citaat uit
Coates' tweede en belangriJ'kste roman, Yesterday's Burdens (1933), masr geft
a tovens uitdrukkin g
aan de aard van miJ'n zoektocht en van miJ'n anderwe rP . Niet a11een was hiJ' erg o nbekendmaar het
bleek ook knaP lashg om hem to leren kennen. Coates zo bleek zonderde zich graag af. Brieven die
hiJ' kreeg van bevriende collega-schriJ"vers als Gertrude Stein, Ernest Hamin ~'~'a,Y Malcolm Covule Y,
Kenneth Burke Nathanae1 West an James Thurber goolde hiJ eenvoudig w eg . Hi'J zag zi chze1f veelal
als een eenling> ee n buitenbeen a een lone wolf. Het was misschien deze Positionering van zichzelf
die hem in staat stelde met zoveel Precisie, inzicht en sche~to de wereld om hem been to beschriJ"ven
en op to roePen :

Nights, between the coming of darkness and the moonrise, I look southward down the
length of my valley: cupped between the last hills and overflowing sluggishly into the sky I
see a ruddy glow like a sullen aurora .
That is New York . I stare, wondering on what animated faces, what fevered gestures, on
what scenes of kindliness or cruelty, of passion, joy or wrath that light shines . (YB, 16)
De verteller van dit werk - een schriJ'ver met de naam ¥obert Coates - dankt ziJ'n gevoel van isolatie
onder meer aan het feit dat hiJ', na J'aren in New York to hebben gewoond, zich vervolgens vesti o P
het Platteland van Connecticut, met een gevoel van vervreemding, ontworteling en eenzaamheid
als direct resultant . Maar graPPig genoeg was Coates biJ' lange na niet de eniga van ziJ'n literaire
generatie die in de vroeg J'aren dertig de grote stad verliet en naar het Platteland migreerde . Sterker
flog, de hele lost generation, geboren vlak voor aanvang van de twintigste eeuw, leek zodanig veel
overeenkomsten in hun verschillende levensloPen to hebben dat de lost generation chronicler bi'J
uitstek criticus Malcolm CowleY, een duideliJ'k Patroon ontwaarde dat hiJ' in ziJ'n klassieke studie
over deze generatie, Exile's ¥eturn: A Literary Odyssey o the 19205, uiteenzette .
Coates zag er echter niets in om ziJ'n zo gekoesterde individuele autonomic to verliezen aan een of
ander Paradigma . Zo Protesteerde hiJ ' later in een van ziJ'n vele essays voor The New Yorker:
[A]s a young man I went to France - on what I always thought was my own initiative until
the social historians got to delving into the period and I learned that I'd actually been
following, sheePlike, in the tracks of a mass manifestation called `the literary exodus' of a
group called `the lost generation' . It is always unsettling to be told that one's motives are not
what one thinks they are .
Het gevoel van uniciteit bleef, met daarbiJ' gevoelens van outsiderness en eenzaamheid . Coates' vaak
humoristische kiJ'k op de wereld is dan ook biJ ' voorkeur tragikomisch of burlesk-heroisch . SchriJ'vend
over de zoektocht naar PersoonliJ'k menseliJ'k contact, biJ'voorbeeld, schuwt hiJ ' ironisch melodrama
niet :
I was intensely interested in Miss Elizabeth Godwin of ¥oslyn, L .I ., a young lady whom I had
never seen, but whose name and specimen of whose handwriting - "Marlboro, America's
finest cigarette" - confronted me from the seat-back before me whenever I rode on a Fifth
Avenue bus.
I was worried, too, about Little Orphan Annie, who had gotten herself lost again, and this
time so thoroughly that it seemed Daddy Warbucks might never find her; and there was
a young man on the Chesterfield ads whose tired eyes met mine with a look of such utter
hopelessness, as he raised them from his littered desk and announced, "I'm working and
smoking overtime . Hence a milder cigarette," that I felt an almost personal responsibility
for his plight . (YB, 192 - 193)
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Advertenties en strips, maar ook andere levenloze zaken als verkeersborden a uithan~ r en
Putdeksels of het traJ'ect van de New Yorkse ondergrondse waren voor Coates belangriJ'ke tact are
zaken door middel waarvan hiJ' ziJ'n visie op het leven in New York overbracht, gekenmer door
disruPtie, anonimiteit en fundamentele verwarring over menseliJ'kheid.
Coates' eerste roman een exPerimenteel unicum met de naam The Eater o Darkness staat
0ok bol van de grootstedeliJ'ke details en massacultuur . Naast New York komt in deze roman
ook PariJ's in beeld . Maar dan vooral literair Paris
J : het boek is een pastiche van de vele literaire
stiJ'len en exPerimenten die destiJ'ds in PariJ's werden uitgetest, gevierd en bevochten : verweven in
Coates' boek komen we in aangaPaste vorm, ook de literaire stiJ'len tegen van Theodore Dreiser ,
Sinclair Lewis Sherwood Anderson Waldo Frank Ben Hecht Jean Toomer James Joyce, de dada
beweging, de surrealisten en nog vele anderen . Het boek werd op voorsPrack van Gertrude Stein
in 1926 uitgebracht in PariJ's door de inmiddels legendarisch geworden Contact Press van ¥obert
McAlmon . Vanwege het afwiJ'kende, zelf ondergravende en axPerimentele karakter van het boek is
het de literaire geschiedenis ingagaan als de eerste dada-roman in de Engelse taal .
Coates hield van dada - van het sPeelse en het bevriJ'dende dat hiJ' in deze kunst zag, en de afkeer
van het bombastische het angstiga en het kleinburgerliJ'ke in `de Westerse beschaming' - zoals J'aren
geleden in grote letters op een NiJ'meegse kraakPand stond geschilderd . Maar het was vooral het
absurde van dada dat Coates aansPrak . En hier komt de courgette weer om de hoek .
Zoals hierboven al verhaald leefde Coates vanaf de J'aren dertig in een landeliJ'ke omgeving . Hi'J
woonde in een klein dorP, GaYlordsville, waar veel mensen vaak ex-stedelingen zoals Coates zel
driftig groentes verbouwden in hun tuinen . De courgette is, naar het schiJ'nt, zeer makkeliJ'k to telen
en de oogst is als gevolg vaak extreem overvloedig . 0P de een of andere manier aPPelleerde het ding
en ziJ'n naam aan Coates' gevoel voor humor . Om dat kracht biJ' zetten ontvreemdde hiJ' met enige
regelmaat courgettes, die hiJ' vervolgens biJ' mensen op de stoeP legde . En daar lag dan zo'n ding, alsof
het iets to betekenen had.
`No ideas but in things', maar de boodschaP die nu op die groente wordt geschoven is to absurd om
to benoemen ofbestaat eigenliJ'k helemaal niet . `Wat heeft dit to betekenen?' roePen we in verwarring .
We zoeken de betekenis in het ding, maar de zucchini weet het ook niet . En vanaf het moment dat
we de zucchini tot leven roePen is alles mogeliJ'k : biJ'voorbeeld dat de zucchini een ambitie heeft die
hiJ' niet waar kan maken, het misschien niet durft to zeggen, of to koPPig is daarvoor. Het duurt even
voor J'e er om kunt lachen misschien maar ik vond het altiJ'd een leak verhaal om aan vrienden to
vertellen . Het is Coates ten voeten uit .
Jaren nadat ik de anekdote had gehoord van Coates' stiefdochter, brak de dag aan dat ik mijn
Proefschrift PubliekeliJ'k moest verdedigen Man, wat was ik zenuwachtig. lk deed de voordeur van
mijn huffs open om naar de aula to vertrekken en, J'a, u raadt het a1 . Daar a1g oPeens, Pto mPverloren
een courgette voor mijn dear . De impact was anorm, en veel groter dao ik ool 't had vermoed . De
absurditeit van deze totaal onschuldiga, irrelevanta maar g oedgyormde
e
roento
op
o de stop,
e alsook
g
de hommaga aan Coates die een van mijn vrienden hiar mee had gebracht, zorgde er m ceder geval
voor dat mijn zenuwen ver dwenen als sneeuw voor de zon . Even heb ik nog overwogen om de
courgette mee to nemen en deze op de 1essenaar to P1as
Jnverdits J'enmi
gm
'g . Maar hoewel

ik zeker wilt dat ook daar het effect niet zou uit blijven, zag ik er toch van af . Even moest het bij mijn
verdediging gaan om de ideeen in mij, en niet om de ideeen in dingen . Maar om to kunnen uitleggen
wat het effect van Coates kan zijn, had ik het eigenlijk moeten doen .

Parmentier
Liter°altitrl op de ~greys

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 ver-

schillende 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 .
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Over Neerlands trots in barge dagen
0P 19 november J'ongstleden ontving hoogleraar
Moderns EuroPese Letterkunde JoeP Leerssen
de SPinozaPremie uit harden van minster
Plasterk. Leerssen kreeg deze `Nederlandse
NobelPriJ's' ondermeer voor ziJ'n onderzoek
nasr cultuurnationalisme en imagologie de
studie van bee1dvorming, nationaal beset en
stereo en. Hoga ogen gooide Leerssen met
het ontwikkelen van een interdisciPlinaire
methodiek zo meldt het J'urYr'aPort van het
NWO : Leerssen combineert Politieke ideeen- en
cultuurgeschiedenis en betrekt literaire bronne n
biJ' het onderzoek naar de geschiedents van
verbeeldingspatronen en i deolog i'ee"n .

In het verlengde van het onderzoek van Leerssen
ligt het boek De verheerlJi'kin9 van het verleden .
Helden literatuur en natievormin9 in de
ne9entiende eeuw van Lotte Jensen . Jensen
richt zich > zoals de titel al doet vermoeden o p
heldenverering en de verheerliJ'king van het
nationals verleden in de negentiende-eeuwse
literatuur. Een tiJ'd waarin, zo beschriJ'ft ze
heldenverering voor Nederlanders
even
vanzelfsPrekend was als ademen, toPen en
bewegen . De negentiende eeuw is biJ' uitstek een
P eriode waarin de Nederlander, voor zover die al
bestond op zoek ging naar een eigen identiteit .
Niet verwonderliJ'k voor wie zich realiseert
dat Nederland eerst overlopen overheerst en
ingeliJ'fd werd door de Fransen en vervolgens
werd verlaten door de Belgen . Wat overbleef
was een gedesillusioneerd yolk dat naarstig o P
zoek was naar een eigen aard . Dit resulteerde
in een breed tekst corpus waarin een beroe P
werd gedaan op het nationals verleden om de
gevoelens van vaderlandsliefde op to wekken
en het zelfbewustziJ'n van de natie to vergroten .
In zeven hoofdstukken inventariseert Jensen
dit overweldigends corpus aan vaderlandshistorische teksten waarna slechts een conclusie
mogeliJ'k is: de literatuur most gezien worden als
de motor achter de nationals heldenverering .
Jensen hanteert een vlotte pen waarmee
ze de stof toegankeliJ'k maakt voor een groot
P ubliek. Ze veronderstelt niet veel voorkennis
en last met talloze concrete yoorbeeldeo haar
verhaal tot lever komen . Voorafasrd
aan elk
g
hoofdstuk wordt de 1ezer aan de hand genomen
door een korte toelichting op wat vo1en
gat.
a
g
TerwiJ'1 de geoefende lezer zich wellicht za1 storen
aan deze als `schools' to bestemp1en
e werkvviJ"z e,
maakt dit Jens ens boek wel des to geschikter
als studiematerias1 . Wat vooroP staatis dat de
liefdevolle en enthousiasm erende stiJ1 waarin
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het boek geschreven is de lezer snel zal
meetrekken in het verhaal dat wordt verteld .
In haar dankwoord schaart Jensen zich
achter een oPmerking uit de oratie van Marita
MathiJ'sen. MathiJ'sen, eveneens begeleider
van het NWO-project waaruit dit boek is
voortgekomen, ziet een nog niet geinterPreteerde
tekst als `een onuitgaPakt cadeau' . En hiermee is
miJ'ns inziens de kracht van het boek verwoord .
Jensen most zich biJ ' haar onderzoek hebben
gevoeld als een kind op Sinterklaasavond .
Talloze teksten die het daglicht nog niet zagen of
liever : teksten die zorgvuldig waren weggestoPt
in de donkerste krochten van onze bibliotheken ,
werden voor dit project tevoorschiJ'n getoverd .
Het resultant is een scala aan biJ'na hYsterisch
to noemen lof betuigingen aan vaderlandse
grootheden, waarvan tallozen vandaag de dag in
vergetelheid ziJ'n geraakt .
Zo richt Jensen niet alleen de schiJ'nwerPers
op Michiel de ¥u er Van Oldenbarneveldt en
de gebroeders De Will ook onbekende namen
als MontignY en Albrecht BeYlint Passeren
de revue. Wat biJ' al deze mannen oPvalt is
dat ziJ' niet alleen werden gaPrezen om hun
heldhaftige oPtredens, maar vooral ook werden
geroemd om hun menslievende karakter en
rol als liefhebbende echtgenoot en vader . Het
hoo aPunt van dit
a held treffen we in de
fictieve, vroeg negentiende-eeuwse romanfiguur
Maurits LiJ'nslager, die de hoofdrol vertolkt in
het geliJ'knamiga werk van veelschriJ'ver Adriaan
Loo sJ'es . LiJ'nslager kan gezien worden als het
ideals voorbeeld voor de negentiende-eeuwse
man . HiJ' was een godsvruchtig, arbeidzaam en
trouw man en had het gezinsleven hoog in het
vaandel staan . Ook in de negentiende eeuw werd
het gezin als de hoeksteen van de samenlevin g
gezien .
De behoefte aan een nationaal eenheidsgevoel
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was zo groot dat zelfs historische vrouwen
van stal werden ghasld.
a
Toch valt het aantal
he1dinnen in vergeliJ'king met het aantal
manneliJ'ke he1den in het niet . Bovendien li de
heldenstatus van de vrouw gecomPliceerd : een
striJ'dende vrouw viel niet to riJ'men met haar
eigenliJ'ke bestemming van zorgzame moeder.
Dit Probleem viel onder meer de aanvoerster van
het Haarlemse vrouwenleger Kenau Hasselaar,>
ten deel . Volgens de overlevering verdedigde
Kenau samen met haar vrouwenlegioen in 1537
met succes de Haarlemse stadswallen tegen de
SPanJ'aarden . De manneliJ'ke striJ'dlust van de
Haarlemse heldin stelde veel auteurs voor een
Probleem : Kenau strookte niet met de gangbare
oPvatting dat vrouwen thuishoorden achter het
fornuis en zeker niet op het striJ'dveld . Niet voor
niets schreef Tollens in ziJ'n toneelstuk Kenau
Hasselaar dat Kenaus `Prangenden mangden moederborst' verdrukt zat in `Pantsers van
metaal' . Maar de negentiende-eeuwse literatoren
vonden een oPlossing voor dit Probleem . Jensen
last zien dat met vrouwen als de oPrichtster
van het Amsterdamse Weeshuis, HaesJ'e Class,
een ander
a held in oPkomst komt. Het
idenalbeeld werd een zorgzame, toegewiJ'de en
vrome vrouw die haar leven volledig in het teken
stelde van anderen . 0P deze manier konden ook
vrouwen een belangriJ'ke biJ'draga leveren aan
het noodliJ'dende vaderland zonder van hun
eigenliJ'k toebedeelde koers to geraken .
De Publitatie van De uerheerliJ'kin9 van
het uerIeden en het onderzoek naar nationals
beeldvorming sluiten nauw aan biJ' de actuele
Politieke situatie van dit moment . Denk aan
Politici als Verdonk en Wilders die striJ'den
voor het behoud van
isch Nederlandse
eigenschappen en de oproep van onze ministerPresident om een voorbeeld to nemen aan de
zgenaamde
o
VOC-mentaliteit. Jensen had

zich geen betere tiJ'd van Publicatie kunnen
wensen . Ook in onze eenentwintigste eeuw
lift
J het streven naar en het beschermen van
een nationals identiteit aan de orde van de dag.
Misschien mogen we zelfs zo ver gaan om enkele
conclusies van Jensen op onze tiJ'd to ProJ'ecteren .
Dat zou goed nieuws betekenen voor diegenen
die zich nog altiJ'd schamen voor Pim FortuYns
benoeming tot de grootste Nederlander alley
tiJ'den . Want hoewel heldendom grote Pieken
kept kept ziJ' ook grote dalen . Een belangriJ'k
kenmerk van heldendom zo illustreert Jensen
met haar oPgravingen van vergeten helden is
nameliJ'k de vergankeliJ'kheid .
Lieke van Deinsen
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Paul Claes, een Vlaamse Harold Bloom
Als we een kleine quiz zouden organiseren
waarbiJ' het de bedoeling is om zo sne1 mogeliJ'k
een gedicht to noemen biJ' de naam van een
dichter, dan zou het antwoord biJ' Hertog Jan I
vast `Eens meienmorgens vroe' `harba ioni fa'
zin,
J biJ' Hooft `Geswinde GriJ'sart' en biJ' Vondel
`Kinder-1Yck' `ConstantiJ'n 'e, 't zalih
g kiJ'n'e' .
En ook voor recentere 1yn'ek is het antesoord
voorsPelbaar . NiJ'hoff? `De moeder de vrouw'
`Ik ging naar B0morel om de brug to zien'
Hanlo? `Oote oote boe' . Claus? `De moeder' . Het
ziJ' n gedichten die tot het co11ectieva geheugen
behoren, niet enkel omdat ze op school, tossen
alle literatuur die geschr apt is toch nog ovee
rand
'
gebleven ziJ'n of in de oP1eiding N ederlands aan
de universiteit prominent beps roken worden ,
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maar ook en vooral omdat ze regels bevatten die
J'e, eens J'e ze gehoord hebt, nooit meer vergeet .
Ze behoren zonder discussie tot de canon van de
Nederlandstaliga poezie .
Paul Claes die in het Prachtig uitgageven
Lyreek van de La9e Landen een Poging doet our
de belangriJ'kste gedichten van onze literatuur
to bloemlezen, heeft al deze verzen oPgenomen .
Een weinig verrassende keuze, ja, maar anders
dan een Polemische Poging our het literaire veld
to herverkavelen genre Hotel New Flanders
wil dit boek helemaal geen vernieuwend beeld
bieden. `Een canon is per definitie niet ongineel'
zo Claes . ZiJ'n boek wil een canon ziJ'n in de ware
zin van het woord : een `verzameling van literaire
werken, die in een samenleving als waardevol
erkend worden en dienen als referentiePunt in de
literaire beschouwing en in het onderwiJ's' . Van
Dale Het is een definitie die erg vergeliJ'kbaar
is met wat Claes als doel aangeeft . De gedichten
die hiJ' koos `kunnen hoPeliJ'k tot iJ'kPunt dienen
voor onderwiJ's, kritiek en cultuur' . De verzen
die hiJ' hier samenbren , ziJ'n dus niets meer of
minder dan ons literaire geheugen de traditie
let op het zelf bewuste bePaalde lidwoord in de
ondertitel! .
Dat neemt niet weg dat Claes sours
eigengereide keuzes maakt . Zo is van Kloos
niet de evergreen `1k ben een god in 't diePst
van miJ'n gedachten' oPgenomen, maar het veel
minder bekende `Zooals daar gends aan stille
blauwe lucht' en kriJ' Achterberg `Eben Haezer'
achter ziJ'n naam en niet biJ'voorbeeld `Zestien' .
NatuurliJ'k kan er altiJ'd getwist worden over het
belang van een bePaald gedicht in het oeuvre van
een schriJ'ver, maar de genoemde - en volgens
miJ' meer voor de hand liggende - teksten ziJ'n
niet zonder reden de eerste die miJ' to binnen
schieten . Het ziJ'n verzen die behalve erg bekend
ziJ'n, ook heel duideliJ'k de Poetica van het werk

van deze dichters belichamen . Aangezien het
ook C1aes bedoe1m'g is om met een gedicht in
nuce de thematiek van een bepaald oeuvre aan
to duiden, kan hier ziJ'n keuze aanvechtbaar
worden genoemd . Hetzelfde geldt trouwens voor
de oPname van een aantal dichters . Waarom
bloemleest Claes de dialectdichter Omer Karel
de LaeY die hiJ', zo bliJ'kt, zelf ook een minor poet
vindt? En heeft Christine D'haen, ondanks het
magistrale `Daimoon megas' waarmee ze hier
vertegenwoordigd is, haar Plaats niet vooral to
danken aan het feet dat haar dichtwerk waarover
Claes verschillende malen Publiceerde een van
de PersoonliJ'ke dada's van de samensteller is? De
obJ'ectiviteit die het boek Pretendeert to bezitten ,
kriJ' zo een eerste deuk.
Verrassend is dan weer de selectie van
Marnix GiJ'sen . Sotemann ondernam in Dichters
die no9 slechts namen liken
reeds een Poging
J
our deze als dichter zo goed al vergeten auteur
to rehabiliteren,; dankziJ' de Plaats in Claes' boek
liJ'kt de ooit zo PoPulaire schriJ'ver flu voorgoed
en terecht ziJ'n ste 'e op de Parnassus van de
Nederlandse literatuur veroverd to hebben . Het
moet zowat de eniga correctie op de algemeen
geldende canon ziJ'n die Claes aanbren . Wie het
in de categorie eerherstel oPvallend niet gehaald
heeft, is ¥ichard Minne, wiens belang de laatste
J'aren in het onderzoek veelvuldig onderstreePt
werd onder andere door Sotemann in genoemd
boek maar die met ziJ'n light verse voor Claes
duideliJ'k to licht wee .
Lyreek van de La9e Landen is echter meer dan
een bloemlezeng van canonieke gedichten, Claes
levert togeliJ'k ook een rudimentaire analyse .
HiJ' deelt de Nederlandstalige 1Yriek o P m veer
Periodes - middeleeuwen, nieuwe tiJ" d, romantiek
en moderne tiJ'd - situeert ze en besP reekt
voor elk van die tiJ'dvakken de oPvallendste
tendensen op thematisch en technisch vlak . Het

is een soort poeziegeschiedenis voor dummies ,
to beknoPt voor de leek, to clichematig voor de
specialist . Ook biJ' de verzen zelf levert Claes
commentaar. De werkwiJ'ze is vergeliJ'kbaar : na
een motto uit het oeuvre van de dichter volgt
een minibeschriJ'ving van leven en werk een
sitoering van het gedicht binnen het oeuvre en
vervolgens een korte behandeling van techniek
en thematiek . Meestal komt daarna nog een
koPJ'e `nawerking' waarin navolgingen, pastiches,
parodieen en kritische reacties worden vermeld .
Meer dan biJ' de keuze die ondanks de hierboven
vermelde kleine bezwaren door de meeste lezers
waarschiJ'nliJ'k onderschreven zal worden valt in
deze bladziJ'den Claes' hand to ontdekken.
Eerst en vooral : Claes is een meesterliJ'k
tekstuitlegger . Dat bliJ'kt keer op keer uit ziJ'n
rubriek `De sleutel' in Ons Er deel waar hiJ' op
snortgeliJ'ke wiJ'ze in kort bestek een overtuigende
lezing van een gedicht weet to geven . Ook nu
weer overtuigen ziJ'n interPretaties . BedenkeliJ'k
is echter dat het onduideliJ'k bliJ'ft wanneer
hiJ' zich daarbiJ' op werk van anderen baseert
en wanneer hiJ'zelf toevoegingen levert . Een
zelfde kritiek kwam er op ziJ'n zogenaam d
vernieuwende interPretatie biJ ' de vertalin g
van The Waste Land. Welke nu ziJ'n biJ'drage
aan de ultieme ontraadseling van dit gedich t
was werd niet duideliJ'k . De autobiografisc he
1ctuur?
Die bleek reeds meermaals bProef
e
e
d.
0ok nu weer vergeet Claes voor het gemak w el
eens de bevindingen van andere onderzoeker s .
0vailend
is biJ'voorbeeld dat hiJ' de nieuwe
P
controversiele lezing van `Hebban o11a vo ala'
g in
Frits van Oostroms Stemmen op schri volledig
buiten beschouwing
laat en ookPg
de ogm van
Luc de Grauwe om dit vers aan het nest van de
Nederlandse hteratuur to ontraven onvermeld
. Cl aes Presenteert een redehJk belegen visie
last
op het prille begin van onze poezie en smoort
het recente debat met de dooddoener : `Zoveel

vragen, zoveel vraagtekens .'
Een tweede moment waaroP Claes ingriJ'Pt ~s
i
in de keuze van de motto's . Deze werkwiJ'ze levert
hem de mogeliJ'kheid om biJ' een bePaald schriJ'ver
waarvan hiJ' slechts een gedicht oPneemt, alsno g
de echo to laten klinken van een ander vers dat hi'J
belangriJ'k acht. 0P die manier verruimt hiJ ' ziJ'n
canon van tachtig toPgedichten met een aantal
subtoPPers maar het meest subtiel drip Claes
ziJ'n PersoonliJ'ke visie op tiJ'dens de besPrekin g
van de nawerking van de gekozen gedichten .
Zoals gezegd zullen de geselecteerde verzen
weinig discussie oPleveren: de meesten behoren
inderdaadtotdecanoneneenbelangriJ'kcriterium
daarbiJ' is zeer zeker de invloed die ze hebben
uitgeoefend . BiJ ' de besPreking van dit aspect
smokkelt Claes echter nogal wat gedichten en
dichters binnen die hiJ' niet in de hoofdbladziJ'den
oPneemt . ZiJ' figureren misschien slechts in de
marginalia van de groten, maar togeliJ'k ziJ'n ze
nog niet vergeten : Jellema Cami KomriJ', . . . en
oPvallend vaak : Paul Claes P . 20, 240, 300, 304,
312, 345 . Dit laatste getui van de immense
liefde voor Poezie die hiJ' in ziJ'n inleiding beliJ'dt
maar Positioneert hem tevens strategisch tot een
belangriJ'k navolger van de grote J'ongens want
veel meisJ'es sPelen niet mee in de zandbak van
de Nederlandse Poezie zo zullen feministen
oPmerken . Om in de moderne Periode toch no g
een vrouweliJ'ke stem to laten klinken moet
Claes zelfs afwiJ'ken van ziJ'n Principe om enkel
dode dichters op to nemen . C1aes' Poetica
sPreekt echter vooral uit de diohters die aan ziJ'n
oog ontsnaPPen. BiJ' Beets is er geen verwiJ'zin g
naar het debuut van Anton van Witderode De
moerbeitoPpen ruffschton nochtans de titel
van het hier oPg enomen edicht
van Beets en
g
Claes weldegeliJ'k bekend - hiJ' schreef erover in
Nederlandse ltte' ratuur, een 9eschiedenis ~
• bi'
J
Slauerhoff wordt dan weer Gruwez bundel Een
huts om dak loos to to zjjn genegee rd . Zi'
J worden
O
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op die manier weggeschreven uit het verhaal
van de Nederlandse literatuur . En wat to denken
van het feit dat Paul van OstaiJ'en, de dichter die
zowat de hele Vlaamse Poezie beinvloedde zoals
uit Buelens' Van OstaJi'en tot heden bleek anders
dan Martinus NiJ'hoff, slechts een gedicht kriJ' ?
Paul Claes begint steeds sterker op Harold
Bloom to liken
. Net als deze heeft Claes een
J
aantal zeer controversiele studies op ziJ'n naam
staan de reeds vermelde interpretatie van
Eliot maar ook over Catullus en ¥ilke - door
sommigen biJ'zonder gewaardeerd door anderen
als beuzelariJ' ofgedaan in die zin is de kwalificatie
.
op de flap van Claes als `wizard' zeer rack)

Bloom heeft zich bovendien een hele carriere
met het vaststellen van de canon beziggehouden
culminerend in het fel bekritiseerde The Western
Canon en Genius . A Mosaic o One Hunderd
Exemplary Creative Minds, waaraan de oPzet
van Lyriek van de La9a Landen trouwens
sterk verwant is . En ook Bloom is natuurliJ'k
berucht voor het catalogiseren van auteurs als
belan~^'ekkende dichters (strong poets en
min of meer interessante navolgers . Claes heeft
met ziJ'n boek hetzelfde gedaan, ziJ' het anders
dan de Polemicus Bloom, biJ'na ongemerkt . Het
maakt dat ziJ'n schiJ'nbaar obJ'ectieve, weini g
contesteerbare canon toch nog stof voor discussie
o Plevert. Niet zozeer over de strong Poets die
hiJ' kiest maar over de dichters van het tweede
plan. ZiJ' vervullen in ziJ'n verhaal een schiJ'nbare
figurantenrol, maar bliJ'ven zo wel present o P
het toneel waaroP de literatuurgeschiedenis zich
afsPeelt .
Carl de Strycker

Saskia Pieterse
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Uitstekend leesvoer : Saslua Pieterses De
bulk van de lezer
TiJ'dens een college literatuurtheorie - het laatste
college van de cursus, waarin oPenliJ'k aan
de eerder bestudeerde theorie mocht worden
getwiJ'feld - ontstond eens een discussie over
de dood van de auteur . Enkele medestudenten
trokken deze in twiJ'fel, hiertoe waarschiJ'nliJ'k
aangesPoord door de welhaast dogmatische
wiJ'ze waaroP velen van onze docenten dit thema
doorgaans behandelen. De docent de toch al
immer verstrooide H, wist de kritische vragen
niet met de snelheid to Pareren die men van
hem verwachtte . Zo stonden de zaken toen ik
refereerde aan een uitsPrank van Gerard ¥eve met wie H . zelf gedurende de loop van de cursus

ook al vaak had gedweept - om precies to zijn
uitgesProken
asn een P assa ga uit zijn
J in 1 98 7
Prack ter ere van de Presentatie van
ag die
P
Perus' verzamelde werken~ een assa
ik n u voor hetgemak heb over getikt :
toes

Cou

Er was in Nederland een school van
literatuurstudie die waarschi'nli'k
no g
J J
bestaat en die zich merkwaardi gerwi'ze
J de
school van de close readin9 noemde. Volg ens
die schoolgg
in het om werk en tekst, en was
studie van leven ,J
li'den etc . van de kunstenaar
nutteloos . . . . Maar ik dwaal af. De oP vattin g~
dat de biografie van een schri'ver
vang een
J
enkel belang zoude zijn
voor
de
studie
van
J
en het begP
ri van diens werk ~ vind ik no gal
dom . Het is toch evident dat, wanneer wi'J
bi'voorbeeld
bi'
J
J het lezen van John Milton's
beroemde sonnet U pon His Blindness tevens
weten dat Milton ook in werkeli'kheid
blind
J
was , ontvankeli'ker
worden voor inhoud
J
en betekenis van het gedicht en onze
erdoor oPgeroeP en emoties niet nodeloos
onderdrukken . 616-618 •, ¥eves cursiverin g
Ik wil u gerust stellen, waarde lezer : dit is niet de
plaats om de dood van de auteur to ontkennen .
Het was mij enkel to doen om het dramatische
effect van deze kritische kanttekening, dat ik
tijdens het bewuste college zeker heb bereikt.
Ondanks de dood van de grote auteur zal H .
zich deze ideeen van ¥eve sedertdien zijn blijven
herinneren tot op het moment waarop hij dit
leest (en als u het vergeten was dan weet u het
thans weder) .
Maar ik dwaal a£ De ideeen waar het hier
om gaat zijn die van Multatuli, of liever gezegd :
die van Saskia Pieterse aangaande Multatuli's
Ideeen, waarop zij in September jongstleden
is gepromoveerd aan de UvA . Het is voor het

eerst dat er een boekP ublicatie aan de ~even
delen omvattende reeks wordt gewi'd
J - v o1i~ens
de flaP tekst van de onderhavi ga studie ten
onrechte . Inderdaad is het onderzoeksob'ect
J
ontzettend interessant : Multatuli's Ideeen die
aanvankeli'k
J , van 1862 tot 18 77 12 ~ afzonderli'k
J
zijn
uit
a
even
vormen
een
rilli
a
verzamelin
J
gg
,
g g
g
van uiteenloPende tekstsoorten die meestal een
fictief karakter dra
g en
~ maar toch ook vaak liken
J
to g aan over maatscha PP
eli'ke
J kwesties zoals
bivoorbeeld
J
Wouter 'e Pieter s e - e en tekst die
ook tot de Ideeen behoort en hierin voor Pieterse
een belan gri'ke
rol inneemt . 17,' 31 `De lezer
J
wordt voor gehouden dat de schri'ver
J er niet
naar estreefd
heeft
een
of
eronde
theorie zo
g
g
zor ~ ldi
integendeel
g mo eli'k
g J to formuleren ,
hi'
trachtte
"zo
o
recht
mo
el
k"
weer
tog even
J
P
gY
wat er o P het moment van schri'ven
in hem
J
om ging~' schri'ft
J Pieterse 13, het geen zijJ aan
de hand van het vol gende citaat van Multatuli
illustreert :
. . . ik sch naar den indruk van `t oogenblik
zonder mY to bekommeren , noch om verband ,
noch om homo eniteit
g
~ noch om eindel Yke
konklusie . Vandaar dan ook dat ik zoo di
is
van onderwe verander.
Er li alzoo in ditg ebrek aan methode
een soon van . . . methode. En deze is - onder
zekere gg
a evens - de slechtste niet . geciteerd
in Pieterse ,3
1
Eerder oPPg
a in a 12 ~ schri'J ft Pieterse in haar
inleidin g
Het werk is o P e en intrig ered
n e manier
oninPasbaar. 0Z ontbreekt m de Ideee"n een
alles
overko ePe1 end
ordenm gP
s rmc iP e.
Bovendien is de tot
ks r efl exi of, omd at de
schri'ver
voortduren
d omc am ntsar ge eft oP
J

zijn eigen manoeuvres . De tekst valt nooit
volledig samen met zichzelf, maar kantelt,
plooit en verdubbelt .
De Ideeen dragen dus zowel qua comPositie als
qua stiJ'1 een zeer grillig karakter, wat hen in hoge
mate onbeslisbaar maakt. Voorts moet men in
ogenschouw nemen, dat Pieterse van mening is
dat de Ideeen vragen om een interPretatie waarin
Multatuli's engagement als zeer betekenisvol
wordt aangemerkt . ZiJ' ze
Multatuli's
engagement echter niet als `sleutel' tot de tekst
to willen gebruiken, want ziJ' werkt vanuit `de
gedachte dat de interPretatieve Problemen waar
de Ideeen ons voor stellen alleen in hun voile
omvang zichtbaar worden als we zien hoe deze
tekst op maatschaPPeliJ'ke kwesties reflecteert en
reageert' . 19
Dat de auteur voor Pieterse niet geheel dood
is bliJ'kt al uit het tweede hoofdstuk van haar
studie waarin ziJ' Multatuli's beweegredenen
voor en omtrent het Publiceren van de Ideeen
belicht . In de volgende vier hoofdstukken
beschouwt ze achtereenvolgensvierverschillende
thema's die ze eerst met behulP van ¥ousseau
aan elkaar verbindt: ze betoo
dat alle vier
deze thema's `verbonden ziJjn met Multatuli's
morele stellingname togenover allerlei vormen
van dubbelzinnigheid en . .] ziJjn afkeer van het
schriJ'verschaP' . 36 Hoofdstuk 3 is zodoende
oPgebouwd rondom
het individuele begriP biJ' Multatuli het "i'k" .
Ik zal laten zien hoe de auteur Multatuli zich
als "hoogmoedig" ik Positioneert ten oPzichte
van de lezer en daarbiJ' net als ¥ousseau sterke
nadruk le op ziJjn innerliJ'ke en uiterliJ'ke
eenheid ziJjn cooed om zichzelf to ziJjn, en ziJjn
weigering zich to hu11en in valse nederigheid .
6 • Pieterses cursiverin g
3~

Inderdaad doet de sterk individualistische
toon van de Ideeen, met zijn vele paradoxen,
erg denken aan ¥ousseau's Confessions en Les
reveries du promeneur solitaire . In hoofdstuk
vier behandelt Pieterse Multatuli's ideeen over
de `Natuur', die gedeeltelijk parallel lopen
met die van ¥ousseau : er is altijd sprake van
meerdere, vaak tegengestelde krachten . In het
vijfde hoofdstuk behandelt Pieterse het begrip
geschiedenis' . Ze betoogt hier dat Multatuli de
introductie van het schrift beschouwt als een
negatieve historische gebeurtenis' : `Vanaf de
komst van het schrift vindt er ziJ'ns inziens een
fatale vervreemding van de mens van ziJjn eigen
innerliJ'k Plaats - en wederom treffen we bi'J
¥ousseau eenzelfde standPunt' . 37
Voor
ons
literatuurwetenschaPPers
waarschiJ'nliJ'k het interessantst is het zesde
en voorlaatste hoofdstuk waarin Pieterse
Multatuli's Poetica uit de Ideeen tracht to
destilleren. Dit hoofdstuk liJ'kt het sluitstuk
to ziJjn van dit boek omdat de literatuur in de
voorgaande hoofdstukken een `cruciale rol' 38
vervulde . Wie de opening van het hoofdstuk
leest - een verhandeling over vuurwerk waarin
Multatuli
onvoorsPelbaar
knalvuurwerk
verkiest boven verticaal gericht siervuurwerk
283 -, zal zich misschien afvragen of Pieterse
niet erg associatief to werk gaat : in hoeverre
is het gerechtvaardigd aan de hand van dit
snort fragmenten conclusies to trekken over
Multatuli's Poetica als die al bestaat of bestaan
heeft? Pieterse ze `geen eenheid to willen
forceren daar waar deze er niet is' (285), maar
hoewel ze haar argumenten tracht in to kleden
is het als gevolg van de grilligheid van de m
een tiJ'dssPanne van viJ'ftien J'aar verschenen
verzameling fragmenten, moeiliJ'k to b eoordelen
in hoeverre ziJ' in haar oPzet is gesla agd, men
zou waarschiJ'nliJ'k eerst de Ideeen moeten

bestuderen our daarover uitsPraken to kunnen
oen want Pieterses methode is onduideliJ'k .
Dat neemt echter niet weg dat de geciteerde
fragmenten buitengewoon amusant ziJ'n ,
biJ'voorbeeld wanneer Multatuli uitweidt over
moreele diabetes' (287), of wanneer hiJ ' het
dichter-ziJ'n losmaakt van het schriJ'ven van
gedichten . Pieterse schriJ'ft daarover onder
meer:
Mensen die gedichten schriJ'ven ziJ'n
`verzenmakers' en dat ziJ'n maar heel zelden
dichters . Over BYron merkt hiJ ' op dat hiJ ' "inweerwil van z'n verzen dan . . . inderdaad
dichter was" . (289)
Zeer interessant ziJ'n ook Pieterses
beschouwingen over de `FancY'-figuur, evenals
haar uitsPraken over Multatuli's voedsel- en
ziektemetaforiek waaraan ziJ ' uiteraard de titel
van haar studie ontleende.
Naast de grilligheid van de Ideeen en de ietwat
associatief aandoende werkwiJ'ze van Pieterse
is er nog iets wat de beoordeling van dit boek
bemoeiliJ'kt: Pieterse betrekt Multatuli's Politieke
activiteiten biJ ' haar onderzoek, omdat ziJ ' van
mening is dat `de wisselwerking tussen literatuur
en Politiek biJ ' hem intiemer is' dan vele andere
Multatuli-onderzoekers hebben beweerd . (289)
Pieterse ze dus Multatuli's engagement niet als
`sleutel' to wilien gabruiken maar het wordt niet
duideliJ'k hoe ziJ'n engagement dan Preties de
interPretatie van de Ideeen zou kunnen verriJ'ken .
Pieterse schriJ'ft biJ"voorbeeld in hoofdstuk zes
Pagina 289, dat Multatuli zich bereid verklaarde
onder bePaalde voorwaarden van de Pub licatie
van Max Hauelaar of to zien maar het bliJ'ft
onduideliJ'k of en hoe deze m ' formate 'e ons ieis
zou unnen zeggen over Multatuli s poetica .
Sours liJ'kt Pieterse zich niet al1een to willen

concentreren op de teksten maar Multatuli w eer
tot leven to willen wekken op de kooP toe .
Kortom het is niet geheel duideliJ'k hoe
Pieterse biJ ' het onderzoek to werk is gagaan en
in hoeverre deze werkwiJ'ze zich last verdedigen.
De Ideeen-leek is niet in staat haar beweringen
to controleren . Toch liJ'kt de lectuur van deze
studie de moeite waard : de eerste Poging de
Ideeen in kaart to brengen is doorsPekt met
interessante en amusante citaten en fragmenten
die miJ ' al sPoedig deelachtig deden worden aan
de overtuiging, dat ook de Ideeen de moeite van
het lezen meer dan waard zouden ziJ'n . Het is dan
ook niet voor niks dat ik de hoop uitsPreek dat
Pieterses werk het startschot zal mogen vormen
voor een even levendiga als boeiende discussie .
A.B .C . Swart
Literatuur
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is redacteur en pr-medewerker bij Vooys .
Lieke van Deinsen is derdeJ'aarsstudent Nederlands aan de ¥adboud Universiteit NiJ'megen .
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Muziek en literatuur
Muziek en literatuur lijken elkaar tegelijk of to stoten en aan to trekken . Vooys gaat
daarom op zoek naar de relatie tussen deze twee kunstvormen . De artikelen en essays
in dit nummer zijn van een haast kakofonische veelzijdigheid en belichten alle de raaken breukvlakken tussen muziek en literatuur . Deze Vooys bevat niet alleen stukken van
literatuurwetenschappers, maar ook van mensen uit de praktijk . Dieuwke van der Poel
opent het bal met een onderzoek naar de verwantschap tussen lied en gedicht en neemt
niet alleen het Antwerps Liedboek maar ook de Ketchupsong als voorbeeld . Charlotte
Munnik duikt in de dicht- en muziekpraktijk van Tonnus Oosterhoff . Ze gaat deels tegen
Gillis Dorleijns aanname in dat de bladmuziek die bij sommige van Oosterhoffs gedichten
wordt afgedrukt slechts de aandacht vestigt op het geconstrueerde karakter van zijn
gedichten . Zij stelt daarentegen dat de muziek wel degelijk een ander licht op Oosterhoffs
gedichten kan werpen . Jaap van der Bent bespreekt vervolgens de weinig onderzochte
invloed van witte muziek op zwarte Amerikaanse literatuur . Hij komt tot de conclusie dat
muziek en literatuur vooral op gespannen voet blijken to staan als het gaat over raciaal
grensoverschrijdende kunstuitingen .
Het interview met Jaap Blonk is van de hand van Erik de Bruin en Laurens Ham . Lees
en luister wat deze klankdichter to vertellen heeft over zijn carriere en de verbintenissen
tussen klank en woord . Emanuel Overbeeke gaat in zijn essay dieper in op het begrip
dichterlijke muziek. Paulo de Medeiros geeft in het Engels zijn ongezouten mening over de
door Christina Branco op fadomuziek gezette gedichten van Jan Slauerhoff. Fabian Stolk
richt zijn `Uit de kast!' tot zijn vrouw en kinderen en legt uit waarom juist Tom Waits en
Nick Cave zoveel indruk op hem maken . Pianist Jacques Hendriks haalt voorbeelden uit de
yolks- en klassieke muziek aan om duidelijk to maken dat muziek en literatuur elkaar prima
kunnen aanvullen . Hanneke van Kempen haalt in haar `In de least!' Antony Kok onder het
stof vandaan terwijl Maarten Steenmeijer dit themanummer afsluit met een essay over zijn
fascinatie voor muziek, schrijven over muziek en The Golden Earring . Ter illustratie een
heus gedicht van zijn hand over muziek . Het lean haast niet voller!
Dat is echter buiten de waard gerekend, want dit nummer bevat ook veel recensies .
Wilco Versteeg bespreekt Martin Butlers studie over Woody Guthrie en de Grote Depressie,
Marleen van de Pol laat haar kritisch licht schijnen over de bundel De Fiere Nachtegaal,
en Jeroen Dera's recensie over de congresbundel Een of twee Nederlandse literaturen?
mag nauwelijks een lofzang genoemd worden . Theo Salemink, wiens Een andere Lucebert
in 26 .4 door Dera gerecenseerd werd, reageert in een tegenstuk op de kritiek dat zijn boek
geen rekening houdt met honderd jaar literatuurtheorie . Geen tijdschrift dat zich richt
op muziek is compleet zonder Madonna. Wilco Versteeg leest het themanummer van
WahWah over de Queen of Pop en is verbaasd dat veel schrijvers Madonna's invloed op de
Amerikaanse cultuur over het hoofd zien .
Tot slot willen we graag aandacht vragen voor onze vormgever en illustratoren, die dit
blad weer op hebben geluisterd met mooie beelden .
De redactie wenst u een melodische zomer toe!
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Gedichten en liederen :

tweelingen ofverre verwanten?

Dieuwke van der Poel

Voor Louis Gri'JP
Dieuwke van der Poel docent
Middelnederlandse Ietterkunde aan de
Universiteit van Utrecht bespreeks
in dit artikel de verre verwantscha p
tussen lied en 9edicht. Uiteenlopende
voorbeelden
als
HadewiJ'chs
Liederen de KetchuPsong en
recente
samenwerkin9
tussen
dichters en zan9ers bJi' de Avond
van het Lie deslied tonen aan dat
liedteksten en 9edichten weliswaar
verwant aan elkaar zJi 'n, maar dat er
wel de9el1i'k verschillen bestaan . Van
der Poel bespreeks de verschillen en
overeenkomsten in een fielder artikel
dat het themanummer over muziek
en literatuur waardi9 oPent.

0P het sniJ'Punt van literatuur en muziek bevindt zich het lied . De verveanischaP tussen liederen
en gedichten is dikwiJ'ls benadrukt, alleen al vanwega hun gemeenschPPeliJ'ke
begin : 1Yriek is
a
oorsPronkeliJ'k lierdicht, en alle Poezie van de oude Grieken werd gezongen . In ziJ'n handzame
Sachworterbuch der Literatur noemt Von WilPert de 1Yriek de `Urform der Dichting' . on Wi1Pert
1955 : 328 De vraag is alleen welke copsequenties we hieruit moeten trekken - in het onderzoek ,
maar ook in het universitaire onderwiJ's . In het Maastrichtse Centre or Gender and Diversity wordt
biJ'voorbeeld een cursus gageven met als Premisse dat gedichten en liederep in feite hetz elfde ziJn .
Songs are also poems although they are rarely considered in the conventional histories of
poetry and in lyric theory . That is a strange omission .
Nof onlY do `the lyrics' of songs show all properties of poetry, the music of the song can also
be seen as an exteriorisation or an enhancement of the musical element of lapfiage, which
is foregrounded in `regular' poetry
~' through the use of rhyme, rhythm, structure and images .

The lack of attention to the song in books on poetry makes sic these books a bit awkward
strangely outdated .'
OPmerkeliJ'k is dat in deze omschriJ'ving het lied cigenliJ'k wordt ternggebracht tot de tekst en dat de rol
van de muziek geminimaliseerd wordt tot niet meer dan een verlengstuk van Poetisch taalgebruik . De
wetenschaPPer die zich op dit standPunt stelt zal liedteksten behandelen als `gewone' gedichten, met
het traditionele gereedschaP van de literatuurwetenschaP . Maar is dat de meest gewenste aanPak?
Een diametraal verschillend standPunt is ook verkondigd, biJ'voorbeeld door Ezra Pound die in het
biJ'zonder voor oudere Poezie het muzikale aspect zo belangriJ'k vond dat hiJ' voorstelde:
For practical contact with all past poetry that was actually sung in its own day I suggest
that each dozen universities combine in employing a couple of singers who understand the
meanings of words. . . . A half dozen hours spent in listening to the lyrics actually Performed
would give the student more knowledge . .] than a year's work in philology. (Pound 1 954 :
39)

Een fraPPant voorbeeld van het belang van de muziek is afkomstig uit het HadewiJ'ch-onderzoek .
Over de vraag of haar Stro sche 9edichten wellicht gezongen ziJ'n en dus eerder als Liederen zouden
moeten worden aangeduid, is in het verleden door neerlandici vaak gediscussieerd zonder een
duideliJ'ke uitkomst . In 1984 heeft Frank Willaert in ziJ'n Proefschrift alle argumenten nog eens tegen
het licht gehouden, zonder tot een eenduidiga slotsom to komen . Problematisch is dat de meest voor
de hand liggende aanwiJ'zingen voor zang biJ' HadewiJ'ch ontbreken : in de handschrifteliJ'ke bronnen
vinden we geen muzieknotatie of wiJ'saanduidingen . De discussie werd beslecht door de musicoloo g
Louis Peter GriJP' , die op grond van een combinatie van allerlei verschillende gagevens biJ' zes van de
Stro sche 9edichten melodieen wist to vinden . GriJ'P 1992 Dat er sPrake was van een belangriJ'ke
wetenschaPPeliJ'ke doorbraak, realiseerde niet iedereen zich op grond van lezing van de noodzakeliJ'k
comPlexe redenering van GriJ'P . Dat veranderde in een keer toen in 1991 de soPraan Suze van Grootel
met haar heldere stem het veertigste `gedicht' ten gehore bracht op het Festival Oude Muziek in
Utrecht . Haar vertolking maakte diePa indruk ook op
o de wetenschaPPers in het Publiek : het was ,
zoals een groot HadewiJ'ch-kenner het later formuleerde, `te mooi om niet waar to ziJ'n' .
Maar dat was nog maar het begin : zeer recent masrt 2009) varscheen een nieuwa editie van
HadewiJ'chs 1Yriek, met de biJ'na triomfanteliJ'ke tito 1 Liedaren . Het i s een boek waarvoor a11een
suPerlatieven Passent voor het eerst in biJ'na zeventigJ'aar een editie waarin a1 deza 1iederen voorzien
ziJ'n van commentaar geschreven door Frank Willaert en Veerle Fraetors en dat met een Prachtgo
i
ografie de commentaar staat in rood om de teksten heen gedrukt . Masr h et meest sPectacu1ait
is misschien wel het muzikale aspect : door vervolgonderzoek heeft Louis GriJ'P i nmiddels biJ" niet
minder dan negentien van de teksten een melodie kunnen vinden : dat is dus a1 biJ'na de helft .! Het
boek gaat vergezeld van vier cd's met alle liederen, gezongen of gesproken
i . BeschriJ'ving van de cursus Twentieth century songs, poetry and the theory o the lyric door Maaike MeiJ'er en
¥oel van den Oever, Centre of Gender en Diversity, UCM t
tPwww.genderdiversiteit .nl en education #umca ,
2 maart 2009) .
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Het inzicht dat HadewiJ'ch liederen schreef, leidt tot heel nieuwe en avontuurliJ'ke vragen in het
onderzoek. De functionalistische benadering van haar werk wordt door een aanta1 onderzoek ers
flunk oPgerekt : de PersoonliJ'ke beleving van de teksten komt centraal to staan en de liederen worden
bezien binnen een mYstieke PraktiJ'k waarin zingen, dansen en extatische ervaringen met elkaar
verbonden ziJ'n. 2
Het verschil tussen liederen en gedichten heeft miJ' beziggehouden sinds miJ'n werk aan de Deltaeditie van het Antwerps Liedboek, de bekende zestiende-eeuwse verzameling van 221 liederen
overgeleverd zonder eniga muzieknotatie, maar evident bedoeld om gezongen to worden . MiJ'n these
is dat een lied wel degeliJ'k jets anders is dan een gedicht, ondanks de gemeenschaPPeliJ'ke oorsPron g
van beide kunstvormen . 3 Die these wjl ik hier op verschillende manieren onderbouwen : door enkele
asPecten van de hedendaagse muziekcultuur to besPreken, door ervarjngsdeskundigen aan het woord
to laten en door de PsY cholo ~'sche en neurowetenschaPPeliJ'ke achtergronden uit to e1ggn
e .
Dat liederen niet alleen uit tekst maar ook uit muziek bestaan, liJ'kt een platitude, masr
literatuurwetenschaPPers wjllen het belang van de melodie wel eens veronachtzamen zi a de
Maastrichtse cursusbeschriJ'vjng . MaarJ'uist die muziek kan een enorme impact hebben . Voor miJ'zelf
geldt dat het vooral de muziek is die maakt dat ik geen genoeg kan kriJ'gen van enkele van de m eest
meeslePende liederen van Jacques Brel zoals Mathilde of Amsterdamdie rustig beginnen maar een
zorgvuldig oPgebouwde muzikale climax hebben ; een Procede waaraan overigens ook Marco Borsato
en Paul de Leeuw hun grootste successes to danken hebben.
Het is goed to beseffen dat in sommiga liederen de betekenis van de tekst er zelfs helemaal niet
toe doet wat biJ'voorbeeld bewezen wordt door de grote hit van 2002, toes een SPaanse meidengroeP
overal in EuroPa Platina kreeg voor een summer met een onbegrjJ'PeliJ'ke tekst : de KetchuPson 9,
ook wel AsereJ'e genoemd . De tekst is niet alleen onverstaanbaar, het is zelfs geen echt SPaans : w at
we horen is een fonetische weergave van de manier waaroP een SPanJ'aard die geen Engels kept
Probeert de Engelse regel `I say the hip hop, the hippie . . .' uit to sPreken :
Asereje ja de je de jebe (I said a hip hop the hippie the hippie)
to de jebere sebiunouva (to the hip hip hop, a you don't stop)
majabi an de bugui (the rock it to the bang bang boogie say up jumped the boogie)
an de buididipi (to the rhythm of the boogie, the beat) 4
Deze onbeg rijPeliJ'ke tekst kan niet de doorslaggevende factor voor het succes ziJ'n g
~•ewst de vrohJke
SPaanse sfeer maakte het summer tot de ideale zomerhit, en het biJ'behorende dapsJ' e werd met
Plezier meegedanst door meisJ'es van een J'aar of acht.
2 . Zie de inleiding van GriJ'P en Willaert 2008 en de biJ'dragen van Schmelzer en Daroczi aan deze bundel .
3. Voor een PrinciPiele stellingname zie : Van der Poel 2004 . Het standPunt van Pound is miJ' dus sYmP athiek~~ ge-

lukkig ziJ'n er thans meer Praktische middelen voor handen om het Performatieve aspect van oudere Poezie naar
voren to laten komen zoals de website Performing Medieval Narrative Today : httPwww .nYu.edu ProJ'ects
mednar 2 maart 2009 .
4 . Citaat ontleend aan httPen .wikiPedia .orgwikiThe KetchuPSong 26 februari 2009 .
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Muziek is in dergeliJ'kegevallen zo belangriJ'k, omdat ze heel makke1iJ"kemofieslosmaakt,van bhJ cep
to verdriet . Dat is een ervaringsfeit dat we allemaa 1 ken nen :wt a weten Preties walks cd past biJ een
bePaalde stemming, en niet voor niets is muziek een vast onderdeal van begrafenissen net
i h et kiJken
naar een schilderiJ' ., Naar die intrigerende band tussen muziek en emotie maar
o0 k m et allerlei
andere menseliJ'ke functies, zoals herinnering, verwachting e n aan dacht wordt ook wetenschaPPehJk
onderzoek verricht. Muziekcognitie of cognitieve musicotog ie is een m'terdisciP hnair, tamehJk
nieuw en snel groeiend vakgebied, waarin vragen naar de aard en eeignschPPn
a e van muziek als een
akoestisch PsYchologisch en cognitief verschiJ'nse1 centras1 staan . 6
Allerlei herkenbare ervaring en worden binnen de muziekconitie
onderzocht . De meeste mansen
g
hoeven biJ'voorbeeld niet tang na to denken om heel exact to kunn en zeggen walk stuk muziek en dan
ook nog walk gedeelte biJ' hen emoties oProeP t . Dat wordt bevestid
g door exP erimenteel onderzoek
van John Sloboda, die aan gewone luisteraars ni et asn mensen met een bePaalde muzikale schohn g
vroeg om aan to geven biJ' walk muziekstuk ziJ' een sieke reactse hadden die mat emotie verband
houdt, zoals tranen, een brok in de keel hartkloPPingen of rills ngen lags
n de rug . Een significant
aantal mensen bleak in staat om heel Preties aan to egvan in een P artituur of' m een oPname
op walk punt ze een dergeliJ'ke sieke reactie kregen . Vervolgens werd gkeken
s
wat de muzika1 e
eigenschaPPen waren van de gemarkeerde fragmenten, en warden deze ingeeld
ed nasr het soort
reactie dat ziJ' hadden gageven . DaarbiJ' bleak dat biJ'v0orbeeld de meerderheid van de passages
die kiPPanal of rillingen langs de rug hadden oPgewekt, een nieuwa of onvoorbereide muzika 1 e
harmonie bevatte terwiJ'1 hartkloPPingen eerder verband hielden met harhas1de sYncoPsties et
verschiJ'nsel dat een noot jets eerder of later gesPeeld wordt dan op de vasta beat als in That'll
be the day van Buddy Holly en in veal re ggaerjtmos .~ De emotie die muziek oY Proe Pt is bh J kbaar
stark verbonden met verwachting : de muziek activeert de menseliJ'ke verwachting, e n de schending
van die verwachting zoals biJ' een onverwachte harmonie of syncopatie kan een emotionale reactie
teweegbrangen die zo stark is dat deze zich ook siek uit. Sloboda 2005 : 209-213)
Muziek is dus een belangriJ'ke factor in de beleving van hat lied, maar betekent dat nu ook dat
een wjllekeurig gedicht een toegevoegde waarde kriJ' als hat op muziek gezet wordt, of is een goede
son ekst jets wezenliJ'k anders dan een gedicht? Dat er wel degeliJ'k verschil is, bliJ'kt voorbeeld
nit de sYmAathieke, maar volgens miJ' mislukte Poging van hat CPNB om, tar galegenheid van de
Boekenweek van 1994, hat Nederlandse boek to ProPageren door Nederlandstaligg
a edichten to laten
zingen vastgalegd op de cd Denkend aan de DaPPerstraat . 8 Maar een sonnet wordt geen geslaa gd
lied door er muziek asn toe to voegen, zoals bliJ'kt biJ' Sterven to Antwe ~en van Maurice Gilhams ,
ook niet als de in AntwrPen
e
gevierde zanger Wannes van de Velde hat zin . Zeifs De DiJ'k 1iJ"kt ni et
goed nit de voeten to kunnen met November van J .C . Bloem . De ensga combs atie van muziek en
S

5Als we de Uitvaartmuziek Top 50 die bestaat) van begrafenisonderneming Dela mogen geloven, wordt er
veal vaker gekozen voor liederen dan voor instrumentals muziek httPwww.dela.nl rondom_over-liJ'den uitvaart toP~50 12 aPril 2009 . De oPmerking over de rol van muziek biJ' begrafenissen is ook afkomstig van
Hen 'an Honing van de Universiteit van Amsterdam, zie noot 6 .
6 . Een uitstekende ingang biedt de website van Hen 'an Honing, httPhome .medewerker.uva.n l h .J' .honing ,
zie ook ziJ'n informatieve blog Music matters : httPwww.musiccognition .nl blog 2 maart 2009 ) . Een zeer
leesbaar boek met maar nadruk op de neurologische asPecten van muzie arcsPtie is Levitin 2006 .
7 . Voor een uitleg van sYncoPatie aan de hand van That?! be the day in Levitin 2006: 64-65 .
8. De cd heeft kenmerkend genoeg, een ISBnummer : 90 7433 6io 8 .

tekst op deze CD die `werkY, is Guido Gezelles 't Er vie! 'ne keer met de warm-donkere stem van Jan
Decleir, maar dat is dan ook bij uitstek een lyrische tekst :
't Er viel'ne keer een blad 'en o P
het water
't Er lag 'ne keer een bladtJ'en o P
bet water
En vloeien op het blad 'en dei
dat water
En vloeien dei het blad 'en o P
dat water
En wentel-winkelwentelen
in 't water
Want 't blad 'en was geworden liJ'k
het water
Zoo Plooibaar en zoo vloeibaar als
het water
Zoo liJ'zig en zo leutig als
het water
Zoo rap was 't en gezwindig als
het water
Zoo romPelend en zoo rimPelend
als water . . . 9
Zestien Nederlandse 9edichten 9ezon9en luidt de ondertitel van de cd, die echter ironisch genoe g

PiJ'nliJ'k duideliJ'k maakt dat een `gezongen gedicht' jets anders is dan een overtuigend lied .
Wat een tekst moet hebben om wel een geschikte partner van muziek to ziJ'n, kunnen we op bet
spoor kunnen komen door een aanto1 kenners aan bet woord to laten. Een ervaringsdeskundige
is de zangeres Wende SniJ'ders, die onder meer muziek heeft gemaakt biJ' gedichten van Jacques
Prevert de Franse dicbter van wie al eerder teksten op muziek gezet ziJ'n onder andere gezongen
door Juliette Greco en Yves Montand . 10 In de rubriek `De Herlezer' in de Volkskrant heeft Wende
SniJ'ders beschreven waarom ziJ' zo van ziJ'n gedichten houdt :

Het verschil tussen een lied en een gedicht schuilt onder andere in de manier van
communiceren met bet Publiek. BiJ' bet lezen van een gedicht heb J'e de mogeliJ'kheid na
een zin bet boek even neer to leggen . TerwiJ'1 J'e uit bet raam staart, kun J'e er nog eens rusti g
over nadenken, en vervolgens weer doorlezen . Als iemand een lied voor J'e zin , kun J'e niet
vragen : "zouJ'e asJ'eblieft even willen stoPPen met zingen, ik heb wat meer tiJ'd nodig voor die
9Uit Na9eiaten dichtwerk 1859, hier gedeelteliJ'k geciteerd uit bet boekJ'e biJ' de CD Denkend aan de DaPPerstraat. Het oPschrift van bet gedicht Herinnerin9 aan Beethoven's SePtuor verraadt al een muzikale
insPiratiebron biJ' Gazelle.
io . NameliJ'k Je suis commaJ'e suis en 4uand to dors .

ene zin". Er is in de verwoording van bet beeld een directe heldere volgbare liJ'n nodig om
de luisteraar mee to nemen in bet verhaal van J'e lied . Er is minder tiJ'd .
SniJ ders ziet bet dus als haar tack om de luisteraar mee to nemen in haar lied om direct
to communiceren met haar Publiek . BiJ' een gezongen lied ziJ'n er verschillende niveaus van
communicatie : bet is niet alleen de tekstschriJ'ver die communiceert met de lezer, maar veel meer
ng gde uitvoerend kunstenaar die in contact is met bet Publiek . Vanuit haar ervaring als zange
no
verwoordt SniJ'ders bier heel helder de andere reden waarom een liedtekst niet op dezelfde manier
werkt als een gedicht : een liedtekst is biJ ' uitstek een orale vorm en moet daarom helderder ziJ'n d an
een gedicht dat herlezen kan worden ."
Hoe groot dat verschil is, werd zonneklaar biJ ' een ander interessant experiment dat de grenten
tossen lied en gedicht wilde laten vervagen, waarbiJ' een andere invalshoek gekozen was dan biJ' de
cd Denkend aan de DaPperstraat. In 2006 organiseerde bet letterkundig ) tiJ'dschrift De ¥euisor
een samenwerkingsProJ'ect waarbiJ' dichters gekoPPeld werden aan singer songwriters uitvoerende
zangers die gewoonliJ'k hun eigen tekst en muziek schriJ'ven en zo ontstonden verrassende duo's
als Manon UPhoff en Maarten van ¥oozendaal, Kees 't Hart en De Jeugd van Tegenwoordig, en
Gerrit KomriJ' en Huub van der Lubbe . De dichters kregen de oPdracht een liedtekst met `hitPotentie'
schriJ'ven, ziJ' moesten dus hun ambacht en talent in dienst stellen van de PoPmuziek . 12 Deze manier
van werken leidde wel tot overtuigende songs, zoals Vertrekkend van AntJ'ie Krog en Wende SniJ'ders ,
Alles is rond van IlJ'a Leonard PfeiJ'ffer en Ellen ten Damme en K1i'k maar in de zon van Peter Verhelst
An Pierle en Koen Gisen . Het betreffende themanummer van De ¥euisor bevat niet alleen de
uiteindeliJ'ke liedteksten, maar ook vraaggesPrekken met de deelnemers waarin ziJ' vertellen over de
samenwerking die leidde tot de liedtekst . 0Pnieuw kunnen we ervaringsdeskundigen aan bet woord
laten en oPnieuw bliJ'kt bet grote verschil tussen een liedtekst en een gedicht : de samenwerking bleek
in veel gevallen een ware oPenbaring voor de dichters .
J0ost Zwgrman,
a e
die gekoPPeld was aan Frede'rique SPi A sPreekt van `een lesJ'e in bet ambach t
van bet liedJ'esschriJ'ven' . 28 HiJ' begon, vol goede cooed, met een tekst gebaseerd op een gedicht
uit ziJ'n bunde1 De lie de van J'i1' en dacht een `eenvoudige' tekst to hebben die goed to zing en
was . eFr'de'riqe
u SPi dacht daar heel anders over : to woordriJ'k, to zeer toa1 o P schrift technisch
onzm ghaar.~ Vervolgens sleutelden de dichter en de zangres
e
ar samen aan an Zwagerman i s tevreden
over bet resu1toat : `Nu hebben we echt een liedtekstmet volgans miJ' hi otent ie . We werken met de
tekst en de melodie wel vol op bet gemoed, boor . . . . Het is ean echto hedtekst geworden, met een
refrein en eindriJ'm . We beginnen zelfs met bet refrein dat is dan we1 weer tameliJ'k ong ebruike lijk'.
28 Maar ook was bet voor hem een echte ontdekki ng wat bet effect van de muziek was :. `Ik stond
perplex toen ik de muziek hoorde die Frederique erbiJ' had bedacht en bet is een absolute sensatie om
TegeliJ'kertiJ'd wordt bet verband tussen gedichten en Performantie de laatste J'aren weer steeds sterker : de
modern Poezie maakt een Protes van re-oralisering door, gezien de grote PoPulariteit van performing poets
met een eigen circuit en goedbezochte Programma's als de Utrechtse Nacht van de Poezie bet Vlaams-Nederlandse Programma Saint Amour en bet Wintertuinfestival in NiJ'megen en Arnhem .
12 . Themanummer De avond van bet lie deslied alle dertien 9oed! De ¥euisor 2006, aflevering 5 met DVD
van de oPtredens in Paradiso, 8 oktober 2006 . De hierna volgende Paginanummers verwiJ'zen naar dit themanummer .
11 .

J'e eign
e tekst in muziek omgezet te zien worden . De tekst is in dienst van de muziek komen to staan .
Ze ziJ'n ee' n geworden. 0P PaPier leek het allemaa1 heel kcal, maar als de muziek er oPeens biJ ' is dan
k~tJ de tekst een naturel waar ik erg bliJ' mee ben . Een tekst functioneert totaal anders wanneer h et
om een lied gaat . Dat heb ik wel geleerd : dichten is onvergeliJ'kbaar met liedteksten schriJ'ven and
never the twain shall meet ben ik geneigd to zeggen .' (28-29)
IlJ'a Leonard PfeiJ'ffer, een van de initiatiefnemers heeft in ziJ'n samenwerking met Ellen ten
Damme een snortgeliJ'k Protes doorgemaakt . Als hiJ' na een eerste ontmoeting begint met het schriJ'ven
van de liedtekst looPt hiJ' direct tegen onverwachte Problemen op : `Toen merkte ik pas waaraan ik
was begonnen . MiJ'n god, wat viel het me tegen . Het is gemakkeliJ'ker om een onsterfeliJ'k gedicht to
wrochten dat in elke literatuurgeschiedenis zal worden behandeld dan om een simPel, Pakkend liedJ'e
to schriJ'ven met hi otentie. Verstaanbaarheid werd al snel voorsPelbaarheid herkenbaarheid werd
al gauw cliche en ongemaaktheid werd al gauw Platheid .' 35PfeiJ'ffer le de eerste versies voor aan
ziJ'n vriendin Erica, maar die vindt het niks : too many words en meer een betoog dan een liedJ'e . Hi'J
begint oPnieuw en geeft de tekst dan aan Ellen ten Damme, die er flu wel over to sPreken is maar ook
aanPassingen wenst : een duideliJ'k refrein, en meer herhaling .
Huub van der Lubbe is direct tevreden over de tekst van Gerrit KomriJ', maar het valt hem wel
meteen op dat er geen refrein is, terwiJ'1 dat zo'n `fiJ'n ankerPunt in een lied (is) . Niet voor niets hebben
negen van de tien liedJ'es zo'n refrein' . 20
In deze interviews keren twee asPecten steeds terng : een liedtekst moet `eenvoudig' ziJ'n en
relatief veel herhaling bevatten : eindriJ'm en refrein . Deze asPecten hangen samen met de orale
overdrachtssituatie : de eenvoud is belangriJ'k omdat een lied al gauw to `woordriJ'k' wordt om over
het voetlicht to brengen men vergeliJ'ke de directe, heldere vol9bare IJi'n van Wende SniJ'ders en
het klankeffect van het eindriJ'm werkt biJ' luisteren veel sterker dan biJ' stillezen . Maar het meest
oPvallend is de voorkeur voor refreinen : een vorm van herhaling die in geschreven Poezie niet
gebruikeliJ'k is de lezer zal de letterliJ'ke herhaling waarschiJ'nliJ'k overslaan , maar biJ' een lied J'uist
als anke unt werkt.
Dat leidt tot de intrigerende vraag waarom herhaling in een lied belangriJ'k is, veel belangriJ'ker
dan in een tekst die bedoeld is om gelezen to worden . MogeliJ'k biedt oPnieuw de muziekcognitie een
antwoord . De musicoloog David Huron heeft een PsYchologische theorie ontworPen waarmee hi'J
tracht begriJ'PeliJ'k to maken hoe muziek emoties kan oProePen . Huron gaat uit van de biologische en
evolutionaire functie van gevoelens die verbonden ziJ'n aan verwachtingen . Verwachtingen ziJ'n van
fundamenteel belang voor de overlevingskansen van een organisme . Emoties sPelen daarbiJ' een rol :
Positieve emoties versterken accurate voorsPellingen zorgen dat men goed is voorbereid op w at gaat
komen en verhogen zo de kans op een goede aflooP . Volgens Huron ziJ'n er verschillende siologische
resPonsiesYstemen betrokken biJ' het oProePen van emoties door verwachtingwaarvan de prediction
response in dit verband de belangriJ'kste is . Organismen reageren adequater op verwachte dan op
onverwachte gebeurtenissen . Exacte voorsPellingen van wat gebeuren kan, helPen organismen zich
voor to bereiden kansen uit to buiten en gevaren to ontwiJ'ken . Precieze voorsPellingen hebben du s
een biologisch en evolutionair belang : ziJ' helPen het organisme to overleven . Huron le het verband
tussen voorsPelling e n emotie uit met het volgende voorbeeld : als er sneeuw li zalJ'e bang ziJ'n uit to
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h den . A1s dat daadwerkeliJ'k gebeurt, doet de val waarschiJ'nliJ'kPiJ'n, maar die ervaring zalvermen
gJ
. Dat is depret`ct~'on
gteanzkrvoldingatJ'ecorvsPldhebtaikongebur
ziJn me
response : `Conformation of expected outcomes generally induces positive emotional response even
when the expected outcome is bad . It is as though brains know not to shoot the messenger : accurate

expectations are to be valued and rewarded even when the news is not good .' Huron 2006 :13 De
positieve gevoelens die men ervaart als een voorspelling uitkomt noemt Huron het prediction effect
'e zou ook kunnen sPreken van het `zie J'e wel!' of het `ik had het toch gezegd!'-effect .

Voor de toePassing hiervan op muziek en emotie is het belangriJ'k vast to stellen dat herhalin g
een wezenliJ'k kenmerk van muziek is . Huron stelde een groeP samen van viJ'ftig muziekstukken uit
heel verschillende culturen en continenten zoals Calypso, Schotse doedelzakmuziek viJ'ftiendeeeuwse Chinese 9uqin, SPaanse flamenco en Noorse polka . Uit de analyse bleek dat 94 Procent van
de muzikale passages die langer duurden dan enkele seconden, ergns
e herhaald werden in hetzelfde
werk! 13 Muziek is dus in extreme mate herhalend meer dan biJ'voorbeeld sPrack . Daar komt nog bijJ

dat uit allerlei PsYchologische onderzoeken bliJ'kt dat mensen een voorkeur hebben voor wat bekend
is : ze prefereren bekend eten boven onbekend eten bekende geuren boven onbekende geuren, en zelfs
bekende Chinese karakters boven onbekende dit laatste voorbeeld betreft uiteraard Westerlingen
als Proe ersonen . A1s mensen foto's van zichzelf to zien kriJ'gen vertonen ze een voorkeur voor

foto's in sPiegelbeeld, met andere woorden we Prefereren die versie van onszelf die we regelmati g
in de sPiegel zien . Dit geldt ook voor muziek : de PsYcholoog Max Meyer comPoneerde twaalf korte

stukJ'es Pianomuziek waarover Proe ersonen hun mening moesten geven . Vervolgens herhaalde
hiJ' het stukJ'e> in totaal twaalf maal en vroeg telkens aan de luisteraars hun mening . Hoe vaker
men muziek hoorde hoe beter men die vond . 14 Huron schriJ'ft de Positieve emoties die oPtreden bijJ
het luisteren naar muziek toe aan het prediction effect: luisteraars voelen zich goed wanneer het
rePetitieve karakter van muziek hun telkens de ervaring schenkt dat ziJ' correct voorsPeld hebben
wat komen gaat .
Het be1ang van herhaling kan zelfs neurologisch worden aangetoond : de amYgdala een kern

van neuronen in het brein speelt een cruciale rol bij ' de verwerking van gevoelens, maar ook bijJ
het geheugen : ziJ' wordt geactiveerd bij' elke ervaring die een sterk emotionele component heeft . In
1aboratoriumsituaties kon worden aangetoond dat de amYgdala geactiveerd wordt door muziek niet
door willekeurl'ge geluiden . Dat heeft oPnieuw met herhaling to maken : muziek werkt omdat we

ons de noten herinneren die net gesP eeld ziJ'n en een verband 1gg
e en met de nofen die nu gP
es eeld
worden . A1s muzikale frasen later terngkeren, wordt ons g eheu gan en ons emofionele zenuwcentrum

gPrikke1d:
e
. herhaling is emotioneel bevredigend voor ons brein en maakt het 1uisteren zo P1ezieng .
Levitin 2006: 133- 167 Vanuit dit punt kunnen we terugkeren naar hedteksten en het beIang van
refreinen daarin. Het liJ'kt niet to gewaagd to veronderstellen dat re fremen zo'n be1an griJ"k ankerPunt
in het lied vormen omdat ziJ' de tekstuele parallel zijn van de re etitieve basis van de muziek .
13. Huron 2006 : 228-229 ovengens werden liederen hier buitengesloten omdat de analyse zich richtte op de
muziek maar in zang komt herhaling nog meer voor door versstructuren en refreinen .
14 . Huron 2006, chapter 8 . ovengens kan bij' volstrekt voorsPelbare of to vaak gehoorde muziek natuurliJ'k ook
verveling oPtreden .
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Joost Zwgerman
a
had helemaal geliJ'k toen hiJ ' schreef dat dichten onvergeliJ'kbaar is met liedteksten
schriJ'ven . Dat heeft niet alleen to maken met het Performatieve karakter van het lied maar voora1
met de biJ'zondere verbinding van herhaling en emotie in de muziek . Liedteksten en gedichten ziJ'n
verre verwanten waarbiJ' liedteksten sterk beinvloed ziJ'n door hun intieme relatie met een andere
partner : a muzie .
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Lezen op muziek

Muziek bij gedichten van Tonnus Oosterhoff

Charlotte Munnik

illustratie: Ellen Tapia-Ouilodrti n

Charlotte Munmk masterstudent LiteratuurwetenschaP aan de ¥adboud Universiteit N1j'me9en,
9 ee m dit a rttkel een analyse van de dicht e n rnuztekp rakttJ k van Tonnus Oosterho . Zi'J Pleit
daarbi1 voor ee n ruim ere benadertn 9 van de muziek to de 9edithten van Oosterho en 9aathiermee
deels to9 e n de aanname van DoriJn
es i n o m 9e muzikahsee rde teksten enkel op hun zel e exiviteit
to onderzoeken .
Inleiding
In een stuk getiteld Pootafdrukken van mkt beschriJ' ft Tonnus Oosterhoff hoe hiJ' een zestiendeeeuws En ge 1s wiJsJe oop de radio hoo rde en o P deze me 1odie een drietal gedithten schreef . 1 Oosterhoff
eraakt en hiJ' heeft het nooit meer kunnen vinden :
2006 Het liedJa is mmi dde s1 uit ziJn geheuen
g g
Dus is er muziek aan komen vhegen, die heeft Pootafdrukken van inkt op PaPier gemaakt en is weer
weggevlogen . ' 0 osterhoff 200 6 . 9 In dez e Pootafdrukken ' is het voor de lezer niet zichtbaar dat ze
door een liedJe gems Pireerd ziJn en het zal voor hem of hasr dan ook onmo geliJk ziJn to achte rhalen
1.

Dit stuk verscheen in een nummer van Armada dat ook gewiJ'd was aan muziek en literatuur.
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naar welke melodie de dichter ziJ'n gedichten modelleerde .
i'n bundel YYtJ" za9en
Een ander verhaa1 is het biJ enkele andere gedichten van Oosterhoff. In zJ
ons in een klerne9 roeP mensen veranderan staat het tang e gedicht `dat is waar daar stond een
aPPelboom. . . ', dat voorafeggasn wordt door twee Pgina's
a
bladmuziek met de vermelding `hoot dit
eerst ' . Oosterhoff 2002 : 35-4i De ofgebeelde muziek is de inventio in C mineur BWV 773 van
Johann Sebastian Bach . 0P de biJ' de bundel horende cd-tom is deze klaviermuziek to beluisteren .
Oosterhoff 2002a 0 dit
P schiJ' a staat ook een andergedicht `toch is het vannacht . . .' waarbiJ' muziek
van Bach klinkt nameliJ'k de sinfonia in F mineur BWV 795 . Het is een bewegend gedicht waarvan
de woorden op het scherm verschiJ'nen en er weer van verdwiJ'nen . Ook op de website van Oosterhoff
staat een gedicht, `slagPlied', waarbiJ' de beweging van de tekst gaPaard gaat met muziek van Bach
nameliJ'k de sinfonia in Es maJ'eur BWV 791) . www .tonnusoosterhoff.nl, of-o3-2009 2 In deze
gedichten is dus sPrake van een exPliciete intermediate relatie tussen tekst en muziek . Deze relatie
zal ik in dit artikel nader onderzoeken . Hiervoor zoek ik eerst naar de vormeliJ'ke overeenkomsten
tussen de gedichten en de muziek die erbiJ' hoort. Vervolgens zal ik onderzoeken wat de functie is
van deze overeenkomsten en of hieruit verdere inhoudeliJ'ke conclusies vallen to trekken die kunnen
helPen in een interPretatie van deze gedichten .
In zijn artikel `LeoPolds en Oosterhoffs' besPreekt Gillis DorleiJ'n het gedicht `dat is waar daar stond
een aPPelboom . . .' en de functie van de daarbiJ' ofgebeelde muziek. DorleiJ'n 2004) HiJ' constateert
vormovereenkomsten tussen het gedicht en de muziek
maar daarmee houdt het verband ook op . Geen lezer komt met alleen het gedicht voor zich
op het spoor van BWV 773 en zal al helemaal niet deze intertekst kunnen inzetten in een
verderstrekkende interpretatie van de tekst . Door op zijn voor de betekenis irrelevante
insP iratiebron to wizen
bren de auteur weer hetP rotes onder de aandacht . Het gaat niet
J
alleen om betekenis > maar ook om constructie tomPositie, om het gemaakte karakter
van de tekst . DorleiJ'n 2004 : i9o-i9i
DorleiJ'n is de mening toegedaan dat intertekstuele en intermediate verwiJ'zingen in Oosterhoffs werk
enkel de aandacht vestigen op het constructie- en leesProces . 3 Een naar diePere en coherente betekenis
zoekende leeshouding zou door de verwiJ'zingen onmogeliJ'k worden gemaakt en zelfs geridiculiseerd.
ZiJ'n constateringen sluiten gedeelteliJ'k aan biJ' de conclusies die Lagerroth trekt in een besPrekin g
van de functies van musicalization van literatuur . Lagerroth 1999) De term `musicalization' ontleent
ze aan Scher, een belangriJ'ke theoreticus en Pionier op het onderzoeksgebied waarin de relaties en
wederziJ'dse beinvloeding van muziek en literatuur centraal staan : word and music studies . Hi'J
maakte in 1970 een driedeling in de manieren waaroP muziek in literatuur een rot kon sPelen . 4 Voor
De gedichten op Oosterhoffs website worden in de loop van de J'aren van de site gehaald of vervangen . Er
staan er steeds maximaal zes op .
3 . DorleiJ'n gebruikt zelf de term `internedialiteit' niet, maar wet de bewoordingen `multimediaal' en `crossover
van kunstgenres' .
4Aan deze driedeling hebben anderen zoals Wolf, theoretische concePten toegevoegd, maar voor de strekkin g
van dit artikel is Schers indeling toereikend . Zie: Wolf 1999
2.

16

ik oop Lagerroth en DorleiJ'n terngkom, zal ik eerst Schers indeling van musica lizati on sPre en,s
De earste vorm van musicalization is `word music' : het Poe" tisch imitoren van muzikaa1 ga u'~
waarbiJ' muzikale analogieen ontstaan door het op de voorgrond Plaatsen van de akoestische
kwaliteiten van de taal . Wolf 1999 46) . De tweeds vorm noemt Scher `musical structures and
techniques' of `muzikale vorm- en structuurParallellen' . HierbiJ ' worden analogieen tussen tekst en
muziek gecreeerd door in de vorm structuur of techniek van de tekst middelen to gebruiken die die
van muziek stukken nabootsen . Dit komt dan tot uitdrukking in biJ'voorbeeld : `the layout of a text
its formal segmentation, typographical devices, thematic or motivic recurrences that form patterns
suggestive of musical forms, and devices creating the impression of 'polyphonic' simultaneity .' Wolf
1999 46 De laatste vorm is `verbal music' . Daarvan is sPrake als er in literatuur, zowel Poezie als
Proza, een al dan niet bestaand muziekstuk wordt gerePresenteerd en muziek thematisch aanwezi g
is in de tekst . Er wordt dan geProbeerd het effect of de ervaring van een muziekstuk in tekst na to
bootsen. Wolf 1999 : 46
Scher beschriJ'ft dus hoe auteurs het voorbeeld van muziek in hun literatuur gebruiken maar
waarom doen ziJ' dat? Volgens Lagerroth is een belangriJ'ke functie van de muzikalisatie van literatuur
in de romantiek het sYmbolisme, modernisme en Postmodernisme `zelfreflexiviteit' een begri P
dat ze geliJ'k stelt aan zelf bewustziJ'n en zelfreferentialiteit . 6 Lagerroth 1999 : 206 In Lagerroths
beschriJ'ving van deze functie komen we bewoordingen togen die sterk doen denken aan die in het
bovenstaande citaat van DorleiJ'n :
Self-reflexivity is the process by which literary texts foreground their own production :
the act of writing, their authorship, their literary form, their intertextual linkages their
reception . It calls attention to the text as textual construction its status as artefact, and it
invites the reader to examine its texture . Lagerroth, 1999 : 207)
DorleiJ'ns visie op de functie van de muziek in Oosterhoffs gedicht komt dus overeen met de functie
van zelfreflexiviteit die Lagerroth aantreft in gemuzikaliseerde teksten vanaf de romantiek . Hoewel
ik me er in kan vinden in DorleiJ'ns gedachte dat de muziek in Oosterhoffs gedichten op het artificiele
en geconstrueerde karakter van de tekst wiJ'st, liJ'kt me dat zeker niet de eniga functie van deze vorm
van intermedialiteit. Net als Lagerroth Pleft ik ervoor gemuzikaliseerde teksten niet alleen op hun
zelfreflexiviteit to onderzoeken . Lagerroth 1999 : 218 Aan de hand van een analyse van de functie
van de muziek in de hierboven genoemde gedichten van Oosterhoff verwacht ik to kunnen aantonen
dat hoewel instrumentals muziek in strikte zin betekenisloos is haar aanwezigheid in een gedicht
wel degeliJ'k de manier van lezen en daarmee ook de interPretatie kan storen .

5. Ik maak hierbiJ' gebruik van de beknoPto uiteenzetting die Wolfgeeft van Schers concePten . Wolf 1999 .
6 . De Engelse termen die Lagerroth gebruikt ziJ'n resPectieveliJ'k : self-reflexivity, self-consciousness en self re erentiali .

7. Lagerroth besPreekt naast deze betekenis ook de betekenis waarin zelfreflexiviteit staat voor een bePaalde
manier voor lezen en interPreteren van teksten die in het Postmodernisme ziJ'n oPgang maakte . Lagerroth
1999: 206-207
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De relaties tussen muziek en tekst in drie gedichten van Tonnus Oosterhoff
`dat is waar daar stond een aPpelboom . . .'
De muziek die voorafasnd
asn het lezen van het gicht
ed `dat is waar daar stand een aPPelboom . . .'
g
beluisterd moet worden > de inventio in C mineur, is een canonisch tweestemmig klavierstuk .
Het thema wordt eerst door de rechterhand ingezet en dan twee maten later door de linkerhand
geimiteerd. Vervolgens wordt het thema herhaald in de dominant . Hierna wordt het thema nogmaals
herhaald maar na vier maten ofgebroken waar het eerder meer dan zeven maten duurde . Kelley
1950 : 112-113
De vormovereenkomsten tussen muziek en gedicht ziJ'n talriJ'k . Allereerst is er biJ ' beide sPrake
van een oPbouw in drie delen . Het gedicht is een drieluik en in de muziek wordt het thema drie
keer gesPeeld. De derde keer wordt Plotseling ofgebroken en is daardoor twee keer zo kort als de
voorgaande twee sPelfingen van het thema . In het gedicht zien we dit ook : deel I en II bestaan uit
ongeveer twee keer zoveel regels yesPectieveliJ'k 30 en 37 als deel III zestien regels . Het muziekstuk
heeft een voortstuwend karakter door de lange reeksen zestiende noten . Deze reeks wordt of en toe
doorbroken door drie achtsten gevolgd door een achtste rust. De tekst heeft hetzelfde karakter : lange
zinnen toPen in elkaar over en worden of en toe onderbroken door een vraag en antwoord of een
woordherhaling, die ook gemarkeerd worden in de ografie . De tekst is zeker niet sYllabisch of oP
een andere `exacte' manier op de muziek to Plaatsen. Er wordt dus niet getracht een nieuw, zingbaar
lied to creeren op de muziek van Bach .
`Dat is waar daar stond . . .' is een verhalend gedicht . In deel I kriJ' een ech aar gasten waarmee
ze samen videofilmPJ'es van vroeger bekiJ'ken . Hun zoon Martin die hier als klein kind op to zien is
is nu dood . HiJ' heeft zich oPgehangen. VoornameliJ'k de moeder is aan het woord, of en toe in dialoo g
met de vader :
echt een lange man is Martin trouwens nooit geworden misschien
twee keer wat hiJ' hier is denkJ'e ook niet Herman?
ik ook niet
wat zegJ'e?
ik denk net zo min als 'i'
JJ
hou J'e gemak! hou J'e gemak! we hebben gasten goede
vrienden zoekJ'iJ' die video van Netwerk maar die willen ze straks
ook nog zien. Oosterhoff 2002 : 37
De inhoud van de video wordt duideliJ'k in deel II . Het is een reportage over time-share contracten
gemaakt in SPanJ'e . Martin verschiJ'nt toevallig in beeld . HiJ' verbleef daar kenneliJ'k in deJ'aren dat hi'J
voor ziJ'n ouders sPoorloos was. Martin was waarschiJ'nliJ'k PsYchisch niet in order `hiJ' hoorde ais klein
kind al stemmen die hem zeiden wat to doen' r . 36-37 . In het derde deel worden waarschiJ'nliJ'k
de gedachten van de moeder weergageven, aangezien de regels veertien en viJ'ftien - `ik moet hem
zien> ik moet hem zien sours wil ik hem de hele dag wel zien en dan weer nooit' - een herhalmg zJ
i'n

van de eerder door haar uitgesproken wens : `spoel nog eens terng . Herman spoel nog eens terng die
band! ik wil hem sours de hele dag wel zien en dan oPeens nooit meer en dan weer steeds' II : r. 2628) . Het derde deel begint met de nuchtere medische constatering dat Martins hart en ademhalin g
ziJ'n gestoPt, maar dat ziJ'n nek niet is gebroken . HieroP vol een wensdroom :
achter in de keel zit een klein doosf'e met J'uwelen levenskracht
J'e maakt het open door to trekken aan de tong
trek aan de tong! trek aan de tong! trek aan de tong, bevriJ'dt de
tweeds ziel in 't zelfde lichaam door to bliven
trekken aan de
J
rode mensentong en met de adem keert het schiP met bloemen
dag vader . dag moeder. gezondheid . een nieuw
contract . de oude time-share is verscheurd J'e bent gezond weer
ternggekeerd nu kiJ'kJ'e altiJ'd mee . Oosterhoff 2002 : 4o4
- 1 8
In de ouderliJ'ke verbeelding is de afstand tussen ouders en kind verbroken en de verloren zoon voor
altiJ'd ternggekeerd . Het gedicht eindi echter met het altiJ'd bliJ'vende verdriet : `sours wil ik hem de
hele dag wel zien en dan weer nooit want hiJ' Probeert het nog een keer' III : r.15-16 .
Aangezien instrumentals muziek in zekere zin betekenisloos is, kan J'e hier strikt genomen niet
sPreken van een inhoudeliJ'ke overeenkomst tussen muziek en tekst . De muziek bePaalt echter wel
hoe de lezer het gedicht ervaart . De vaart van de muziek trekt de lezer door de tekst heen, waar hiJ ' of
ziJ
anders de zinnen rustig tot zich door zou laten dripgen .g
Hierdoor kriJ'gen de regels die afkomsti
ziJ'n van de moeder een malend karakter . De door de herhaling in de muziek oPgeroePen oneindigheid
sYmboliseert bovendien het oneindig verdriet van de ouders . In het gedicht li het PersPectief
voornameliJ'k biJ' de moeder. De gedachten en gevoelens van de vader kriJ'gen een ondergeschikte rol .
In de muziek echter ziJ'n er twee stemmen die geliJ'kwaardig zin
J en voor een groot deel ook Preties
hetzelfde. Als J'e dit betrekt op de tekst, kan het er op duiden dat de ouders dezelfde rouw ervaren
over het verlies van hun zoon maar dat dit in de tekst niet zo tot uitdrukking komt omdat de stem
van de moeder `bovenoP' li en daardoor meer aan de oPPervlakte klinkt dan die van de vader. De
meerstemmigheid van de muziek kan J'e dus anders laten kiJ'ken naar de meerstemmigheid van het
gedicht.
`toch is het vannacht . . .'
Tonnus 00sterhoff maskt naast gedichten die `g ewoon' in bundeis afg edrukt stag n ook beweg ende
gedichten die op de computer of to sPelen ziJ'n . 9 Het feit dat ds egdichton oop het scherm ontstaan en
weer verdwiJ'nen, heeft belangriJ'ke imP licaties voor de lezer. Van Heusden nam de bundel W1J za9 en
ons in een kleine 9roeP mensen ueranderen als aanleiding voor een artike1 over het verschi l tussen
8 . De grammaticaal onJ'uiste werkwoordsvorm `bevriJ'dt' is hierJ'uist geciteerd . Oosterhoff sPeelt vaker met
`onJ'uiste' werkwoordsvormen.
9. Groenewegen noemt dit `gebeurende Poezie' . Groenewegen 2002 : 253) .
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lezen en kiJ'ken en de rol van beweging in de ervaring van kunst . an Heusden 2003) De taal die
bewee op ee n scherm kan niet glezen
e
worden opode traditionele manier, nameliJ'k door zowel voorals achtoruit ta lezen in de `ruimte' die de tokst oPP
roet . De lezer wordt gedwongen naar de tekst
to kiJ'ken . Het tempo van kiJ'ken wordt oPgelegd door de auteur .'° Van Heusden stelt vast dat er bijJ
traditioneel lezen een voorstelling wordt gemaakt die de inhoud van de tekst oProePt. BiJ' bewegende
teksten is het voor de lezer veel moeiliJ'ker een voorstelling buiten de tekst to maken, omdat het kiJ'ken
naar de tekens alle aandacht oPslokt. De structuur van de tekst wordt dan belangriJ'ker dan begriP en
betekenis van de tekst . De lezer bewaakt uiteindeliJ'k die structuur . an Heusden 2003 : 373
Het gedicht `toch is het vannacht . . .' is een bewegend gedicht, maar heeft nog een extra
biJ'zonderheid, nameliJ'k dat het 'op muziek staat' . Hiermee is het gedicht biJ'na lied geworden . Je
zou het een contrafact noemen als de muziek al eerder een tekst had gehad . De woorden Passen niet
overal vlekkeloos op de muziek, maar grotendeels is er sPrake van een `zetting' van een sYllabe per
foot . De overeenkomst met een lied is dat de tekst lineair is geworden : ziJ' duurt zolang de muziek
duurt en ternglezen is onmogeliJ'k . Door het geliJ'ktiJ'dig luisteren van de muziek en het lezen van of
kiJ'ken naar de woorden, klinken deze als `gezongen' in het hoofd . Een menseliJ'ke stem ontbreekt ,
maar het klavecimbel wordt de zanger .' 1 De lezer wordt dus zowel door de beweging op het scherm
gestuurd, als door de muziek die geliJ'ktiJ'dig klinkt .
Doordat het gedicht in een vriJ' snel tempo aan de lezer voorbiJ' trekt, is de betekenis ervan pas bijJ
herhaaldeliJ'k afsPelen to begriJ'Pen . Het bli'kt
om een gezin to gaan dat op een gure lentedag naar een
J
huweliJ'ksfeest gaat. In het kille landschaP bij' de feestzaal staat een voormalig kamP voor NSB'ers .
Het hele gebeuren liJ'kt meer op een herdenkingsdienst dan op een bruiloft . De ruimtebeschriJ'vin g
doet ook overal aan de dood denken . Woorden als `dood net', `geraamte', `iJ'sogen', `gruiskogel'
`askleurig' en `genadeschot' doorbreken de luchtigheid van de gesPrekJ'es tussen de gezinsleden . Deze
ziJ'n kinderliJ'k onschuldig, zoals biJ'voorbeeld : `kiJ'k mam, een hags/ mooi yang hem maar dat kan ik
toch niet/ au miJ'n oog bevriest .' Er is een schril contrast tussen de alledaagsheid van de conversatie
van het gezin en de thematiek van verraad en verlating die in het gedicht doorschemert . Er wordt
gesuggereerd dat het huweliJ'k een illusie is, jets dat niet goed kan afloPen . Dat klinkt door in de
regels `de kus die zich schaamt de hand met het geld de lack die bevriest om de ring aan de hand
de hand die verlaat' en in de losse woorden `verwisseling', `vergiffenis' `verlating' en `verander niet' ,
`verlaat ons niet' .
Het duurt lang voordat in de tekst duideliJ'k wordt dat het gezin op weg is naar een bruiloft . De
muziek doet jets treurigers vermoeden. BWV 795 is een driestemmige triPelfuga, dat wil zeggen:
een fuga met drie thema's uitgevoerd in drie stemmen . Door de botsing van de stemmen ontstasn er
dissonanten die het smarteliJ'ke karakter van de muziek uitdrukken . Keller i95o : 121 Het stuk staat
bovendien in mineur. De treurjgheid wordt geliJ'k in de eerste maten ingezet door een dalende liJ'n in
10 . Groenewegen besPreekt ook een webgedicht van Oosterhoff en stelt dat de lezer door het bewegende
gedicht wordt g~
ere 'sseerd. De lezer moet lineair lezen, in Plaats van non-lineair bij ' een traditioneel gedicht.
(Groenewegen 2002) .
ii. Bach gof biJ' de inventies aan dat ze bedoeld ziJ'n om een cantabile sPeelstiJ'1 op het klavier to ontwikkelen .
De noten horen dus to klinken alsof ze gezongen worden . Zie het voorwoord bij' de inventies en sinfonia's in de
uitgave van Steglick . Steglick 1978

de linkerhand . Een dalende basliJ'n wordt vanaf de renaissance gebruikt in lamentaties als m
symbool voor verdriet .
De muziek heeft een zeer sturende functie in de interPretatie van het gedicht . De tekst beschri'J
aanvankeliJ'k een `neutrale' wandeling, maar de muziek geeft het geheel een dreigend karakter, dat
soms botst met de graPPige uitsPraken van de kinderen . De sinfonia kept drie thema's en op grond
daarvan zou men kunnen vermoeden dat de tekst ook drie thema's heeft . Een aantal keer wordt er
een woord tweemaal door een ander woord vervangen .1k som het hier even op : `gedaante' wordt
`geraamte' wordt `geboomte' en zo ook `geraamte' `geboorte' `geboomte' en `geboortegrond'
`geraamte' `geboomte' en `verwisseling' `vergiffenis' `verlating' en `verander niet' `verlaat ons
niet' `herhaling' . De woorden in deze reeksen staan voor jetscYlisch,
c
voor verandering . Ge okPPeld
aan de thematiek van de dood en van het huweliJ'k bliJ'kt hier sPrake to ziJ'n van een verwiJ'zing naar
het cYclische verlooP van het bestaan : geboorte gaat over in groei geboomte en later in de dood
geraamte etcetera . Deze conclusie wordt ondersteund door de stommen van de kinderen de
J'eugd , het thema van de bruiloft de volwassenheid en dat van de begrafenis de dood . De laatste
twee reeksen die beginnen met `verwisseling ' en `verander niet' liken
de angst to verwoorden voor
J
het ouder worden en de dood . Het muziekstuk eindigt ondanks het voorafgaande treurige karakter in
maJ'eur . Jets snortgeliJ'ks zien we ook in het gedicht : een kind kriJ' het laatste woord. Het is alsof de
zorgen van de volwassene Plaats moeten maken voor de kinderliJ'ke onschuldigheid van de alledaagse
ongeregeldheden .
`slagpIied'

0P de website van Oosterhoff vinden we een gedicht dat is gemaakt volgens eenzelfde Procede als
`toch is het vannacht . . .' . Het bewegend gedicht past voor het grootste gedeelte op de muziek maar
er ziJ'n ook passages waar de tekst zo `verdicht' is dat het onmogeliJ'k gezongen zou kunnen worden .
`SlagPlied' begint met raadselachtiga passages, maar al snel wordt duideliJ'k dat het waarschiJ'nliJ'k
om een tafereel in een ziekenhuis gaat . Er wordt gediscussieerd over in welk bed `hiJ'', een nieuw
binnengebrachte patient, gelegd moet worden . Dan ziJ'n we in het hoofd van de patient, met gedachten
die sneller gaan dan de muziek : `ik droomde van een staart met vingersvervasrliJ" k kronka1end aan
miJ'n schouder sprong zonder omzien omlaag . de zwarte lucht vol veren. maar of het echt zo gaat?
ik weet het niet .' Misschien is de patient ergens vanaf gesProngn . Nu hiJ' in het ziekenhuis is wordtt
hiJ' beschermd door `een richtinglone koP waarin de ogen. zowel s1aPen als waakzaam rusten . o P
alles wat hier lief is .' De muziek wordt onderbr oken voor een gesPrekJe
' tussen de verPleegsters
die de patient, die buiten bewustziJ'n is, in bed 1eggen . De muziek gaat weer verder en er vol een
passage die weer naar zelfmoord verwiJ'st, met de re gels : `ik spring! nee nee ik spring niet .' De vingers
`onruststokers' en `lange verontkendingen' van de verPeegsters
1
die aan hem P1 ukken, brengen hem
terng naar de realiteit, maar hiJ' wil `aan de ontkenning 1ang het h oofd bieden' . De ontkenning kan
dan het luchtigg
"' wil hier niet
a edrag van mensen zin,
J die ni et zien dat het 1aven zinloos is . De patient
aan mee doen .
Net als in de andere gedichten is hier dus weer sPrake van een tegenste11i ng tussen de luchtigheid
van het leven die tot uiting komt in de dgiJ'kse
tonersati es, en het angstige besef van de
a el

overal aanwezig ziJ'nde dood. De sinfonia in Es maJ'eur ondersteunt dit ambivalente karakter . De
luchtigheid zien we biJ'voorbeeld in de ongecomPliceerde gebroken vierklanken in de obstinate
asPartiJ' . Hierboven klinkt een meer gecomPliceerd en riJ'keliJ'k versierd duet van twee PartiJ'en in
de rechterhand . Dit duet wisselt gereg eld van sfeer;~ het klinkt over het algemeen oPgewekt maar
is zo nu en dan ook melancholisch . Een oPvallend fenomeen in de intermediate relatie tussen het
gedicht `slagPlied' en de biJ'behorende muziek is de manier waaroP de versieringen in de muziek
door Oosterhoffbenut worden om bePaalde woorden to illustreren . De woorden `veren' en `verenPak'
vallen samen met trillers die de vederlichtheid liken
uit to beelden . Het is de omgekeerde volgorde
J
van het gebruik van madrigalismen die vanaf het einde van de zestiende eeuw door comPonisten als
Monteverdi werden gebruikt om bePaalde woorden in de vocale muziek uit to beelden . Hier is het
nameliJ'k de tekst die zich wonderwel de biJ'zonderheden van de muziek toeeigent om de exPressie
van de woorden to vergroten . In de meest emotioneel geladen passages van het gedicht

zoals die

waarbiJ' de patient zich het sPringen verbeeldt en als er ontroering in de tekst doorklinkt over de
bescherming van het ziekenhuis, ontsPoort de relatie tussen muziek en tekst : er ziJ'n meer woorden
dan noten . Door dit exPressiemiddel wordt er meer aandacht van de lezer gevraagd, waardoor deze
sterker betrokken wordt biJ' de emoties van de patient. De dwingende vorm van de muziek wordt
losgelaten om de tekst kracht biJ' to zetten.
De functies van de muziek
Laten we hier terngkomen biJ' de concePten die Scher in 1970 introduceerde als de drie vormen
van musicalizatc'on . In de hierboven besProken gedichten van Oosterhoff is er geen sPrake van de
categorieen `word music' en `verbal music' . De taal is niet oPvallend op muzikale klank gedicht en
de klinkende muziekstukken worden niet thematisch of inhoudeliJ'k in de teksten van Oosterhoff
geincorPoreerd : het bliJ'ven buitenstaanders die de tekst aan de hand nemen . De overeenkomsten
tussen muziek en gedicht bePerken zich dus tot vormeliJ'ke en structurele analogieen . In `dat is waar
daar stond . . .' is dat merkbaar in de driedeligheid en in het stromende karakter van de lange zinnen .
0P een heel letterliJ'ke manier imiteert de tekst de vorm van de muziek in de bewegende gedichten
doordat de woorden en zinnen sYnchroon toPen met de muzikale frasen .
Naast DorleiJ'ns constatering dat de muziek biJ' Oosterhoff dient om de lezer to wizen
op het
J
constructieve karakter van de literaire tekst ziJ'n er nog andere functies to benoemen . Heel belangriJ'k
is de sturing die de muziek in Oosterhoffs gedichten aan de lezer geeft. Allereerst is dat het door
de muziek oPgelegde leestemPo, zoals dat ook bestaat in liederen . 12 BiJj 'dat is waar daar stopd . . .' is
dat tempo nog betrekkeliJ'k vriJ' in vergeliJ'king met de bewegende gedichten aangezien de muziek
voorafgaand aan het lezen moet worden gehoord en dus voor- en achteruitlezen en nadenken over
sommiga passages niet uitsluit . Ten tweede is de muziek dwingend in de interPretatie van de sfeer
van de gedichten aangezien ziJ' het karakter en daarmee de betekenis van de tekst verandert . De 1an ge
zinnen in `dat is waar daar stond. . .' bliJ'ken geen miJ'meringen to ziJ'n, maar een dwingend ratelen van

12 . Zie voor een artikel over het karakter van tekst en muziek in liederen : Meelberg 2006 .
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woorden . Het verdriet wordt voelbaar rePeterend . Ook biJj 'toch is het vannacht . . .' kriJ' debeschreven
gebeurtenis een voelbare dreiging, die waarschiJ'nliJ'k veel minder sterk op de voorgrond tre edt as1 er
geen muziek mee gaPaard gaat . De muziek roePt de sfeer op, zoals dat ook in films gebeurt.
Dat muziek voor veel mensen op een directe manier heftiga gevoelens kan teweegbrenge n
is bekend. Muziek is ook vaak een trooster : ziJ' trekt de wonden open, maar het lucht de `Patient'
wel op . MeiJ'er beschriJ'ft dat dichters vaak gebruikmaken van het voorbeeld van de muziek omdat
muziek weggestoPto emoties en verdrietiga gevoelens van de luisteraar naar boven kan laten komen .
MeiJ'er 2006 Volgens MeiJ'er raakt de muziek direct aan deze gevoelens, doordat ziJ ' de luisteraar
doet terngdenken aan de PreoediPale taalloze wereld van de emoties en sieke verbondenheid met
de moeder . Muziek Plaatst ons terng in deze Prettige face en is daarmee emotioneel vervullend . Ook
in Oosterhoffs gedichten heeft het gebruik van muziek een dergeliJ'ke dubbele functie . Het roePt
verdrietige gevoelens op en versterkt die waar die in de tekst aanwezig ziJ'n maar de muziek stelt ook
gerust en sluit waar nodeg de tekst harmonieus af . Net zoals de alledaagse gesPre 'es door hun humor
vaak lucht aan het verdriet geven, wordt de lezer ook getroost door de harmonieuze helderheid van
Baehs muziek.
Conclusie
DorleiJ'ns conclusie dat de verwiJ'zing naar een muziekstuk in `dat is waar daar stond . . .' het
constructieProces van het schriJ'ven onder de aandacht bren , liJ'kt me op zichzelfJ'uist maar ook to
bePerkt . Muziek heeft nog drie belangriJ'ke andere functies in de gedichten van Oosterhoff . Allereerst
is dat de sturing van de lezer in ziJ'n haar leestemPo en, zoals we naar aanleiding van Van Heusdens
besPreking van Oosterhoffs bewegende gedichten mogen concluderen, de manieren waaroP de tekst
`begrePen' of `bekeken' wordt door de lezer . HiJ' ziJ' kan het gedicht alleen lineair lezen in een door
de maker oPgelegd tempo . Een tweede functie is de sturing van de emoties van de lezer . Droevige
muziek biJ'voorbeeld in mineur of met een dalende basliJ'n, stuurt de roterPretatie in een bePaalde
richting. Onderliggende thema's, zoals de vergankeliJ'kheid van het leven komen zo eerder aan de
oPPervlakte. De laatste functie li in het verlengde daarvan . BiJ' een meer anal ische lezing vallen
vormovereenkomsten tussen tekst en muziek op die helPen in de inhoudeliJ'ke roterPretatie van
de gedichten. Als er biJ'voorbeeld meerdere stemmen of thema's in de muziek aanwezig ziJ'n, is h et
de moeite waard om to kiJ'ken of hetzelfde g eldt voor het gedicht. Zo werd m1j het belan g va n het
driedelige thema van de cYclus geboorte, g roei en dood in `toch is het vannacht . . .' Pas duideliJ'k
t oen ik de muziek nader ging b ekiJ'ken en beluistoren. Ook het felt dat twee stemmen m een canon
gliJ'kwaardig
e
ziJ'n, stuurde miJ'n roterP retatie van het gedicht `dat is waar daar stond . . .' en deed miJ' de
stem van de vader anders beschouwen . Voor de inhoudeliJ'k a analyses van de gedichten kan de muziek
in Principe ook buiten beschouweng worden gelaten. Ook dan kan men tot dezelfde mterPretaties
komen. De belangriJ'kste functie van de muziek in 0osterh offs gedichten hJkt me uitemdehJk niet
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zoals Dorleijn stelt, het onder de aandacht brengen van de constructie van de gedichten, maar eerder
een emotionele functie . Oosterhoff zet het krachtige medium van muziek in als expressief middel en
hierdoor voelt de lezer voelt op een directe manier aan waar de gedichten eigenlijk over gaan .
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besPreekt de vol9ens hem weini9 onderzochte invloed van
westerse muziek op A ikaansAmerikaanse literatuur .
Met name als het 9aat over raciaal 9rensoverschriJ'dende
kunstuitin9en, staan muziek en literatuur op 9esPannen
voet met elkaar• Toch z1i'n er heel wat blanke elementen
in de A ikaans Amerikaanse cultuur to vinden en
andersom ~• jazz en Mozart staan namelJi'k dichter bJi'
elkaar dan men verwacht.
In 1981 Publiceerde de Afrikaans-Amerikaanse schriJ'ver
Al Young, vooral bekend als romancier en dichter > een
bundel muzikale herinneringen Bodies & Soul : Musical
Memoirs . In dat boek schriJ'ft Young, in het ene stuk
wat uitvoeriger en diePgravender dan in het andere
over oPnamen en oPtredens van muzikanten, zangers en
zangeressen die in ziJ'n leven een belangriJ'ke rol hebben
gesPeeld . Zoals de titel van het boek al suggereert neemt
de jazz in Youngs herinneringen een belangriJ'ke Plasts
in. Het boek begint met een stuk over 'Body and Soul'
de oPname waarmee tenorsaxofonist Coleman Hawkins
in 1939 de J'azzwereld verblufte en eindi met een aan
het J'aar 1950 gekoPPelde herinnering aan de zangeres
Sarah Vaughan, aan wie Youngs moeder was verslingerd .
Maar de oPzet van Bodies & Soul is niet chronologisch en
tussen deze twee stukken staat Young onder meer stil bi'J
¥ay Charles, John Coltrane en Stevie Wonder . 0P basis
van deze namen zou men kunnen denken dat Young alleen
aandacht besteedt aan uit de jazz afkomstig o AfrikaansAmerikasnse muzikanten en vocalfsten maar dat is niet
het geval : The Beatles The Doors, Frank Sinatra en zelfs
Herb AlPert & The TiJ'uana Brass ziJ'n niet onge merkt
aan hem voorbiJg' agaan . In een van de twee biJ'dragen
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over Sinatra in Youngs boek staat een oPmerking die kenmerkend is voor het feit dat zowel `zwarte'
s 1anke' muziek voor Young belangriJ'k was . In dat stuk herinnert Young zich een fees e met
Afrikaans-Amerikaanse vrienden in Berkeley in de J'aren zestig . Daar ging het er zo vroliJ'k aan toe
dat niemand het album op de draaitafel, Sinatra's Only the Lonely uit 1958, goed kon horen. Totdat
een van Youngs vrienden wat meer aandacht voor de zanger vroeg, met de woorden : `white folks got
a right to sing too, you know .' (Young i98i :14)
Deze zwarte Sinatra-fan was het zich waarschiJ'nliJ'k niet bewust, maar met ziJ'n verzoek
raakte hiJ ' een nog steeds belangriJ'k thema aan : dat van de aanwezigheid van `blanke' elementen
in de Afrikaans-Amerikaanse cultuur. Dat die er ziJ'n wordt natuurliJ'k al gesuggereerd door de
samenstelling `Afrikaans-Amerikaans,' en iedereen die zich verdiePt in de geschiedenis van de jazz,
een
isch Afrikaans-Amerikaanse kunstuiting, heeft al gauw in de gaten al dan niet geholPen door
een van de vele boeken die op dit onderwerP betrekking hebben dat de jazz het resultant is van een
vermenging van ooit door slaven uit Afrika meegebrachte elementen en elementen die de slaven
in het overwegend blanke Amerika aantroffen . Zo veranderden de van oorsProng Afrikaanse `work
songs' door toedoen van Amerikaanse omstandigheden in `blues,' terwiJ'1 de Amerikaanse kerkmuziek
de door de slaven uit Afrika meegebrachte religieuze liederen zodanig beinvloedde dat nieuwe genres
als gospel en spiritual ontstonden . Van groot belang biJ' het ontstaan van de jazz waren verder, vooral
na de afschaffing van de slaverniJ', de meestal van oorsProng westerse instrumenten waaroP de
voormaliga slaven, biJ'voorbeeld in een stad als New Orleans, de hand wisten to leggen . Maar ook
later, toen de jazz zich allang een eigen Plaats in de Afrikaans-Amerikaanse cultuur had verworven
bleven westerse elementen en invloeden een rol sPelen. Zo verwerkte de pianist John Lewis in de
J'aren viJ'ftig en zestig elementen uit de EuroPese klassieke muziek vooral uit het werk van Bach > in
de stukken die hiJ ' oPnam met het Modern Jazz Quartet . En bop-saxofonist Charlie Parker had niet
alleen belangstelling voor het werk van Edgar Varese, maar liet zich ook insPireren door blaasmuziek
van het Leger des Heils en - blanker kan haast niet - door country and western .
Ook aan de Afrikaans-Amerikaanse literatuur ziJ'n westerse elementen niet vreemd. Dat is
van het begin of aan zo geweest . De eerste dichtbundel die ooit door een Afrikaans-Amerikaanse
auteur werd gaPubliceerd, Poems on Various Subjects i773 van Phillis wheatleY, bevat weliswaar
gedichten waarin - sours nog heel voorzichtig - een `zwarte' thematiek aan de orde komt maar die
thematiek wordt gaPresenteerd in versvormen die een westers meestal Brits, karakter hebben en
die doen denken aan dichters als Dryden en Pope . Ook later, als Afrikaans-Amerikaanse dichters
aan zelfvertrouwen hebben gewonnen en minder ternghoudend over hun afkomst en huidskl eur
schriJ'ven, bliJ'ven westerse elementen dikwiJ'ls een rol sPelen . Heel oPvallend is dit tiJ'dens de Harlem
¥enaissance een literaire muzikale en Politieke bloeiPeriode in de Afrikaans-Amerikaanse cul tuur
in de J'aren twintig van de voriga eeuw, een bloeiPeriode die zich overigens vooral in New York
afsPeelde . Een dichter als Langstop Hughes begint dan weliswaar onder de invloed van jazz losser e
en sPontanere versvormen to hanteren, maar togenover hem staan onder anderen Claude McKa Y
en Countee Cullen die hun boosheid op blank Amerika in het keursliJ'f dwingen van sonnetten en
sestina's . Nog later, als in de J'aren zestig die boosheid nauweliJ'ks meer to bedwingen is, griJ'Pt een
radicale schriJ'ver als Le¥oi Jones die als Amiri Baraka blank Amerika nog volmondiger bestre ed

26

toch nog regelmatig terng op Dante en de BiJ'bel om ziJ'n boodschaP aan de man to brengen. En Toni
Morrison voorvechtster van de Afrikaans-Amerikaanse cultuur en al tientallen J'aren de beken to
zwarte Amerikaanse schriJ'fster, heeft er nooit een geheim van gemaakt dat haar werk het nodiga to
danken heeft aan dat van mede-NobelPriJ'swinnaar William Faulkner .
Maar het beste recente voorbeeld van een Afrikaans-Amerikaanse auteur die de westerse en
trouwens ook de oosterse cultuur omarmt en in ziJ'n werk integreert, is Charles Johnson . De in 1948
geboren Johnson vond al vroeg dat zwarte Amerikaanse schriJ'vers ook iemand als Toni Morrison >
zichzelf vaak to kort doen door steeds maar to hameren op wat er tossen blank en zwart in Amerika
is misgagaan. Om de steeds terngkerende boosheid, bivoorbeeld
over discriminatie en de literaire
J
bePerkingen veroorzaakt door die boosheid to doorbreken liet hiJ ' - met veel gevoel voor humor westerse en oosterse elementen toe in een genre dat tot dan toe als
isch Afrikaans-Amerikaans
werd beschouwd dat van de zogenaamde `slave narratives' . Dat ziJ'n volgens een bePaald stramien
vertelde verhalen waarin ontsnaPto slaven terngblikken op hun vroegere ontberingen en op de manier
waaroP ziJ' aan de slaverniJ' ziJ'n ontkomen . Johnsons eerste drie romans volgen de structuur van de
slavenverhalen, maar hiJ' breekt het genre vervolgens open door, biJ'voorbeeld in Oxherdin9 Tale
(1982), elementen uit de westerse en oosterse filosofie to verwerken . Het wekt dan ook geen verbazin g
dat de list
J van ziJ'n twintig favoriete boeken die Johnson op het Internet heeft laten zetten wordt
aangevoerd door een roman van een niet-zwarte auteur, Herman Melvilles Moby Dick . Vervolgens
Passeren under meer Heidegger Sartre, H .G. Wells en Voltaire de revue, en pas op de tiende Plaats
komen we een boek van een Afrikaans-Amerikaanse schriJ'ver tegen Essentials van Jean Toomer . En
is het echt helemaal toevallig dat de tiJ'dens de Harlem ¥enaissance schriJ'vende Toomer nu J'uist een
zwarte schriJ'ver is die ook blank was? Door ziJ' n aders stroomde gemengd bloed net als door de aders
van de huidiga president van de Verenigde Staten, Barack Obama . Die laatste vertegenwoordi een
dialoog tussen blank en zwart die door sommigen node wordt gemist, zoals bliJ'kt uit een interessant
artikel dat Auke Hulst eind 2008 in N¥C Handelsblad wiJ'dde aan Toni Morrisons recente roman A
Mercy . Naar aanleiding van die roman, en van het werk van J'ongere zwarte auteurs als ZZ Packer en
Edwidga Danticat, stelt Hulst dat het in Amerika tiJ'd wordt voor een Postraciale literatuur . Maar wie
goed leest en luistert ontkomt niet aan de conclusie dat in de Afrikaans-Amerikaanse cultuur zwart
en blank elkaar al dikwiJ'ls vonden, biJ'voorbeeld in het werk van Charles Johnson en in de jazz .
Bach als `rag'
Gelet op de aanwezigheid van westerse elementen in het werk van Charles Johnson kan men zich
afvragen in hoeverre het Westen ook in muzikaal oPzicht in de Afrikaans-Amerikaanse literatuur
aanwezig is . Nu is er gelukkig het nodige g eschreven over de rol die muziek sPeeIt in de Amerikaanse
literatuur, vooral over de jazz als insPiratiebron en vormgevend element in het werk van AfrikaansAmerikaanse schriJ'vers maar ook over het belang van muziek in de Amerikasnse literatuur in het
algemeen . Wat biJ' lezing van boeken en artikelen over deze anderwerPn
e we1 meteen oPvalt, is dat de
auteurs ervan heel wat minder oog hebben voor die dialog
blank
tussen
en zwart die zo kenmerkend
is voor een schriJ'ver als Charles Johnson . Zo Pubhceerde de JaPanse KiYoko Magome nog maar
kort geleden een omvangriJ' ke studia met de vee1belovende titel The Influence o Music on American
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Literature Since 189 o: A History o Aesthatic Counterpoint 2008 . Maar biJ' vader inzien gant dat

boek alleen over de b1anke Amerikaanse hteratuur en de auteur s1as er zeifs in om niet eenmas1 to
verwiJ'zen naar een gekleurde Amerikaanse schriJ'ver . Dat is des to oPmerkeliJ'ker omdat Magome een
deel van haar boek wiJ'dt aan de obsessie van een aantal Amerikaanse auteurs met 'player piano's',
Pianola's die op mechanische wiJ'ze muziek weergaven met behulP van gaPrePareerde rollen . Kurt
Vonnegut schreef zelfs een roman getiteld Player Piano, maar Magome noemt onder anderen ook
Carson McCullers JerzY Kosinski en John Barth als auteurs die op verschillende manieren Pianola's
in hun werk een rol lieten sPelen . Hoe het haar lukt om daarbiJ' geen enkele aandacht to besteden aan
de Plaats van Pianola's in de geschiedenis van deJjazz en aan een beroemde comPonist als Scott JoPlin
die veel muziek schreef voor Pianorollen, is nogal raadselachtig . Ondanks deze nalatigheid bevat
Magome's boek trouwens wel degeliJ'k interessante ideeen, die voor een deel ook als een oPstnPJ'e
kunnen dienen naar de rol van muziek in het werk van zwarte Amerikaanse auteurs . Afgezien van de
Pianola's, besteedt ziJ' in haar boek veel aandacht aan het contraPunt in de klassieke EuroPese muziek
en aan de manier waaroP dat contraPunt door een aantal Amerikaanse auteurs in hun romans is
verwerkt . En een derde onderwerP waarbiJ' Magome uitvoerig stil staat is de affiniteit die een aantal
rond 1900 schriJ'vende Amerikaanse auteurs - zoals Henry James, Kate ChoPin en Willa Cather hadden met het werk van Wagner en andere EuroPese romantische comPonisten .
Wie met de biJ' Magome verworven kennis vervolgens op zoek gant naar vergeliJ'kbare verwiJ'zingen
en thema's in het werk van Afrikaans-Amerikaanse schriJ'vers, merkt al gauw dat die schriJ'vers op het
eerste gezicht weinig oog - en oor - hadden voor blanke, westerse muziek . Als die laatste al genoemd
wordt dan gebeurt dat vaak vooral om het contrast to benadrukken met de meer eigen AfrikaansAmerikaanse muziek. Een van de eerste boeken waarin dat contrast gehanteerd wordt is James
Weldon Johnsons Autobiography ofan Ex-Colored Man uit 1912 . HoofdPersoon en verteller in dat
boek> wiens naam we niet to weten komen is de in het zuiden van de Verenigde Staten geboren zoon
van een blanke aristocraat en een zwarte dienstbode . ZiJ'n huidskleur is zo licht dat hiJ' voor blank
kan doorgaan, zoals bliJ'kt wanneer de verteller met ziJ'n moeder naar het noorden is verhuisd . Na
een traumatische ervaring geeft hiJ' er uiteindeliJ'k de voorkeur aan om als blanke door het leven to
gaan, maar voordat het zover is wordt hiJ' - ook in muzikaal oPzicht - heen en weer geslingerd tussen
de zwarte en de blanke elementen in ziJ'n P ersoonlikheid
. ZiJ'n moeder maakt hem vertrouwd met
J
spirituals en leert hem piano sPelen, waarbiJ ' hiJ' een oPmerkeliJ'ke en niet toevallige voorkeur heeft
voor de zwarte toetsen. Maar als ziJ'n vader onverwachts een keer op bezoek komt is de verteller in
staat om snel over to stnPPen op westerse muziek en maakt hiJ' veel indruk met een levendige vertolkin g
van een Ovals van ChoPin . Later in ziJ'n leven komt de verteller ziJ'n vader nog een keer togen : biJ' een
uitvoering van de opera Faust in Paris. HiJ'zelf heeft dan een succesvolle looPbaan oPgebouwd als
ragtime-pianist . Nu is ragtime van ongine, net als de jazz in het algemeen, het resultant van een
vermenging van `zwarte' en `blanke' elementen maar uiteindeliJ'k is het toch een
isch AfrikaansAmerikaans genre geworden . En aangezien de verteller er ziJ'n sPecialiteit van heeft gemaakt om het
werk van westerse comPonisten als Bach en Beethoven als ra imes ten gehore to bre ngen, hJkt het
eroP dat het zwarte element in ziJ'n afkomst een doorslaggevende rol is gaan sPelen in ziJ" n leven . Dat
verandert echter van het eve moment op het andere als hiJ', tiJ'dens een bezoek aan h et zuiden van
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de Verenigde Staten, machteloos moet toezien hoe een zwarte man wordt gelYncht. 0P dat moment
besluit hiJ' to breken met ziJ'n verleden ook met de muziek en wordt hiJ ' een succesvol zakenman
wiens leven alleen nog maar wordt bePaald door wat blank en EuroPees is . Pas tegen het eind van z iJn
j
1even als hiJ' een bezoek brengt aan een universiteit voor zwarta studenten, realiseert hiJ' zich - biJ' h et
luisteren naar de zwarte volksmuziek die de studenten ten gehore brengen - dat hiJ' meer had kunnen
betekenen voor wat uiteindeliJ'k toch ook voor een deel ziJ'n ras is .
Handel en `honkers'
Vo1geras een van de beste boeken over de rol van muzee k in de Afrikaans-Amerikaanse roman
¥obert H . Cataliotti's wat kleurloos getitelde The Music in African American Fiction (1995), was
The Autobiography o an Ex-Colored Man een belangriJ'ke insPiratiebron voor latere AfrikaansAmerikaanse schriJ'vers die muzikale invloeden in hun romans verwerkton . Voora1 tiJ'dens de Harlem
¥enaissance werd het langzamerhand gemeengoed om jazz in romans een rol ta 1aten sP1en
e . Blanke
schriJ'vers deden dat, maar Afrikaans-Amerikaanse auteurs bleven niet achter . Langston Hughes
had zich al onderscheiden door Poezie die duideliJ'k de invloed van jazz had ondergaan `The Weary
Blues' is daar een beroemd voorbeeld van en hiJ' Publiceerde in 1926 0ok no
ng geens een manifest
de Afrikaans-Amerikaanse cultuur dat veel indruk maakte . In dat manifest `The Negro Artist
and the ¥acial Mountain' stelde Hughes dat zwarte kunstenaars nooit een eigen identiteit zouden
kriJg' en zolang ze `blanke' maatstaven zouden bliJ'ven hanteren . HiJ' formuleerde dat zo : `But this is
the mountain standing in the way of any true Negro art in America - this urge within the race towards
whiteness .' Het is dus niet zo gek dat Hughes' eerste roman, Not WithoutLau9hter i93o , d e oPkomst
van een zwarte blueszangeres beschriJ'ft . Dat is een zangeres a la Bessie Smith die plattelandsblu es
combineerde met elementen uit de vaudeville en de blanke Amerikaanse showmuziek . Not Without
Laughter sPeelt zich dan ook of in een milieu waarin blank en zwart elkaarno ng
g steeds onfmoeten .
ontmoeting vindt of en toe ook plaats op muzikaal terrein . Zo is er een Afrikaans-Amerikaans
ech aar dat zich eig enliJ'k een bee 'e schaamt voor blues en spirituals ; die vinden ziJj 'too Negro' en
ze geven de voorkeur aan Italiaanse opera's . Maar uiteindeliJ'k le Caruso het in de roman af teg e n
`Careless Love' en andere blues .
Ook leven en werk van een van de bekendste Afrikaans- Amerikaanse
'
auteurs ¥alph Ellison
stasn in het teken van de confrontatie tussen jazz an westerse klassieke muziek . Elhson groeide
op to midden van J' azzmuzikanten waarvan er een asnto11ater beroemd zou worden en hiJ had de
ambitie om zelf J'azztromPettist to worden. Maar hiJ ' hie1d ook van klassieke muziek vooral nadat
hiJ' o P de radio de Engelse zangeres Kathleen Fe rrier de beroemde aria uit Handeis ¥odehnda
'
had
horen zingen die begint met de regels `Art thou troubled .? Music will calm thee . . .'. In een levendig
en P
g erso nliJ'k rela s over ziJ'n muzikale ervarinennwrath
, 'Living
Music,'
in de bundel
Shadow and Act (1964), komt Ellison tot de conclusia dat de afstan d tussen zwarte' muziek en het
werk van sommiga klassieke c0mPnesten
minder g root
o
root is dara men enei gd i s to denken . HiJzelf
ziet en voelt biJ'voorbee1 d een verwantschaP tussen de sPiritualiteit
'
van de spirituals' en die van
Beethovens symfoniee" n en B achs koralen . Ellison 1966 : 196) En de romantiek van com Ponisten
als Brahms en Chpi
o n staat volg eras hem niet zo heel ver of van die van Louis Armstrong . Des to
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oP merke1iJ ker is het wel dat m de eniga roman die Elhson ti"dens
zijn
'
J
J 1avenPubliceerde Invisible
Man (1952), westerse muz iak geen rof van betekenis sPeelt : in die klassiek geworden roman koPPelt
Ellison de ontwikkaling van zijn zwarte - en in het Amerika van de eerste helft van de twintigste eeuw
dus `onzichtbare' hoofdPersoon - in muzikaal oPzicht vriJ'wel uitsluitend aan de jazz en aan andere
uitingen van de Afrikaans-Amerikaanse volkscultuur.
Invisible Man is een goed voorbeeld van het feit dat naarmate het zelfvertrouwen van zwarte
Amerikanen en de trots op
o de eigne cultuur toenemen, jazz steeds meer de - vaak toch al sPaarzame
- verwiJ'zingen naar westerse muziek in Afrikaans-Amerikaanse romans verdrin . Dat was al
het geval in Home to Harlem (1928), de eerste roman van Claude McKaY, die tiJ'dens de Harlem
¥enaissance aanvankeliJ'k vooral als dichter furore maakte . Maar terwiJ'1 EuroPa zeker een rol sPeelt
in de vorm van McKaYs gedichten, heeft Home to Harlem in muzikaal oPzicht nog maar weinig met
het Westen to maken . Anders dan ziJ'n tiJ'dgenoot Langstop Hughes, last McKaY zijn roman sPelen in
een milieu waarin men alleen nog maar naar jazz luistert . De twee hoofdPersonen in het boek - een
zwarte Amerikaan en ziJ'n wat minder zwarte, uit Haiti afkomstige vriend - gaan volkomen op in het
oPwindende uitgaansleven in het Harlem van de J'aren twintig . Een favoriete stek van hen is The
Congo, een club die verboden gebied is voor blanken . Alleen de naam van die club suggereert al dat
McKaY in Home to Harlem het Afrikaanse aspect in het leven en de muziek van zwarte Amerikanen
wil benadrukken . Dat is, aldus ¥obert Cataliotti zeker ook het geval in de volgende beschriJ'vin g
van een muzikaal oPtreden, een beschriJ'ving die niet alleen aan Duke Ellin ons 'jungle music' uit
de J'aren twintig doet denken maar die ook oPvalt door McKaYs Poging om klanken in woorden to
vatten :
The piano player had wandered off into some dim, faraway, ancestral source of music . Far,
far away from music-hall syncopation and jazz, he was lost in some sensual dream of his
own. No tortures banal shrieks and agonies . Tum-tum . . .tum-tum . . .tum-tum . . .tum-tum. . .
The notes were naked acute alert . Like black youth burning naked in the bush . Love in the
deep heart of the J'ungle . . . .The sharp spring of a leopard from a lea limb the snarl of a
jackal, green lizards in amorous play, the flight of a plumed bird, and the sudden laughter of
mischievous monkeys in their green homes . Tum-tum . . .tum-tum . . .tum-tum . . .tum-tum . . . .
Simple-clear and quivering . Like a primitive dance of war or of love . . .the marshaling of
spears or the sacred frenzy of a phallic celebration . McKaY 1973 :196-197)
Met een beschriJ'ving als deze en met het feit dat hiJ ' zich in Home to Harlem bePerkt tot het
Afrikaans-Amerikaanse milieu looPt McKaY vooruit op een auteur als Le¥oi Jones, die in de loop
van de J'aren zestig ziJ'n naam veranderde in Amiri Baraka . Baraka was en is een van de meest
radicale en revolutionaire zwarte schriJ'vers uit de Periode na de Tweede Wereldoorlog . Afkomsti g
uit de zwarte middenklasse stond hiJ' aanvankeliJ'k open voor contacten met blank Amerika . TiJ"dens
de hoo iJ'dagen van de Beat Generation, rond 1960, was hiJ' bevriend met Beat-schriJ'vers al s Allen
Ginsberg, Jack Kerouac en Frank O'Hara . HiJ' gof werk van hen uit biJ' het eenmansuitgeveriJ'tJ'e dat
hiJ' in de New Yorkse kunstenasrswiJ'k Greenwich Village samen met ziJ'n - blanke en Joodse - vrouw
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Hettie runde ; daarnaast Publiceerde en redigeerde hiJ ' gadurende enkele J'aren samen met e a e
Beat-dichteres Diane di Prima een literair tiJ'dschrift The Floating Bear . Wat betreft vorm en toon
onderscheidde ziJjn eigen werk zich, op een enkel gedicht no, aan vanke1"ilk nauwehJks van h et werk
van ziJjn blanke vrienden . Dat veranderde met de oPkomst van Black Power . Jones werd zich toen
steeds meer bewust van de discriminatie waarmee zwarte Amerikanen ook i n een stad als New York ,
dgeliJ'ks
a
to maken hadden en hiJ' besloot het roer om to gooien . HiJ verbrak de banden met zijn
blanke vrouw en vrienden en verhuisde naar Harlem waar hiJ ' met een zwarte vrouw trouwde en
zich inzette voor het zwarte nationalisme. Dat deed hiJ' ook door midde1 van het Proza, de gedichten
en de toneelstukken die hiJ ' in hoog tempo Publi ceerde . Nu had muziek altsJd al een belangriJke rol
in ziJjn leven en in ziJjn werk gesPeeld . Zo Publiceerde hiJ' in 193
6 een biJ'zonder 1eesbaar, info rm atief
en PersoonliJ'k boek over de geschiedenis van de jazz, Blues People . Masr terwi 1J hiJ' In dat boek
nog wel waardering op kan brengen voor sommige b1anke J'azzmusici, telt vanaf het madden van de
Jjaren zestig alleen de zwarte jazz nog maar voor hem . HiJ' vereert John Co1trane en andere free-jazz
muzikanten en als hiJ' nog eens een blanke zanger of zangres
e noemt, da n i s dat eigenhJk alleen om to
benadrukken dat zwarte Amerikanen niet naar blanke muziek zouden moeten luisteren .
Die afkeer van blank Amerika, en van de zwarte middenkl asse die met blank Amerika heult, zijn
kenmerkende elementen in het verhaal `The Screamers' dat Jones vlak voor ziJ' n naamsverandermg
Publiceerde in de bundel Tales ig67 . In dat verhaal steekt de J'onge verte11er ziJ"n afkeer van ziJ" n
naar Jo Stafford luisterende buurtgenoten niet onder stoelen of banken . Zelf is hiJ' in het verhas1
getuige van een oPwindend oPtreden van de tenorsaxofonist Lynn Hope . Hope is in muzikas1oPzish
t
een zogenaamde `honker' een muzikant die door ziJjn opwindende spel en door het herhalen van
bePaalde motieven en tonen ziJjn Publiek in extase kan brengen . In `The Screamers' 1eidt dat biJ'n a tot
een rassenrel als de `honkende' Hope gevolgd door ziJjn Publiek de stract op
o gcat en daar het varkeer,,
grotendeels bestaand uit door blanken bestuurde auto's, tot stilstand bren . Een oPmerkelaJ" ke
overeenkomst tussen dat verhaal en Home to Harlem is trouwens dat ook Jones er, misschian no g
wel beter dan McKaY, in slag om de klanken van jazz in woorden to vangen .
Solo's en samenspel
Vooral naar aanleiding van latere Afrikaans-Amerikaanse literatuur heeft Jiirgen E . Grandt in
Kinds of Blue : The Jazz Aesthetic in African American Narrative (2004) de theorie ontwikkeld dat
proza van zwarte Amerikaanse auteurs in formeel opzicht vaak iets weg heeft van wat in de jazz
wordt aangeduid als `cutting contests' . Dat zijn optredens waarbij twee muzikanten die hetzelfde
instrument bespelen elkaar proberen of to troeven en de pas of to snijden ; daarbij jagen ze elkaar op,
wat in muzikaal opzicht leidt tot een zogenaamde `chase' . Twee muzikanten die aan het eind van de
jaren veertig beroemd werden met dergelijke optredens waren de tenorsaxofonisten Dexter Gordon
en Wardell Gray, die nummers opnamen met veelzeggende titels als `The Chase' en `The Hunt . Wie
deze opnamen beluistert, zal al gauw tot de conclusie komen dat hier van iets heel anders sprake
is dan van het contrapunt dat in de westerse muziek zo'n grote rol speelt en dat, volgens Kiyoko
Magome, ook zijn sporen heeft nagelaten in de blanke Amerikaanse literatuur. En dus niet in een
roman als Toni Morrisons Jazz (1992) . Dat boek is volgens Grandt juist een goed voorbeeld van een
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roman waarin het `cutting contest' en de `chase' de toon zetten .
BiJ ' lezing van Jazz liJ'kt Grandts theorie oop het eerste gezicht heel Plausibel . In deze tiJ'dens de
Harlem ¥enaissance sPelende roman, wasrin het woord jazz trouwens niet voorkomt de muziek
we1 , draait het om de relatie tussen een Afrikaans-Amerikaans ech aar, Violet en Joe . Joe is
gevallen voor een J'ong meisJ'e > Dorcas dat hiJ' in een vlaag van wanhooP vermoordt . In Jazz last een
anonieme verteller een aantal Personen our de beurt aan het woord our dat tragische voorval wat er
op volgde en wat er aan vooraf ging, van commentaar to voorzien . Nu zou J'e, zoals vaker gedaan is
de anonieme verteller in Morrisons roman kunnen vergeliJ'ken met eenJ'azzmuzikant die een bePaald
thema de moord op Dorcas als uitgangsPunt neemt, waaroP hiJ ' of ziJ' vervolgens varieert . Of,
en dat doet Grandt, J'e zou de verteller kunnen zien als een bandleider die zor voor een structuur
waarbinnen een aantal muzikanten our de beurt en sours voor hun beurt hun variatie op een thema
naar voren kunnen brengen . Dan kriJ' het boek inderdaad het karakter van een `cutting contest'
terwiJ'l Grandt er ook nog op wiJ'st dat de manier waaroP de verliefde Joe Dorcas achtervol doet
denken aan een `chase' .
Die laatste vergeliJ'king is echter wel erg gemakkeliJ'k want men kan elke verliefde die tot daden
overgaat wel een `J'ager' noemen . Bovendien bliJ'kt het biJ' nader inzien helemaal niet nodig our het
boek als een `cutting contest' to beschouwen . In de jazz sPeelt het contraPunt nameliJ'k minstens
zo'n belangriJ'ke rol . Dat was al zo in de tiJ'd van de New Orleans jazz uit de eerste decennia van
de twintig ste eeuw'~ in de oPnamen van een orkest als dat van King Oliver valt goed to horen hoe
uit een bePaald thema verschillende melodieen voortvloeien, die uiteindeliJ'k toch harmonisch
samenklinken . En zoals gezegd, het contraPunt is al helemaal niet weg to denken uit de sterk door
Bach beinvloede muziek van John Lewis' Modern Jazz Quartet . Wie Morrisons roman `luisterend
leest herkent daarln zeker ook het contraPuntische samensPel van Lewis en ziJn mannen . Niet voor
niets schreef de Amerikaanse criticus John Leonard : `Jazz is niet alleen jazz, maar ook Mozart .' Met
andere woorden en niet alleen rekening houdend met Jazz maar ook met een schriJ'ver als Charles
Johnson: misschien is de Afrikaans-Amerikaanse literatuur al veel meer een Postraciale literatuur
dan men geneigd is to denken . Ook wat betreft de verwerking van muzikale invloeden .
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Krijgelmans' muzikaliteit
¥ecent verschenen biJ' uitgeveriJ' het balanseer twee verhalenbundels van de Vlaamse Prozaist C .C .
Tanda sia9 en Pato9een Halo9een. Het ziJ'n extreme verba1en veelal vol bizarre sex en
KriJ'glmans,
e
grof geweld, geschreven in een zeer buitenissiga variatie op het Nederlands . In het voorwoord van
Pato9een Halo9een schriJ'ft Bart Vervaeck:
Dat taal muziek kan worden is in deze bundel geen lone kreet, maar een constante leeservarin g
. . . De klank- en woord-sPelfingen razen voorbiJ' en verleiden de lezer sours tot een ourgekeerde
beweging . . . De lezer Probeert dan achter de nieuwe samenstellingen de oorsPronkeliJ'ke
onderdelen to zoeken . Maar dat lukt gelukkig nooit helemaal . Het eindresultaat van KriJ'gelmans
is altiJ'd veel riJ'ker en muzikaler dan het zogenaamde equivalent van de gewone taal .
Vervaeck schriJ'ft dit naar aanleiding van deze zin van KriJ'gelmans die gaat over `een vreemd snort
taalwaanzin'
Alles verandert volgens een eigen nog niet bekend togikaal totdat de verstommelde er het
biJ'lig biJ' nederlegt of ziJ'n trein neukelings tot een massaal kluwerig verkreukelt bedommelt >
ontkommert ontkorrelt versPlintert vertrommelt bekriJ'st, bekrimPt, ontkrimPt, verduizeligt ,
verrammelt > verstamelt verstummelt en doorgrommelt met vuuraanslag, dit laatste een
sPontaneer kombustaar dat door het schaP van weten manieke verzinsallokutatie wordt
genoemd .
Als er .over een tekst gezegd wordt dat hiJj 'muzikaal' is vraag ik me meestal of wat er Precies bedoeld
wordt. Veelal wordt tekst dan gaPrezen our klankriJ'kdom : ook Vervaeck heeft het in dit voorbeeld
over klanksPel. Nu zijn we in het Nederlands gezegend met een taal die van zichzelf buitengewoon
klankriJ'k is met haar towel zachte als ruiga medeklinkers, haar subtiele tweeklanken en haar tourPlexe
samenstellingen . Strikt genomen is KriJ'gelmans' zin niet eens zo heel vee1 klankriJ'ker dan gewoon
Nederlands . Alle klanken in deze zin zijn elkea dg overa1 wasr Nedarlands gesProken wordt te horen .
Maar op een of andere manier ervaren we de klankriJ'kdom van zo'n zin van KriJ'g elm ans sterker
dan biJ' een normale zin . Deels heeft dat ongetwiJ'feld to maken met reeksen van kiankassociaties
ontkommert - ontkorrelt enzovoort . Maar ik denk dat er diepere oorzaken te vinden ziJ'n voor 0nze
muzikale waarneming van KriJ'gelmans' tekst in ziJ'n sP el met betekenis en Yn
staxis .
In Principe is onze taal muzikaal en melodieusDe voo naamste reden dat we dat zo zelden horen
is omdat we zo vaak taal g ebruiken die niet uitnodi tot fraserm
' g. Dan bhJven de woorden slap,
ongearticuleerd, onhoorbaar . UiteindeliJ'k is he tt de stem de h et muzikale Potentiee1 van onze zmne n
verwezenliJ'kt door de zinnen to fraseren ze een intonatiae en ritme en een articulatie mee to geven .
Zulke frasering baseert zich oop de organisatie van de w oorden binnen de zmsdelen de zmsdelen
binnen de zin> van de zinnen binnen de alinea enzovoo rt . DaarbiJ organiseert de sYntactische
structuur de woorden bi nnen de zin vooraan of achtoraan m de hoofdzm of m' een ondergeschikt
zinsdeel, op een normale of onverwachte
lek en P
or gan i seert een semantische structuur de Positie
van woorden ten oPzichto van alkasr. Het eerste is een orgnisatie
a
`m
' de tiJ"d' van de wooren
d en het
tweede een organisatie `buiten de tiJ'd', dat wil ze ggen~ buiton de direct beleefde tid
J van de zin zJi'
het wel gerelateerd aan de histnrischa tiJ'd van betekenissen . D e specifieke manier waarop een tokst
ziJ'n onderdelen sYntactisch en semantisch orgamseert werkt dan als een matrix, een uithJnm
" ' g van
een tallga ruimte wasrbinnen alle woorden aien
g Posities kunnen mnemen, eig an fun cties hebben
en articuleerbaar worden - en dus oo k kunnen gaan klinken . D1'a matrix ish et
et at een tokst zJi'n
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muzi le karakter verleent .
Je zouJ'e een as kunnen voorstellen van twee hoofdsoorten muzikale tekst, die looPt van semantische
strategieen tot sYntactische strategieen . Aan bet ene uiterste zou J'e James Joyce kunnen neerzetten
aan bet andere uiterste auteurs als Samuel Beckett of Gertrude Stein . In Joyce's Finnsgans Wake
komt vriJ'wel geen woord voor dat niet een samenstelling is van minstens drie woorden met een bee 'e
geluk in evenzovele talen. Wie de tekst hardoP leest, merkt dat in de zinnen met eniga moeite meestal
wel normale zinnen to horen ziJ'n, sP reektaal •~ maar in geschreven vorm bliJ'ken er allerlei comPlexe
biJ'betekenissen in de woorden in de vorm van woordsPelfingen to schuilen die de tekst een extreme
semantische overload geven
even.. Je wilt als J'e leest biJ' elk woord stilstaan • togeliJ'k trekt bet kletserige
van bet boek J'e voort . Er ziJ'n steeds meerdere semantische linen
J die J'e als lezer kunt volgen en via
de woordsPelfing en worden deze horizontals linen
onoPhoudeliJ'k
gaPuncteerd door verwiJ'zingen
J
naar totaal andere velden en talen . Dit leidt tot een extreem dicht Pointillistisch semantisch ritme.
En omdat alles zich via woordsPelfing voltrekt, wordt togeliJ'k de aandacht gevraagd voor de klank
van de woorden : bet verschiJ'nen van de klankriJ'kdom is zo gezien een functie van een semantische
strategie .
BiJ ' Beckett of Stein zie J'e J'uist vaak een strategie van reductie van bet vocabulaire . De muzikaliteit
komt dan voort uit herhalingsPatronen, uit de manier van omgang met zips- en alineabouw, en de
omgang met grammaticale catsgorieen . `On. Say on. Be said on . Somehow on . Till nohow on. Said
nohow on .' begint Beckett's Worstward Ho . Zes zinnen van een tot vier lettergrePen elk cadenserend
op `on' . Ook in de overiga lettergrePen veel herhaling : 'say/said' komt drie keer voor `how' ook drie
keer• `no' et omgekeerde van `on' twee keer . Alleen `Be' `Some' en `Till' komen elk een keer voor .
Zeven mogeliJ'kheden voor zeventien sYllaben : zoals ook een lange melodie wordt oPgebouwd uit de
zeven tonen van de diatonische ladder . Of biJ' Stein een kenmerkende zin uit Patriarchal Poetry: 'As
not out not out in it there as out in it out in it there as put in it there as not out in it there as out in as
out in it as out in it there .'
0Pvallend in beide voorbeelden is dat er van `lege woorden' wordt gebruik gemaakt : woorden die
zo weinig mogeliJ'k sPecifieke semantische velden oProePen . Zo bevatten beide voorbeelden geen
substantieven . Dat is geen toeval . Stein schriJ'ft in Poetry and Grammar:
A noun is a name of anything, why after a thing is named write about it . A name is adequate
or it is not . If it is adequate then why go on calling it, if it is not then calling it by its name does
no good . . . . As I say a noun is a name of a thing, and therefore slowly ifYou feel what is inside
that thing you do not call it by the name by which it is known . Everybody knows that by the way
they do when they are in love and a writer should always have that intensity of emotion about
whatever is the object about which he writes . And therefore and I say it again more and more
one does not use nouns .
Daarentegen ziJ'n voorzetsels bet best, J'uist omdat ze volgens Stein zich zo kunnen vergissen :
Then comes the thing that can of all things be most mistaken and they are prepositions .
PresPositions can live one long life being really being nothing but absolutely mistaken and that
makes them irritating ifyou feel that way about mistakes but certainly something that you can
be continuously using and everlastingly enjoying . I like prepositions best of all .
Ik vat Steins theorie van de woordsoorten op als een theorie van de interns dYnamiek van een w0or d .
Hoe minder een woord benoemt en hoe meer bet een zuiver syntactische functie vervult, hoe meer
bet woord de levendigheld in zich drag die biJ' de 'intensity of emotion' hoort van de goede sch riJver
" .
Vandaar haar voorkeur voor zulke `lege woorden' als voorzetsels die pas betekenis hebben door wat
op ze vol en die zodoende altiJ'd vooruit wizen.
Ook bet fragment van Beckett is to lezen al s een
J
tekst waarvan een voorzetsel `on' de hoofdPersoon is . De lee a van die woorden maakt ze ook
herbas1baar - waar Joyce nauweliJ'ks kan herhalen : diens vondsten ziJ'n steeds zo pregnant en umek
dat als hiJ" ze zou herbalen ze iets drammerigs kriJ'gen iets overdreven betekenisvols .
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Teru g naar KriJ'gelmans. LiJ'kt ziJjn muziek meer op die van Joyce of op die van Stein? De ve e
neotogismen doen biJ' eerste kennismaking misschien JoYceaans aan en de intensiteit van ziJjn tekst
n odigt uit om ziJjn kunstgrepen betekenisvol to lezen . Vervaeck in de inleiding van Tanda sla9 :
'1k geloof niet dat er ook maar een woordsPelfing, verschuiving of verhaspelfing in KriJ'gelmans'
vocabularium is die g ratuit of zinloos zou zijn
~ . Alles heeft biJ' hem een betekenis . . . ' Dat is
ongetwiJ'feld waar, maar ik zou graag togeliJ'k een Pleidooi houden voor het arbitraire in KriJ'gelmans'
verdraaiingen dat hiJ ' radicaal en consequent uitwerkt . HiJ' benoemt de zaken verkeerd, gebruikt
b iJ'voorbeeld consequent `trein' voor "denken", wat wellicht aan Steins bezwaar tegen het zelfstandi g
naamwoord togemoet komt . Maar het meest valt miJ ' ziJjn voorkeur voor het verhasPelen van
woordsoorten op, biJ' woorden als `neukelings', zelfstandig naamwoorden als `logikaal' en `kluwerig' ,
b iJ'voegliJ'k naamwoorden als `sPontaneer' . De woordsoorten weigeren vast to zitten in hun normale
syntactische functie . Steeds treedt er een geforceerde dubbelmuziek op : de interne dYnamiek van
het woord op grond van de woordsoort die J'e vanuit ziJjn Positie in de zinsbouw zou verwachten
wordt verdubbeld met de dynamiek van de woordsoort waarnaar ziJjn afwiJ'kende vorm verwiJ'st . Deze
ingrepen ziJjn niet in de eerste Plaats semantische verriJ'kingen, zoals biJ ' Joyce . Het ziJjn arbitraire
verdraaiingen op het niveau van de structuur van de taal - een muziek van sYntactisch geweld .
Samuel Vriezen

`Vaessens heeft in Nederland
nogal wat mensen boos gemaakt
met zijn nochtans superbe boek .'
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Overgangsgeluiden

Jaap Blonk : grensganger tussen taal en muziek
Erik de Bruin
Laurens Ham

oto9 raa : Iuar Pei

Van grenzen heeft klankdichter en muzikant Jaap Blonk zich nooit veel aangetrokken . Hij uoert
met even groot plezier en toewijding dadaistische poezie uit als avant-gardistische jazz van eigen
hand, of experimenteert eigenhandig met klanken die schijnbaar willekeurig worden gegenereerd
door computercodes. Blonk is gefascineerd door alles wat mogeljjk is met taal en klank. `Denken
heft Ilberschreiten ; schreef de Duitse marxistische filosoof Ernst Bloch, belangrijk inspirator
uoor Blonks kunstenaarschap . Het is een uitspraak die Blonk ter harte neemt . Een gesprek met een
grensganger tussen taal en muziek .
`Onderzoeken' dat woord gebruikt klankdichter en muzikant JaaP Blonk veel. HiJ ' benadert ziJ'n
ProJ'ecten als wetenschaPPeliJ'ke onderzoeken . Dat betekent ook dat hiJ' zich zeer grondig inwerkt in
de meest uiteenloPende muzikale en literaire stiJ'len. In ziJ'n huiskamer in Arnhem staan platen van
The ¥olling Stones, maar ook het verzameld werk van Paul van OstaiJ'en en het verzameld werk van de
¥us Daniil Charms . Ook houdt hiJ' de recente ontwikkelingen in de literatuurwetenschaP nauwlettend
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m de gaten, waaroP de aanwezighead van essaYbundels van onder meer Thomas Vaessens en
'lle
0ffermans in ziJ'n boekenkast wiJ'st . 0P zijn bureau PriJ'ken boeken over wiskundiga PrinciPes en
programmeertalen, en een Macbook .
Btonk is gefascineerd door de mogeliJ'kheden van algoritmes en andere wiskundiga PrinciPes
biJ' het automatisch genereren van muziek . 0P ziJ'n comPuterscherm stoitert een balle 'e door een
rechthoek; het stuurt een synthesizer aan, die van klank verandert wanneer het balle 'e de muur weer
raakt . `Wat ik er Preties mee moet, weet ik ook nog niet', ze Blonk verontschuldigend . `Ik ben voor
het eerst elektronica gaan gebruiken in de vroege J'aren negntig
e
. Eerst waren het geluidseffecten
daarna ging ik met een sampler werken en sands een J'aar of lien mask ik muziek met een computer .
In 2006 heb ik een J'aar pauze genomen en ben ik een paar computerprogrammeertalen gaan 1eren .
Ik heb g emerkt datJ'e door standaard muzieksoftware egdwongne wordt in vaste Patronen to werk en .
Die Patronen kan ik oPenbreken door codes to schriJ'ven ; dan heb ik zelf in de hand wat er allemaal
gebeurt met die elektronica . Daardoor ziJ'n miJ'n oPtredens enorm verriJ'kt. Het manipuleren van
stemklanken geeft J'e de mogeliJ'kheid om in J'e een 'e heel veel to doen .'
In Blonks huidiga `onderzoeken' komen zo twee van ziJ'n fascinaties samen : wiskunde en klank. Hi'J
besloot in 1977 met zijn studie wiskunde to stoPPen en zich op culturele ProJ'ecten to gaan toeleggen .
Twee boeken herinnert hiJ' zich nog als belangriJ'k voor die beslissing : Dr. Faustus van Thomas Mann
en Das Prinzip Ho un9 van Ernst Bloch . Vooral dat laatste boek een uitwaaierende monumentale
studie waarin het begriP 'hoop' cultureel, Politiek en PsYchologisch wordt uitgewerkt, oPende hem de
ogen . `Het boek vormde voor miJ' een geweldige ondersteuning van de gedachte dat J'e elke ervaring in
kunst kunt omzetten . De vorm doet er niet zoveel toe die heeft met J'e Persoon to maken.'
Blonk beg on
on als saxofonist' later ging hiJ' zich manifesteren als klankdichter . HiJ' ontdekte dat hi'J
de geluiden die hiJ' zijn saxofoon wilde ontlokken net zo goed met zijn stem kon maken - dat zijn stem
zelfs veel meer kon dan een instrument zou kunnen . Nadat hiJ' in deJ'aren tachtig vooral bekend werd
als performer van klan oezie uit de hoo iJ'dagen van dada ekend werd Kurt Schwitters' Ursonate
oPgenomen in 1986 begon hiJ ' in de J'aren negentig albums to maken met eigen comPosities . De
eerste en eniga dichtbundel die hiJ' Publiceerde, Lc'edeten uit de hemeI i993 1eidde de reeks m.
Later volgden vele imProvisatieProJ'ecten, J'azzProJ'ecten met SPlinks en avantgardistische PoP a 1bums
met Braaxtaal .
Hoe uiteenloPend de ProJ'ecten zijn waar Blonk zich mee bezighoudt, blJ
aantal
Jj ei'ktwanrh
frgmenten
a
last horen uit Bek, dat hiJ' samen met de mam
' 'ma1-technomuzi kant ¥adboud Mens maakte .
Het is een techno-cd waaroP alle gebruikte ritmes en g1ui
e den door B1onks stem zijn g evormd . `Het
project kwam voort uit het idee om iets to gaan doen met ga1uiden die normaal gesPtoken weggagooid
worden. Zo zijn er sPeekselkli 'es die een ritmisch e functie m de nummers gekregen hebben . We
hebben stemimProvisaties oPgenomen en onderzocht welk e geluiden ar Preties to horen waren. Veel
van de effecten komen voort uit tussengeluiden : overgng
a sgeluiden.' Overgangsgeluiden : een rake
ering die van toePassing is op het hele klankkunst anasrsch aP van Blonk.

Klank taal

Ltederen ut't de heme1 Blonks bundeling klankgedichten uit i993was een initiatief van Stichtin g

Perduwasr hiJ' regelmatig oPtredens verzorgde . Er werd een roYale subsidie verstrekt door het
Fonds voor de Letteren waardoor de bundel grafisch uitermate fraai kon worden uitgevoerd en door
een cd kon worden bageleid . De grafische vormgeving van Blonks teksten en de geluidsoPnames
vormen op verschillende manieren een eenheid, en illustreren Blonks daarmee genreoverstiJ'gende
aanPak . Als een van de meest geslaagde voorbeelden van de combinatie tekst en geluid noemt
hiJj 'Demonologikaas', naar een gedicht van Leo Vroman . Het is een gedicht met elkaar steeds
overlaPPende woorden : watten - tentakel - akelig - gereedschaPPen :
WattentakeliggereedschaPPeliJ'kkoetsierraadzaaligheidenkelkemaaltiJ'dsgewrichtingleed? . . .

`Die teksten heb ik op allerlei manieren uit elkaar gehaald en weer in elkaar gezet, biJ'voorbeeld
door bePaalde delen van de woorden weg to halen of to herhalen . Zo ontstaan er elf variaties op het
gedicht, die in de bundel over elkaar ziJ'n heengedrukt . Met een 3D-bril die werd meegeleverd kon
J'e telkens een van de versies lezen . 0P iedere bladziJ'de staat een variatie minder, totdat uiteindeliJ'k
alleen het oorsPronkeliJ'ke gedicht overbliJ'ft .' Een ander oPvallend en onalledaags `gedicht' vormt de
tekst `PierikJ'aure', die een weergave vormt van een trektocht die Blonk in de J'aren zeventig met wat
vrienden door Lapland maakte . Het werd een barre tocht waarbiJ' het weken aan een stuk regende
met als uiteindeliJ'ke doel : het bergmeer met de tot de verbeelding sPrekende naam PierikJ'aure . De
trektocht is weergageven in de vorm van een snort landkaart waaroP gefingeerde Lapse geografische
termen staan ofgebeeld .
Blonk sPeelt een sPel met klank en taal, wat niet wil zeggen dat ziJ'n werkbuiten de maatschaPPeliJ'ke
werkeliJ'kheid staat . Juist niet de relatie tussen klank taal en betekenis is heel gevoelig . Zo voert
Blonk regelmatig het gedicht `De minister' op, dat eveneens in Liederen uit de hemel is oPgenomen .
Het gedicht bestaat uit slechts een regel : `De minister betreurt dergeliJ'ke uitlatingen', een koP die
hiJ' eens in de kraut togenkwam en die in het gedicht sYstematisch door Blonk wordt `onttakeld' . `Die
zin fascineerde me . Het woord "betreuren" heeft aan de ene kant met treurigheid to maken, terwiJ'1
het aan de andere kant een diPlomatieke manier is om uit to drukken dat de minister heel kwaad
is .' Dit heeft Blonk weergageven door - zowel op PaPier als op het podium - twee uitvoeringen van
de tekst to maken . In de eerste vallen steeds meer klinkers weg, in de tweede de tweede steeds meer
medeklinkers . "D mnstr btrrt drglk trtngn" : daarin klink ik steeds kwader• de consonanten worden
steeds luider . Dat is in de bundel zichtbaar gemaakt door de letters - van die schriJ'fmachineletters ,
net als biJ' de concrete Poezie uit de J'aren viJ'ftig - steeds dikker to maken tot er alleen een zw arte vlek
0verbliJ'ft . En "E iie eeu eeiJ'e uiaie", dat is een steeds luidere klaagzang . Die twee kanten boosheld en
treurigheid, bleken voor miJ ' dus Preties te benaderen door het weghalen van de klinkers in h et eerste
geva1 en het weghalen van de medeklinkers in bet tweede geval.'

de minister betreurt derg elijke uitlatingen

de minister betreurt dergeliJ'ke
de minister betreurt dergeliJ'ke
de minister betreurt dergeli7'ke
de minister betreurt dergeliJ'ke
de minister betreurt dergeiiJ'ke
de minister betreurt dergeliJ'ke
de minister betreurt dergeliJ'ke
de minister betreurt dergeliJ'k
de minister betreurt dergel k
de minister betreurt derg 1 k
de minister betreurt d rg 1 k
de minister betr rt d rg 1 k
de minister b tr rt d rg 1 k
de minist r b tr rt d rgl k
de min st r b tr rt d rgl k
demnstrbtr rtdrgl
k
d mnstrbtr rtdrg1
k

uitlatingen
uitlatingen
uitlatingen
uitlating n
uitlat ng n
uitl t ng n
ti t ng n
ti t ng n
ti t ng n
ti t og n
ti t og n
ti t og n
ti t og n
tl t ogn
tl t ogn
tltngn
tltngn
enz .

uit : Liederen uit de Hemel Poezie Perdu 4, Amsterdam 1993
Het gebeurt wel eens dat het Publiek zich geen raad weet met de uitvoering van het gedicht op het
podium en er komen na aflooP regelmatig mensen op Blonk of die zich vertwiJ'feld afvragen hoe hi' J
zich toch iedere keer zo boos kan maken . BiJ' zichzelf constateert hiJ' echter in het geheel geen boosheld ,
eerder de vreugde die gaPaard gaat met het maken van muziek . `Het Publiek beleeft zo'n tokst vaak
dus heel anders dan ik. "De minister" heb ik wel eens uitgevoerd tiJ'dens een P"ziebiJ'aenkomst
in
oe
het Erasmushuis in Jakarta. Er waren militairen biJ' het optreden waardoor er enige waakzaamheid
en gesPannenheid heerste . Ook biJ' het Publiek. De betekenis van de klank werd zo in h oge mate
beinvloed door de context . Zo kan onzin dus Politieke betekenis kriJ'gen . In The Great Dictator
sPreekt Charley ChaPlin de hele film onzintaal, maar door de entourage wordt duideh kJ dat hiJ ' Hitler
imiteert en wat hiJ' met ziJ'n tekst bedoelt.
Ik vind het leuk om to sPelen met die grevs v an zm en onzm' van lets
'
absoluut onverstaanbaars
naar een taal ofJ'uist andersom . Die grevs is heel dehcaat . Je hoeft maar "
een woord to gebruiken of
J'e geeft lets een overheersende kleur ofbetekepi s . Je zit met aan betekenis vast, maarJa moet er we1
bewust mee omgaan .'
Een onginele omgang met de Nederlandse taal blJkt
i'
uit de teksten die Blonk schreef m de
nonsenstaal `Onderlands' . `Het is een toa1 die aan het Nederlands doet denken door de klan kstructuur
maar waarin geen woord Nederlands voorkomt, of het moet hier en daar een voorzetsel ziJn . Toch
hebben die teksten voor miJ' we1 een betekems omdat ik een context voor za bedenk . Neem "¥iekeleu
Vuisma" :
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Avaaie den to meuze me vien takfte ii
gevrui de gezemu. Oek jenema de knee meu
daaie toech luikste . Nieg drenekaa gezeme
baf uin dog to riekeleu vuisma .
(uit Braaxtaal, Dworr Buun, 2001)
Dat woord `riekeleu' betekent voor miJ' gewoon riJkelui . BiJ de tekst denk ik daarom a1tiJd aan een
theevisite . 0p het o1bum Dworr Buun scheppen we daarom 0ok in het arrangement een snort
beschaafde teaPa -atmosfeer. ` Glag , ook een tekst op dat album, verwiJst naar een drinkgelag . Het
is een dronkemanslied . In `Dworr Buun'klinkt
'
zoiets door als een strenggref
e ormeerde Preek . Alsof
J'e in iedere zin het hellevuur zi et branden . Ik ben zelf ook egreform eerd opgevoed, dat resoneert
daarin .'
Als klankdichter maskt B lonk deel uit van een internationas1 georie
"' nteerd circuit wat vooral
voortkomt uit het feit dat er niet z o heel erg veel klankdichter s bestaan . Dit betekent echter niet dat in
het circuit een sonrt lin9 ua anca wordt gebezigd . De teksten van Henry ChoPin
' bevatten weliswaar
geen enkel woord uit een concrete taal, maar andere refereren Juist wal weer aan bePaalde talen . Het
meeste van miJ'n werk is niet gebonden aan een taalgebied, en Nederland i s ook maar klein, dus h et
is togisch dat ik veel in het buitonl and oPtreed .'
Blonk woodt - in togenstelling tot wat velen van hem denken - nauweliJks beinvloed door
andere klankdichters . Klank is voor hem lang niet altsJd het belangriJkste element van een gedicht .
`Ik haal heel veel inpitatie
s
ui t dichters die helemaal niets to maken hebben met kl ankpoezie zoa1s
Wallace Stevens of ¥ilke . Kouwanasr is ook belangriJk geweest en van Van 0stoiJe n h eb ik werk
voorgedragen . Nu las ik laatst ieis over Hans TentiJ"a i n een essaybundel en ben ik ziJn Poezie
" asn h et
doorsPitten .' De muziek wasrn aar Blonk luistert is lang niet altsJd exPerimentoel l outer klankgericht
of zeer complex avant-gardistisch . `Er staat veel pop in miJn kast . PoPmuziek heeft iets heel directs ,
dat is de kracht ervan. Kl assieke muziek ofJazz want erbiJ als Ja er meer van w eet. Maar misschien is
dat biJ' popmuziek ook wel h et geval . Tegenwoordig is het ondenkbaar geworden dat ik vroegr
e v nor"
The Stones was en dat andere mensen "voor The Beatles waren . Het was een snort Ajax-FeYenoord
dat kun J'e J'e nu niet meer voor stellen .'
Orde chaos
`In de meeste van miJ'n stukken zit orde ze Blonk. Dat kan een intuitieve
"
orde ziJn, maar sours 00k
een streng mathematische . Dan mask ik g ebruik van wiskundiga reeksen. Hoe steviger de structuur
is, hoe meer vriJ'heid J'e al s uitvoerder hebt . Dit is ook de reden waarom Bl0nk zov eel waardering
koestert voor de Ursonate . 'Die zit heel goed in elkaar en is - al s Je het op PaPier ziet - zelfs heel
schematisch maar daardoor h eb J e a1s uitvoerende Juist
'
ook heel vee1 vriheidz
onder d at het stuk
J
eronder liJ'dt .'

D it geldt volgins hem ook voor gedichten die wel een duideliJ'ke talega betekenis hebbin . Zo ee ij
gedichten van Lucebert voorgedragen, waarin de tekst de rol kreeg van hit akkoordenschema in e
jazz . `Hit is de basis, maar op die basis kun J'e heel veil imProviseren en varieren . De tekst vormt et
geraamte,; J'e kunt eroP gaan imProviseren zonder ook maar iets aan de tekst zelf to veranderen. Dat
is heel interessant zeker met Poezie die meerdere betekenislagen heeft . Ja raakt steeds aan andere
associaties .'
BiJ' hit imProviseren kunJ'e verschillende vertrekPunten nemen : een bePaalde klank, biJ'voorbeeld
0f de afsPrack dat J'e veranderengen snel of langzaam last komen . Vask ontstaan die afsPraken in de
loop van hit gebeuren. ImProvisatie kan op verschillende manieren P1aatsvinden . Het kan vanuit
pure intuitie komen en gebruik maken van wat er uit hit anderbewuste omhoog bo rreltmaar hit
kan ook bewust gestructureerd worden, vanuit hit g eheugn
e . Soms zie ik biJ' een imr
P ovisatie een
duideliJ'ke Partituur voor me of getallen of een bePaalde structuur .
Toen ik net begon vond ik hit heel bevreJ'dend om in een ebe
gied te werken waar eignliJ'k geen
regels ziJ'n . In de muziek ziJ'n er regels voor hoe J'e muziek moet schriJ'ven of maken in de literatuur
ook wel . Wat voor me'J erg fiJ'n was om to ontdekken was dat ik voor ieder nieuw stuk zelf de regels
moist uitvinden . De constructiePrinciPes kunnen telkens weer anders ziJ'n . De ene keer gebruik ik
een meer gesloten, dan weer een meer open vorm . Sommege stukken ziJ'n of daar kom ik niet meer
op terng . Er ziJ'n ook stukken waarin imProvesatie voorkomt, die ziJ'n per definitie onaf. Nog steeds
ziJ'n zulke imProvesatiestukken of -ProJ'ecten belangriJ'k, omdat ik daar dingen kan doen die niet o P
to schriJ'ven ziJ'n .'
Tot de interessegebieden van
3
Blonk biJ hit exPerimenteren
behoren absolute klanken . Steeds
°
vraag ik me af: waar zitten klanken
,.
o
a
in de mond en hoe kun Ja ze
.
o
combmeren? Ik werk veil met hit
Internationaal Fonetisch Alfabet.
Toch voorziet dat niet in a1le
vklanknuances die mogeliJk ziJn .
V \ __ E--_
Als J'e biJ'voorbeeld een schrPe
e
S
f
wilt laten overgaan in de CH van
Y4-~.
hit Duitse `Ich' dan Passeer J'e zes
tekens in hit Fonetisch Alfabet
maar tussen a1ke twee tekens
a
zit eigenliJ'k een oneindig aantal
nuances. Somme ga klanken zi jn
zelfs helemaal niet to noteren,
daar moet ik mijn eigen symbolen
voor bedenken.
a

Zo kunJ'e eindeloos vee 1 klanken met J 'e wangen voortbrengen door op bePaalde P lekken van 'e
J wan g
to rukken. Ik noem dat de wangsYnthesizer . Nog steeds ontdek ik nieuwe klanken die J'e met J'e
wan gen kunt maken, nieuwe knoPJ'es als het ware . Het Probleem is dat er geen bestaande talen ziJ'n
waarbiJ' J'e J'e handen nodig hebt om een klank voort to brengen . Er bestaat dus ook geen notatie voor .
Zelf Probeer ik dan maar een Primitief soon notatie to ontwikkelen door tekeningJ
eyes to maken met
hoe J'e J'e handen most Plaatsen .
De eerste reactie op de wangsYnthesizer is vaak dat er wordt gelachen, maar ik Probeer er wel
degeliJ'k vaardigheid en Precisie in to ontwikkelen . Een Paar J'aar geleden trad ik op tiJ'dens een
congres voor de Vereniging voor LogoPedisten, ergens op een conferentieoord. Ik was de laatste voor
de lunchPauze . Ik dacht : in die Pauze sPreek ik vast wel iemand maar helemaal niemand heeft zich
tot miJ' gewend. Ze konden er bliJ'kbaar niets mee, of wat ik deed rieP in ieder geval geen vragen op .
Misschien wisten ze J'uist Preties wat ik deed en zagen ze het niet als togoPedisch materiaal .'
Sinds 2006 bestriJ'kt het interessegebied van Blonk behalve het menseliJ'ke taalvermogen ook de
comPutertaal . Toen hiJ' in dat J'aar een sabbatical nam, ontdekte hiJ' wat zich in de wiskunde allemaal
had voltrokken met de komst van de computer . `Toen ik eindJ'aren zeventig stoPto met wiskunde kon
ik een heel klein bee 'e Programmeren . Er was een computer in het mathematisch instituut een heel
groot aPParaat dat een vollediga kamer vulde . Met Ponskaarten kon J'e een Programma invoeren.
Dan moest J'e een tiJ'd wachten en kwamen er harmonicavellen uit met de uitkomst van wat J'e wilds
weten. Nu kon ik ontdekken wat een enorme evolutie er in die dertig J'aar heeft Plaatsgevonden o P
het gebied van Programmeren en ontwikkelen. Door de komst van de computer is er een gigantisch
nieuw gebied ontstaan : de wiskunde als een exPerimentele wetenschaP . Je kunt een bewerkin g
invoeren en die laten herhalen zonder dat J'e west wat eruit zou kunnen komen .'
0P deze manier, vertelt Blonk is de chaostheorie van Edward Lorenz ontstaan . Deze meteoroloog
wilds Programma's ontwikkelen waarmee het weer zich list voorsPellen . HiJ' had daartoe een bePaalde
formule ingevoerd in een computer met een constants van zeven of acht ciJ'fers achter de komma .
BiJ ' een controlemeting haalde hiJ ' een of twee ciJ'fers achter de komma weg, maar toen bleek dat de
uitkomst biJ' lange na niet meer in de buurt van de oorsPronkeliJ'ke meting lag .
`Het is het bekende voorbeeld van de vleugelslag van een vlinder in Japan die een orkaan in de
Caribische Zee kan veroorzaken . Er ziJ'n allerlei vriJ' eenvoudiga mathematische PrinciPes die dit soon
Processen kunnen generen. Dat is een gebied dat me interesseert . Over het algemeen gaat het me om
Processen waarbiJ' J'e een simPel regel 'e invoert en die zich op een heel comPlexe en onvoorsPelbare
manier ontwikkelt. Ook genetische algoritmes interesseren me : vaak ziJ'n dat simulaties van
biologische of evolutionaire Processen . Dat soon ontwikkelingen Probeer ik in muziek of in klank to
vertalen en dat geeft vaak heel mooie organische resultaten . Je bouwt een klein machien 'e en zet
het aan en J'e gaat kiJ'ken wat er gebeurt . Maar ik kan nog niet zeggen waar al deze exPerimenten toe
gaan leiden . Sinds ik hiermee bezig ben merk ik ook weer de kenmerkende luiheid van de wiskandge
i
in me op : als J'e J'e iets kunt voorstellen, waarom zou J'e het dan nog gaan maken?'
Individu collectief
De eerste oPtredens die Blonk als klankdichter verzorgde bestonden vooral uit het ui tvoeren van het
werk van anderen . De Ursonate is daarvan het bests voorbeeld . In de begindagen van ziJn looPbaan
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txad hiJ ' met dit stuk voornameliJ'k op buiten het literaire circuit en was hiJ' vaak het voorProgramma
van een band, ergens in een J'eugdhonk . Het Publiek zag de J'onge klankdichter niet altiJ'd even goed
z`tten
~
. `Ik heb heel wat bier over me heen gehad', herinnert Blonk zich .
`In die tiJ'd was het een enorme steun voor me dat ik wist dat ik een geweldig werk aan et
voordragen was . Als ik was begonnen met eigen werk zou ik ziJ'n gaan twiJ'felen of het wel goed was
wat ik deed maar ik was ervan overtuigd dat dit stuk van Schwitters in elk geval schitterend materiaal
was . De Ursonate een dadaistisch gedicht voor solostem dat volledig is oPgebouwd uit verzonnen
klanken is voor het eerst verschenen in het laatste nummer van het tiJ'dschrift Merz in 1932 . Het is
onderverdeeld in vier verschillende delen en kleinere thema's net als een echte sonate . Schwitters
heeft er hier en daar aanwiJ'zingen biJ'gezet over de voordracht en hiJ' heeft iets geschreven over de
uitsPrack van de woorden . Het stuk wordt lettergreeP voor lettergreeP oPgebouwd . Die indeling is
heilig voor miJ' . Vanaf het begin was duideliJ'k wat die klanken biJ ' miJ' teweegbrachten • ik heb dus
nooit moeite gehad met het interpreteren ervan .
BiJ ' het voorbereiden van miJ'n eerste PlaatoPname in 1986 was het voor miJ' vooral belangriJ'k dat
miJ'n articulatie in orde was . Ik heb daarom miJ'n eigen articulatie-oefeningen geschreven en die met
een metronoom ingestudeerd net zoals instrumentalisten dat doen met hun toonladders . Zo kon ik
alle passages snel doen . Welk stuk van de tekst ik het monist vind, hangt of van de uitvoering en van
de akoestiek in de zaal waar ik het uitvoer . Sommige delen klinken goed in een zaal met veel galm
terwiJ'1 andere stukken beer klinken biJ ' een droge akoestiek . In elk geval vind ik het `Scherzo' altiJ'd
wel erg leuk om to doen .'
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uit : Kurt Schwitters Ursonate
De Ursonate behoort wereldwiJ'd tot de bekendste en hoogst gewaardeerde klankgedichten . Behalve
Blonk ziJ'n er verschillende andere uitvoerders van het stuk. Zo is er de Canadees Christian Bo" k
die volgens Blonk erg sterk is in de snellere delen maar in de klankdelen - waar het oop stemklank
aankomt - weer tekort zou schieten .`Of nou J'a tekort schieten : hiJ' doet weinig met ziJ"n stem .
Schwitters heeft ergens gaschreven dat de uitvoerder in de `Kadenz' v an het laatste dee1 VriJ" is om
to imP roviseren. Alleen v nor de uitvoerder die een
g enkele fantasie heeft, ste 1de hiJ zelf een cadens
samen . Nou ken ik echt g een mensen die zelf een cadens z oeken of imP roviseren . Ook Bok doet dat

niet ; ik heb het idee dat hiJ' zich helemaal niet van die ideeen van Schwitters bewust is .' Hetzelf e
geldt aldus Blonk ook voor de uitvoering van een andere Canadees, Christopher Butterfiel : ` ook
een leuke uitvoering, maar hiJ' gabruikt eveneens de cadens van Schwitters .' Wat overigens nie t wil
zeggen dat Blonks eigen interPretatie van het stuk vriJ ' is van commentaar . `In Duitsland vinden ze
miJ'n uitvoering van de Ursonate niet Duits genoeg. Ze vinden eerder dat het een snort Scandinavisch
liJ'kt. Het klinkt ook heel anders dan de uitvoering van Eberhard Blum die ik wel eens gehoord heb .
Dat is een snort Pruisische generaal .'
Tegendraadse klankPoezie zoals de Ursonate behoort tot de weiniga vormen van avantgardistische kunst die heden ten dage op Publieke weerstand kunnen rekenen en waarmee de maker
of uitvoerder werkeliJ'k risico's looPt . `Eens heb ik drie dagen in Amsterdam op straat voor he t
StedeliJ'k Museum de Ursonate voorgedragen . Het gebeurde dat er moeders voorbiJ'kwamen die hun
kinderen meetrokken : "Die man is gek." Wanneer J'e een abstract schilderiJ' maakt of atona1a muziek
speelt op straat is er niemand die ervan opkiJ'kt . Maar als J'e onzin gaat 1open schreeuwen loop Je
wel enig risico, zeker in wat conservatievere landen . Deze kunstvorm moet geautoriseerd worden
door een bePaalde setting . Ook als het afwiJ'kt van wat mensen verwachten, wordt zo'n oP treden
als vervreemdend ervaren . Een van miJ'n meest hilarische oPtredens was in het Con certgebouw in
Amsterdam in een abonnementenserie met als thema `de sonate' . Ik kwam na een cellosonate van
Bach. Mensen haalden hun zakdoeken tevoorschiJ'n en durfden absoluut niet to lachen - terwiJ'1 dat
van miJ' altiJ'd mag . Dat is in minder formele situaties dan weer heel anders : dan wordt er beslist
gelachen .'
Is klankkunst voor Blonk dan een vorm van Provocatie? `Het is niet zo dat ik door de uitvoerin g
van klankgedichten vooral wil Provoceren . Het gaat me our de kwaliteit van de teksten . Sours ziJjn de
gedichten die ik voordraag zelf een vorm van provocatie geweest zoals de stukken van Hugo Ball .
Dit snort dadaistische dichters lokten reactie uit doordat ze een heel andere context aan hun Publiek
beloofden dan ze uiteindeliJ'k boden . BiJ' hun soirees kondigden ze een avond met muziek en poe"zie
aan waarbiJ' ze de namen van comPonisten en dichters noemden . 0P zo'n avond werden dan twee
verschillende muziekstukken door elkaar gesPeeld of gedichten overstemd door herrie .
Een van de hoo ePunten uit de Periode waarin ik vooral nog de Ursonate voordroeg was een
oPtreden in het voorProgramma van de Stranglers in 1986 . Het was in Vredenburg in Utrecht en
er was tweeduizend man aanwezig . Toen ik werd aangekondigd was er al geJ'oel en geschreeuw in
de zaal : "0protten!" Het was een bee 'e een voetbalatmosfeer, maar voor miJ ' ging het dan wel our
een uitwedstriJ'd . TiJ'dens het oPtreden Probeerden mensen het podium op t e klimmen en me weg to
slaan maar er stonden zes Potiga types our me to beschermen . Gelukkig waren er alleen maar plastic
glazen. Ondertussen kwam ik met miJ'n enorme geluidsinstallatie gemakkeliJ'k over de herrie h een.
TJ'a, die geweldiga energie die er in die zaal heerste . . . Toen bedacht ik me weer : het maakt me met
zoveel uit of de aanweziga energie Positief of negatief is als die er maar is .'

De geluidsbestanden van Jaap Blonks gedichten zijn to beluisteren op www.tijdschriftuooys .nl
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Vooys 21 .1 met o.a . :
- Maarten van Buuren en Hans van Stralen laten de verschillende
implicaties en mogelijkheden van het literair existentialisme zien .
Jean-Paul Sartre in een modernistische context .
- Atze de Vrieze behandelt twee boeken met een politiek gevoelig
onderwerp : foods labyrint(2ooo) van Nol de Jong en De
Holocaust-industrie(2ooo) van Norman Finkelstein .
- Suzanne de Werd onderzoekt de interne poetica van Herman de
Coninck op de relatie tussen beeldspraak en werkelijkheid .

Vooys 21 .2 met o.a. :

- Gaston Franssen categoriseert de kritiek op dichter Ingmar
Heytze en bekijkt aan de hand van diens poezie of deze terecht
is.
Postmoderne gedichten lijken geen eenheid to vormen en
geen eenduidige stem to laten klinken. Barend Wallet bekijkt
de grammatica in de gedichten en laat zien dat een eenduidige
lezing doelbewust wordt ondermijnd .
- Tristan den Dekker onderzoekt of de film The Game worden
geinterpreteerd met behulp van de in de Oudheid gewortelde
theorie van het sublieme .
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Vooys 2i .g/4, een dubbelnummer, met o.a.:
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De mannelijke literaire machthebbers willen de vrouw niet zonder
slag of stoot toelaten in hun territorium. Wiljan van den Akker en
Gillis Dorleijn onderzoeken hoe deze strijd tussen de seksen tussen
i88o en i94o werd uitgevochten op het literaire veld .
- ¥osemarie Buikema toont aan dat het genre homely gothic
weerslag vindt in twee romans van Hella S . Haasse en onthult wat
de betoverende huiselijke ruimte verborgen houdt .
- Francien Petiet laat zien dat vrouwelijke personages, Binds de
verschijning van de roman Saartje Burgerhart (i782) tot aan het
begin van de twintigste eeuw, niet bijster veel zijn veranderd .
- Joki van de Poel onderzoekt in twee romans van J .M . Coetzee de
rol van stilte .
- Sinds de zondeval is Eva met een beschuldigende vinger terecht gewezen . Anais Conyn
vraag zich of of dit terecht is en geeft een alternatieve interpretatie van Eva's rol in de
zondeval .
- Het verleden speelt een grote rol in de postkoloniale Afrikaanse literatuur . Ingrid Glorie
gebruikt de theorie van `cultural memory' om Die swye van Mario Saluiati (2000) to
doorgronden .
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*Mask gebruik van deze aanbieding! Ga naar www.tiJ'dschriftvooYs .nl en bestel 21 .1 of 21 .2 voor
€2,-, het dubbelnummer 21.34 voor €3,- of de heleJ'aargang 21 voor €6,- + €1 > - verzendkosten
voor de totale bestelling . In het archief op www.ti'dschriftvooYs
.nl staan alle oude nummers
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die besteld kunnen worden . Deze kosten €3,- Per nummer en €4,5o Per dubbelnummer + €1verzendkosten voor de totale bestelling .

Wat is dichterlijke muziek?
Emanuel Overbeeke
Muziek wordt re9elmati9 `dichterlJi'k'
9enoemd, maar wat er preties
met dat stemPel bedoeld wordt is
vaak onduidelJi'k . In dit essay 9aat
muziekwetenschapPer Emanuel
Overbeeke op zoek naar de precieze
betekenis van de term `dichterlJijke
muziek : Door middel van een duik
in de 9eschiedenis van dit be9riP
ProbeerthJi'duidelJ
i'kheidteschePPen
over de betekenis ervan. Uit zjn
J
onderzoek blJi'kt onder andere dat de
combinatie van een klassieke basis
en een onklassieke Presentatie een
essentieei aspect is van dichterlJijke
moue .

illustratie : Ellen TaPia- ilodran

De kwalificatie `dichterliJ'k' voor muziek is even gangbaar als selectief . De term leidt inmiddels een
bestaan buiten de kunst en niet elke muziek staat to boek als Poetisch . DichterliJ'k staat niet voor een
bewuste aanwending van dichterliJjke bouwstenen als ritme klank riJ'm en betekenis kwaliteiten die
essentieel ziJ'n voor goede Poezie - en voor goede muziek . De meeste schriJ'vers niet alleen dichters
die verklaarden voor hun yak veel to hebben gehad aan muziek, doelden daarbiJ' op de aanwendin g
van min of meer abstractemaar allesbehalve vaga Poetische uitgangsPunten die hoezeer de
concretiseringen ervan ook mogen verschillen voor iedere poezieliefhebber duideliJ'k ziJ'n .
Anders li dat biJ' het bgriP
be grip `dichterliJ'ke muziek'. Het begrip wordt zelden toegelicht maar een
naar de bronnenl kan helPen biJ' een Poging tot omschriJ'ving . De rondgang leert allereerst
d at de term dichterliJ'k betrekking heeft op musici en tomPosities en zelden op schriJ'vers over muziek .
Zeifs muziekPlicisten
die ook gewasrdeerde dichters ziJ'n Baudelaire Pound Bernlef en VestdiJ'k
ub,
bliJ'ft dit etiket besPaard .

1 . Het begrip treft men vriJ'wel uitsluitend aan in recensies van td's en concerten in tiJ'dschriften en radioProgramma's, in tekstboe 'es biJ' td's en websites van niet-wetenschaPPeliJ'ke aard .
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De oorsPron g
Een verklaring kan worden gevonden in de geschiedenis en de inhoud van het begriP . Het begriP
`musica poetica' ontstond in de zestiende eeuw en betekende tot het midden van de achttiende
eeuw `comPositieleer' en hield in dat comPonisten zich biJ ' bet comPoneren mede listen leiden door
PrinciPes uit de literatuur. De muziek diende de tekst en de betekenis van vocale muziek kon worden
o Pgemaakt uit de tekst en van instrumentals muziek uit de figuren die de comPonist hanteerde en
die bekend waren uit de vocals muziek . 2 Dit veranderde met de geschriften van de Duitse schriJ'ver
Ludwig Tieck . In ziJ'n Phantasien uber die Kunst 1799 Prees hiJ' instrumentale muziek als de
suPensure Poetische taal, als muziek die de zichtbare wetten van de tekst negserf en zelf een vorm
van Poezie wordt . Muziek kriJ' een nieuwe betekenis, tos van traditionele forms1e en Petische
o
PrinciPes en wordt `de taal van de ziel' . `Poetische muziek' in ziJ'n visie isaPradoxaa1 genoag muziek
die zich losmaakt van de taal en daarmee dichterliJ'k wordt . Dalhaus 1989 142
Tieck schieP de hedendaagse betekenis van het begriP `dichterliJ'ke muziek' die centraal staat in
dit artikel en daarmee de kloof tussen kenners en liefhebbers die tot op de dag van vandaag bestaat.
Veelzeggend in dit verband is dat de genoemde niet-wetenschaPPeliJ'ke bronnen gebruskt in dit stuk
niet verwiJ'zen naar de comPonisten die musicololaen vaak in dit verband wel noemen Schumann en
Liszt terwiJ'1 omgekeerd Schubert en ChoPin vriJ'wel ontbreken in wetenschaPPeliJ'ke teksten maar
een hoofdrol sPelen in meer PoPulaire uitingen . De kenners hebben meer oog voor muziek met een
bekende> buitenmuzikale bron letten daarbiJ' sterk op de comPositoristhe overwegingen en middelen
en laten de exPressie enigszins in bet midden • voor de liefhebbers felt met name biJ' instrumentals
muziek zonder een duideliJ'ke insPiratiebron vooral de sfeer die bedoeld dan wel bereikt wordt . 3
Chronologisch gezien verschiJ'nen de eerste vermeldingen van bet begriP `dichterliJ'ke muziek' in
de hedendaagse zin van bet woord biJ' comPonisten uit de tiJ'd van Tieck, met name biJ' Beethoven .
¥omantics en imPressionisten scoren weliswaar hoger dan de classicisten, maar lang niet alle
rePresentanten swan doen bet goed . ChoPin en Schumann doen bet beter dan Mendelssohn en Liszt
Franse componisten beter dan niet-Fransen zeker beter dan Duitsers als Bruckner en Brahms ,
Faure beter dan DebussY, en DebussY beter dan ¥avel . BiJ" de latere comPnisten
o
DebussY overleed in
1918, Faure in 1924 moeten we wachten tot de laatste kwart eeuw met de oPkomende neoromantiek
onder wie figuren als de Fin ¥autavaara en de ¥us Silvestrov .
Nog duideliJ'ker wordt de actuele beteke~
n's van bet begnP
' biJ bet onderzoek naar de vraag welke
musici gewild of ongewild door het leven gas n met dit Predikaat . Het ziJnJonge ofJong ogends musici
die in de ogen van de buitenwacht nog niet helemaal door de wol ziJn geverfd, wier sPel to boek
staat als tameliJ'k dromerig en lichteliJ'k deso laat en waarvan de cultus om hun PersoonliJkheid vaak
is aangewakkerd door een vroge,
e meesta1 tragische dood : de pianist Dinu LiPatti die i n 1 95o 0P
en de pianist Yours Egrov,
o
die ongeveer dertgi J aar later
33-J'ariga leeftiJ'd overleed asn leukemia
2 . Een goed overzichtsartikel over de oude betekenis geeft de musicoloog Carl Dahlhaus in `Musica Poetica and

musikalische Poesie'
3Veelzeggend in dit verband is dat Dahlhaus biJ ' Beethoven en Schumann de verwerking van hun literaire
bronnen rekent tot kunst en de als dichterliJ'k bestemPelde muziek van Schubert en haar ontraceerbare literaire
bronnen bestemPelt als kunst `het triviale dicht naderend' .

47

werd ele
yergken met LiPatti en op deze fde
a we ge ziJn sPel en zijn uiterliJ'k op ziJ'n viJ'fantvv~'ntiste
vn
go
leefhJ d als Li Patti be zweek aan een andere gruweliJ'ke ziekte die in het laststo geval alles had m et
to maken met zijn afkeer van een keurig, burgerliJ'k bestaan vol klassieke, ondromeriga zekerheden
en zijn liefde voor een libertair bestoan dat in zekere zin dezelfda bron had als zijn dromeriga, lees
`dichterliJ'ke' sPel.
Niet J'ong gestorven en nog steeds in leven en actief op de podia is de derde pianist die dit
Predikaat over zich afrieP : de Portugese Maria Yoao Pires . Haar J'onge uiterliJ'k, haar frele gestalte
haar afkeer in haar sPel van de robuuste, assiek georienteerde aanPak die zo kenmerkend is voor
andere ondromeriga meesters in het klassieke repertoire als Alfred Brendel en Maurizio Pollini is
zowel gecultiveerd door haar als uitgebuit door anderen . Ze is meer dichterliJ'k dan dichteres . Haar
dubbel-cd met korte Pianowerken van Schubert met de titel 'Voyage magnifique' alsof niet elke
goede comPositie in zekere zin een refs is naar nieuwe oorden van inzichten en emoties bevat een
tekstboe 'e met daarin enkele gedichten van de pianist waarin het gevoel van zoeken en onzekerheid
oneindig belangriJ'ker is dan dat van vinden en overtuiging. Ter vergeliJ'king : toen Picasso gevraagd
werd wat hiJ' zocht in kunst, was zijn antwoord : `1k zoek niet ik vind'.4
Klassiek en niet-klassiek
Essentieel voor alle als `dichterliJ'k' to boek staande muziek in de Tieckiaanse zin van het woord
is comPositorisch gesProken
ort door de bocht gesteld een combinatie van togenstriJ'dige
eigenschaPPen. EnerziJ'ds heeft dichterliJ'ke muziek een ogenschiJ'nliJ'k zeer onklassieke omgang met
frasering en structuur, een uiterst onvoorsPelbare behandeling van de architectuur, een onzekerheid
omtrent de cesuren in de muziek een grote nadruk op een diffuse klankkleur, een klankschoonheid
die nei naar het onbestemde en een harmonisch verlooP dat wel een centrum heeft maar zich niet
eenvoudig last benoemen . AnderziJ'ds is het onklassieke van deze muziek en haar vertolkers slechts
schiJ'n . ChoPin is een comPonist met twee zielen in zijn borst : een klassiek gevoel voor frasering en
contraPunt en een romantische omgang met klank en melodiebouw. ZiJ'n stiJ'1 is echter nog geen
garantie voor het gebruik van de term dichterliJ'k, omdat ChoPin zijn stiJ'l ook in minder dichterliJ'ke
richtingen kon kneden . De term dichterliJ'k valt niet biJ' de ballades ook al vertellen alle biografieen
dat ChoPin zich biJ' het comPoneren ervan liet insPireren door de ballades van zijn landgenoot de
dichter Mickiewicz en wel biJ' de nocturnes die net als de ballades een vocale en Programmatische
oorsProng hebben . 0P de achterkant van de dubbel-cd met biJ'na alle nocturnes van ChoPin door
Maurizio Pollini heten deze stukken 'intensely Poetic' . De uitgerekte melodieliJ'nen de over he t
algemeen geringa en lang vooraf aangekondigde harmonische veranderingen, de staPsgewiJ'z e
melodieen en de sProngsgewiJ'ze begeleidingsfiguren rond een eerder omcirkeld dan akkoordisch
4 . Het citaat leidt inmiddels een eigen leven, wordt op een website met citaten van Picasso bestemPeld als
aP ocrief en is inmiddels ook bekend buiten de kunst. Een Bel~'sche begrafenisondernemer haalde de tekst aan
in een reclamefolder en de oudste bekende vermelding trof ik aan in een boek over Picasso uit 1953 en ook daar
zonder bronvermelding . Toen Picasso's biograaf John ¥ichardson hem ernaar vroeg, vertelde Picasso dat hi'J
zich niet meer kon herinneren of hiJ' gezegd had `1k zoek niet ik vind' dan wel `1k vind niet ik zoek' en voegde
hiJ' eraan toe `Niet dat het veel verschil uitmaakt .' ¥ichardson J . A lie o Picasso - 2.1909-s917: The painter o
modern lie . London 1996 : i95 .
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Poaeme vo0r cello en
orkest van Bosmans, passages uit de Poeme de l'amour et de mer van Chausson en delen uit Poeme
de l'extase van SkrJ'abin . Dat veel van deze werken ontstonden rond 1900, kan niet verbazen . Het
n de siecle was een Periode waarin de PrinciPes van de klassieke stiJ'1 dermate werden oPgerekt en
uitgedaagd met `vervagende middelen' dat comPonisten zich hiermee de vraag stelden in hoeverre zi'J
met deze klassieke PrinciPes eerder wilden . DebussY was uiterst vriJ' in ziJ'n behandeling van ritme en
metrum, oftewel binnen een frase, maar bezat een klassiek instinct voor cesuren in een comPositie ,
hoezeer hiJ' die ook verhulde .
Nog duideliJ'ker is die klassieke inborst biJ ' dichterliJ'ke musici afgaande op hun spel niet o p
hun uitlatingen . Lipatti en Egorov hadden als muzikale basis de composities van Bach, Mozart en
Schumann. Bach vooral om het gevoel voor contraPunt, Mozart om de beheersing van de vorm en
de melodische liJ'n en Schumann om de grilligheid in ziJ'n architectuur die ironisch genoeg beter
uitkomt naarmate men exacter is in het ritme . Egorov gof daarnaast de meeste ruimte aan weemoed
en klankkleur, het eerste vooral in ziJ'n uitvoering van Schubert, het tweede met name in DebussY .
Het `dichterliJ'ke' in muziek is kortom bePaald niet vormloos, al mag de vorm niet op een
PresenteerblaadJ'e worden aangereikt . Onbewuste ervaring, suggestie en onbewiJ'sbare aanwezigheid
ziJ'n cruciaal . Sfeer komt voor richting, mogeliJ'kheid voor zekerheid en ruimvoelendheid voor
exclusiviteit en exPliciet beoogde axPressie voor de middelen waarmee die axPressie vorm moet
kriJg' en. DichterliJ'kheid in muziek is een gecultiveerde vaagheid en oversubtiliteit, gebracht in
een taal die eerder literair aandoet dan dat is en die boodschaPPen eerder voorzichtig omcirkelt
dan benoemt . Dichterlik
J in de muziek is kortom een trivialisering van het dichterliJ'ke in de
Poeziebeschouwing . Het duidt niet op een duideliJ'ke boodschaP met middelen die in eerste instantie
formeel en ontoeg ankeliJ'k liken
en biJ' tweede lezing hun geheimen grotendeels PriJ'sgeven, maar o P
J
een vage boodschaP die gehuld is in een taal die klassieke formele PrinciPes weliswaar behoorliJ'k
doet verwateren, maar in wezen intact last . Bewuste sfeer komt voor een aanwending van middelen
waarvan het effect in het midden wordt gelaten .
Hoe essentieel de combinatie van een klassieke basis en een onklassieke Presentatie is voor het
muzikale bagriP dichterliJ'k, bliJ'kt zodra een van beide in een stiJ'1 ontbreekt . Dat dichterliJ'kheid niet
in verband wordt gebracht met de neoclassicistische muziek van het interbellum li voor de hand :
nuchterheid en duideliJ'kheid ziJ'n hier het devies en dromerigheid is uit den bone . Jean Cocteau, een
van de cultuurPausen van het neoclassicisme ten tide
J van het interbellum, verklaarde zelfs : `een
dromer is altiJ'd een slechte dichter' . Cocteau 52 Die zin was een bewuste reactie op de esthetiek van
romantiek, imPressionisme en sYmbolisme .
De afwezigheid is ook begriJ'PeliJ'k biJ' de naoorlogse Fr apse comPonisten die 'n
i hun fascinatie
voor de klank voortborduren op de muziek van DebussY, zoa1 s Messiaen, Dutilleux, Barraque' en
Boulez . Ook al hadden comPonisten ais Boulez en Dutilleux de droom hoog m het vaandel, hun
droom is de surrealistische droom die de regels van de klassiek e stiJ1 als to beParkend oPziJ zet en
die de vriJ'heid van het artistieke anar chisme koestert . Boulez ageerde in 1962 fel tog en de beri
g PPen
`dichterliJ'ke muziek' en `dichter van geluiden , tog e n alle ziJn s mziens goedkoPe chches die eze

beriPen
g P o ProePen en voor een wiJ'ze van comPoneren die bovenal zeer doordacht is . Boulez 9293 ZiJ'n middelen verklaren waarom `de volksmond' ziJ'n muziek nooit dromerig zal noemen : ziJ'n de
neoclassicisten klassiek in hun oPbouw maar to nuchter in hun aXPressie, de naoorlogse Fransen ziJ'n
uiterst bedwelmend in hun zucht naar effect maar ogenschiJ'nliJ'k to grillig in hun oPbouw .
Daarmee onderscheiden deze France comPonisten die kort na 1945 furore maakten zich wezenliJ'k
van neoromantische comPonisten als ¥autavaara en Silvestrov die na 1980 naam verwierven . Vaak
wordt gezegd dat deze comPonisten enorme waarde hechten aan de kleur in de muziek oftewel aan
een grote varieteit in de orkestklank . Dit is weliswaar J'uist, maar uitgerekend dit aspect bindt hen
aan die comPonisten tegen wie ze vaak worden ofgezet, met name Boulez en ziJ'n geestverwanten .
Wat de twee groePen onderscheidt, is hun gevoel voor vorm . Messiaen en zeker Boulez ziJ'n veel
grilliger in hun structures, op grote en kleine schaal . De cesuren en de Perioden van oPbouw en
afbouw van spanning komen onverwachter . Sterker nog : oPbouw is biJ' deze comPonisten vaak een
ongeschikte uitdrukking, omdat de overgangen tussen de aPisoden veelal abrupt en drastisch ziJ'n .
De geleideliJ'ke en vaak voorsPelbare overgangen biJ' ¥autavaara en Silvestrov makes de structures
vloeiender en togeliJ'k griJ'Pbaarder. Kleur sPeelt in hun muziek weliswaar een grote rol maar dient in
Principe om de klassieke frasering to versterken . De toesPelfing op het klassieke wordt nog versterkt
door de voorliefde voor brede om niet to zeggen traga tempi die de luisteraar alle gelegenheid geven
zich in to stellen op zowel een mooie toon als een langzame overgang, beide ingebed in een sterk besef
to weten waar men zich bevindt in de oPbouw van het werk .
SPreekt de musicoloog Dahlhaus vooral over de esthetische driJ'fveren van dichterliJ'ke muziek
de muzikale middelen ziJ'n niet minder belangriJ'k . Het bovenhuids dromerig weggliJ'den van
klassieke PrinciPes is hiervoor even cruciaal als het onderhuids fundamenteel vasthouden eraan .
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Sing it again Christina
Paulo de Medeiros

Christina Branco die Slauerho zin9t? Paulo
de Medeiros hoo9leraar Portu9ese taal en
cultuur aan de Universiteit Utrecht besteedt in
dit essay aandacht aan een ndamentele vraa 9
die Branco's Fado-interPretatie van Slauerho s
verzen oProept: is transmedialisatie een 9eschikt
middel om zJi'n poezie opnieuw to beleven o is het
enkel een oe enin9 in nostal9ie?
On a first hearing, the notion of Cristina Branco
singing poems of Slauerhoff in new Fado versions
seems strange . The songs are beautiful the
music is pleasing, the poems are decent romantic
ballads that manage to keep their attractiveness
in translation and seem especially fit for a musical
transposition. The idea of having Dutch romantic poetry newly interpreted by a Portuguese singer
is certainly intriguing . Not only because of the transnational component, but because even though
Portugal and the Low Countries have so many historical links given their past as sea-faring nations in
terms of cultural relations the examples of direct interaction are sparse . Not only is Cristina Branco's
rendition of Slauerhoff 0 Descobridor, 2002 a popular success at the same time it can be said to
raise a number of important questions that have to do as much with the Fado and its reception as
with issues of transmediali claiming as it does, to bridge audiences and to reinvent traditional
forms .
Like for so many of my generation, for me the concept of tradition is irremediably enmeshed
with bitter memories of repression and manipulation . Growing up in Portugal in the sixties and
early seventies was not so much growing up in a decadent and moldy throwback to a by-gone age
but foremost feeling encaged in a society that seemed to have given up on the idea of the future
desperately holding on to an image of itself that had never been true . In a sense, Portugal back then
could have been described as a quaint large scale open museum for the delight of other Europeans
whose own countries had been irreversibly transformed by industrialization and the aftermath of
two world wars . Even before the advent of mass tourism and global low cost operators, Portugal
already offered itself as a spectacle of a feudal Past where the working classes still knew their place
and sunshine made everything appear m Technicolor . In a sense only, of course, because that
of Portugal necessarily hid the other side, the complete dePohticization and dumbmg of the nation
the political terror, the catastrophe of the colonial wars . Antonio
'
Lobo Antunes, one of the greatest

contemporary writers and certainly the most lucid of critics, puts it admirably in one of his earliest
novels South o Nowhere (1979), in which he adequately describes Portugal as a country
count of ghosts,
appropriately ruled bY a chief spook : `The specter of Sa1azsr, our glorious 1eader, hovered over the
whito washbasins, protecting us from the gloomy and suspect idea of socialism' . 9 And it was not
just socialism we were protected from as the dictatorship, first headed bY Salazar and after his death
in 1968, by Caetano, also shielded its sheep from many other modern dangers such as Coca Cola . In
a bitter irony of history, Portugal lived most of the twentieth-century Pretending to others and to
itself that only that which was in the past was genuine . Once in the forefront of European discovery,
and even in the first decade of the century, capable of having great artists and minds fully in tune
with Modernism, such as Fernando Pessoa Portugal mummified its traditions and sold them off as
so many tourist trinkets.
The regime desperately needed to present an image of Portugal as a land of great historical feats
and contemporary quaintness, both a result of a Portuguese `soul' that expressed itself best in the
melancholy and resigned popular Fado. Commenting on folklore performances in general, Kimberly
DaCosta Houlton aptly notes that `Salazar harnessed popular culture, particularly revivalist folklore
to policies of social control and national image management . Salazar essentially drained Portugal's
`archive' of cultural forms by either driving out modernist innovators, or co-opting traditional
forms in the service of fascist ideology . Following 1974manY of the cultural forms controlled b Y
Salazar were seen as tainted goods, inextricably linked to fascism and policies of cultural repression' .
(Performing Folklore, 2005, io It is no wonder that the youth of then, and certainly not just after
the revolution of 1974massivelY rejected any form of Portuguese popular culture and sought their
allegiance elsewhere especially in the PoP> counter and psychedelic culture scenes . Iggy Pop, Major
Tom Janis JoPlin, Tangerine Dream and Kraftwerk all offered various avenues for escape and
identification that seemed more real than the drab controlled reality served up by the regime . It was
not even so much that, as Marx puts it in his 18 Brumatre, `the tradition of all dead generations
weighs like a nightmare on the brains of the living', as that `national' attributes and symbols in
general, and certainly the Fado, had come to be regarded as tainted kitsch .
Students first made me reconsider the Fado as they were interested enough to write about it and
consequently I had to learn about its different styles and especially about its history, its possible
roots in African slave songs in Brazil and its implementation as the musical expression of Lisbon's
proletariat in the nineteenth century, before being co-opted by the dictatorship . In the process, the
received, generational, prejudice was checked against the richness of the Fado as musical expression .
The fact that several young performers, Madredeus for instance were intent on reviving and
transforming the Fado, making it not only accessible but appealing to new generations and different
sensibilities made it necessary to reevaluate these new performances in a way that allowed for the
possibility that what was at stake now might be radically different from the uses the Fado had been
put to in the past . Above all one should not look at new Fado revivals even instances as unique as
that of Cristina Branco singing Slauerhoff, as if they were unique isolated cases . ¥ather, it makes
more sense to place them alongside other cases in which contemporary Performers retrieve older
material, establishing both a link to the past and reinventing it in the process . The process itselfis not
new of course and one could say that artistic creation in a sense always involves such a reprocessing
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of traditional forms . Yet, perhaps in the wake of postmodern recuPerations of romantic forms what
one should look for are the varying degrees of irony and complicity that such reinventions can bring
about, that is to what extent the revivals manage to significantly recast the materials they rediscover,
or whether they limit themselves to a nostalgic expropriation .
In the case of say, Snoop Dogg's 2004 remix of the famous The Doors title `¥iders on the Storm'
971 for Electronic Art's video game Need or Speed 2 on e is tempted to say that expropriation
does not even involve any irony at all and the remix is a gratuitous grafting on the cult image of Jim
Morrison as there is no significant remedialization of the original . But even then of course, there
is much more involved not only because the dark side of Morrison's song, the fact that it is about
a killer, does get transposed into the gangsta rap's mode but also because the medium chosen is
not even the traditional cd or music video but a computer game . Likewise Cristina Branco does
not simply translate the verses of Slauerhoff from Dutch into Portuguese but b adapting them and
setting them to new Fado music, a comparable, even more complex process of transmedialization
is at work. Perhaps even more to the point might be a comparison between what Cristina Branco
does and the productions of a group like Nouvelle Vague, with their adaptations of famous hits from
the eighties, mostly out of the punk and post-punk scene with a dose of bossa nova eclecticism to
produce immensely appealing, romantic numbers that not only pay homage to the original tracks
but actually re-discover them for a new generation. In Nouvelle Vague's remake of `Dance With Me'
the 1983 hit of The Lords o the New Church, there is plenty of irony, especially in their use of the
famous dancing scene from Godard's BandeAPart i964 . Allied to the irony there is also a rich and
complex intertextual play, that offsets any nostalgic undertone . But at the same time there is also a
troubling domestication of the violence of the original . The same effect can be seen in other numbers
with special significance perhaps to their remake of the Clash's 1979 `The Guns of Brixton' that even
if it does not completely annul the political force of the original, runs the risk of substituting it for an
easy romantic nostalgia . And that is perhaps one of the fundamental questions that Cristina Branco's
rediscovery of Slauerhoff poses : to what extent is such a transmedialization an effective means for
recuperating the value of Slauerhof s poetry, or simply an exercise in nostalgia?
One difficulty such a question poses is the fact that Slauerhoffs poetry,
~'> in a sense already
Y was
highly nostalgic even if what his verses pine
for is not so much the longing for any real homeland but
for an imagined, exotic one both the Portugal he encountered and the one he dreamt of . Long before
iis use in psychology nostalgia had already been associated with music - the often-cited reference to
¥ousseau's entry on the Swiss `¥ant-des-vaches' 'm his Dictlonnatre de MustQue 1768 - and with a
sort of overpowering longing to return to a lost homeland . Of course, Cristina Branco m a sense is not
nostalgic at a11 about Slauerhoff s invention 0f Portugal but can one say the same about her audiences,
either in Portugal or the Netherlands ?. While there is no doubt that the transmediahzation
'
effected
succeeds on a number of aesthetic levels, the risk is not only that it allows for an easy forgetting of tho
dark elements of the Fado's past, but that it continues them m a much more subtle manner, a11otin g
new audiences to slip, unnoticed as it were, into a n easy, because so enjoyable, exoticization of both
past and present Portugal .

53

Uit de kast!

Fabian ¥ . W. Stolk

In de rubriek `Uit de kast!' biedt VooYs 9erenommeerde Personen uit de wereld der letteren de
9ele9enheid om hun Passie voor een werk uit hun ei9en boekenkast over to bren9en . In dit
themanummer over muziek en literatuur zal Fabian Stolk docent Modern Nederlandse
Letterkunde aan de Universiteit Utrecht echter niet tern99r1i'Pen op zJ
i'n boekenkast, maar op ziJ'n
muziekcollectie . HJi' vertelt over de muziek van artiesten als Nick Cave en Tom Waits en le9t nit hoe
i'kt op die voor literatuur .
zJi'n lie de voor muziek lJ
Brave beste kinderen .
Lieve lieve vrouw.
Utrecht 2009
Om to beginnen een variant op het slot van een kleine roman uit de vorige eeuw, toen het ook al crisis
was . Maar biJ' miJ' thuis denk ik soms hebben ze weinig kaas gageten van wat ik maar `hedendaagse
rock' noem biJ' gebrek aan snoeiharde demarcaties . Trouwens ook niet van jazz . Al moet erbiJ' gezegd
dat miJ'n dochter nu een naam kept van een betrekkeliJ'k modern J'azzist . Ik heb haar in 2006
nameliJ'k verboden het maar lukraak to zeggen als ze bePaalde muziek niet wil horen : ze moet die
adequaat kunnen benoemen . Sinds dien ze ze niet meer : `Geen herrie A pap!' maar : `Liever niet
die cd van ¥ay Anderson' . Ze weet bovendien dat ik erg gehecht ben geraakt aan die muziek, en
wel doordat een mini-cd met muziek van Anderson als biJ'laga is gevoegd biJ ' bet Prachtige boekJ'e
Trombonelie de van wiJ'len de grote en groothartiga schriJ'ver en trombonist Adriaan Jaeggi (19632008) . Nogal oPvallende muziek inderdaad > om bet zach 'es uit to drukken . lk moest er zelf ook
aan wennen, maar nu is ze vertrouwd en ik kan niet meer zonder . Dat laatste ook door de droeve
omstandigheden, zal ik maar zeggen . Doordat miJ'n dochter zo goed is oPgevoed kan ik thuis alleen
nog naar Anderson luisteren met een oor- of koPtelefoon, als een aangeliJ'nd beest been en weer
toPend door de woonkamer . De MP3-sPeler is miJ'n andere redding .
Ook toegankeliJ'ker muziek dan die van Anderson - vind ik - weten miJ'n gezinsleden niet o P
waarde to schatten . VriJ'wel alles wat me werd aangeraden door Jos van G . - eermalig collega van de
afdeling HBZ - vond geen toegang tot hun trommelvliezen . Jos en ik wisselden een tiJ'dJ'e muzi ektPs
i
uit' heel verriJ'kend . Maar ik mag thuis alleen met die doPPen op miJ'n oren luisteren naar de Kaiser
Chiefs, Kings of Leon The Strokes Zita Swoon . En ook met de tips van m'n Paranimf, vrien d en
overbuurman, looPt bet gezin niet weg>• last ik daarvan naast The White Stripes, alleen Nick Cave
noemen, al dan niet met The Bad Seeds : alles heb ik daarvan inmiddels aangeschaft en bet een nog
mooier dan bet ander beoordee1d . Helemaal griJ's gedraaid, zouden we in de tiJ'd des grammof oon s
zeggen. 0ok wat ik soms van radio en Internet oPPik en dan biJ' Plato aanschaf, sluiten de gezins1 eden
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in oren noch hart : `die t . . .herrie' van de Arctic Monkeys en dito van ¥azorlight . Het eigenhandig
verzameld werk van Tom Waits . . . muziekParelt1'es voor mijn brave en lieve zwiJ'n 'es en zwiJ'ninne es .
ze met een
Zelfs `dat g ekerm' hoe durven ze! 't ziJ'n zeker niet mijn woorden van ¥oosbeef wizen
J
1is' hte neerbuigendheid af. Marike Jager, dat lukt dan nog wel . Is ook erg mooi maar heel anders . He t
allermooist het allerbest is werkeliJ'k de galzwarte muziek van Cave en Waits . Niet alles van die twee
aPPrecieer ik, maar 85% met gemak . Juist in die combinatie met 15% herrie en bagger zit de kracht .
Leg dat maar eens uit . Wat misschien nog het diePste sniJ'dt, op het vlak van familiale muzikale
misverstanden is dat ik van al het goede werk van Waits niets heb kunnen uitzaaien dan een regeltJ'e :
`The piano has been drinking, not me' Small Change, 1976) . Dat is alles . Daar word ik op mijn beurt
weer melancholisch van .
Maar de goede kant van de zaak is dat niemand er een Probleem van maakt dat ik of en toe een
avondJ'e en een nach 'e `absent' ben, omdat ik zo nodig weer een heleboel van die nummers moet
horen koPtelefoonsgewiJ's . Dan zap ik door m'n schiJ'ven our steeds nieuwe combinaties to horen : het
ene nummer zet me steeds weer op het spoor van een ander . Pla ylists ziJ'n niets voor miJ', to statisch :
de ene dag moet de gal wat zwarter dan de andere . Niet dat ik een rotbui heb als ik naar die muziek
luister. In togendeel . VeeleerJ'uist een prima
rima mood'
mood; dan gaat die muzikale weemoed - en erger - erin
als zoete koek. Beter nog : 't is balsem voor oude, verdrongen, of zelfs toekomstiga, zonder deernis
in de ziel geslagen wonden. Je luistert toch niet naar een tekst als `Got to get behind the mule in
the morning and plow' als J'e 9een zin hebt our naar J'e werk to g aan?!Mule Variations , 1999 MiJ'n
stemming en de zielekleur van de kunst die ik geniet, staan in een heel scheve verhouding tot elkaar
De muziek van Cave en Waits is als J'e het mijn oren vraa , biJ'zonder goed. Dat komt doordat
ze niet effen > niet vlak weinig voorsPelbaar is en doordat er ook veel stukken tussen zitten die ik
absoluut niet mooi vind of pas na een aanzienliJ'k herhaalde beluistering begin to waarderen . En dan
bedoel ik inderdaad meer de muziek dan de teksten' van teksten yang ik hooguit flarden op . Zelden
Probeer ik die kleine Postzegellette 'es in de sours biJ'geleverde tekstboekJ'es van cd's to lezen' het
gevaar van `mondegreens' neem ik op de kooP toe . Ik heb meestal genoeg aan Parelende fragmenten :
`She always had that little drop ofPoison' en - uit dezelfde song trouwens - `a rat always knows when
he's in with weasels' (Orphans, 2006 . Daar word ik vroliJ'k van, dat snort monter geformuleerde
misantroPie, die het natuurlikJ niet kan stellen zonder sullig g ehamerde beeleiding
opo de piano, en
g
dat gezeur van de zingende zaag . En die gekke stem, die in heel veel nummers moedwillig mechanisch
vervormd is . Dat laatste is met Cave minder het geval maar die bestaat het wa1 our een frasi nummer
als `Breathless' biJ'na over de rand van het accePtabele toJ'agen door er een ofgriJsehJk vals aangeb1azen
intro' 'e op een blokfluit voor to zetten . Maar anderziJ'ds : zo nde rdat was het misschien niet meer dan
een suf deuntJ'e Abbatoir Blues The Lyre o Orpheus, 2004 .
lets vergeliJ'kbaars geldt misschien voor literatuur . ¥omans en gedichten die me biJ bhJven
behandelen doorgaans niet de hoo ePunten van het manseliJ'k bestaan . En hoewel ik voor sommi ge
teksten mijn
~ best doe ze to memoriseren onthoud ikvan de meesto a11een de strekkm g van de inhoud
en een imPressie van de stiJ'1 . En net als biJ' muziek, be vat het oeuvre van een schriJ"v r of do
i ht er vaak
naast de Parels waar het our gaat, oo k 1eliJ'kerds en missers, of werk dat ik aanv ankeliJ k n iet mooi
vond maar na herlezing wel en die aan de rest relief geven . De auonden en Pohtt
' 'cu s zonder arti'
p ~
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ze kon waarderen maar deze verplichte nummers hebben me niet enthousiast gemaakt voor de
rest van die oeuvres .
Minstens zo weerbarstig als Tom Waits in de muziek is Piet GerbrandY in de Poezie . ZiJ'n
dichtwerk heeft een sterke neiging tot sonoriteit en betekenisriJ'kdom of betekenisconcentratie > en
tot ontoegankeliJ'kheid, onder andere door de schiJ'nbaar moedwillig en nors ofgebeten dictie . De
verhouding 15-85% haalt de Poezie van GerbrandY biJ ' lange na niet in miJ'n ervaring . HiJ' maakt het
ziJ'n lezer niet graag gemakkeliJ'k, geloof ik . Maar hiJ' Probeert het ontoegankeliJ'ke toch to doseren .
Zo hebben de gedichten in de bundel Drievuldi9 eilloos vats (2005) niet gewoonweg titels die J'e
de weg zouden kunnen wizen
J in de vervolgens to lezen tekst . Je valt steeds PlomPverloren in de
eerste regel . Maar de gedichten hebben daarentegen wel bodems, zoals GerbrandY ze noemt. Dat
ziJ'n citaten onder het gedicht, onderaan de bladziJ'de . Ze ziJ'n gaPut uit zeer diverse bronnen van
heel oud en klassiek tot uiterst modern en onliterair . Zo'n losse regel kan een fragment in het Latin
ziJ'n> Oud- Grieks Engels Nederlands Middelnederlands Italiaans of Duits . Deze bodems vormen >
overigens ongeveer net als de muzikale interteksten van Waits en Cave, een verwarrend PofYcultureel
allegas 'e : al de talen dood en levend staan door elkaar, de citaten komen uit allerlei Perioden en
stiJ'lreginters, 'jukebox mama gimme rhythm for the blues' van Sonny Landreth staat naast `du en
moghen niet siJ'n ghebroken' van de dichter van het ¥oelantslied. De auteurs ziJ'n me vaak volkomen
onbekend : JonnY Dowd, Sony Landreth, The Ni Gritty Dirt Band . Daar heb ik dan weer geen kaas
van gageten .
Het is me nog steeds niet duideliJ'k of ik als lezer de oorsPronkeliJ'ke context van al GerbrandY's
verwiJ'zingen moet achterhalen om me een sleutel to verschaffen waarmee deze gedichten kunnen
worden ontsloten. Ze ziJ'n stug, maar niet volkomen hermetisch . Wie meer dan een gedicht leest
kriJ' echt wel een draadJ'e in dit tekstlabYrint to Pakken . Zo vond ik er een ddcht ik op de bodem
van Pagina 60 : `having for his ordinary companions fear and sadness' . Het is een citaat van ¥obert
Burton zoals GerbrandY er achterin de bundel biJ' aantekent en voeg ik eraan toe want Gerbrand Y
last dat biJ' iedere bodemverklaring achterwega , het is afkomstig uit diens Anatomy o Melancholy
en wel : The First Partition Memb. III. Subsect . I. - Definition o Melancholy > Name, Difference)
.
BiJ ' eerste lezing dacht ik die woorden evenwel to herkennen als een citaat uit hoofdstuk XIII van
Thomas Hobbes' Leviatan (Chapter XIII : 0 the Natural Condition o Mankind as Concerning their
Felicity and Misery, een ander boek dat ik ooit voor een tentamen emblematiek of boekwetenscha P
leerde kennen. Hobbes' woorden waar ik ten onrechte aan dacht, gebruikt Tom Waits in `Come on
up to the House' Mule Variations om, in een krachtiga, retorische drieslag, het menselik
J bestaan
op Pronte wiJ'ze to karakteriseren : 'Nasty, brutish and short' .
MiJ'n intertekstuele mislezing was misschien niet zonder grond . 'Nasty' betekent 'vats', en n1uit
dun aan biJ' de titel van GerbrandY's bundel . `Brutish' is zonder meer een goede aanduiding van
GerbrandY's stiJ'1, het krachtige
e volgens de indeling van Demetrios . En aan de kortheid van
het menseliJ'k leven liJ'kt de dichter zich in deze b undel to willen onttrekken, terwiJ'1 hiJ ' we' e' t dat het
onmogeliJ'k is : 'op meer dan resPiJ't kan niemand aansPrack maken' luidt de bodem van het op een
na 1aatste gedicht. Zo roePt de ene tekst de andere op . `Muziek lokt van een ziel muziek wear los
Die treedt i n wondere gedaanten uit De zielePoort zoekend dat lokgeluid .'

De componist en zijn dichters

Op zoek naar een balans tussen muziek en literatuur
Jacques Hendriks

Pianist Jacques Hendriks onderzoekt
in dit artikel hoe muziek en literatuur
samen tot een `on9ekend wonder'
kunnen komen . Aan de hand van
verschillende
uitspraken
van
bekende schriJ'vers en loso en wordt
aan9etoond dat beide kunstvormen
op zichzel al een 9rote kracht
hebben maar dat er voorbeelden uit
de muziek9eschiedenis zJijn waaruit
duidelJi'k bliJ'kt dat tekst en muziek
elkaar aanvullen . Een voorbeeld
hiervan is het volkslied . Daarnaast
wordt er aandacht besteed aan het
romantische lied en het 9ebruik van
9edichtendoorcomPonisten .Hendriks
achter9rond als pianist werPt een
'sse blik op de raakvlakken tussen
muziek en literatuur.
Al eeuwen lang ziJjn wiJ j gewend de kunst in verschillende disciplines to verdelen . We sPreken
over literatuur, beeldende kunst en muziek en h un ageleide
f
vormen : toneel, film opera en daps .
Sommiga kunstvormen hebben een onderlinga relati a, andera staan min of meer op zichzelf . Maar
deze scheiding der kunstdisciPlines is niet van all e tiJden . In het oude Grlekenland gehoorzaamden
literatuur, muziek en bouwkunst aan dezelfd e metrische mdehngen, van trocheus tot dac lus m
de schoonheid van de ultieme driedeligheid . Zo was Erato de mute van de hYmne de muziek en de
1Yriek, het woord en de dank
. We kunnen stellen dat P"zi
"
oee en muziek toenmas1s een onverbrekehJk
eheel
vormden.
g
In `Tussen muziek en literatuur . Een hoofdstuk uit Simon VestdiJ'ks Poetica
"
schriJft Bronzwaer :
De vraag naar de verhouding tussen literatuur en muziek is zo oud als de poezie zelf, die immers
al in haar eerste verschijningsvormen - arbeidslied, rituele incantatie, dithyrambe - beide was .
Is men bereid de lijnen grof to trekken, dan heeft de scheiding tussen poezie en muziek zich
pas in de achttiende eeuw voltrokken. ( . . .) Zoals wij de vraag nu stellen, als een esthetisch of
kunsttheoretisch probleem, is zij dus een typisch product van de Verlichting . Onder invloed
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van Kants esthetica emancipeert de absolute, instrumentals muziek zich tot een autonome
kunstvorm die et in bet biJ'zonder opo uit is hasr onathankeliJ'kheid van de taal en de toliiy e
kunstvormen to manifesteren . De instrumentale muziek wordt bet terrein waaro
~
P de muz'ek
hasr grentsn verle . De traditione1e voca1e vormen worden op de achtergrond gedrongen.
Bronzwaer 1991 : 79
Bronzwaer bedoelt wellicht de zeventiende eeuw, daar waar hiJ ' achttiende schriJ'ft, maar ziJ'n
constatering dat de muziek zonder eniga verbintenis met de literatuur een eigen leven is gaan leiden
is interessant. De grote comPosities van Mozart, HaYdo of Beethoven de sonates > concerten en
sYmfonieen, ziJ'n inderdaad overwegend instrumentaal, gsinsPireerd door de klassieke kunst van
de Grieken en ¥omeinen . Het was echter niet de muziek uit die tiJ'd die de insPiratiebron vormde
daarover was nauweliJ'ks iets bekend maar de literatuur en de bouwkunst . De thema's van de klassieke
comPonisten berusten voornameliJ'k op de oude versvoeten met een voorkeur voor de trocheus
zwaar-licht of lang-kort en de dac lus zwaar-licht-licht of lang-kort-kort , terwiJ'1 de vorm van hun
werken altiJ'd driedelig is, sYmmetrisch als de temPels en overiga klassieke bouwwerken . Wanneer
Beethoven besluit een aantal etudes van de door hem zo bewonderde tiJ'dgenoot Johann Baptist
Cramer van commentaar to voorzien schriJ'ft hiJ' er geen vingerzettingen of technische oefeningen
biJ', maar constateert hiJ' eenvoudig dat de versvoet van deze etude een trocheus is en tekent hiJ' de
welbekende liggends streePJ 'es en boogl 'es boven de biJ'behorende noten in de bladmuziek.
Maar wat is de diePere betekenis van de muziek? Zeker, men kan erbiJ' bewegen en ero P
dansen maar betekent bet feit dat er Puur instrumentals muziek bestaat ook dat muziek volledi g
abstract is een snort geniale ordening van klanken? Heeft muziek geen buitenmuzikale betekenis?
Al zo velen hebben geProbeerd een definitie van bet begriP `muziek' to geven, waarbiJ' weliswaar
evidente karaktereigenschaPPen worden aangehaald, van `verbreking van de stilts' tot aan de
religieuze gevoelens en de verwiJ'zing naar God, maar de definities bliJ'ken toch steeds subJ'ectief of
ontoereikend.
In ziJ'n Philosophische Untersuchun9en stelt Ludwig Wittgenstein dat muziek verwiJ'st naar iets
buiten zichzelf.
For how can it be explained what 'expressive playing' is? Certainly not by anything that
accompanies the playing . - What is needed for the explanation? One might say : a culture. - If
someone is brought up in a particular culture - and then reacts to music in such-and-such a
way, you can teach him the use of the phrase 'expressive playing' .
Via een lang en helder onderbouwd betoog komt hiJ' tot de conclusie dat `muziek' verwiJ'st naar iets
buiten zichzelf, en wel naar `taal' . Muziek ook de instrumentals muziek bedient zich van voor- en
nazinnen van korte motieven als woorden met lichte en zware delen . Zoals biJ' een tekst horen w e
vraag en antwoord, zoals biJ' een lange zin ervaren we in de muziek lange oPmaten, eindigend op een
rustPunt, terwiJ'1 kort ofgebeten klanken herinneren aan heftiga uitroePen .
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EigenliJ'k is de hierboven genoemde scheiding tussen muziek en literatuur slechts schiJ'n en is `muziek'
a1tiJ'd `taal' gebleven, gehoorzamend aan de cadans van hat gesProken woord . Vanuit deze gedac to is
bet ook toginch dat muziek zo gemakkeliJ'k van teksten kan worden voorzien . In hat muziekonderwiJ's
is bet toevoegen van een tekst een beProefd middel our de J'uiste cadans met de adequate accenten to
verkriJg' en . We kunnen concluderen dat taal en muziek in diePere zin verwant ziJ'n .
Het volkslied
Nergens is de sYnthese tussen tekst en muziek zo hecht als in hat volkslied . OorsPronkeliJ'k dienend
tar ondersteuning van de dageliJ'kse bezigheden, zoals de J'acht, de striJ'd, een sacrale viering of
huishoudeliJ'ke bezigheden is hat volkslied de oudste bron van onze muziekcultuur, vaak vergeten
maar sours ook bewaard gebleven tot op de huidige dag. Nederlanders ziJ'n niet zo verbonden met hun
erfgoed als de hun omringende landen waar volksliedJ'es nog steeds gezongen worden . Zo reisden de
Hongaar Bela Bartok en de Engelsman ¥alph Vaughan Williams hat hale land of our de oude liedJ'es
uit de mond van de eenvoudige landarbeiders en oude dorPelfingen op to tekenen . Vervolgens ward
hat materiaal gebruikt voor hun comPosities, sours in een eenvoudiga zetting zonder begeleidin g,
dan wear als materiaal voor grootse koor- of orkestwerken .
Het kan ook anders . De Duitse romanticus Johannes Brahms bediende zich biJ' ziJ'n bewerkin g
van een viJ'fti al Deutsche Volkslieder van obscure bronnen, waarvan hiJ ' wist dat de herkomst niet
altiJ'd historisch J'uist was, maar wel perfect in ziJ'n comPositorisch idioom paste . `Ik ban musicus
geen historicus', zei Brahms en hiJ ' voorzag de veelsoortige Duitse volksliederen van een treffende
Pianobegeleiding, er steeds voor zorgend dat de muzikale zetting volmaakt in evenwicht was met de
tekst . BiJ' hat beluisteren worden wiJ' getroffen door de diversiteit van de teksten, van smartlaP tot
wiegenlied, van middeleeuwse legende tot komisch liefdesgekrakeel . Sommige van deze liederen ziJ'n
in vorige eeuwen door ons geannexeerd als liederen voor de katholieke kerk of als SinterklaasliedJ'es .
De teksten ziJ'n dan uiteraard veranderd in een Nederlandse tekst - vaak van dubieus allooi - en
aangePast aan hat beoogde doel de mis hat Lof voor de Maagd Maria of de Sinterklaasviering .
BiJ ' de volksliederen uit HongariJ'e, TsJ'echie, ¥usland of Scandinavia is er hat taalProbleem . Hoe
boeiend een lied ook op ons overkomt, door de onbekendheid met de taal kunnen wiJ ' de wezenliJ'ke
merites van tekst en muziek niet ten voile beoordelen . Weliswaar is muziek in togenstelling tot
literatuur internationaal maar voor een diePer inzicht in de vocale muziek is er evenzeer een
taalbarriere.
Dat is niet hat geval biJ' de riJ'ke Engelse volksliedtraditie . Onder Engels verstaan we Brits dus lers >
Schots Welsh of Engels . Het verschil met de Duitse volksmuziek is oPvallend . Engelse muziek is van
oorsProng Plechtig als biJ' een hYmne, met een ondertoon van melancholia en sours ook fiJ'nzinnige
humor. Dat ervaren we ook in de volksliederen .
Sours weet men nooit wat er eerder was de tekst of de muziek . Vaak is de schriJ'ver bekend sours
ook de comPonist, die ook wel een en dezelfde Persoon kunnen ziJ'n . BiJ' zeer oud materiaal ziJ'n
tekstschriJ'ver en comPonist veelal onbekend of ten onrechte geciteerd . De liedJ'es ziJ'n van generatie
op generatie overgeleverd en het kan haast niet anders of er ziJ'n hierbiJ" veranderm'gn
e in de
oorsPronkeliJ'ke bron aangebyacht . Ook kan hat gabeuren dat de tekst - op de t ito1 na - verloren is

gegaan. Een saillant detail is dat de Schotse dichter ¥obert Burns in dergelijke gevallen een nieuwe
tekst schreef met een geheel andere strekking, waardoor een volkslied ontstond, waarvan de tekst
totaal niet meer overeenkomt met de oorspronkelijke titel!
Natuurlijk kunnen we de meeste volksliedteksten nauwelijks als literatuur beschouwen, de zinnen
bestaan to vaak uit voorspelbare cliches en het rijm loopt mank, maar sours bloeit er een literair
bloempje to midden van een berg ongeinspireerd maakwerk . Ook zonder de melodie to horen worden
we geraakt door de tekst van een Schots liefdeslied, waarin de dichter de schoonheid van het jonge
meisje beschrijft :
Now Davie did each lad surpass
that dwelt on this burn side
And Mary~'was the boniest lass
Just meet to be a bride
Her cheeks were rosie red and white
Her eyes were bonie blue ;
Her looks were like Aurora bright,
Her lips like dropping dew.
Franz Schubert en het romantische lied
Wanneer we sPreken over de sYnthese van literatuur en muziek is het Duitse lied de ultieme kunstvorm
biJ' uitstek. NatuurliJjk ziJ'n er in voorgande
a
eeuwan groto vocala kunstwerken geschreven - denken
we alleen maar aan Bach en Handel - maar de tekst is biJ' deze werken - met enkele uitzonderingen
- niet van hetzelfde niveau als de muziek . BiJ' de opera's staat het libretto to vaak in dienst van de
muziek en biJ' de talloze religieuze werken ziJ'n wellicht alleen de BiJ'belfragmenten als literatuur to
beschouwen . We mogen niet vergeten dat genoemde kunstvormen, opera en oratorium, in oPdracht
geschreven werden als gebruiksmuziek, als divertissement voor de gagoeden of als ondersteunin g
van de eredienst . Pas biJ' het lied komen muziek en literatuur weer als geliJ'ke comPonenten biJ' elkaar
our - in het gunstiga geval - een onverbrekeliJ'ke eenheid to vormen .
In OostenriJ'k vond dit wonder Plaats, in de Persoon van een eenvoudiga onderwiJ'zer met een
doorsnee muzikale oPleiding, Franz Schubert . Wat maakte deze comPonist zo biJ'zonder? Er waren
immers al liederen waaronder enkele J'uweel 'es van Mozart en Beethoven . Muziekhistorisch
gezien bliJ'ken ze echter slechts een aanzet to ziJ'n geweest tot de schier onui utteliJ'ke stroom van
biJ'na zevenhonderd liederen, die Schubert schreef. Men ze wel dat hiJ' niet literair was nie t echt
geinteresseerd in Poezie, maar hoe valt dat to riJ'men met de verscheidenheid aan grote dichters die
de grondslag vormde van ziJ'n muziek zoals Goethe Schiller Morike Heine en Shakespeare?
Onder ziJ'n beste vrienden waren dichters als Schober en MaYrhofer, die op de zogenaamde
Schubertiades unstzinniga biJ'eenkomsten hun werken voordroegen, terwiJ'1 andere vnenden
vooraanstaande zangers, de liedzettingen van Schubert lieten horen met de comPonis t aan de piano .
Schubert schreef al van J'ongs of aan liederen en begon meteen zonder enig ontzag v oor de hteraire
grootheid Wolfgang von Goethe diens gedichten op muziek to zetten .
In Gretchen am SPinrade horen we boven het monotone geluid van het sPinnevv iel de verwarrin g

van een eenvoudig meisJ'e, dat door Faust is verleid . BiJ' de herinnering aan ziJjn kus `Ach seen ¥uss'
stott het sPinnewiel even our daarna de beweging to hereatten.
stop
kunnen we de genialiteit van een achttienJ'arige J'ongman
e verklaren, die in ziJjn heroem e
ErIkoni9 alle elementen van het literaire drama in enkele minuten muzikas1 verwoordt : de sn e1le
draf van het Paard, de verteller als ooggetuiga, de bezordheid
van de vader, de 1okstem van de
g
feeenkoning en de doodsangst van het kind . Wat een teleurstelling moet het voor Schubert g aweest
ziJjn, toen ziJjn aan Goethe gezonden liederen zonder enig commentaar werden agretourneerd . Lange
tiJ'd heeft men gedacht dat de grote Duitse dichter niet muzikas1 was of wellicht J'a1oers masr de
waarheid is anders. Goethe was van oordeel dat goede gedichten geen verklanking nodig hadden •
hiJ' stoorde zich aan de overheersende PianoPartiJ ' en d e naar ziJ"n menmg volstrekt overbodige
dramatiek . Zelf zag hiJ' ziJjn Erlkoni9 als een soon smart1P,
a die door een eenvoudig dienste e
tiJ'dens haar werkzaamheden gereciteerd wordt . Als er al muziek nodig was dan moest deze de tekst
slechts dienen en niet overheersen . Vanuit zuiver literair standpunt is daar vo1gens miJ ' wemig tegen
in to brengen .
Behalve een enkel gedicht kan men ook een gehele dichtbunde1 op muziek zetten . Beethoven was
de eerste die dat deed met An die erne Geliebte een korte gedichtenreeks van AloY s Jea'tte1es uit
i8i6 waarbiJ' de zes liederen in elkaar overloPen en sours zelfs van hetzelfde muzikaal materiaal
gebruikmaken . Schubert ging nog een staP verder en comPoneerde aan het einde van ziJjn korte leven
twee grote cYcli Die schone Miillerin en Winterreise naar gedichten van Wilhelm Mu"ller . Men heeft
de dichtkunst van Muller lange tiJ'd als het werk van een onnozele riJ'melaar beschouwd masr nie is
is minder waar. De gedichten ziJjn ogenschiJ'nliJ'k eenvoudig, maar bliJ'ken biJ ' nadere bestedering zeer
ongineel en dieP doorleefd . Een voorbeeld . Wanneer de verliefde J'ongeman eindeliJ'k het J'awoord
van ziJjn schone Miillerin heeft gekregen, roePt hiJ' uit :
Bachlein > lazs dein ¥auschen sein >
Waldvogelein, grosz and klein
endet eure Melodein .
Sie ist mein!
Zijn geluk is zo groot, zo overweldigend, dat de wereld om hem heen tot stilstand moet komen . Het
stromen van de beek, het gezang van de vogels, alles moet ophouden om ruimte to geven aan zijn
uitbundige uiting van geluk : `Sie ist mein!'
Dit komt volledig overeen met hetgeen de Engelse dichter W .H . Auden meer dan een eeuw later
doet in zijn Funeral Blues fonder meer bekend geworden door de film Four weddings and a funeral)
Hier is iemand zo overmand door verdriet, dat hij de wereld om hem heen vraagt alle bezigheden to
staken, alle geluid to weren om enkel nog aandacht to kunnen geven aan zijn jammerklacht :
My friend is dead!
Stop all the clocks, cut off the telephone
silence the pianos . . .
My friend is dead!

Wat een vondst van Muller om de doodvermoeide hoofdPersoon in de Winterreise biJ' een herberg
to laten aankloPPen, welk togement een kerkhof bliJ'kt to ziJ'n waar alle kamers bezet ziJ'n en de wr ede
waard hem dwin verder to gaan op weg naar het onvermiJ'deliJ'ke einde .
De invloed van Schubert op de liedkunst is groot niet alleen in het Duitse taalgebied maar ook
in FrankriJ'k, waar men onderscheid maakte tussen het luchtiga chanson en le lied het serieuze
kunstlied naar het voorbeeld van de grote OostenriJ'kse comPonist .
De kracht van Schubert was ziJ'n gave om de frases van een gedicht zo natuurliJ'k mogliJ'k
e in
muziek to vertalen met dezelfde stiJg' ingen en dalingen, dezelfde voortgang en rustPunten als in de
tekst . Ieder lied liJ'kt steeds anders, alles is zo ongineel maar togeliJ'k zo voor de hand ligg eddat
n
men zich verbaasd afvraa : `Waarom ben ik daar zelf niet oPgekomen?'
De comPonist en ziJ'n dichters
In de vocale muziek is vriJ'wel altiJ'd sP rake van de dichtvorm als basis voor de comositio
. Gedichton
P
en muzikale comPosities bestaan uit zinnen
eveer dezelfde
van ong
len ~e • gedichten ziJ'n vaak
beknoPt en daardoor moeiteloos in een lied to verwerken . Bovendien is er biJ' een g edicht dooras
g ns
sPrake van een hoofdthema, een gevoelsuiting, meestal in de titel verwoord . De muziek vol deze
stemming in volmaakte eenheid met de tekst . BiJ' Proza of grote dichtwerken ontstaat het Probleem
van een to grote diversiteit, iets wat in de literatuur een verriJ'king kan ziJ'n maar in de comPositie tot
onoverzichteliJ'ke vormloosheid leidt. De vorm is in de muziek nu J'uist het allerbelangriJ'kste en men
herkent grote comPonisten dan ook aan hun architectuur . Wel is er sours in opera of oratorium een
geslaagde synthese van literatuur en muziek wanneer beide kunstvormen van hetzelfde hoge nive au,
door dichter en musicus tot een eenheid worden samengevoegd .
Zo schreef Handel ziJ'n wonderbaarliJ'k oratorium LAllegro 11 Penseroso ed II Moderato n as r
teksten van John Milton met een feilloos gevoel voor de inhoud van de gedichten . Wasr Milton beide
karakte
es de onstuimige L'allegro en de melancholicus (Ii Penseroso , in twee aParte werken
uitbeeldt voegt Handel de beide eigenschappen samen als twee kanten van een karakter, wasrm ee
hiJ' wil aangeven dat ieder mens zowel heftig als bedachtzaam kan ziJ'n . Een nog g rotere eenheid
vormen de opera's Der ¥osenkavalier Hugo von Hofmannsthal en ¥ichard Strauss an Pelleas et
Melisande Maurice Maeterlinck en Claude DebussY door de nauwe samenwerkin g tussen dlchter
en comPonist.
Voor het lied ziJ'n de grote literaire kunstwerken to lang en een kort fragment eruit vorm t, eenmaa1
uit ziJ'n verband gerukt, meestal geen geheel . De comPonist kon dit Probleem omzeil en door een
kort gedicht uit de betreffende werken to nemen en dit als tekst voor ziJ'n lied to nemen . Vooral
Shakespeare is door de eeuwen heen een favoriete bron voor liedcomPoniston ; zo is Schuberts An
Syluia geschreven naar een niet eens zo fraaie Duitse vertaling van Who is Sluia
uit Two gentlemen
y
o Verona.
Het sPreekt vanzelf dat de En else com onisten in hun vocale com osities veelvuldi g
P
P
ggebruikmaken van hun klassieken. Alleen al van ShakesPeares 0, Mistress mine uit Twelfth night is een
twinti al liedbewerking en bekend;~ de oudste van Thomas MorleY ca . i59o de bekendste en
misschien wel een van de mooiste bewerkingen is afkomstig van ¥oger uilter uit 1942 . Het gedicht

opent zo muzikaal direct dat de componist slechts de cadans van de woorden hoeft to volgen om een
passende melodie to verkrijgen .
0 mistress mine where are you roaming?
0 stay and hear, your true love's coming
That can sing both high and low .
De zware accenten vallen op mine, hear en high, de lichtere nadruk op roaming, coming en low .
De Engelse muziek was Binds de achttiende eeuw in het slop geraakt en zelfs nog ver in de
negentiende eeuw stond Engeland bekend als `The land without music' . Maar zoals bloesem na lange
tiJ'd vruchten voortbren , zo kwam er rond 1900 een stoet van vooraanstaande Engelse comPonisten
van Edward Elgar tot Benjamin Britten, van Hubert Parry tot Peter Warlock .
Het lied was hun favoriete medium en mede door dichters als Hilaire Belloc Alfred TennYson John
Keats > Alfred Housman William Barnes Mary Coleridga en de Ierse dichter William Buttler Yeats
onistonden honderden boeiende vaak ontroerende liederen, die J'ammer genoeg nauweliJ'ks meer
worden gzongen
e
. Het verschil met de Duitse liedcultuur van Brahms en Mahler is groot . Waar de
West EuroPese laatromantiek zwel in liJ'den en zelfdestructie, met een duideliJ'ke voorkeur voor
avondvu11ende comPosities in grote bezettingen, straalt de Engelse kunst een onbedwingbare kracht
uit, ged reven door de liefde voor hun land en hun culturele verleden, en uit zich biJ ' voorkeur in vocale
schPPingn
e
evan slechts luttele minuten . Criticasters noemen dat oPPervlakkig en gaan voorbiJ ' aan
de intense scho0nheid en onginaliteit van deze unieke combinatie van woord en muziek .
De Britten hebben altiJ'd jets met vocale muziek gehad, het zingen zit hun in het bloed en het
gezamenh kJ zin gen biJ' sPortmanifestaties is voor hen een traditie . De zogenaamde communitysinging van duizanden mansen uit a11e 1eeftiJ'dcategorieen, zonder dirtgent en toch volmaakt geliJ'k en
zuiver is zo door en door Eng els dat buttenstaanders slechts bewonderend kunnen toehoren . Mede
door de talloze koorscholen hebben En a1se
g kinderen al vroeg leren zingen en omdat ze alles uit het
h0ofd zingn,
e be horen ook de gezongen teksten voor altiJ'd tot hun culturele bagage .
Laten we ons echter geen illusies maken : de a1gehele vervlakking slaat ook daar toe het aantal
koorscholen vermmdert drastisch - mede door de afkeer van internaten - en de `PoPPulP' overstemt
reeds de eigen zan raditie .
Zoeken wiJ nasr eenheid in hteratuur en mu ziak dan kunnen dus naast de Duitse romantiek ook de
Eng1se lc'ederen uit bovengenoemde Periode als voorbeeld dienen . De tekst is steeds met uiterste zor g
en liefde voor de taa1gkozen,
e
de melodie vol de woorden op natuurliJ'ke wiJ'ze en bliJ'ft desondanks
ofwe1hcht mede J'uist daardoor, altiJ'd sin9able. Hier geen woord- of lettergreePherhalingen zoals in
de tiJ'd van barok of klassiek, geen vocale hoogstandJ'es met virtuoze coloraturen of andersoortige
versieringen, maar een muzikale liJ'n als biJ ' een volkslied, ondersteund en verrjJ'kt door een adequate
Pianobegeleiding .
Voor de Pianobegeleiding heeft de comPonist twee mogeliJ'kheden :

1 . De piano gaat mee met de zangstem en volstaat verder met het invullen van de onderliggen e

harmonie in kunstig e stemyoerm'g~ eventueel met toevoegmg van een regelmang ritme m
een doorloPende beweging .
2 . De piano sPeelt een geheel eigen PartiJ' waarboven de onafhankeliJ'ke zangstem wor f
gePlaatst.
Beide oPties worden vanaf de vroegste liederen van Mozart en Beethoven gebruikt en vlnden
biJ' Schubert hun ultieme vorm . Het is 1 o~sch dat comPonisten uit alle tiJden van be i' de
comPositietechnieken gebruik hebben
g ~ de eerste methode geeft een aangenaam vol
emaakt'
klankbeeld met een grote melodische kracht terwiJ1 de andere werkwiJze boeit door het contrast
tussen zang en piano twee werelden en toch een geheel . Omdat de meeste comPoniston ook pianist
ziJ'n, schriJ'ven ziJ' Pianobegeleidingen, die ook zonder de zanstem
a1 een ofgerond muza
i' kstokvormen .
g
Een enkele keer ontstaat er zelfs een situatie waarin de tokst de muzi ek wehswaar gemsPireerd
'
heeft ,
maar waar de PianoPartiJ ' een op zichzelf staande comPositie is geworden . Zo begmt Schuberts lied
Im Freien met een langa, wondermooie piano inleiding, een comPositie opo zichzeif, waarna de mzet
van de zanger biJ'na als overbodig ervaren wordf . De muziek drei hier het woord to overvleuge1en.
Besluit
In dit artikel ziJ'n we ervan uitgagaan dat literatuur en muziek woord en klank van gehJk niveau
moeten ziJ'n zonder dominantie van een van beide kunstvormen . Helaas wordt met name de laatste
decennia aan dit Principe geweld gdaan
e
en we1 in bei de oPzichten. Sours is de muziek luid en
dominant met op de achtergrond een el1 enlanga tekst : een historisch beroemde toespraak, een
sP g P raakmakend interview of een telefoonesrek . Dan weer dommeert de tekst en is de onderhggende
muziek tweederangs en of oninteressant .
In de viJ'f uur durende opera over de heiliga Francascus houdt de Fran se comPomst Ohvier
Messiaen geen enkele rekening met de natuurliJ'ke cadans van de woorden, wasr door de zangstem
ofwel geruime tiJ'd lange zinnen op een t0on reci teert togan een achtergrond' van overman g
turbulent ritmische orkestklanken of in contrast hiarmee J'uist de meest onnatuurhJke stembugmg
i'
en
kriJ' voorgeschreven zonder enig verband met de natuurliJ' ke zwaartePunten van de woorden of
lettergrepen van de tekst. Men mag deza muziek moor vinden maar de eenheid tossen htoratuur en
muziek > tussen woord en klank is volledig zoek.
In het korte bestek van dit essay is slechis P1aats voo r enkele facetten van de riJke samenwerkln g
tussen twee kunstuitingen, die ieder voor zich a1 van gr ote schoonheid ziJn maar die sours
gezamenliJ'k in vollediga harmonie tot een ongekend wonder
leaden
lei den .. Het is aan de 1az er our
de vele voorbeelden hiervan to ontdekken .
Literatuur
Bronzwaer > W .J .M . `Tussen muziek en literatuur . Een hoo dstuk uit Simon Vestdi'ksPoetica'
. In : Het eerste
J
spoor . 0Pstellen over literatuur en moderniteit, Baarn 1991 : 79 -9o .
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In de kast!

Hanneke van Kempen

In de rubriek `In de kast!' bren9en personen uit de wereld der letteren schr1i'vers o boeken
die ten onrechte ver9eten zJi'n, weer even onder de aandacht In deze `In de kast!' vertelt
lieratuurwetenschapper Hanneke van KemPen over haar bJ"t na Ievenslan9a ascinane voor de
klankpoezie vanAntony Kok. HJ
i' was sterk verbonden met kunstenaars als Theo van Doesbur9 maar
publiceerde zel slechts zes 9 edichten ti"dens
zi'n leven . Vol9ens Van Kempen is een hernieuwde kiJ'k
J J
op Koks oeuvre broodnodi9 . Een eerste aanzet.
De gedichten die miJ'nJ'eugd kleurden, kwamen niet uit een boek. Ze hingen in grote reProducties aan
de muur, en werden voorgelezen . Ik raakte al vroeg vertrouwd met de gedichten van Kok, met hun
mYsterieuze klanken charme - en humor . Maar in de boekenkast stonden ze niet . Pas in 2000 werd
een deel ervan in boekvorm verzameld en uitgegeven door Jef van KemPen -inderdaad miJ'n vader in de bundel Gedichten &A orismen .
AntonY Kok 1882-1969 werd in ziJ'n dichterschaP gestimuleerd door ziJ'n vriend Christian Emil
Marie KuPPer - beter bekend als beeldend kunstenaar, schriJ'ver en dichter Theo van Doesburg
1883-1931 . Kok werkte vanaf 1908 biJ' de sPoorwegen in Tilburg, de stad waar ik oPgroeide . Eind
1914 leerde hiJ' daar Van Doesburg kennen, die dat J'aar vanwega de oorlogsdreiging als sergeant
met ziJ'n divisie in Brabant werd gaPlaatst . De mannen sloten een vriendschaP voor het leven, onder
meer op basis van hun beider liefde voor muziek . Via Van Doesburg raakte Kok, naast biJ'voorbeeld
Piet Mondriaan, betrokken biJ' de Plannen om een eigen tiJ'dschrift voor hun ideeen over moderne
kunst en literatuur uiteen to zetten . Het verschiJ'nt in oktober 1917 voor het eerst onder de door Kok
bedachte titel De Sti 'l.
Koks liefde voor muziek kreeg hiJ' van huffs uit mee via ziJ'n vader - zoa1s ik min
oe
J liefde voor P"zie
voor een g root
root deel aan de mine to danken heb . Koks vader trad naast zijn werk a1s onderwi Jzer in
ziJ'n vriJ'e tiJ'd op als zanger en als dirig ent van eeno Prettekoor.
e
Kok was een be gaafd P ianosPeler ,
een talent dat hiJ' in de PraktiJ'k bracht tiJ'den s de twee Soirees Inttme die hiJ en Van Doesburg m 1915
organiseerden in Tilburg. TiJ'dens deze voorstellm'g en sPee1de Kok op de piano muziek van Wagner ,
Beethoven en Schumann . Maar hiJ' had ook ziJ'n best gedaan om moderner werk, de Heeresmarsch'
van Herwarth Walden to bemachtigen, in 1914 i n het tJdschrift
i'
Der Storm uitgageven . Vriend
Maurits Manheim zong liederen van Mehul Schubert en Mendelssohn . Van D oesburg las vo0r uit
werk van Nietzsche Oscar Wilde en LodetinJk van DeYsse1 en droeg verzen voor van zichze1f en van
ziJ'n eerste echtgenote, Agnits Feis . In 1917 e n 1918 is Kok Van Doesburg per tre in achterna b"ven
hJ
gal,
reizen om diens lezingn
over moderne kunst en architectuur, die hiJ' door het hele land
mu zi
to omliJ'sten met Pianomuziek van moderne comPonisten als Satia en DebussY .
Kok bouwde g edurende ziJ'n 1aven een uitg ebreide collectie bladmuziek op
o . HiJgenoof misschien
nog wel het meest van de muziek van anderen, en betaalda tot op hoga leeftiJd muzieklessen voor

$etolenteerde kinderen uit de buurt . Die mecenasrol ondanks de bePerkte middelen waarover
hijJ best
Kok had een goedbetaalde vaste baan biJ' de sPoorwegen maar kon niet zoals veel
mecenassen teren op familiegeld was ook mede bePalend voor ziJ'n verhouding met onder meer Piet
Mondriaan die ziJ'n artistieke succes financieel gezien voor een deel dankte aan de vriJ'gevigheid van
Kok.
In de brieven van Kok en Van Doesburg keerde de muziek als thema regelmatig terng . Neem
biJ'voorbeeld de brief van 7 J'uni 1915 waarin Van Doesburg aan Kok schriJ'ft : `Wat echter een veel
grootere Plasts in miJ'n muzikaal begriP heeft ingenomen is vorm . Denk eens aan die bomen zwart
tegen witte achtergrond, welke wiJ' op een nacht in de Willem II straat bewonderden . Niets kwam het
abstracts begriP van muziek zoo dicht nabiJ' als die kleurlooze bomen .'
Muziek en literatuur waren geen gescheiden entiteiten klank en woord waren voor Kok en
Van Doesburg eerder nauw met elkaar verbonden . 0P 1i februari 1916 schriJ'ft Van Doesburg aan
Kok : `Verzen lezen is verzen luisteren . Men leest de woorden en luistert naar den zip er van in ziJ'n
binnenste . Zoo heb ikJ'e verzen gelezen : beluisterd .'
In 1915 had Kok mede onder invloed van ziJ'n vriend ziJ'n eerste aXPerimentele klankgedichten
geschreven, zoals het gedicht `Nachtkroeg', dat pas in 1923 voor het eerst zou worden gaPubliceerd
in De Sti'I.
J
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Het gedicht verbeeldt het g
g eluid van e n man die ofa t op het groez o
e
emoes oemenoemenoemzoem'
van een cafe en is geschreven als een fonetisch hoors PelscriP t~ me1usief het vallen van het doek in
dit geval : `DEU¥' . `Nachtkroeg ' werd in De SttJ l door Van Doesburg geroemd als bet begin van
een nieuwe dichtkunst : `Nimmer kwam in Holland een dichter tot zoo sober en zuiver g ebruik van
ziJ'n uitdrukkingsmaterias1 . Dit alles ziJ'n sYmPtomen van een nieuwe versconstructie in Holland.'
Die erkenning kreeg Kok later toen betg edicht werd oPgenomen in ¥odenko s belan ri
g Jke avantardistiscbe
b1oeml
ezmg
Nteuwe
9rjels,
schone
leten
uit
1954.
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De `nieuwe versconstructie' was geen lapg leven beschoren ook niet in het werk van Kok . In het
gedicht `Trein' uit 1921 hanteerde Kok hetzelfde Principe nog een tweede keer, met als belangriJ'kste
verschil dat het hier de geluidenkakofonie van een trein betrof. Let wel : dit was in de hoo iJ'dagen
van de stomme film die begonnen met de beelden van een aankomende trein door de gebroeders
Lumiere in 1896 . Voor sPoorbeambte Kok was de trein een voor de hand liggend onderwerP .
Er werden van Kok slechts twee gedichten gePubliceerd in De Sti'1. Naast `Nachtkroeg' verscheen
twee J'aar eerder, in oktober 1921, het klankvers `Stilte + stem vers in w)' . De titel van het gedicht
doet denken aan een muziekcomPositie . De eerdere titel `Stem in de stilte' was op aandringen van
Van Doesburg vervang~
en • deze deed `nog wat sentimenteel aan' . Van Doesburg was verder erg
enthousiast over het gedicht . Dat gold niet voor de recensent van de Limber9sche Koerier van 21
december 1921 die over de Publicatie schreef : `Er ziJ'n verschillende manieren om zich beroemd to
maken . Alcibiades speed den staart van ziJ'n hond af ~• de heer AntonY Kok schriJ'ft verzen in De StJ
i'1 .
Het laatste is erger dap het eerste . Want de hond kan hoogsteps geJ'ankt hebben .' gedicht vond meer
weerklank biJ' Kurt Schwitters, die het in 1923 Pin het eerste nummer van ziJ'n tiJ'dschrift Merz .
Kok Publiceerde na het overliJ'den van ziJ'n vriend en insPirator Van Doesburg in 1931 tot ziJ'n eigen
dood in 1969 vriJ'wel geen Poezie meer . BiJ' leven werden zes gedichten gePubliceerd een aantal andere
werd na ziJ'n dood gebundeld - enkele tientallen bleven ongaPubliceerd . Ook de duizenden aforismen
die Kok schreef bleven grotendeels ongebundeld en werden zelfs deels door hem vernietigd . Een deel
van het overgebleven materiaal vind J'e als lezer op de website w ww.antonYkok .nl. Het verzameld
werk van en over AntonY Kok in boekvorm moet nog verschiJ'nen . In miJ'n boekenkast is alvast een
PlaatsJ'e ingeruimd .
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De brief, de biografie en
schrijven over rock-'n-roll

Maarten Steenmeijer

illustratie: Gerben Di,·vcll

SchriJ'ven over muziek is een yak apart . Maarten SteenmeJijer, hoo9leraar Spaanse Taal-en Cultuur
aan de ¥adboud Universiteit NiJ'me9en, besteedt in dit essay aandacht aan zi1'n ascinatie voor
poPmuziek. Aan de hand van zJi'n uit9a9even brieven aan PoPhelden en zJi'n Golden Earring
bio9ra e Probeert Steenme1ijer de vin9er op zJ i'n belan9stellin9 voor uiteenlopende helden als ¥ay
Davies en Barry Hay to le99en. Dit artikel wordt biJ'9estaan door een niet eerder 9e¥ubliceerd
9edicht over PoPmuziek van de hand van de door KomrJi' 9eselecteerde SteenmeJijer.
I
We leven in een beeldcultuur, zo hoor J'e vaak zeggen . En dat wordt niet zomaar gezegd, maar
met zorgeliJ'k gefronste wenkbrauwen . Want, zo luidt de wiJ'dverbreide oPvatting, de ve1e tiJ'd die
televisie en Internet wegg
zuien, gas t ten koste van het lezen . E n ook, aldus de veronderstelhng die
hierin meeresoneert van het denken . Het bee1d monPoliseert
o
onz e aandacht le ons een Passieve
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houding op, maakt of houdt ons dom .
Het is een zienswiJze waaroP nogal wat valt of to dmgen. Zekar, er wordt vee1 televisie gekeken .
Heel vee1 > e n inderdaad misschien wa1 to veel . En J'a, we surfen ons suf op internet . Maar laten we
niet vergeten dat televisie niet alleen kiJ'ken maar ook luisteren en lezen is, om over internet no g
maar to zwiJg' en, een medium waaroP misschien wel meer wordt gelezen dan gekeken . En ofgezien
daarvan : `geen stuk van onze wereld is onbeschreven', zoals Hans Maarten van den Brink oPmerkte
in de mooie Kellendonklezing die hiJ' enkele J'aren geleden in NiJ'megen uitsPrak :
Loop door een straat in de stad en op ieder bouwwerk staat een naam, een aankondiging, een
aanbieding, een genre - fietsenmaker, groenteboer, abortusarts of slageriJ' . Verkeersborden
vertellen wat to doen en of dat niet genoeg is, ziJ'n ook de stoePtogels en het asfalt van
aanwiJ'zingen voorzien . Hoog in de lucht trekt een vlie ig met een sleep van letters een
hulPliJ'n door de wolken, terwiJ'1 bestelauto's en vrachtwagens op een kruisPunt hier beneden
Proberen hun boodschaPPen niet met elkaar to laten botsen . In de goot slipgert een folder,
een stuk kraut een voltooid en alweer ofgeschreven bericht over iets wat verderoP is to
beleven > maar u hoeft er niet naartoe het is al hier gebracht . Allen is beletterd en ondertiteld
[ . . .] .(Van en Brink 5
Het woord zelf is dun allerminst een bedreigde snort, al zullen we ons wel zorgen moeten maken
- of liever gezegd : moeten blJi'uen maken, want dat is geen zorg van vandaag of gisteren maar van
alle tiJ'den - over de verzorging en de verzorgdheid van het woord . Maar naast het woord heeft het
beeld nog een andere concurrent to duchten, een ongetwiJ'feld minder oPzichtiga maar misschien
wel minstens zo exPansieve concurrent : muziek . En, meer in het biJ'zonder : PoPmuziek . Het gaat
zo voeg ik hier zonder de geringste aarzeling aan toe om een concurrent die ons dierbaarder is, ons
diePer raakt en ons naar ons eigen idee waarachter uitdrukt . Wie om maar wat to noemen > vooruit
denkt aan ziJ'n begrafenis - en steeds meer mensen doen dit in deze theatrale tiJ'den van megalomaan
individualisme - denkt niet in de eerste Plaats aan de kleur en kwaliteit van de lost waarin hiJ', net als
wiJ' allemaal ooit een keer terecht zal komen maar aan de liedJ'es die tiJ'dens de Plechtigheid wellicht
tot tranen zullen roeren of tot troostende vreugde kunnen dienen maar de nabestaanden hoe dan ook
een helder, scherP en onuitwisbaar idee moeten geven van wie we werkeliJ'k waren of graag hadden
willen ziJ'n . Drie akkoorden en de waarheid : zo willen we onze laatste groet aan de wereld .
Onthullend en veelzeggend in dit verband is ook wat er g ebeurt in Winterti'd
J het onverwacht
succesvolle Praa rogramma - eerst als ParadePaardJ'e van ¥TL, nu als snoePJ 'e van de week van Het
GesPrek - waarin tv-Producent Harry de Winter een bekende Nederlander aan de hand van diens
favoriete muziekstukken losesJ over ziJ'n leven last vertellen . De confrontatie met de soundtrack
van ziJ'n leven verleidt zelfs de meest discrete gant tot onverwachte ontboezemingen en intiom e
bekentenissen . Wist u biJ'voorbeeld wat het grootste verdriet van Humberto Tan is? Of dat Philip
Freriks meer is dan een onverbeterliJ'ke narcist? En wist u dat Antonie Kamerling zichzelf eigenliJ'k
maar een flaPdrol vindt omdat hiJ ' niet is wat hiJ' in het diePst van ziJ'n hart wil ziJ'n : een rockster? Ik
niet tot ik deze BN'ers in Wintertt"J d zag.

Bevroren overtuigingen verdwiJ'nen als sneeuw voor de zon biJ' het kiJ'ken naar dit onalledaags e
praarogramma . Lee Towers een wat lompe, kitscheriga kloon van de grote .Amerikaanse crooners?
In de WintertJt''d-uitzending waarin de ¥otterdamse zanger to gast was, ontPoPto hiJ ' zich niet a1een
als een buitengewoon sYmPathieke Persoonli1'kheid maar ook als een integere authentieke artiest .
Idols-J'urYlid Henk Jan Smits een immer glimmende iJ'deltoit die glundert van de zelfvoldaanheid?
Wie weet . Maar ook een man met het muziekhart op de J'uisto plaats die operaert in het verlengd e
van het Pragmatisme van Frank ZaPPa de geniale Provocatieve gitarest comPonist die er heilig van
overtuigd was dat als J'e het banksYsteem wilde veranderen, Je dat het beste van binnenuit kon doen .
Met andere woorden door zelf biJ' een bank to gaan werken . Wouter Bos een bevlgn,
o e
intgr
e e e
Politieke vernieuwer? Zou kunnen . Maar 66k een immer glimlachende ijdeltoit die het muziekh art
op de verkeerde Plasts heeft zitten .
WintertJi'd last geen ruimte voor twiJ'fel : muziek doet jets met ons wat neeis anders met ons doet .
We zouden het daarbiJ' natuurliJ'k kunnen laten . We zouden ons er dus toe kunnen be erken
on s tot
P
in onze diePste vezels en zenuwen to laten oP winden en ons tot in de dieP stes P1onken
e
van onze zie1
to laten ontroeren . Niets op tegen . MiJ' lukt dat echter steeds hoe langer hoe minder, zo merkte ik
een Jjaar of tien geleden . De oPwinding en de ontroereng - of afkeer en irritatie, dat kan natuurliJ'k
ook - die meJ' maar niet los willen laten sends ik in 1964 voor het eerst de Beatles hoorde : ik welde
er jets mee doen . De almaar uitdiJ'ende waaier van gevoelens, gedachten ideeen en fantasieen die
PoPmuziek flu al biJ'na een halve eeuw beJ' miJ' oProePen : ik wilde er een uorm voor venden.
II

Wie aan PoPmuziek is verslingerd, kept het onversliJ'tbare gevoel : kiPPenvel van kruin tot
tenen vlinders in de buik en het volle besef dat elke seconde van het leven zin heeft Het
komt altiJ'd weer, al is niet to voorsPellen waar, wanneer of hoe : in de roes van de daps en het
lawaai keurjg op de genummerde zi lasts van de concertzaa1, in de trein met de dPJ'
o es in de
oren languit thuis in de buurt van de geluidsinsta11atie, o f zomaar arens
o str sat dankziJ een
g op
toevallig oPgevangen flard .
Het zou genoeg moeten ziJjn . Maar een PoPfanaat wel meer . Voor hem is de song niet
genoeg, hiJ' wel ook de singer. Daarom luis tert hiJ niet al1een, maar luJkt hiJ ook: naar foto's
naar bewegende beelden, naar de levende liJ' ven op het podium. En daarom leest hiJ alles wat
hiJ' maar to Pakken kan kriJ'gen : interviews, besPrekingen hoesteksten berichten > boeken . Al
luisterend keJ'kend en lezend annexeert hiJ" ziJn helden en heldinnen en sPlnt hiJ ziJn eg
i' en
verhaal om hen heen . Zo krjJ de muziek e en concrete gestalte, de idolen menseliJke ProPorties
en de fan het hartverwarmende gvoe1
e
dat ziJn goden binnen bereikbare afst and komen en
vreenden van hem worden . Steenme ijer 2000 :11)

Met deze woorden opent Acht dagen in de week, het boek met tien rock n' roll fantasies dat ik
een jaar of tien geleden schreef . Het is bedacht en wordt verteld vanuit het perspectief van een
hartstochtelijke rockfan, die in de loop van ruim dertig jaar een innige band heeft opgebouwd met
zijn helden en heldinnen . Die helden en heldinnen zijn dank zij alles wat hij van hen weet en wat hij

heeft gehoord en gezien goede bekenden van hem geworden, soms zeifs vrienden en vriendinnen .
OnmogehJ ke vrienden en vriendmnen dat wel . Want hJ
i' kent hen we1 maar zijJ kennen hem niet .
En dan no g . wat weet hiJ nou echt van hen ?. HiJ' kent ziJ'n helden en heldinnen alleen maar via un
liedJ'es, hun af beeldingn,
e hun filmPJ'es, hun oPtredens, de teksten die over hen ziJ'n geschreven of die
ze zelf hebben geschreven . HiJ' kept hen kortom alleen maar in hun hoedanigheid van rocksterren
als Publieke figuren, als rePresentaties . Maar hoe het ook ziJ', ze ziJ'n elke dag biJ' hem : ze zingen voor
hem ze s P
elen voor hem~
ze s reken teen
hem ze kiJ'ken
naar hem~
. . . En hiJ' luistert
en hiJ ' kiJ'kt hiJ'
P
g
~,
luistert en hiJ' kiJ'kt, en hiJ' neemt daar op een gageven moment geen genoegen meer mee . HiJ' wil
meer . HiJ' wil ziJ'n helden ontmoeten
[o ]m hen to laten weten hoeveel hiJ' van hun muziek houdt, om hen deelgenoot to maken van
alle indrukken, gedachten, gevoelens en herinneringen die zich in de loop van al die J'aren
met de muziek hebben verknooPt, om de talloze gesPrekken die zich in ziJ'n hoofd hebben
ofgesPeeld, nu daadwerkeliJ'k to voeren . Om, kort gezegd, een vriend van ziJ'n vrienden to
worden. l0-u
Een onmogeliJ'ke wens, niet alleen omdat ziJ'n helden en heldinnen natuurliJ'k niet in hem
geinteresseerd ziJ'n, maar ook omdat de mensen van vlees en bloed die hiJ ' zou ontmoeten als hiJ' daar
de kans toe zou kriJg' en, niet dezelfde PersoonliJ'kheden ziJ'n als de helden en heldinnen die zich die p
in ziJ'n hoofd en hart hebben genesteld .
En toch : hiJ' wil ziJ'n helden en heldinnen ontmoeten . En hiJ' vindt een manier om dat voor elkaar
to kriJg' en . De PoPfanaat vindt een manier om ziJ'n vriendschaPPen een concrete gestalte to geven .
HiJ' besluit brieven to schriJ'ven aan ziJ'n helden en heldinnen, met als leidraad de uitsPrack van
de SPaanse dichter Pedro Salinas dat de brief het medium biJ' uitstek is om `te zegevieren over de
afwezigheid' . De brief aan ¥ay Davies begint zo :
Beste ¥ay,
Als ik denk aan foto's van J'ou dan zie ik een brede scheef getrokken mond . Niets biJ'zonders
zo op het oog. Gewoon een vriendeliJ'ke, Professionele glimlach naar het oog van de camera .
Een glimlach die dank zij ' de verlegenheid die er doorheen schemert, zelfs iets ontwaPenends
heeft . Maar hoe langer ik denk aan de honderden beelden vanJ'ou die zich in miJ'n hoofd hebben
oPgestaPeld, hoe meer die glimlach verandert in een griJ'ns . Een griJ'ns die niet van J'e gezicht
liJ'kt weg to slaan en drie verschillende gedaantes heeft . Een : de liPPen stiJ'f op elkaar en een
van de mondhoeken onwaarschiJ'nliJ'k hoog oPgetrokken . Twee: de mond aan een kant een
bee 'e oPenA Preties genoeg voor de sigaret dieJ'e niet rookt . Drie : beide mondhoeken omhoo g,
waardoor de sPleet tossen J'e tanden bloot komt to liggen . De sPleet die J'e liever kwiJ't dan riJ'k
was maar toch nooit wilde 1aten we ~^'erken om beter voor den dag to komen .
Maar welke gestalte J'e griJ'ns ook aanneemt, hiJ' is nooit uit een stuk. Aan de ene kant wil
hiJ' suPrieure
e
spot uitstra1en : leer miJ' de wereld kennen, huh! Maar aan de andere kant ziet J'e
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griJ'ns er verwrongen uit . OngemakkeliJ'k . Kwetsbaar . Een bee 'e angstig. Afweren ,
KiJ'k ik naar de allereerste foto's van de Kinks, dan zie ik een heel andere uitdrukking om
J'e mond. Tobberig. Stroef. Een beetJ'e nors ook . Maar voora1 : onbeho1Pen. AandoenlJ'k biJ
"na .
Het oog van de camera was op J'e gericht en J'iJ' leek er niet goed raad mee to weten . Zo niet J'e
broertJ'e Dave, die ook toen al - koud zeventien J'aar oud - de indruk wekte zich volkomen o P
ziJ'n gemak to voelen in de schiJ'nwerPers van de grote-mensenwereld . Je broe 'e Dave een
brok zinneliJ'kheid. Brutaal, knaP> roekeloos . Je broe 'e Dave de buitengewoon onaangename
verrassing toen hiJ ' biJ'na drie J'aar na J'ou op de wereld kwam en J'ou, J'ong P J rinse tussen viJ'f
oudere zussen van de troop stootte en aan wie J'e de helft van J'e bed moest afstaan . Je broe 'e
Dave die veel gemakkeliJ'ker vriendJ'es maakte en veel meer succes biJ' de meisJ'es had dan J'iJ' . Je
broertJ'e Dave, die veel beter gitaar kon sPelen dan J'iJ' en met twee akkoorden de fundamenten
legde van een van Engelands belangriJ'kste PoPmonumenten : de Kinks . Zo direct, oPdripgeri g,
uitdagend en onbeschoft had een gitaar nog nooit geklonken : BAM-BOMBOM-BAM-BOM!
Twee akkoorden hiJg' erig snel heen en weer gesPeeld : BAM-BOMBOM-BAM-BOM! . . .
De toon was gezet . De Kinks, dat was de onstuimigheid ten top . Alle remmen los . Lak
hebben aan alles en iedereen . Hotelkamers verbouwen . ZuiPen tot J'e erbiJ' neerviel . De Kinks
dat was neuken neuken en nog eens neuken . BAM-BOMBOM-BAM-BOM! BAM-BOMBOMBAM-BOM! BAM-BOMBOM-BAM-BOM! De Kinks dat was Dave Davies .
JiJ' wist natuurliJ'k wel beter . Want wie had `You ¥eally Got Me' geschreven? En wie zon g
het? Dus wie was nu eigenliJ'k de Kinks? Juist J'a . Maar de wereld wilde dat niet weten . Dacht
J'iJ ' tenminste . De wereld had meer oog voor dat broe 'e van J'e, dat iedereen plat kreeg met de
onbeschaamde blikken die uit ziJ'n geile Pretogen fonkelden en met de verPletterende geluiden
die hiJ' uit ziJ'n gitaar beukte . Die J'ongen die door al die aandacht het gevoel kreeg dat hiJj 'the
world at his dick' had zoals hiJ ' het J'aren later zou uitdrukken, schaterend van de Pret .
Dave Davies : een lul en een gitaar. Daar was J'iJ' toen nog niet tegen oPgewassen . Daar had
J'iJ ' toen nog niet van terng . SteenmeiJ'er 2000 :27-28
Dit is geen emotionele oPrisPingi geen hartekreet, g een ongelaid ProJ'ectiel dat is ontsnP
atuit de zie1
van een fan die uit de kast komt net zo min ais de rest van de brief dat is en net zo mmn als de ander e
brieven uitAcht da9en in de week dat ziJ'n . Zeker, de tekst is
begstelli ng,
g eschreven vanuit
P assia, 1an
nieuws 'erigheid
en is vervuld van geloof, hoop, liefde en vartwiJ'feli ngMaar de tekst is ook bedacht
~
gebaseerd als hiJ' is op een idee de glimlach van ¥ay Davies als sYmbool van een even geniale als
gecomPliceerde PersoonliJ'kheid gefundeerd als hiJ " i s op een weldoordachte structuur at grillsge
verlooP van leven en werk van ¥ay Davies en g
a1s hJ
i' iss door een bewust gekozen toon
vertrouweliJ'k en enigszins vriJ'Postig en stiJ'1 helder en een beetJe
' ronkend . Deze tekst is met
andere woorden vooral met het hoof d geschreven .
Het genre van de brief is een vruchtbare vorm om de Passie vo
o r en deito
n es
r se i n muziek tot
uitdrukking to breng en ta kanaliseren to ana1seren,
to int arPreteren . Een brief schriJf
" ' Je immers
Y
aan een under, waardoor J'e biJ'na ais vcnzeifs
e wor dt Je gedachten en gevoelens
P rekend gedwongn
to ordenen structuur to geven, in een bePaalde toonsoort to zetten . AnderziJds laat het hYbridische

genre van de brief de schriJ"ver J'uist vee1 ruimte en vriJ'heid . De reacties op Acht da9en in de week in
de dag- en weekbladen kunnen dit illustreren. Sommige critici vonden de brieven eigenliJ'k essays in
riefvorm terwiJ"1 andera meenden dat ze meer weg hadden van biografieen dan van brieven . Maar
welk ati ket J'e ook op de teksten in Acht da9en in de week Plakt, wat ze Proberen is leven en werk
van een rockstor vanuit een strikt PrsoonliJ'ke
e
visie to analYseren, to begriJ'Pen to duiden en van
commentaar to voorzien . De twee belangriJ'kste mentale strategieen die daarbiJ ' ziJ'n gebruikt ziJ'n
emPathie en fantasie : de verteller Probeert in de ziel van ziJ'n idool to kruiPen en aarzelt daarbiJ ' niet
om uitgerust met kennis van taken, ziJ'n fantasie aan to sPreken als hiJ ' dat nodig vindt ten behoeve
van het resultant dat hem voor ogen staat : een overtuigend betoog, een waarachtig, op waarheid
gebaseerd verhaal . . .
III
De tien brieven in Acht da9en in de week ziJ'n tien fantasieen, gebaseerd op een grondige
dossierkennis . Ik had geen van de tien geadresseerden ooit ontmoet of gesProken, met uitzonderin g
van de grote onbekende van het tiental : Jann Browne, de americanazangeres die een J'aar of twaalf
geleden een half gevuld Paradiso op ziJ'n koP zette en zich twee dagen later in een immense biertent
op een ¥otterdamse kade geconfronteerd zag met een Publiek van een man of tien onder wie
ondergetekende. In die laagdremPeliga situatie kon het biJ'na niet an ers of er ontstond een gesPrek .
Maar, zoals gezegd, de rest had ik nooit gesProken . Ook Golden Earring niet, de enige Nederlandse
rockartiesten die in het boek ziJ'n vertegenwoordigd . Dat veranderde toen de uitgever en ik op het
idee kwamen om Bar ~' Hay to vragen het eerste exemPlaar van het boek in ontvangst to nemen .
Dit idee druiste eigenliJ'k liJ'nrecht in tegen de eenrichtingsverkeergedachte die ten grondslag ligt
aan Acht da9en in de week. De brieven waren niet geschreven aan echte mensen maar aan idolen .
Aan droombeelden dus constructies . Maar dieP in miJ'n hart hooPto ik natuurliJ'k dat de indirecte
indrukken die ik in de loop van tientallen J'aren had oPgedaan en die ik tot een tiental verhalen had
samengebald, niet alleen maar droom maar ook een bee 'e werkeliJ'kheid waren . Zeker in het geval
van Golden Earring, de groeP die het meest nabiJ ' was en die ik daarom het vaakst had zien sPelen .
Uit Barry Hays reactie maakte ik op dat miJ'n hoop niet helemaal ongagrond was . Nadat hiJ' de
brief had gelezen - die niet alleen over de grandeur maar ook over de misere van de Earring gant
- zegde hiJ' telefonisch toe de Presentatie van het boek to komen oPluisteren en uit to leggen wat hi'J
dacht toen hiJ' de brief las . `Wat dacht J'e dan toen J'e de brief las?' zo luidde de onvermiJ'deliJ'ke vraa g
van de dame van de Publiciteit . WaaroP Hay riPosteerde : `Ik dacht : die SteenmeiJ'er is een klootzak
maar hiJ' heeft wel geliJ'k.'
Die gesPierde uitsPrack vatte ik op als een compliment, omdat daarin niet alleen waarderin g
doorschemerde voor de mengelfing van bewondering en kritiek die door de brief stroomt maar
ook herkenning en erkenning van wat ik vanuit de verte over hem en ziJ'n drie bandgenoten had
geschreven . Een Paar maanden later belde de manager van de groeP - doorgaans geen toonbeeld
van sPraakzaamheid en enthousiasme en al helemaal geen lezer - in een oPwelling de uitgever om to
vertellen dat hiJ', ergns
e oop een ban 'e in een park terwiJ'1 hiJ' ziJ'n hond aan het uitlaten was, begnnen
o
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was asn de Earringbrief en dat hiJ' die tot ziJ'n eigen verrassing met oPlaaiende instemming `n~e''en
ruk had uitgelezen .
Toen ik van dat telefoongesprek hoorde kwam de geest helemaal uit de fles . Al een tiJ'dlang sPo o e
er nameliJ'k een idee voor een ander book door miJ'n hoofd . Een boek over een uniek fenomeen : vier
ruim middelbare heron die al meer dan dertig J'aar in dezelfde samenstelling rock 'n' roll maken
die enoe doet en daarbiJ' nooit een schaduw van hot verleden of een karikatuur van zichzelf ziJ'n
goworden . Een boek kortom over Golden Earring . Over de echte Golden Earring . Een boek dus
dat niet zoals Acht da9en in de week, vanuit de verbeelding zou worden geschreven maar vanuit
de werkeliJ'kheid . Alhoewel? Was hot verschil tussen de twee tekstsoorten eigenliJ'k wel zo groot? De
reacties uit de Earringgelederen op de brief suggereerden dat er niot per se een kloof hoeft to gapen
tussen fantasie en werkeliJ'kheid, dat wat vanuit de verbeelding is bedacht niet per se ver van de
werkeliJ'kheid hoeft of to staan .
Maar er was nog meer aan de hand, zo word miJ' duideliJ'k terwiJ'1 ik zat to broeden op hot boek .
Dat broeden duurde veel langer dan miJ ' lief was . Door omstandigheden - nieuwe baan nieuw huffs
- was ik niet in de gelegenheid om dit plan ten uitvoer to brengen . Achteraf gezien bon ik daar bli'J
om . Ik had weliswaar geen tiJ'd om echt aan hot boek to werken, maar meer dan genoeg tiJ'd om to
suffen over hot idee achter hot boek en de structuur ervan . MiJ'n gedachten hierover zwabberden
aanvankeliJ'k flunk heen en weer, ook na momenten waaroP ik zeker meende to weten hoe hot book
eruit zou moeten zien . Maar op eon gageven moment bleven miJ'n gedachten stilstaan en daaruit
leidde ik of dat de bouwtekeningen van hot boek nu toch echt klaar waren . Ik had een heel sumPele
vraag als uitgangsPunt - hoe flikken ze dat toch? - en ik had een stuk of wat sumPele antwoorden
bedacht. Dat Golden Earring nog steeds zo vitaal is had zo meende ik > to maken met even losse als
professionele manier waaroP ze hun oPtredens doen, met hun Publiek, met de manier waaroP ze met
hun oude repertoire omgaan, met hun ambitie daar steeds weer nieuwe dingen aan toe to voegen die
enoe doen met de bedriJ'fsvoering, met hun sieke en mentale discipline, met de comPlexe band die
ze met elkaar hebben met de artistieke ziJP' aden die ze bewandelen met hun Amerikaanse droom die
nooit helemaal werkeliJ'kheid is geworden en met de Nederlandse werkeliJ'kheid waarin hun wortels
in de loop der J'aren steeds diePer ziJ'n geworden .
Met deze hYPothetische antwoorden had ik niet alleen de belangriJ'kste thema's voor hot boek
to pakken, maar ook de structuur ervan . Tien thema's tien hoofdstukken to weten : de buhne, hot
Publiek traditie, vernieuwingvriendschaPziJ'liJ'nen hot bedriJ'f, ddiscipline, Amerika, Nederland . En
dasrmee had ik meteen ook de thema's voor de gsPrekken
e
die ik met elk van de leden afzonderliJ'k
wilde voeren. Die verliepen zoals verwacht > prettig en efficient, terwiJ'l ik niets wezenliJ'ks meer aan
de structuur van hot boek hoefde to veranderen toen ik begon to schriJ'ven .
In feite> zo stelde ik achteraf vast verschilden de wordingsgeschiedenis van hot brievenboek en
die van de bigtafie
o
annex g roe PP
s ortret niet van elkaar . Dc tog anste11ing fantasie Acht da9en in de
week en werkeliJ'kheid Golden Earring . ¥ock die niet roost bleek schiJ'n, omdat beide boeken uit
hetzelfde hout waren gesneden : een mengling
e
van empathic en fantasi e .
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Texaanse dames
In vol ornaat > drie dames niet de J'ongstep meer . Ze kiJ'ken voile kracht vooruit terwiJ'l ze
zacht en strak op stalen snaren zingen van een stem die goed beschut in hoed en baard en buik
en ofgetraPto sPiJ'kerbroek de avond naar de nacht toe zong waar hiJ' maar kon voor altiJ'd weer
dezelfde som of minder nog en langzaam aan de drank kaPof had moeten gaan maar midden
in ziJ'n lied geslacht werd in een twist van andermans die hiJ' alleen maar tot bedaren brengen
wilde . De dames deinen zacht en strak ziJ'n dood het leven in en uit, in en uit in en uit.
Maarten Steenmeijer
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Een allegorische lezing van Lucebert?
Theo Salemink
In het voorJ'aar van 2008 publiceerde ik een `andere lezing' van Lucebert in het boek Een andere
Lucebert. Jeroen Dera besPrak het boek in december van hetzelfde J'aar in Vooys . Hoewel verrast
over enkele nieuwe inzichten en benaderingen was hiJ' gefrustreerd over de gP
aende kloof tussen
twee vakgebieden : theologie en literatuurwetenschaP. ZiJ'n slot: `Nu biedt Sa1emink een intarPretatie
die weliswaar vernieuwend en Prikkelend is, maar die voorbiJ ' gat
a aan een eeuw litoratuurtheorie .'
De literatuurwetenschaPPer Hans Groenewegen wiJ'st in het tiJ'dschrift Streven op eenzelfde kloof.
Groenewegen: 754-759 Over het verschil van mening met betrekkm g tot een andere 1ezing' wil ik
graag een enkele oPmerking maken die met hermeneutiek van doen heeft .
MiJ'n benadering is meer dan alleen het tonen van een `ontdekking sureug de'van alweer een nieuwe
visie op Lucebert . MiJ'n analyse gaat diePer en wil, inderdaad een fundamentele more1e inzet van het
artistieke werk van Lucebert zichtbaar maken een morele inzet die to maken heeft met het `realisme
van het kwaad' na Auschwitz en Hiroshima . In dat oPzicht is Lucebert scha lichtig aan de oude
avant-garde . HiJ' is niet postmodern noch romantisch, geen fart pour fart . ZiJ'n kunst heeft to maken
met het utoPisch-sPirituele project van de avant-garde de wereld en de mens to veranderen al voert
hiJ' togeliJ'k een kritische transformatie van dit oude project door . In dit Politiek-morele project speelt,
zo is miJ'n these, het gebruik van een katholiek dogmatisch idioom een belangriJ'ke rol al is het niet
dit enige idioom dat gebruikt wordt . Deze historische en morele benadering, vanuit de context van
`de chaos na de grote brand' zoals Lucebert Auschwitz en Hiroshima noemt, kan op gesPannen voet
komen to staan met een meer literatuurwetenschaPPeliJ'ke benadering die eerder grote huiver heeft
voor een verklaring van een gedicht van buiten vanuit de omringende werkeliJ'kheid en vanuit een
bredere filosofische vraagstelling . Het is gewoonte geworden, overigens van een verbazin ~^'ekkende
hoeveelheid technische tools voorzien, om de tekst van een gedicht enkel `van binnen uit' immanent
to `lezen' . Hans Groenewegen brengt in het tiJ'dschriJ'ft Streven deze traditie aldus in stelling t egen
miJ'n `andere lezing' van Lucebert :
Daarmee met de lezingen van Oegema, De FeiJ'ter en Salemink raakt uit beeld dat een
van de belangriJ'kste subversieve asPecten van de exPerimentele Poezie besloten li in
haar gehechtheid aan haar letterli'kJ'k en woordeliJ'k bestaan . Haar letterliJ'kheid is haar
lichameliJ'kheid. Allegorese het zoeken naar achterliggende boodschaPPen tost haar
comPlexiteit dodeliJ'k aan. Groenewegen : 759
Eenzelfde kritiek spreekt uit de recensie van Jeroen Dera in Vooys. Dera: `De "ik"' m Luceberts Poezie
wordt klakkeloos geliJ'kgesteld aan de biografische figuur Lubertus SwaanswiJk alsof ¥imbauds
beroemde woorden `J'e est un autre noon serleus genomen waren en Derrida met had oPgemerkt dat

"ik" het moeiiiJ'ksto woord is uit de menseliJ'ke taal .' BliJ'f biJ' de letter . Of, zoals Groenewegen ze
`allegorese tast de comPlexiteit van de tekst aan .'
Met hat woord `a11gorese'l wordt een oPmerkeliJ'k en oud debat over `lezen' oPgeroePen, die pP
uit de geschiedenis van het christendom . Overheerst in de Protestantse wereld een letterli'keJ'ke lezin g
solo scriptura , in de katholieke wereld bestond tot voor kort een allegorische lezing, ternggaand o P
de kerkvaders. Er is dan sPrake van een viervoudiga betekenis van een tekst . Een letterli'keJ'ke betekenis
sensus litteralis een alllegorische betekenis sensus alle9oricus een morele betekenis sensus
moralis en heel biJ'zonder, ook een mYstieke betekenis sensus ana9o9ices een betekenis met
het uitzicht op de `uiteinden van de mens' . Ook de J'oodse traditie kept een viervoudiga tekstzin :
Peshat, de letterli'keJ'ke betekenis • derash de uitleg in een Preek • remez een diePere esoterische
uitleg, en sod, de voile esoterische waarheid in kabbalistische zin . Allegorese en alle niet-letterli'keJ'ke
interPretaties uit deze religieuze tradities veronderstellen dat er achter of in de letter een fi1~urliJ'ke
betekenis schuilgaat, een verborgen geesteliJ'ke betekenis, een verwiJ'zing naar een andere, hogere
werkeliJ'kheid. Ailegorese had bovendien vaak to maken met legitimatie achteraf : het Oude Testament
als voorafbeelding van het Nieuwe Testament legitimeert dat de kerk de sYnagoge `vervangen' heeft .
Groenewegen neemt het woord `allegorese' in de mond en verwiJ'st daarmee naar deze oude traditie .
Zo'n voormoderne allegorese is evenwel niet bedoeld in miJ'n `andere lezing'van Lucebert, al gaat het
wel om een allegorische duiding . Het gaat niet om de hogere waarheid achter de teksten en beelden van
Lucebert, maar wel om een `andere werkeliJ'kheid' die door taal en teken van Lucebert present gesteld
wordt . Niet om een meta sische werkeliJ'kheid, immers de Logos is aan het kruis gestorven dicht de
dichter tegen Bertus Aa es, en in de kerststal doden de granaten van de vromen het kind al voordat
het als Gods zoon aan het kruis kan sterven. De gedichten en beelden van Lucebert `Presenteren' wel
degeliJ'k een werkeliJ'kheid buiten de tekst, buiten de letter . Geen `hogere' werkeliJ'kheid, maar de
werkelikheid
van `na Auschwitz', de werkeliJ'kheid van het onvoorstelbare kwaad dat niet bi J de val
J
uit het ParadiJ's, maar flu in 1945 en hier in EuroPa
estaltegkri
J . Daarnaast Presenteren ziJ ' ook de
werkeliJ'kheid, de existentiele werkeliJ'kheid van de mens die togenover dit kwaad troost en toeverlaat
zoekt in de lee a en van de lee e .
Hier moet nog een element aan toegevoegd worden . Tekst en beeld ziJ'n niet een enkelvoudige
afbeelding van of verwiJ'zing naar een externe werkeliJ'kheid, ziJ' ziJ'n het op de wiJ'ze van iconen, dat
wil zel~ en ziJ' ziJ'n `Presentatie' van die externe werkeliJ'kheid `na de Grote Brand', niet `rePresentatie' .
Zoals de orthodoxe iconen geen beelden van God willen ziJ'n, maar op mYstieke wiJ'ze de Presentie van
God ziJ'n aanwezigheid , zo ziJ'n de teksten en beelden van avant-gardekunstenaars en van Lucebert
eveneens Presenties van zowel het kwaad dat zich nu in ware gestalte getoond heeft als van het
verlangen en de hoop van de mens `in de schaduw' op troost en toeverlaat zonder daarvoor toevlucht
to moeten nemen tot een `verlossing' vanuit een g oddelike
like
J werkeliJ'kheid buiten de menseJ
existentie zonder `verlossing als PoetslaP' . Als dit op gesPannen voet staat met de postmodern e
tekst-immanente lezing van Lucebert, het ziJ' zo .

Voor dicussie over het fenomeen `allegorese' zie Theo Hettema De Viervoudi9e schrjftzin : passage of
slotzin . Lezing Noster godsdienstfilosofie Hoeven i6 J'uni 2004 : httP : website.leidenuniv .nl Nhettematl Lezingen iervoudiga-Schriftzin .html
1.

- maar o0
Ik wil hier een kritische allegorese verdedigen, een `morele' lezing van de gdichten
e
van de schilderiJ'en - hoe subversief de omgang met de conventionele moraal ook was . Waarom?
Omdat ik de gedichten en schilderiJ'en van Lucebert als `historische bronnen' beschouw, nameliJ'k
als antwoorden met artistieke middelen op de `horror vacui' van de moderne tiJ'd, in casu de ti'J
na Auschwitz en Hiroshima en als zoektochten naar een betekenis voor de mens, die slechts `een
kruimel op de rok van het universum is' . In de woorden van Lucebert: begin J'aren viJ'ftig sPreekt hi'J
van het `iJ'zeren ei van de lee e' in de J'aren tachtig over `de lee a is toeverlaat', en dat laatste in een
gedicht dat hiJj 'incarnatie' noemt . Een tekstimmanente lezing schiet tekort om deze dramatische
context to begriJ'Pen en volstaat niet om het icoon-karakter van de gedichten en schilderiJ'en van
Lucebert to zien als Presentatie van kwaad en hoop ; niet als rePresentatie .
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Martin Butler
Voices of the Down and Out : The Dust Bowl
Migration and the Great Depression in the
Songs of Woody Guthrie
Heidelberg (Universitatverlag Winter) 200
268 pagina's
€ 36,ISBN 9783825353674
Stof happen in Amerika : Woody Guthrie
en de grootste ramp uit de geschiedenis
van de Verenigde Staten
Woody Guthrie, de Grote DePressie en de Dust
Bowl staan in een warme belangstelling . TvkiJ'kend Nederland kan inmiddels Guthries in
een Audi-reclame gebruikte `¥iding in MY Car'
`Brrrm brm brm brm brm brrmm Take me
riding in the car, car' meezingen, de huidige
financiele recessie wordt zeer regelmatig en
onterecht' de huidiga crisis komt niet voort uit
Politieke onrust maar uit financieel onvermogen
van `enkele' bankiers vergeleken met de
economische crisis van eindJ'aren twintig, Simon
Schama heeft in ziJ'n `The American Future A
History' een deal van een episode gewiJ'd aan de
Dust Bowl en enkele J'aren geleden besteedden
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toonaangevende Nederlandse kranten vee1
aandacht aan Worst Hard Times Tim Egans
0p ooggetuigenverslagen gebaseerde boek over
de Dust Bowl. Daarnaast zijn The Grapes of
Wrath van John Steinbeck en de aangriJ'Pende
foto's van Dorothea Lange werken waaraan
vaak wordt gerefereerd als bet over bet Amerika
van de moeiliJ'ke J'aren dertig gaat . In muzikaal
oPzicht wordt de invloed van Woody Guthrie, de
Amerikaanse troubadour die zong over bet leven
van de gewone man in bet Amerika van de J'aren
dertig, veertig en viJ'ftig, erkend door muzikale
grootheden als Bob Dylan, Bruce SPripgsteep en
Bright Eyes .
Ondanks deze aandacht is bet oPmerkeliJ'k
dat weinig Nederlanders gedegen kennis
hebben over de Dust Bowl een van de grootste
ecologische ramPen die de Verenigde Staten
ooit getroffen hebben, en de hieroP volgende
migratie vanuit bet midden naar bet westen
van Amerika . Door aanhoudende droo e
uitPutting en erosie van de toPlaag van de
aarde ontstonden er stofstormen . Dit is niet
ongewoon voor bet midden van de Verenigde
Staten . Echter, de omvang van deze stormen
was zo enorm dat er sours dagen geen hand voor
ogen to zien was : bet stof lag metershoog tegen
verwoeste boerderiJ'en gewaaid en mensen en
hun vee bezweken door de onmogeliJ'kheid to
ademen aan stoflongen . Daze ramp valt ruwwe g
samen met de Grote DePressie, de negatieve
economische sPiraal waarin de VS raakten na
de beurskrach van 1929. De onmogeliJ'kheid een
bestaan op to bouwen in deze zandbak bracht
veal mensen uit de Dust Bowl ertoe hun hail te
zoeken in Sunny California
. De verbalen van
migranten en de al to kleurriJ'ke of beeldingen op
uit California gaimPorteerde sinaasaPPelkr atten
haalden veal mensen ertoe over de trek naar het
westen to wagen in de hoop daar een eldor ado
to vinden . De werkeliJ'kheid bleak echter minder
rooskleurig .
Woody Guthrie
1912-1967
heeft de
ervaringen van deze mensen gebruikt in ziJ'n

toksten . Als een van de eerste wetenschapPers
probeart Martin Butler verbonden aan hat
American Studies Programma van de Universiteit
Duisburg-Essen in ziJ'n studie Voices o the
Down and Out de culturele relevantie aan to
tonen van Guthries Dust-Bowl-oeuvre . Niet
alleen wil hiJ' met gebruikmaking van een o P
een New Historicism gebaseerd theoretisch
kader aantonen dat Guthries werk voortkomt
uit de cultuur van hat midden van de Verenigde
Staten, ook wil hiJ' laten zien dat Guthries muziek
invloed heeft gehad op de cultuur van deze regio .
In de termen van hat boek heat bet dat Butler
aantoont dat Gutbrie zowel 'culturally Produced'
als 'culturally Productive' is . Het reconstrueren
van Politieke en culturele discourses en bet
aantonen van intertekstuele verbanden met
andere culturele uitingen is een zees belangriJ'k
aspect van deze studie . Na een zees uitgebreide
en onderboudende introductie waarin Butler
context en theorie uiteenzet, behandelt hi'J
zeven onderwerPen die samenhangen met
de Dust Bowl en of de Grote DePressie . Hi'J
behandelt onder andere bet utoPische beeld van
California, bet toe-eigenen van Jezus door de
arbeidsbeweging Jezus als ecbte socialist) en
de outlaw als held in bet door dePressie getroffen
Oklahoma. In deze recensie zal ik miJ' richten o P
twee boofdstukken die tekenend ziJ'n voor dit
boek. Achtereenvolgens zal ik bet hoofdstuk over
religie en de Dust Bowl en Guthries houdin g
ten oPzichte van laisser faire kapitalisme en
¥oosevelts New Deal basPreken .
Butler geeft toe dat de keuze van ziJ'n
onderwerpen en bet gebruikte Primaire
materias1 arbitrait is (13), maar stelt dat bet
mogeliJ'k is alg amene uitsraken
to does aan de
P
hand van ziJ'n
toch
wel
uit
gebreide
selectie uit
J
uthries liedJ'es . In bet hoofdstuk "We thought
it was our judgement, we thought it was our
doom" : ¥endering Dust and Drought as Divine
Punishment', onderzoekt Butler aan de band
krantenartikelen en vers1 agen van getuigen
welke impact de Dust Bowl heeft gehad op hat

religieuze discours en hoe Guthrie deze impact
heeft aangevoeld, gebruikt en heeft helPen
vergrotes door ziJ'n liedJ'es . Het is belangriJ'k to
realiseren dat de zanger zelf nooit slachtoffer
van de stofstormen is geweest en dat hiJ ' ziJ'n
beeld van de Dust Bowl uit kranten destilleerde
en dit omwerkte tot een generiek beeld in ziJ'n
songs . Door bet veelvuldige g ebruik van de wiJ
vorm creaerde hiJ' liedJ'es waar veal getroffenen
zich in konden vinden . Het bliJ'kt dat mensen
de gigantische stofstormen in escbatologische
zin hebben ervaren . De aanvaarde gedachte
was dat de economiscbe dePressie en de Dust
Bowl voortkwamen uit bet zondige gedra g
tiJ'dens de ¥oaring Twenties, waarin geld moest
rollen en moraal van ondergescbikt belang was .
Priestess sPeelden in op de schuldgevoelens van
zulke mensen door to wizen
op bet naderende
J
einde der tiJ'den en de biJ'belse significantie van
stofstormen . Guthrie, die bekend was met deze
Preken heeft op ziJ'n beurt deze hYPocriete
houding van de kerk zwaar bekritiseerd in ziJ'n
songs . In `So Long, It's Been Good to Know Yuh'
zin hiJ' biJ'voorbeeld :
The churches was jammed, the churches
was packed
the dusty old dust storm blowed so black
That the preacher could not read a word
of his text,
So he folded his specs, and he took up
collection . (73)
Aan de hand van deze tekst reconstrueert
Butler `cultural knowledge' van de J'aren derti g
en de Preken waarmee Guthrie en anderen in
aanraking ziJ'n gekomen . Hierdoor is Butler tot de
conclusie gekomen dat Priesters en evangelisten
never tired of emphasizing that the dust storms
were self-inflicted' . 74 Guthries oPenliJ'ke
kritiek op de kerk heeft via radio-uitzendingen
veal mensen bereikt en heeft op die manier hun
Perceptie veranderd. Butler geeft echter ook toe
dat dit moeiliJ'k to staves is .

S1

In "`All this world's a poker game' : Questioning
Laisser-Faire Capitalism and Promoting New
Deal Politics" onderzoekt Butler hoe Guthrie
zeer links georienteerd het ongebreidelde
kaPitalisme van deJ'aren twintig aan de kaak stelt
en welke houding hiJ' aanneemt ten oPzichte van
F .D . ¥oosevelts New Deal . In meerdere songs
gebruikt Guthrie metaforen wit de gokwereld
om to beschriJ'ven hoe riJ'ke beleggers en banken
met geld van burgers ziJ'n omgesProngen . Met
het aantreden van ¥oosevelt en het inwerkin g
treden van ziJ'n New Deal om het economische
tiJ' to keren, verandert echter ook Guthries
kritische houding . HiJ' staat oPenliJ'k Positief
togenover ¥oosevelt, maar bliJ'ft kritische songs
schriJ'ven over armoede in Amerika . In een tiJ'd
zonder Internet sPelen locale musici en Politici
een grote rol in het verwoorden van de noden
van de mensen in hun regio. Butler toont aan
dat Guthrie handig gebruik maakte van bet
door Politici gebruikte lingo en wederom in zo
algemeen mogeliJ'ke termen ziJ'n verhaal deed .
Ten tide
J van bet inwerking treden van de New
Deal werden ¥oosevelts zogenaamde reside
chats witgezonden op de radio . In deze toesPraken
dropg de president er biJ' de luisteraars op aan
vooral vertrouwen to hebben in de economie, bet
bankwezen en bet schiP van staat . Butler heeft
onderzocht in hoeverre deze toesPraken van
invloed waren op bet taalgebruik van die tiJ'd . Hi'J
heeft onder andere een Preek van ene Pastoor
TillY gevonden waarin de term 'ship of state' en
andere ook door ¥oosevelt gebruikte nautische
terminologie gebruikt worden . Door bet
nauwkeurig onderzoeken van Guthries oeuvre is
Butler op bet spoor gekomen van bet nummer
`¥oosevelt-Olson' waarin hiJ' zin : `Our good
ship is sailing through the storm With Olson at
the sail and ¥oosevelt at the wheel' . 23o Naar
aanleiding van deze voorbeelden merkt Butler
bet volgende op :

0f course one cannot be sure whether
the nautical imagery Tilly employed was
inspired
bY ¥oosevelt's words or whether
P
theY be1ong ed to the standard repertoire of
a Lutheran pastor anyway;~ Yet what one
can be sure of is the wide circulation of
such images, which must have come down
to Woody Guthrie as well who utilized
them in the song at hand . (235)
Ook bier toont Butler miJ'ns inziens overtuigend
aan dat Guthrie niet alleen beinvloed werd door
Politiek en cultuur, maar zelf de cultuur en
Politiek heeft beinvloed door ervoor to zorgen
dat de terminologie en boodscbaP van ¥oosevelt
nog verder werd versPreid onder de mensen en
ook langer in zwang bleef.
In ziJ'n slotwoord baalt Butler de m he
onderuit dat Guthrie pas echt bekend werd door
de folk revival van de J'aren zestig toen Guthrie
zelf overigens al aan lager wal was geraakt
door alcobolisme, schizofrenie en de ziekte van
Huntin on,• bet verhaal wil dat Bob Dylan een
van de weiniga mensen is geweest die hem in
bet sanatorium is komen oPzoeken . Deze late
bekendheid zou de relevantie van Butlers studie
aantasten, maar, ze Butler, `the importance
and impact of a songwriter and performer is not
exclusivelYa question of theirPoPulari but also
one of cultural significance' . 244 Met andere
woorden: de andere betekenis die sinds de J'aren
dertig aan bet woodd `bekendbeid' is gageven, is
debet aan de late economische erkenning van
Guthrie.
Butler heeft met Voices o the Down and Out
een overtuigende studie geschreven . HiJ' le
`cultural knowledge of the 1930s' bloot en toon t
met gebruik van zeer veel en uiteenlopend e
bronnen de eerder genoemde kranten en
ooggetuigenverslagen, preken toespraken van
de president maar biJ'voorbeeld ook romans
en liedJ'es de intertekstuele sig nificatie van
Guthries werk aan . Er is echter ook een punt van

'ti ek : dat het repertoire van Guthrie 'culturally
produced' is wordt aangetoond maar dat
Guthrie ook 'culturally Productive' was wordt
niet altiJ'd even overtuigend bewezen als in het
hierboven aangehaalde hoofdstuk . Toegegeven
d it is ook zeer lastig to onderzoeken . Ondanks dit
kritiekPunt heeft Butler een zeer onderhoudende
en overtuigende studie neergezet . Deze studie ,
uitgageven in de toonaangevende American
Studies, A Mono9rap9h Series, is een toevoegin g
aan het veld dat zich zowel bezighoudt met de
studie van muziek en PoPulaire cultuur als met
het onderzoek naar de Dust Bowl de Grote
DePressie en de impact op het Amerikaanse
culturee geheugen .
Wilco Verstee g
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De nachtegaal is nog niet uitgezongen
Het is een traditie van de Nederlanders om
ieder J'aar op viJ'f december een repertoire aan
sinterklaasliedJ'es tevoorschiJ'n to toveren .
Gravend in ons geheugen halen we oude
melodieen op om ze vervolgens onder het
genot van een koP warme chocolademelk voor
onze oPenhaard to zingen . Een zin vetgeten?
Dat maakt niet uit ; creatief als we ziJ'n, vullen
we het open gat met onginele woordgraPJ'es
tot schunniga teksten aan toe . Zo ontstaan
er eindeloze variaties op een melodie. Het
biJ'zondere aan deze oeroude liedJ'es is het orale
karakter . Nooit heb ik voor het leren van een lied
een boek geoPend . De sinterklaasliedJ'es leren
we mondeling via ouders en grootouders ; het is

dus tevens een sociale aangelegenheid . Alleen oP
miJ'n kamer zal ik bet niet wagen om luidkeels
`Sinterklaas is J'arig' in to zetten .
Deze
anekdote
illustreert de twee
belangriJ'kste boodschaPPen van de recent
uitgekomen bundel De Fiere Nachte9aal:
bet orale karakter van de liedcultuur en bet
belang van de culturele context en daarmee
de noodzaak van interdisciPlinair onderzoek .
De bundel bestaande uit twintig biJ'dragen
Probeert een brug to slaan tussen enerziJ'ds de
filologen - die zich eerder enkel bogen over
de teksten biJ' de bestudering van bet lied - en
anderziJ'ds de musicologen - die hen aandacht
altiJ'd op de Partituren ricbtten . De bundel dankt
ziJ'n kracht aan deze samenwerking tussen
verschillende wetenschaPPers . Het resultant is
een interdisciPlinair boek met een breed scala
aan onderwerPen en PersPectieven omtrent bet
middeleeuwse lied in de Nederlanden tot aan bet
J'aar 16oo . Zoals in de inleiding valt to lezen: `De
auteurs behoren tot verschillende generaties
ze komen uit verschillende disciplines en ze
stellen verschillende vragen' . (15) De neerlandici
erkennen bet belang van bet stellen van de
vraag naar de beleving van de muziek en de
musicologen beseffen dat bet op schrift zetten
van liederen consequenties met zich meebren .
Het bele boek ademt interdisciPlinariteit
uit zo ook bet artikel van Ulrike HascherBurger .
In `Vrouwenlied en
149 -173
mannenzang : LatiJ'nse geesteliJ'ke gezangen in
laatmiddeleeuwse liederenbandscbriften uit
de Lage Landen' Pleft ziJ' ervoor dat liederen
in de volkstaal niet los gezien kunnen worden
van bet grote aantal LatiJ'nse gezangen
uit dezelfde tiJ'd . De laatste J'aren is er een
verandering to constateren in de benadering van
laatmiddeleeuwse liederen maar dit is belaas no g
niet zicbtbaar in bet onderzoek naar individuele
bronnen . 0P overtuigende wiJ'ze analYseert
Hascher-Burger de samenbangtussen de LatiJ'nse
en volkstaliga liederen . Eerst schetst ziJ' de
verbinding met de LatiJ'nse litergie en de manier

waaroP de muziek is ove rgelever . Vervolgens
gast ze na binnen welke gemeenschappen
LateJnse egzangen ovege1everd
r
konden worden
en ten slone onderzoekt ze in boeverre LatiJ'nse
gezangen kunnen belpen biJ' bet lokaliseren van
een laatmiddeleeuws liederenbandscbrift . Ze
maakt hierbiJ' een onderscbeid tussen litergie en
Paraliturgie, maar nergens vol een ofgebakende
definitie van beide termen . Het is voor mi'J,
litergieleek, niet duideliJ'k wat Precies onder deze
genres verstaan wordt . In voetnoot ii (165)lees ik
bovendien dat `Ike de Loos recenteliJ'k de urns g
eeft oPgeworPen of gezien bet uiteenloPende
karakter van litergiscbe bandelingen er
i berhauPt een strenge scheiding kan worden
gemaakt tussen litergie en Paraliturgie' . Ik
vraag miJ' of waarom Hascher-Burger bier niet
diePer op ing~
ant' een definitieaf bakening is in
een artikel als dit onmisbaar . Het is gezien baar
acbtergrond begriJ'PeliJ'k dat ziJ ' dit niet nodi g
acht 1 maar ik verwacbt geen grote voorkennis
over dit onderwerP biJ' de lezers van De Fiere
Nachte9aal . Met name doordat bet een zeer
sPecifiek onderwerP betreft •~ Hascher-Burgers
biJ'draga is de enige biJ'drage in de bundel die
aandacht besteedt aan modern-devote zangers
en zangeressen.
De onderzochte tbema's in de bundel ziJ'n
nameliJ'k zeer uiteenloPend boewel ze sours
ook geclusterd ziJ'n . Zo ziJ'n er drie biJ'dragen
die bet Gruutbuse-handschrift bebandelen
waarvan een sPecifiek over de recePtie van bet
beroemde Egidiuslied sinds de ontdekking van
bet handschrift in de negentiende eeuw. Twee
biJ'dragen gaan in op HadewiJ'cb . De eerste
van Aniko Daroczi bebandelt HadewiJ'cbs
mystieke ervaringen. Daroczi wil onderzoeken
hoe iemand `melodieen en vaste versstructuren
i . Ulrike Hascher-Burger studeerde MuziekwetenschaPPen, Histonsche HulPwetenschaPPen en
Middeleeuwse Geschiedems aan de umversitelten
van Tubingen en Bazel . Ze is gaPromoveerd aan de
Universiteit Utrecht op een muziekhandschrift uit
krmgen van de Devotio moderns . (362)

opslaat m ziJ"n of haar geheugen' en `hoe die
vaste structures hem of haar helPen om nieuwe
liederen gedichten to comPoneren' . 34 Om tot
een conclusie to komen gant ziJ' onder andere to
radeb iJ ' een contemPoraine Hongaarse dichteres
Zsuzsa BeneY, en beschriJ'ft ziJ' hoe deze tot vaste
vormen in haar poezie komt . Beney is net als
HadewiJ'ch door een grondvraag geobsedeerd .
Waar HadewiJ'ch alles wil weten en kennen
van de Minne is BeneY's leven doordrongen
van `het ondraagJ
like en de onzegbaarheid van
de co-existentie van leven en dood' . 42 Dat
Daroczi waarnemingen doet in het heden om tot
een conclusie to komen over de middeleeuwse
PraktiJ'ken, maakt deel uit van een algemener
paradigma - nameliJ'k dat het liedgenre in
de loop der eeuwen in vele oPzichten geliJ'k is
gebleven . i3 Het is een gedurfde vergeliJ'kin g,
met name omdat Daroczi haar bevindingen over
de fase waarin het gedicht of het lied geboren
wordt, op deze ene dichteres liJ'kt of to stemmen.
Haar stelling wordt overtuigender zodra ze
tevens de uitsPrakes van Carl Albrecht (19021965) biJ' haar verhaal betrekt, een PsYchiater
die ziJ'n eigen mYstieke ervaring kort voor ziJ'n
dood in brieven meedeelde : `hardoP lezen om
het oerritme to horen waarin zich de mYstieke
stroom in de mensenwereld manifesteert' . 45
0P dit punt aangekomen had Daroczi miJ'ns
inziens een nog grotere stnP kunnen en mogen
semen door een liJ'n to trekken naar de continue
recitatie van mantra's uit Azie . Mantra's ziJ'n
gebeden en sPreuken met een magisch effect in
een die voornameliJ'k tiJ'dens meditatie eindeloos
herhaald worden . Net zoals HadewiJ'ch tot een
mYstieke ervaring wil komen met haar eindeloze
herhalingen, willen Priesters met hun mantra's
een hoger bewustziJ'n bereiken . Misschien
is miJ'n voorstel to gewaagd, maar met deze
vergeliJ'king begriJ'P ik wat Daroczi met BeneY en
Albrecht wil aantonen . Daroczi blift
J voorzichti g
met het trekken van conc1usies aan ezien
he t
g
nooit mogeliJ'k zal ziJ'n om echt terng to gaan in
het verleden . Toch is het vo1ens
hasr mgliJ'k
o e
g

om een bevestigend antwoord to geven : doordat
HadewiJ'ch een mYstica is die over de diePst
mogeliJ'ke menseliJ'ke ervaring schreef, stiJ' ze
boven haar eigen historische tiJ'd uit'. 5o
Born
J Schmelzer gant in ziJ'n artikel over
HadewiJ'ch in op wat de consequenties kunnen
ziJ'n voor de uitvoeringsPraktiJ'k van de liederen
van HadewiJ'ch . HiJ' rondt ziJ'n artikel of met:
voorloPig moeten we het nog stellen met
het kwezelachtige beeld van begiJ'n 'es die de
refreinen van HadewiJ'ch zingen "onder het
handwerken aan een sPinnewiel of weefgetouw" .
66 ZiJ'n conclusie is echter wat voorbarig, want
aan Daroczi's oProeP om HadewiJ'chs wereld to
does herriJ'zen is inmiddels gehoor gageven in
letterliJ'k en figuurliJ'ke zin . BiJ ' de Historische
UitgeveriJ' is het boek HadewJi'ch : Liederen
verschenen met Frank Willaert en Veerle Fraeters
als editeurs . Aan de hand van de vier biJg' evoegde
cd's kunJ'e de melodieen beluisteren door Louis
Peter GriJ'P gereconstrueerd, waaroP HadewiJ'ch
haar mYstieke minneliederen heeft gedicht .
De muziek last J'e horen wat Daroczi op PaPier
heeft willen zeggen.2 De artikelen van Daroczi
en Schmelzer ziJ'n zo eig enlik
J een overstaPfase
tussen `oud' onderzoek zoals Daroczi's eigen
Promotieonderzoek en vervolgonderzoek met
de HadewJi 'ch op muziek als resultant .
Dit ziJ'n niet de eniga twee artikelen in De
Fiere Nachte9 aal die wizen
J op de actualiteit van
het thema `liedcultuur' . VriJ'wel alle biJ'dragen
ziJ'n een koPPelfing tussen eerder onderzoek en
dat wat nog komen gant . De uitgave van Het
AntwerPs Liedboek in de Deltareeks (2004) is
dasr een recent voorbaeld van ; al gant de biJ'drage
van W.P . Gerritsen in De FiereNachtegaal niet in
op het liedboek zelf, maar op de ontdekker ervan
die door dit afwiJkende thema een vreemde
eend m de biJt is) . Een andere koPPeh'ng is de
pas uitgekomen loed box onder de 9roene linde
lk raad aan om het gratis summer op Internet to
beluisteren om zelf de muziek to beleven:
2.

http ://www .historischeuitgeverij .com/hadewijch .mp3 ,
04-04-2009.

2008 . De twee redacteurs van deze box Louis

Peter GriJP
' en Ineke van Beersum, schriJ'ven een
mooie introductie over dit project in De Fiere
Nachte9aal. Ook kunnen we een editie en studie
verwachten van het handschrift Berlin
J SPK mgo
190, in voorbereiding door de interdisciPlinaire
Werk9roeP voor het laatmiddeleeuws 9eesteliJ'k
lied in de La9e Landen waar Hermina
Joldersma in haar artikel al gebruik van maakt .
187 Bovendien heeft het NWO in belan g
van het behoud van ons cultureel erfgoed in
februari 2009 een subsidie van 775 .000 euro
toegekend aan het project Dutch Songs On Line
een samenwerkingsverband van de Universiteit
Utrecht de DBNL en het Meertens Instituut . In
Dutch Songs On Line wordt tussen 2009 en 2013
een grote database ontwikkeld met 100 .000
Nederlandstaliga liedteksten uit de Periode tot
1900 .

De fiere nachtegaal is nog lang niet
uitgezongen . Deze bundel biedt veel moois maar
doet ook hunkeren naar meer . Gelukkig komt er
nog veel vervolgonderzoek aan . Alle biJ'dragen
ziJ'n stuk voor stuk interessant en bieden een
mooie introductie op de vele facetten van het
middeleeuwse lied . Een ofgerond geheel is het
echter nog niet alleen al door de verscheidenheid
aan onderwerpen. Het is veeleer een debat dat
nog open staat voor discussie . De lezer wordt
uitgenodigd mee to denken en moet daarbi'J
onthouden vooral verder to kiJ'ken dan de grenzen
van ziJ'n of haar vakgebied, want interdisciPlinair
onderzoek is vereist!
Marleen van de Pol
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Nederland en Vlaanderen in
polyperspectief
0P 20 februari 2009 reflecteerde de dichter
Luuk Gruwez in De Standaard der Letteren
op vrouweliJ'k dichterschaP in Vlaanderen . Ter
inleiding op ziJ'n lovende recensie over de bundel
Zonder van SYlvie Marie schriJ'ft hiJ' :
VoortreffeliJ'ke dichteressen vielen hier
de laatste decennia in togenstelling tot
in Nederland maar zelden to besPeuren.
Niet dat het geslacht er in dezen ook maar
iets toe doet : ik vind het ronduit onzinni g
dichters in to delen op grond van hun
lederhosen of quilts hun moedervlekken
of zomersproeten . Toch valt het op dat
Vlaanderen de J'ongste J'aren weer meer
dichteressen telt met wie J'e zonder

Plaatsvervangende schaamte onder de
menses kunt komen .
KlaarbliJ'keliJ'k vindt Gruwez het niet van groot
belang of een dichtbundel door een man of
een vrouw geschreven is . De binaire oPPositie
tussen de beide geslachten is voor de recensent
- in elk geval waar het op Poezie aankomt - niet
houdbaar : dichters onderscheid J'e niet op basis
van X- en Y-chromosomes . Toch bieden Gruwez'
oPmerkingen enig PersPectief voor wie dichters
graag wil indelen in een zekere categorie . De
recensent zweert Poetische sekseverschillen
dan wel of maar bren intussen een duideliJ'k
onderscheid aan tussen Vlaamse dichters
enerziJ'ds en Nederlandse anderziJ'ds . KenneliJ'k
doet de kwestie van de nationaliteit er wel toe :
waarom anders zou J'e signaleren dat Vlaanderen
de laatste J'aren riJ'ker wordt aan getalenteerde
dichteressen waar Nederland wat dat betreft o P
een langere traditie mag rekenen?
Wie zich de vraag stelt naar de verhoudin g
tussen de Nederlandse en Vlaamse literatuur, vindt in het geval van SYlvie Marie meer
interessants dan Gruwez' recensie . Haar bundel
Zonder is biJ'voorbeeld niet alleen uitgageven
door de Vlaamse uitgeveriJ' VriJ'dag, maar ook
door het Nederlandse Podium . TerwiJ'1 deze
uitgeverskwestie vooral wiJ'st op een scheidin g
tussen Nederland en Vlaanderen, bren Marie
die twee ook dichter biJ' elkaar. Ze doet dat
biJ'voorbeeld als redactielid van het literaire
internetmagazine Meander, dat kan gelden als
een Nederlands-Vlaamse institutie . Zo grenst de
dichteres Marie in het ene geval twee landen van
elkaar of terwiJ'1 ze de scheidsliJ'n in het ander e
J'uist Poreuzer maakt .
Wat dit voorbeeld wil illustreren, is dat de
verhouding tussen Nederland en Belgie in het
literaire sYsteem een comP1exe aard hee ft . Dat
is de gedachte die ook ten grondslag lag aan de
studiedag die in december 2o06 geoganlseerd
r
werd door het Seminar fur Niederlandistik van
de Carl von Ossietz Universh ' "at to Oldenburg .

Centraal stond de vraag of de Nederlandse en
Vlaamse literatuur als een geheel beschouwd
kunnen of moeten worden . Een eenduidi g
antwoord kon men natuurliJ'k niet geven de
wetenschaP zou maar saai ziJ'n als haar PraktiJ'k
zo eenvoudig was maar wel mondden de
studiedaglezingen uit in het boek Een o twee
Nederlandse literaturen? Contacten tussen
de Nederlandse en Vlaamse literatuur sinds
1830, dat eind vorig J'aar verscheen biJ' uitgeveri'J
Peeters to Leuven .
Deze bundel oPstellen, samengesteld onder
redactie van ¥alf Gruttemeier en Jan Oosterholt ,
bestaat uit een drietal afdelingen . De eerste
daarvan handelt over de vraag hoe de relatie
tussen Nederland en Vlaanderen tot uitdrukkin g
moet komen in literatuurgeschiedenissen . Er
ziJ'n biJ'dragen van onder andere Hugo Brems die
toelicht waarom hiJ' ziJ'n AltJi'd weer uo9els die
nesten be9innen schreef zoals hiJ' haar schreef,
en van Willem van den Berg en Piet Couttenier,
die overtuigend aantonen dat de Nederlandse
en Vlaamse literatuur elkaar in de negentiende
eeuw towel toenaderden als afstootten .
De tweede bundelafdeling beschriJ'ft een
aantal markante voorbeelden van NederlandsVlaamse
samenwerkingsverbanden .
Koen
¥Ymenants zoomt in op een Polemiek over
de Vlaamse literatuur, die in de J'aren derti g
wordt gevoerd door Jan Greshoff en Maurice
¥oelants ; AnJ'a de FeiJ'ter bui
zich over de
redactionele breuk in het Vlaams-Nederlandse
tiJ'dschrift Gard Siuik en Klaus Beekman doet
de geschiedenis van het eveneens Vlaams-Nederlandse ¥andstad uit de doeken . Daarnaast
ziJ'n er artikelen van Maria-Theresia Leuker ,
die reflecteert op een briefwisselm'g tussen
Alberdingk Thi'mJ'm en Sne11aert, e n van Lisa
Kuitert, die een heel interessant stuk levert over
de relatie tussen de uitgeveriJ'en C .A. Mees en De
Sikkel in het interbellum .
In de derde afdeling wordt de relatie tussen
noorder- en zuiderburen belicht vasuit een
institutioneel Prs
e Pectief. Gilhs D orleiJ"n en Dirk

de Geest betogen terecht) dat de vraag naar
de relatie tussen Noord en Zuid niet de meest
relevante is die de neerlandistiek kan stellen .
ZiJ' wiJ'zen eroP dat het Nederlands taalgebied
verder strekt dan Nederland en Belgie en multicultureel van aard is . In dat licht bezien zip
J
er Problemen verbonden aan de vraag die de
bundeltitel oPwerPt : daarin worden hoogsteps
twee literaturen
geimPliceerd
waarmee
biJ'voorbeeld de Nederlandse Antillen buiten
beeld raken .
Aandacht verdient ook het artikel van Ben
van Humbeeck en Floor van ¥enssen die de
hYPothese oPwerPen dat de autonomic van de
Vlaamse literatuur groter wordt naarmate het
institutionele centrum van de Nederlandstalige
literatuur verder buiten Vlaanderen komt to
liggen . Of neem de biJ'draga van ¥alf Gruttemeier
die last zien dat De Grote Drie van de Nederlandse literatuur vanaf de J'aren negentig ook
als afze unt in Vlaanderen gaan gelden .
Uit dit overzicht van de inhoud van Een
o twee NederIandse literaturen? wordt duideliJ'k dat we fe maken hebben met een uiterst
divergente bundeling artikelen. Niet alleen de
diversiteit van de onderwerpen is enorm maar
ook de gehanteerde methoden en technieken
verschillen sterk : de gekozen invalshoeken toPen
uiteen van een sYstemische benadering tot een
veldanalYse en van een netwerkbenadering
tot emPirisch telwerk. Deze riJ'kdom aan benaderingen is in Principe toe toJ'uichen daar ze laat
zien dat de hoofdvraag die de bundel zich stelt
vanuit vele PersPectieven kan worden belicht .
Beschouwt men Een o twee Nederlandse
literaturen echter als een geheel, dan hangen de
afzonderliJ'ke artikelen wel erg losJ'es aan elkaar .
Hierin li een task voor de samenstellers
die in hun inleiding weinig moeite doen enige
samenhang aan to brengen in de serie teksten
die vol . Gruttemeier en Oosterholt liken
J
zelf ook niet goed fe weten wat ze nu Preties
aanmoeten met de verzamelde congresbiJ'dragen :
`Deze bundel toont een literairhistorische en
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mstitutionele differentiatie waarin een centraal
Prs
ectief zich moeilik
e P
J last ontdekken . Eerder
liJ'kt deze weerbarstiga materie op een ku istisch schilderiJ', waarP
o men vooralsnog niet zal
uitgekeken raken .' 7
De eindredactie van Een o twee NederIandse
literaturen? heeft deze notie van een kubistisch
schilderiJ' wellicht wat to serieus genomen . Het
boek maakt door vele slordigheden een gehaaste
en sours zelfs ofgeraffelde indruk . Centrale
schriJ'faanwiJ'zingen bliJ'ken pergens : waar het
ene artikel zich bedient van voetnoten verwiJ'st
het andere volgens MLA-richtliJ'nen en refereren
weer andere artikelen helemaal niet aan de
literatuur uit de bibliografie - waarin overigens
regelmatig
ografische fouten kunnen worden
ontdekt . Door dit snort eenvoudig to vermiJ'den
vormfouten kriJ' de bundel helaas een rommeli g
karakter .
Dat is J'ammer, want de inhoud van de
afzonderliJ'ke biJ'dragen is vaak zeer de moeite
waard . AnJ' a de FeiJ'ter signaleert biJ'voorbeeld een
parallel tussen de literair-historische oPkomst
van het nieuw-realisme en de kunsthistorische
oPmars van de Nul-beweging, die meer inzicht
biedt in de Poeticale verschuivingen binnen
het tiJ'dschrift Gard Siuik . Van belang is ook
de statistische evidentie die Marc Verboord en
Susanne Janssen bieden voor de stelling dat
Vlamingen en Nederlanders vooral boeken
lezen die afkomstig ziJ'n uit hun eigen land .
In het licht van hun conclusie wordt de casus
SYlvie Marie extra interessant : het feit dat haar
bundel Zonder towel door een Nederlandse als
door een Vlaamse uitgever op de markt wordt
gebracht, last zien dat het boekbedriJ'f insPeelt
op de lezerswens our zich vooral binnen de eigen
nationaal-literaire grenzen to bewegen . Een o
twee Nederlandse literaturen? biedt in die zip
relevante informatie maar aan een grenzenloze
potpourri ontkomt de lezer niet .
Jeroen Dera
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Madonna, tussen handig lenen en witte
suprematie
WahWah Nest een literair PoPtiJ'dschrift to
ziin
Jn de traditie waarin Net onvolPrezen De
Muur een litorait tiJ'dschrift over wielrennen
is en Hard Gras over voetbal . De elfde editie
van WahWah, mede tot stand gekomen onder
Net astredacteurschaP van saxofonist Candy
Dulfer, is gewiJd as n de viJ'ftig1'ariga Madonna,
sands Jaar en dag staat ziJ' to boek als de Queen o
Pop . Ze ondergaat de e ne na de andere muzikale
transformatie en is gas ndeweg vaker van imago
en identiteit verwiss eld dan wie ook. Het is
dan ook niet onterecht dat ze is omschreven
als een van de iconen van de Postmoderne
tiJ d . Menig cultuurwetenschaPPer heeft over
hasr gepubliceerd,• zelfs kwaliteitskranten als
N¥C Handelsbiad en de Voikskrant Plaatsen
zonder gene recensies van haar steevast iJ'na
uitverkochte concerten op de voorPagina .
Niet alleen is Madonna a1 viJfentwintg
i Jasr

hYP ersuccesvol met hasr muziek, ook met haar
PlatenmaatschaPPiJ' Maverick genereert ze et
node g
a kaPitaal . Ik durfta stellen dat Net nog n iet
eerder is voorgkomen
dat een nog Productieve
e
artiest zo1ang in deze mate PoPulair is gebleven
als Madonna . Ik za1 WahWah beoordelen o P
literairg ehalte, masr omdat Net een strategische
keus is een themanucomer aan Madg e to widen
J
zal ik ook beoordelen in hoeverre deze uitgave
van toeg evoeg de wasrde i5• voor bet globale
Madonnadiscours .
Heteerstestukinditmctklas siekeJ'arentachti g
foto's van Kees Tabak gelardeerde nummer is van
do hand van Candy Dulfer. In een even soePel als
vermakeliJ'k geschreven stuk vertelt ze over haar
ervaringen met Madonna. Ms zeventienJ'arige
wordt ze gevraagd Net voorProgramma to
verzorgen in een uitverkochte Kuip tiJ'dens de
Blonde Ambition Tour . HierbiJ' komen uiteraard
de nodig e P roblemen kiJ'ken waarvan de meest
asnvankeliJ'ke onwil
serieuze no gg wel Dul
is helemaal naar ¥otterdam to reizen omdat ze
maar hoofdact'
`Never geen vrProgramma
o0
is . 9 Duifar Probserf de essentie van haar
Madonna fastinatie te vatten, maar bliJ'ft steken
in diametraal togenovergestelde begriPPenParen
als `fris en tweedehands . . . braaf en stout, . .)
disco en punk'. 9 Hie rmee le ze meteen de
vin ger op
o de zere Plek : Madonna is als artiest niet
to defineeren, zeker niet over een tiJ'dsPanne van
viJ fentwintigJas r. Hasr constants veranderingen
in uiterliJk en imago versterken Net beeld van
een vervluchtigends identiteat . 0P Madonna's
destiJds Jonga en naar identiteit zoekene
fans had de coogeliJkheid iema nd to ziJ'n die
men niet is een g rote
rote asntrekkingskracht. Deze
ziJn voor Candy Dulfer
de reden geweest dat ze Madonna door de J 'aren
been i s bliJven volgen . Hoewel Dulfer ver'send
fris
schriJft, besteedt ze miJn inziens to weinig belan g
aan Net grotere Plaa 'e .
Dulfer stelt dat Madonna erg begaan is met
haar `ontzettend gaYe dansers' 12 en gaat
vervolgens snel verder over has r ambigue

relatie tot die groeP waarover later meer . Het
is interessant to zien wat Dulfer als ontzettend
gay wegzet, in feite een van de eerste Pogingen
van een internationaal succesvolle artiest is om
homoseksuelen in de oPenbaarheid to brengen
en op die manier biJ' to dragen aan de accePtatie
van deze tot dusver in het verdomhoe 'e
verbliJ'vende groeP . Madonna's gebruik van
dansers en elementen uit de queer subcultures
mag voor de het eind van de J'aren tachti g
baanbrekend heten. Zwagerman omschriJ'ft
dit in ziJ'n essay `Ik ben in beeld, dus ik besta'
als vol : `Daarnaast is het overgrote deel van
haar groeP dansers zwart en Praktiserend
homoseksueel- een combinatie die Hollywood de
stuffPen op het liJ'f moet J'agen' . Zwagerman : 56
Ik durf in twiJ'fel to trekken of homoseksualiteit
destiJ'ds in Nederland al zo geaccePteerd was dat
oPzichtiga homoseksualiteit geen issue zou ziJ'n ;,
meer aandacht van Dulfer hiervoor zou dan ook
gerechtvaardigd geweest ziJ'n .
Door de J'aren is veel over Madonna gezegd
en geschreven maar zelden is ze als een
geweldig zangeres herkend . Ook de artikelen
in WahWah brengen daar geen verandering in .
Zowel Candy Dulfer als comPonist en producer
Patrick Leonard axpliciteren wel dat Madonna
niet goed kan zingen, maar beiden wizen
wel o P
J
haar oor voor het herkennen van goede muziek .
In een interview met Dirk-Jan Arensman, ze
Leonard het volgende : `Ze is echt heel, heel snel
en beg aafd. Een fantastisch melodffeschrifster
J
ook.' 19 Leonard gaat even later over tot het
does van twffJ'felachtige uitsPrakes over de
aard van literatuur door die to vergeliJ'ken met
Madonna's talent op het J'uiste moment van
de J'uiste artiesten to lenen. HiJ' stelt: `VergeliJ'k
het met de romancier: hoe meer die weet van
de literatuur en van de g rote rote schrivers, des to
beter hiJ' zelf kan worden. Pas alsJ'e verschillende
stiJ'1en en genres tot in de kern kept, kun J'e ze
rep roduceren en 9ebruiken' . 22 cursiverin g
Een verwiJ'zing naar gefloPto romans van
academics en uitgevers, is in dit verband genoe g
om de twiJfe lachtigheid van deze uitsPrack to

onderbouwen . Madonna die leent als een way o
life, die lenen ziet als haar raison d'etre . Ook it
is geen vernieuwend beeld maar in combingtl'e
met de `Kom op, ze is Madonna!' 24 uitsPrack
enkele b1adziJ'den verder in dit onderhoudende
interview, riJ'st het beeld van een artieste wier
iconiciteit van groter belang is dan haar talent .
De laatste J'aren heeft Madonna oPgetreden
of sameng ewerkt met de haar in tideliJ'ke
J
PoPulariteit naar de kroon stekende artiesten
als Christina Aguilera, BritneY Spears en, erg
erend voor Madonna, zwarte muzikanten als
Pharrel Williams van N .E .¥ .D . en The NePtunes.
Bert Natter
eert de Madonna van de laatste
J'aren op een rake manier door to stellen dat ze
erbiJ' wil horen, `biJ de J'onge hittePeti 'es, bang
als ze is om voor Passe versleten to worden' . 28
MiJ'ns inziens zit hier een kern van waarheid in .
De kwaliteit van haar laatste albums is weliswaar
constant, maar constant Presteren is niet van
we van de Queen o Pop gewend zin
J . Natter
concludeert aan het eind van ziJ'n bidraga
dat
J
Madonna nooit een voorloPer is geweest maar
dat ze altid
J meesurfte op de golf. 29 Hier wffl ik
bezwaar tegen aantekenen . Hoe scherP Natters
eerste oPmerlong ook mag ziJ'n, de tweede doet
geen recht aan het talent van Madonna om als
eerste bePaalde subcultures aan de oPPervlakte to
brengen . Ik verwiJ's hier naar de eerder genoemde
queer subcultures, de opleving van gothic ten
tide
van de clip behorende bi
J
J het summer
`Frozen' en de stiJg' ende interesse in Kabbala
onder celebrities na Madonna's omarming van
deze mYstieke filosofie. Weliswaar, en daar geef
ik Natter gJ
elik in, heeft ze zelden sets orffgineels
bedacht ; ze heeft altid
J een eigen draai gageven
aan de door haar togengekomen culturele
uitingen . Madonna is wat dat betreft een van de
uitvffnders van de muzikale objet trouue'.
Hoewel alle biJ'dragen Madonna vanuit een
eigen invalshoekbenaderen, zin
J er verschillende
stukken die verwizen
naar
In Bed With
J
Madonna Truth or Dare de documentaire van
Alek Keshishian uit 1991 . In deze documentaire
wordt Madonna gaPortretteerd tiJ' dens haar

Blonde Ambition Tour . N¥C-J'ournaliste en
beroePswandelaar Joyce ¥oodnat heeft het
uitgebreid over deze film . Ze noemt Madges
contact met dansers het ofPoeieren van een
Jeugdvriendin, haar relatie met haar vader
en broers . Ze stelt dat Madonna hoewel niet
zelf verantwoordeliJ'k voor het draaien van het
materiaal de tou 'es strak in handen heeft . We
zien Madonna enkel zoals Madonna wil dat we
haar zien . `Hoe zien haar voeten eruit? Wat voor
tenen heeft ze?' 45 vraa ¥oodnat zich dan
ook af. Ik vind het PriJ'zenswaardig dat ¥oodnat
aandacht geeft aan hetJ'uweel 'e dat In Bed With
Madonna is maar kan een lichte teleurstellin g
niet onderdrukken als ik merk dat ¥oodnat de
imPlicaties van haar oPmerkingen naar miJ'n zin
niet ver genoeg doorvoert .
Madonna heeft weliswaar de touwtJ'es in
handen biJ' de uiteindeliJ'ke Productie van de
film maar hoe zit het met de production o
meaning door critici tiJ'dens het zien van de film?
Bell hooks sic een vooraanstaande zwarte
cultuurcriticus uit de Verenigde Staten ziet in
deze documentaire niet alleen een Madonna
die haar eigen imago creeert maar ook een
Madonna die als een plantation mistress over
haar zwarte dansers waakt . Volgens hooks slag
Madonna wonderwel in het uitdragen van een
boodschaP van blanke suPrematie . Als reden
hiervoor noemt ziJ' het feit dat er simPelweg meer
geld to verdienen is met witte suPrematie dan
met oPrechte interesse in en toe-eigening van
de zwarte cultuur. Ondanks Madonna's invloed
biJ' het tot stand komen van de documentaire ,
betwiJ'fel ik of ze dit soort kritiek zou hebben
verwacht : 0ok Madonna is overgeleverd aan de
grillen van critici en heeft geen enkele invloed o P
hun interPretaties. Ik verwiJ't ¥oodnat geenszins
dat ze niet zo extreem is in haar uitlatingen al s
hooks maar ik kan ook niet ontkennen dat hooks
enkele goede Punten maskt biJ' haar ontledm g
van de film . Ook hooks ste1h'ng dat critici 'tend
to ignore race' ooks :l2 biJ' het kiJ'ken naar
Madonna's clips en films, wordt als vanzeif
bewezen door ¥oodnat s artikel waarin geen

woord gerePt wordt over etniciteit . Dat Madonna
in deze documentaire alleen macht uitoeent
over `people of color and white working class
women' (ii) en niet over blanke mannen als haar
toenmalige echtgenoot Warren Bea
die haar
behoorliJ'k onder de duim weet to houden is iets
wat iedereen op zou moeten vallen. Madonna's
grilliga omgang met de dansers ontlokt hooks
de uitsPrack dat het niet schattig is dat Madge
de bass sPeelt over 'people who were dependent
on her for their immediate livelihood' . ii
Columnist en DJ Isis is de enige in WahWah die
stelt dat het vooral blanke vrouwen ziJ'n die zich
kunnen sPiegelen aan Madonna terwiJ'1 ziJ' erg
veel gebruik maakt van elementen uit de zwarte
cultuur. 57
Wah Wahs editie over Madonna is een zeer
lezenswaardig nummer geworden . Boeiende en
goed geschreven stukken worden ofgewisseld met
korte columns en menin 'es van Nederlanders
over de Queen o pop . Het is oPvallend dat
onderwerPen die in Amerika van het grootste
belang ziJ'n ras, gender en geaardheid in
de meeste biJ'dragen prominent afwezig ziJ'n .
Omdat WahWah zeker Plaats biedt voor dit
snort uitweidingen, is het enigszins J'ammer dat
het blad geen Polemisch stuk heeft oPgenomen .
Hoewel dit vooral voor de liefhebbers van
PoPulaire cultuur interessant zou ziJ'n geweest
biedt WahWah genoeg biJ'dragen om het de
muziekliefhebber naar de zin to maken. In
het discours over de culturele relevantie van
Madonna, kan de 1ezer in Nederland dan ook
beter terecht biJ' Madonna- chroniqueur Joost
Zwagerman of over de grevs biJ' bell hooks .
Wilco Versteeg
Literatuur
hooks bell. `Madonna : Plantation Mistress or
Soul Sister?' httPstevenstanleY.triPod.com does
bellhooks madonna .html 18 J'anuari 2009 .
Zwagerman Joost . 'Madonnarama' . In: Perfect
Day, Amsterdam 2006 : 4i-76.
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Jaap van de r Bent is universitair docent Amerikaanse letterkunde aan de ¥adboud Universiteit
NiJ'megen . HiJ' Publiceert regelmatig over Amerikaanse literatuur, vooral over het werk van de Beat
Generation .
Erik de Bruin studeerde Nederlands aan de Universiteit Utrecht en de master ¥edacteur Editor aan
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Gerben Dirven is tweedeJ'aarsstudent Autonoom aan de kunstacademie ArtEZ in Zwolle . Het
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Universiteit NiJ'megen .
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als hoofddisciPline LiteratuurwetenschaP en nevendisciPline MuziekwetenschaP .
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wetk van VestdiJ'k, Kundera Margriet de Moor en Anna Enquist .
Dieuwke van der Poe1 is senior docent onderzoeker Middelnederlandse letterkunde biJ ' het
Partement Nederlands van de Universiteit Utrecht .
De

Marleen van de Pol
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Wilco Verstee g is student
dent Amerikanistiek aan de ¥adboud Universiteit NiJ'megen . HiJ' sPecialiseert
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Amenkaanse oPP
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KoninkhJ k Conservatorium m Den HasHiJ'
comPoneerde een veerti al comPosities voor kleine
g.
en g ote kamermuziekbezettm en,
maar ook werken vo0r meerdere s Prekers elektronische muziek
gr
en com osities m samenwerkin
n dichters . Daarnaast trad hiJ' vaak op
als pianist en nam samen met Danto Boon de cd 'Symmetries' met muziek van Tom Johnson op . Als
dichtor debuteerde hiJ" ' m 2008 biJ De Wereldbibhotheek met de bunde1 4 Zinnen, en Publiceerde
daarnaast essays
en P"zievertahn
oe
en . Hij or amseerde de exPe
kamermuziek-concertreeks
`Concerten Tot en Met tot 2004' an litorac're evenementen biJ' Stichting Perdu in Amsterdam van
2004 tot 2008. HiJ' blo op Vriezen Vindt. . . t ogger.xs4all .nl sqv
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Vooys gsat al lang mee en is zo nu en dan toe aan een make over. Houd daarom de komende nummers
in de gaten want dit `oudJ'e' werkt asn ziJ'n vorm . VerantwoordeliJ'k voor deze metamorfose is onze
nieuwe vormgever Erik Huizer . Welkom! Te veel gesleutel doet echter geen enkel uiterliJ'k goed en
daarom is de Prachtige cover nog steeds van de hand van Luc Princen .
Over naar de inhoud . Dat graPJ'es niet altiJ'd goed vallen bewiJ'st het artikel van Lies WiJ'nterP . Zi'J
biJ't het spits of in deze gloednieuwe Vooys en gsat diePer in op de commotie die het ArgentiJ'nse
tiJ'dschrift Cabildo in de literair-kritische wereld veroorzaakte door biJ ' wiJ'ze van graP to stellen dat
Jorge Luis Borges nooit zou hebben bestaan . Gedurende de reformatie stond het bestaan van God
in ieder geval niet ter discussie . Wel verschilden katholieke en Protestantse gelovigen in menin g
over het al dan niet afbeelden van ziJ'n gestalte. Protestantse geloofsliteratuur bleef vanwege de
`onzichtbaarheid'van God tot ver in de zeventiende eeuw ongeillustreerd . Els Stronks toont echter aan
dat er uitzonderingen waren op deze regel door haar licht to schiJ'nen over een anonieme bewerkin g
van de Protestantse embleembundel Jezus en de zieI . De Zwitser Peter Utz gooide vorig J'aar olie o P
het vuur door het auteurschaP van de literaire vertaler to erkennen . Wat vindt Ton Naaijkens, expert
binnen de vertaalwetenschaP, van deze stelling?
Niet alleen voor gevestigde wetenschaPPers biedt Voo ys een podium
odium •; ook de `groen 'es'verdienen
een Plek onder de schiJ'nwerPers . Zo geven Marleen van de Pol en Nienke Draaisma een interessante
inkiJ'k in hun bachelorscriPties . Van de Pol onderzoekt aan de hand van verschillende drukken van
de bundel Le miroir des plus belies courtisanes de ce temps hoe de maatschaPPiJ' in de zeventiende
en achttiende eeuw aankeek tegen de `dames van lichte zeden' •~ Draaisma geeft een stem aan het
vrouweliJ'k activisme in de Vlaamse Beweging door aandacht to besteden aan de Poeziebundels van
Blanks GYselen.
De column is weer van de vertrouwde hand van Samuel Vriezen. HiJ' gsat in op de zeer dikke
dichtbundel Buurtkinderen van
'en Duinker . ¥otterdammers ziJ'n dankziJ' Marco Goud goed
vertegenwoordigd in de `Uit de kast!' •~ van BordewiJ'k tot Jan Prins - ze komen allemaal aan bod .
¥olf TiJ'ssens en Mick van Biezen, redactieleden van Vooys, interviewden Jacq Vogelaar, redacteur
van het onlangs oPgeheven ¥aster . Het werd een interessant, maar liefst zes uur durend ) gesPrek
waarin Vogelaar niets onbesproken liet . De `In de kast!' is een kleine hommaga aan Jacob Israel de
Haan . Gert Hekma vertelt waarom deze schriJ'ver niet langer in de schaduw van ziJ'n bekende zus
Carry van Bruggen behoort to staan .
Van een flinke Portie kritisch lezen is Vooys niet vies ; drie recensenten nemen voor u de nieuwste
Publicaties onder de loeP . JaaP Goedegabuure besPreekt De revanche van de roman; Iiteratuur,
autoriteit en engagement van Thomas Vaessens, een essay dat vanaf verschiJ'nen onderwerP is van
heftige discussie . VeelschriJ'ver Jeroen Dera geeft ziJ'n visie op Van Spie9els en vensters : De literaire
canon in Nederland onder redactie van Lizet DuYvendak en Saskia Pieterse en Albert Jan Swart
recenseert ten slotte Jose Buschmans Een dandy in de Orient . Louis CouPeras in A ika.
Een aantrekkeliJ'ke verschiJ'ning en ook nog een met inhoud : wat wilt u nog meer?
VeelleesPlezier!
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Heeft Borges ooit bestaan?
De neerslag van een Argentijns verzinsel in de Franse
literatuurkritiek

Lies Wijnterp

Bor9es zei het zel ooit al : `Ik weet ei9 enlJ
i'k niet zeker o ik wel besta'. HJ
i' wilt toen waarschJi'nli'k
J
niet dat hetAr9entJi" nse tiJ'dschri Cabildo in 1981 bJi' wiJ'ae van 9raP bekend zou maken dat
Bor9es werkelJ i'k niet bestond . Het verzinsel van het tJt"dschri leidde tot hevi9e discussie in de
Franse literatuurkritiek . In dit artikel werP t Lies WinterP,
promovenda ¥omaanse Talen en
J
Culturen aan de ¥adboud Universiteit Ni'me9en,
licht op de Ar9 enti'nse
Publicaties over de 9raP .
J
J
Ook verklaart ze de recePtie ervan in FrankrJ i'k en le9t ze uit wat de motieven van de betrokken
critici waren .
In J'uli 1981 bracht een ingezonden brief in het ArgentiJ'nse tiJ'dschrift Cabildol verslag uit van een
verbazingwekkende vondst . In deze brief maakte ene Dan Yellow bekend dat de ArgentiJ'nse auteur
Jorge Luis Borges 1899 - 1986 een verzinsel was . Borges bestond niet . HiJ' zou in werkeliJ'kheid een
creatie van een groeP ArgentiJ'nse auteurs ziJ'n - onder wie LeoPoldo Marechal, Adolfo BioY Casares
en Manuel MuJ'ica Lainez -, die een verleden en een PersoonliJ'kheid voor hem hadden bedacht .
Toen hun verzinsel succes kreeg en er naar hem gevraagd werd, zagen de makers van Borges zich
genoodzaakt om een personage van vlees en bloed to vinden . De ideale kandidaat werd aldus Yellow,
gevonden in een tweederangsacteur genaamd Aqwiles ¥. Scatamacchia - waarschiJ'nliJ'k afkomsti g
wit Uruguay of Italie -, die vanaf dat moment Borges zou Personifieren . De slechtziendheid van deze
auteur kwam daarbiJ' goed van pas, omdat deze verklaarde waarom hiJ' bePaalde mensen die hiJ' zou
moeten kennen niet herkende . Het geheim van het niet-bestaan van Borges zou ovengens ook de
reden ziJ'n waarom hiJ' nooit de NobelPriJ's had gewonnen : de Zweedse Akademie was op de hoo e
van het bedrog .
Het nieuws was, zoals meerdere intellectuelen later zouden oPmerken, een onthullin g
die in de liJ'n van de fantastische verhalen van Borges lag . Jorge Luis Borges auteur van onder
meer Ficciones (1944) en El AlePh i9492, schreef in ziJ'n op het idealisme van SchoPenhauer
geinsPireerde fictie over personages die erachter kwamen dat ze een droom of een verzinsel
waren . In ziJ'n interviews was hiJ' geregeld op ziJ'n eigen niet-bestaan vooruitgeloPen door to
stellen dat hiJ' liever vergeten wilde worden, dat hiJ' Borges niet meer wilde ziJ'n, of door het
bestaan van welke identiteit dan ook to ontkennen . Ook het verzinnen van een auteur was Borges
niet vreemd : Herbert vain en Pierre Menard waren zulke verzinsels, en samen met Adolfo Bio Y
Casares schreef hiJ' onder de Pseudoniemen Benito Suarez Lynch en Honorio Bustos Domecq .
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Ik dank Natalia Lamanna Molina voor haar speurwerk in Buenos Aires naar de nummers van Cabildo .
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In Nederland gepubliceerd onder de titels Fantastische vertellingen en De Aleph .

De ingezonden brief was een graP van de redactie van Cabildo . Het verzinsel was natuurliJ'k to
ongeloofwaardig voor woorden en kreeg dan ook geen aandacht van andere Argentijnse critici . Dit
had onder andere to maken met het Profiel van Cabildo : het nationalistische en extroemrechtse
tiJ'dschrift, dat overigens nog steeds bestaat www.revistacabildo .com .a r , was in deJ'aren tachtig een
marginaal blad dat voornameliJ'k Politieke, economische en religieuze oPiniestukken ub
Pliceerde .
Vanuit een katholieke en militaristische ideologie steunde het tiJ'dschrift de Argentijnse militaire
junta (1976-1983), hoewel rond 1981 ook kritiek werd geleverd op deze ideologie, met name op het
economische beleid . Literaire besPiegelfingen waren hoe dan ook zeldzaam in Cabildo , en literaire
graPPen nog meer . Uit het motto van het Argentijnse tiJ'dschrift, `Alguien tiene que decir la verdad'
Iemand moet de waarheid zeggen , bleek ook al dat het blad doorgaans serieuze bedoelingen had . De
Argentijnse graPPenmakers zouden dus snel vergeten ziJ'n, ware het niet dat de kwestie in FrankriJ'k
direct na Publicatie werd oPgePikt en een interessante transformatie doormaakte. Een analyse van
de Argentijnse Publicaties en de interPretatie van de graP in FrankriJ'k kan, zo zal ik Proberen aan
to tonen in dit artikel de verschillende Posities van Jorge Luis Borges en de belangen van critici in
FrankriJ'k en Argentinie blootleggen .
Dat critici in FrankriJ'k wel op het verhaal over het niet-bestaan van Borges reageerden, ma g
exemPlarisch heten voor het belang dat in de Franse literatuurkritiek aan de Argentijnse schriJ'ver
werd gehecht . Sinds de J'aren viJ'ftig was Borges' werk vol bewondering gelezen door toonaangevende
Franse auteurs en critici als ¥ene Etiemble Maurice Nadeau Maurice Blanchot ¥oger Caillois
Gerard Genette en Pierre MachereY . Vragen over de auteursintentie en de verhouding tussen
woordvoerder en auteur die in Borges' ficties en essays aan bod kwamen, werden vanaf de J'aren
zestig ook door Franse denkers als ¥oland Barthes en Michel Foucault gesteld . Hoewel er kritiek
was op ziJ'n conservatieve denken, werden Borges' ideeen over intertekstualiteit, herschriJ'vin g
en de rePresentatie van de werkeliJ'kheid in het Franse literatuurkritische discours enthousiast
onderschreven .
Heel anders dan de bewondering in FrankriJ'k was de veel Polemischere Positie van Borges in
Argentinie . Met name in deJ'aren veertig en viJ'ftig werd de Argentijnse auteur fel bekritiseerd our ziJ'n
gebrek aan links engagement en interesse voor Argentijnse kwesties . ZiJ'n kosmoPolitisme en gebrek
aan nationalisme werden in Argentinie als negatief beoordeeld . Bastos 1974 :170-172 Naast ziJ'n
antinationalistische houding, stond Borges bekend our ziJ'n kritiek op kolonel Juan Domingo Peron
die van 1946 tot 1955 en van 1973 tot 1974 regeerde . Deze PoPulistische kolonel introduceerde het
Peronisme, een op corPoratisme en nationalisme gebaseerde Politieke beweging . Borges' afwiJ'zin g
van het Peronisme brachten hem er in de J'aren zeventig toe oPenliJ'k de militaire regimes van Chili en
Argentinie to steunen, waardoor hiJ' in Argentinie sterk in oPsPrack raakte . Wel waren ziJ'n uitsPraken
sours togenstriJ'dig en incoherent - in 1980 veroordeelde hiJ' J'uist weer de verdwiJ'ning van Argentijnse
dissidenten door de militaire junta -, maar dat maakte de minachting J'egens hem in zowel linkse als
rechtse Argentijnse
a
kringen er niet minder our, cf. Flamand 1987 In het lickt van deze verschillen
in de Argentijnse en de Franse context waarin Borges' werk functioneerde zullen achtereenvolgens
de Argentijnse
e
Plicaties
ub
over de graP, de recePtie van de graP in FrankriJ'k, e n de motieven van de
critici asn weersziJ'den van de oceaan worden belicht.

Een ArgentiJ'nse grPaP of een regelrechte vadermoord?

In de allereerste, `onthullende' Publicatie in Cabildo doet redactielid Dan Yellow een ogenschiJ'nliJ'k
serieus verslag van ziJ'n onderzoek naar het niet-bestaan van Borges. Dat het om een ludieke gra P
gaat bliJ'kt niet uit de ingezonden brief . Wel wordt in latere Publicaties die onder de vreemdste
Pseudoniemen door de redactie worden geschreven het ene ongeloofwaardiga verzinsel o P
het andere gestaPeld . Zo verschiJ'nt in het nummer na de brief van Dan Yellow een stuk van de
acteur Aquiles ¥osendo Scatamacchia, waarin deze op aanmatigende toon enkele details over ziJ'n
afkomst uit Uruguay en status als tweederangsacteur corrigeert . Scatamacchia 1981a : 15 In een
volgend nummer verschiJ'nt veer een door Scatamacchia ondertekende brief, waarin hiJ' de eerste
brief aPocrief noemt. Scatamacchia 1981b : 11-12 In datzelfde nummer Presenteert de Ti bingse
professor Hans Jurgen SchuPigg vertaald : Hans Jurgen met schubben een nieuwe hYPothese : de
groeP schriJ'vers heeft niet Borges, maar ziJ'n grote voorbeeld en voorganger verzonnen, de ArgentiJ'n
Macedonio Fernandez (1874-1952) . Jorge Luis Borges zelf, zo Probeert SchuPigg met uitvoerige
citaten to bewiJ'zen, zou de Golem4 ziJ'n . SchuPPig 1981 :12-13 In een volgend nummer van Cabildo
besluit de Franse Jean de la Pissotiere vertaald : Jan de PisPof dit riJ' 'e graPPen met nieuwe feiten
over Borges als de Golem . Pissotiere, de la 1981 :13)
Ondanks het feit dat de redactie van Cabildo voor een oPeenvolging van graPPen zorgde
en een exPliciete verklaring oPnam waarin ze vermeldde niets serieus in de zin to hebben gehad ,
leek de kwestie meer dan een onschuldige graP . Door Politiek getinte kritiek op Borges had de `graP'
meer weg van een slinkse manier om de vader van de ArgentiJ'nse letteren uit de weg to ruimen . Al
in de allereerste Publicatie in Cabildo wordt biJ'na de helft van de brief besteed aan het verweven
van de graP met Borges' Politieke Positie . De kritiek betreft Borges' recente Politieke uitsPraken ,
die als antinationalistisch en antikerkeliJ'k worden neergezet . Zo had Borges de ArgentiJ'nen niet
gesteund in een territoriumconflict met Chili en had hiJ ' de Paus `slechts een ambtenaar' genoemd . 0P
sarcastische wiJ'ze worden Borges' uitlatingen belacheliJ'k gemaakt : `En zo komen wiJ' biJ' ziJ'n recente
uitsPraken, die zoveel indruk maakten op dit ververPeliJ'ke deel van de mensheid dat nog steeds de
banale ondeugd van het nationalisme bedriJ'ft "Borges" dixit .'5 (Yellow 1981 :12 Volgens de `graP'
zouden Borges' uitlatingen to verklaren ziJ'n door een ruzie tussen het schriJ'verscollectief en Borgesacteur Scatamacchia . Scatamacchia die als een soon Frankenstein was begonnen zich los to maken
van ziJ'n schePPers, verkondigde nu ziJ'n eigen meningen, die niet fe riJ'men vielen met Borges' werk :
Als we Borges' uitsPraken serieus zouden nemen en of als ze door een ArgentiJ'n waren
gedaan, dan zou het eenvoudi~^'eg landverraad ziJ'n . Ik weet niet of dat J'uridisch gezien
zo is maar moreel gezien uiteraard wel . Maar natuurliJ'k, wiJ' die het geheim van Borges'
uitvinding kennen laten ons niet misleiden . Het gaat hier gewoon om de nieuwste uitdagin g
3

Dan Yellow is een pseudoniem van Anibal D'Angelo ¥odriguez, een redactielid van Cabildo . D'Angelo ¥odriguez vermeldt dit
in een reactie op de Borgeskwestie in Cabildo 45 (augustus-september 1981) :15 .

4

De Golem, ook het onderwerp van een gedicht van Borges, is een mensfiguur uit een Joodse legende, gemaakt van klei en tot
leven gewekt door een rabbijn . In het gedicht van Borges (`De Golem',1958) kan de creatie nog net de synagoge aandweilen,
maar wijsheid en taal heeft deze mens-in-spe niet .

5

Alle citaten uit de Argentijnse en Franse pers zijn eigen vertalingen .

van Scatamacchia aan de junta die hem regeert, of zou moeten regeren . Het liJ'kt wel een
slechte ArgentiJ'nse gewoonte our junta's to vormen die Proberen to regeren maar niet weten
hoe) . Alsof hiJ' de junta had willen zeggen : "KiJ'k maar eens hoe J'ullie hier nou uit komen" .
(Yellow 1981 :12
Door de vele verwiJ'zingen, het tourPlexe woordgebruik en de sarcastische ondertoon ziJ'n de
redeneringen in Cabildo sours moeiliJ'k to Plaatsen . In bovenstaand citaat wordt Borges op een
verdekte manier beschuldigd van landverraad, terwiJ'1 togeliJ'kertiJ'd het militaite regime wordt
bekritiseerd. Door Borges' Politieke uitsPraken tot onderdeel van een ongeloofwaardig verzinsel to
maken worden deze door Yellow D'Angelo ¥odriguez als belacheliJ'k weggezet .
Deze Politiek getinte kritiek op Borges was ook voor de brief van Yellow in verschillende
nummers van Cabildo geuit, waarbiJ' de auteur op een nog minder subtiele wiJ'ze werd aangevallen .
En toen Argentinie eenJ'aar later, in 1982, door de Engelsen was verslagen tiJ'dens de Falklandoorlo g,
Publiceerde Cabildo een stuk waarin het tiJ'dschrift Borges betichtte van landverrasd omdat hiJ ' geen
PartiJ' had gekozen voor de ArgentiJ'nen :
Inderdaad: Borges sYmboliseert de ArgentiJ'nse intelligentsia en ziJ ' was en is een staat
binnen de Staat, een hedonistische fabriek een huursoldaat die samenzweert tegen de
Natie de mentale slaverniJ' en de onwaardige J'aknikkeriJ' van de geest, het sPeerPunt van
het culturele kolonialisme dat uitgeroeid dient to worden voordat het verzet en de striJ'd
voortgezet worden. uiJ'ano 1982 : 7,• nadruk van het ongineel
Het stuk was ondertekend door Alonso uiJ'ano, de echte naam van Don uichot voor hiJ' zich tot
ridder liet slaan . Was dit Pseudoniem een ironische oPmerking over Borges' literaire obsessie met de
Don uichot? De literaire graP leek in ieder geval een Poging our de zeer harde toon van de kritiek
nog enigszins to temPeren . Net als in de kwestie over het niet-bestaan van Borges, vormden Borges'
antinationalistische en antikatholieke uitsPraken het uiteindeliJ'ke doelwit van Cabildo's `graP' .
De Franse interpretatie van de gra P
In FrankriJ'k verschiJ'nen na de genoemde ArgentiJ'nse Publicaties verschillende reacties . Deze stukken
gven
e een inkiJ' 'e in de recePtie van deze kwestie in het Franse literaire sYsteem . 6 De ArgentiJ'nse `graP'
wordt in FrankriJ'k niet al to graPPig oPgevat . De eerste berichten die in de Franse Prs
e verschiJ'nen
in toonasngevende kranten als Liberation en Le Monde halen de kwestie uit Cabildo haast zonder
commentaar aan . Anoniem 1981a en b Men gelooft niets van het verhaa1, maar gaat oop ee n serieuze
manier 'm o
erzmsel.
of op de verborgen agenda achter het v
In verschillende artikelen
P Borges' leven
wordt naar het doel van de ArgentiJ'nse `Borgesmoord' gevraag d (cf. Anoniem 1981b) De Franse
journalist en schriJ'ver Jean-Pierre Dufreigne gaat in een artikel m ' het oPim'eweekblad L'ExPress
daarbiJ' zelfs zo ver our een aantal hypotheses voor de Borgesmoord van Cabildo to formu1eren .
6 De publicaties in Cabildo en de receptie hiervan in Frankrijk zijn niet eerder bestudeerd . Flamand (1987 : 50) noemt de
Borgeskwestie kort en op Internet circuleren losse verwijzingen, onder meer op de literaire blog El hueco del viernes .
(http://elhuecodelviernes .blogspot.co m.)

Dufreigne 1981a : 43 In de Franse Playboy wordt een stuk gePubliceerd dat, hoewel de auteur weet
dat het om een verzinsel gaat, allerlei bewiJ'zen aandraa voor het bestaan van Borges : `Bestaat
Borges niet? Dan zou men de bewiJ'zen moeten aanvoeren voor het niet bestaan van ziJ'n verleden
en ziJ'n voorouders, waarvan enkele, net als Borges, bekende figuren waren .' Fernandez 1981 : 98
Wat volgt ziJ'n biografische details van Borges, ziJ'n ouders en zus en PersoonliJ'ke herinneringen aan
Borges' bezoekJ'es aan PariJ's, waar de auteur van het artikel, een ArgentiJ'nse emigrant, sinds 1963
woonde.
In de neerslag in de Franse Pers worden de Politieke ondertoon van de ArgentiJ'nse `graP'
en de Politieke Positie van Borges nauweliJ'ks genoemd . In FrankriJ'k gaat de aandacht uit naar de
hypotheses en bewiJ'zen, die overwegend in de literaire of biografische dimensie gezocht worden . De
Borgesiaanse kant van de kwestie wordt in verschillende artikelen aangehaald . Zo citeert Le Monde
een tekst van Borges, waarin hiJ' aangeeft aan ziJ'n eigen bestaan to twiJ'felen . Zand 1981 Playboy
verwiJ'st naar Borges' beroemde kortverhaal `Borges en ik' 196o waarin de ik-verteller beweert
zichzelf niet in Borges to herkennen . Fernandez 1981 : 98 Ook wordt een interview uit Le Monde
aangehaald, waarin de ArgentiJ'nse schriJ'ver had aangegeven een uitvinding van de Fransen to ziJ'n :
`Ik ben inderdaad, daar kan men het over eens ziJ'n > een Frans verzinsel> want in zekere zin hebben de
Fransen miJ' zichtbaar gemaakt.' Chao en ¥amonet 1978
L'Express noemt Borges' antinationalistische en antikerkeliJ'ke uitsPraken slechts eenmaal
als mogeliJ'ke reden waarom hiJ' onbestaand zou ziJ'n verklaard doorArgentiJ'nse militairen, katholieken
of Politici. Verder wordt er in het artikel J'uist gewezen op Borges' belangriJ'ke Positie als auteur : zou
Cabildo deze Borgesmoord hebben gePleegd uit angst dat de Fransen of JaPanners Borges biJ' hun
eigen literatuur zouden inliJ'ven? Een maand eerder had de Franse regering Julio Cortazar en Milan
Kundera al de Franse nationaliteit gegeven. In een laatste hYPothese over de motieven van Cabildo die
Dufreigne in L'Express voorstelt, worden verschillende andere zogenaamd niet-bestaande schriJ'vers
als Homerus en Shakespeare aangehaald : zou de geliJ'kstelling van Borges met deze schriJ'vers als een
snort erkenning bedoeld ziJ'n geweest? Dufreigne 1981a : 43
In de Publicatie in Playboy worden zoals gezegd, ook biografische details aangevoerd
om to bewiJ'zen dat Borges bestaat . Borges zou volgens dit artikel nooit door Adolfo BioY Casares
kunnen ziJ'n bedacht, omdat deze laatste zelf ontdekt werd door Borges . De incongruiteit die Cabildo
signaleerde tussen Borges' recente Politieke uitsPraken en ziJ'n oeuvre, en die een bewiJ's zou ziJ'n dat
Scatamacchia uit protest tegen het schriJ'verscollectief ziJ'n eigen meningen verkondigde, wordt in
Playboy J'uist niet oPgemerkt :
Als deze leugen waar was, dan zouden we de drie auteurs LeoPoldo Marechal, Manuel MuJ'ica
Lainez Adolfo BioY Casares van een oeuvre als dit grenzeloos moeten bewonderen, zonder
de acteur to vergeten, een artiest met een ongeevenaard talent . HiJ' heeft inderdaad bewezen
dat hiJ ' in staat was om de vragen van talloze J'ournalisten en academics to beantwoorden
door zich in exact dezelfde stiJ'1 als het oeuvre dat hiJ ' niet geschreven heeft uit to drukken, en
zonder ook maar de kleinste uitgliJ'der to maken in al die J'aren . Fernandez 1981 : 97
Na deze Franse intarPretatie van de ArgentiJ'nse Publicaties komen er nieuwe stukken van
redactie1eden van CabiIdo . De serieuze reactie in de Franse Pers, die allerlei verklaringen Probeert t e

vinden bren de redactie ertoe om to benadrukken dat het toch echt om een onschuldige graP gaat.
In een ingezonden brief, gePubliceerd in Cabildo en gedeeltelik
J in L'Express valt Cabildo het Franse
tiJ'dschrift aan op ziJ'n serieuze interPretatie van de Borgeskwestie :
TerwiJ'1 er in ons land en in de wereld belangriJ'ke dingen gebeuren waarover men
geinformeerd wordt maar die nauweliJ'ks becommentarieerd worden veroorzaakt deze
J'ournalistieke graP een futiele ruzie . Het meest oPvallende geval is dat van L'ExPress dat
zich J'arenlang nauweliJ'ks met Argentinie heeft bezig gehouden en dat nu meer dan een halve
Pagina versPilt door . . . Cabildo . . . op een biJ'na lasterliJ'ke manier to verwiJ'ten "exPres een
leugen to Publiceren", alsof men in het FrankriJ'k van Mitterrand het vermogen om ironie to
herkennen is kwiJ'tgeraakt . Anoniem 1981c :1 5~• nadruk van het ongineel
Door to beweren dat ze een luchtige, J'ournalistieke graP hebben willen maken, Probeert de redactie
van Cabildo to verhullen dat de Publicaties een Politieke aanval op Borges imPliceerden . TegeliJ'k
wordt er onder de gordel een Politieke stoot uitgedeeld aan links FrankriJ'k .
De motieven van de Franse critici
Nu is het de vraag waarom de ArgentiJ'nse Publicaties in de Franse Pers gezien worden als een
semiserieuze aangelegenheid waarin Borges' Politieke Positie ogenschiJ'nliJ'k geen rol sPeelt . Zo is
het niet zonder betekenis dat in de Franse berichten verschillende keren een andere graP boven
komt driven
: die van ¥omain Gary . Deze Franse auteur besloot uit onvrede over de kritieken die
J
hiJ in FranknJk kreeg, een aantal romans onder de naam Emile Ajar uit to brengen . Dit Pseudomem
wekte hiJ' daarna tot leven met behulP van ziJ'n neef Paul Pavlovitch, met als gevolg dat hiJ ' de enige
auteur werd die - uiteraard zonder medeweten van het literaire establishment - ooit tweemaal
de prix Goncourt won . Pas toen Vie et mort d Emile Ajar 1981 Postuum verscheen vlak voor de
Borgesaffaire, werd de ware identiteit van Ajar en het bedrog van Gary bekend . Zou de aJ'arerie
zoals deze oPlichting wel genoemd werd, ervoor gezorgd hebben dat de Franse kritiek er de voorkeur
aan had gageven om niet mee to lachen met Cabildo en hypotheses en bewiJ'zen aan to dragen? De
verwiJ'zingen naar Ajar, aJ'arerie en geirriteerde uitsPraken van critici - `Als deze bedriegers zich
gsinsPireerd hebben op de affairs ¥omain Gary-Emile
a
Ajar, dan hebben ze niet de tiJde gnomen om
na to denken' . Fernandez 1981 : 99 wizen
eroP dat deze affairs vers in het geheugen van de critici in
JFrankriJ'k lag. Overigens was de Pers misschien ook voorzichtiger
e gworden met berichgvingn
t e
e over
Bores
e in all ee Franse kranten was aangekandgd .
g leven en dood nadat, in 1957ziJ'n dood per ong1uk
MolloY 1972 : 319 -320
Dat de critici daarnaast niet ingingen op de Politiek e dimensie van de kwestie wil niet
zeggen dat de BorgesreceP tie in Frankrik
J in het algemeen aP olitiek was. Eric Flamand toonde in zijn
J
studie naar de `culture borgessienne' aan dat Borgs'
e kosmoPolitism e ook m FranknJk door de J 'aren
heen tot kritiek had geleid, ondanks het grote enthousiasme waarm ee zijn werk m de J
J aren vi'ftig was
binnengehaald. In het verlengde van de op veel g rotere schaalgeuito ArgentiJnse kntiek
'
o P Borges'
gebrek aan interesse voor de nationals ontwikkelingen zijn er door de Jaren hee n m Frankri'k
J
negatieve reacties gekomen op zijn conservatieve uitsP raken en ziJ'ng ebrak aan links engagement
met de LatiJ'ns-Amerikaanse Pofitiek . Flamand 1987 : 46-49)

Maar J'uist in deze Ps ecifieke kwestie in9 181, k0os de Franse Pers er wellicht bewust voor om de
i'1 de Politiek getinte kritiek
Pohtieke ondertoon m het verzmsel over Borges met over to nemen . TerwJ
r
van Cabildo wel zi'delin
op Borges nauwehJks wordt besProken, wordt het ideotog ischa Pofiel
J
gs
gnoemd
e
. De `grP'
a liJ'kt duideliJ'k niet gewaardeerd to ziJ'n omdat ze geuit werd door een reactionair
en ultranationalistisch tiJ'dschrift zoals in een later artikel in Le Monde werd opgemerkt : van dit
`kwaadaardig e sensat ieb1aadJ'e' had men nog `nooit zoveel gehoord op literair gebied' . Zand 1981
L'Express wiJ'st tot tweemaal toe op de Politieke agenda van het tiJ'dschrift door het een `extreemrechts'
en `rechtliJ'nig nationalistisch' tiJ'dschrift to noemen . Dufreigne 1981a De Promilitaire Positie die
Cabildo innam op een moment dat de schendingen van de mensenrechten onder de ArgentiJ'nse
militaire dictatuur al a1gemeen bekend waren, maakten het overnemen van een Politiek getinte
`graP' niet wenseliJ'k . Om die reden waren literaire en biografische hypotheses ongetwiJ'feld de meest
tactische manier om de Politieke inslag van het tiJ'dschrift niet to onderschriJ'ven en niet in foute
graPPen to belanden. Het achterwega laten van de Politieke uitsPraken en Positie van Borges in de
Franse artikelen is in die zin wellicht een Politieke keuze geweest .
Daarnaast sPeelden de literatuuroPvattingen van de Franse critici ongetwiJ'feld een rol .
Onder Franse critici van na 1968 mocht de Politieke Positie van Borges misschien niet het meest
belangriJ'ke punt worden . De doelbewuste aandacht van Franse critici voor Borges' teksten en niet
voor ziJ'n Politieke Persoon bliJ'kt ook uit een artikel gePubliceerd naar aanleiding van het Borgescolloquium in CerisY in de zomer van 1981, vlak voor de Borgesaffaire . In een echo van ¥oland
Barthes' `La mort de l'auteur' 1968 wordt de aandacht voor de tekst en de lezer benadrukt :
Het onderzoek naar een onvindbare Borges heeft geen gebrek aan sPanningen en iedereen
beweert natuurliJ'k ziJ'n eigen Borges in handen to hebben . Het feit bliJ'ft dat Borges biJ' de
gratie van deze veelheid aan leeswiJ'zen bestaat . . . . Is de lezer dus net zo goed de auteur als
de schriJ'ver? ChamPris 1981 : 28
De gerenommeerde Positie van Borges werk in FrankriJ'k in de J'aren tachtig en ziJ'n biJ'draga aan
de ontwikkelingen in de Franse literatuurkritiek en -theorie ziJ'n waarschiJ'nliJ'k dus mede bePalend
geweest voor de recePtie van de ArgentiJ'nse Cabildo- Publicaties .
Tot besluit
Het verzinsel over het niet-bestaan van Borges liJ'kt overigens een eigen leven to ziJ'n gaan leiden .
Niet alleen besteedden Leonardo Sciascia 1985 en Antonio Tabucchi 1999 aandacht aan de
BorgesgraP, ook de Duitse auteur Gerhard KoPf wiJ'dde er een deel van ziJ'n roman aan . In Bor9es
9ibt es nickt 1991 is de ArgentiJ'nse graP - die in het eerste7 van de in totaal drie hoofdstukken ter
sPrake komt on titel geeft aan de roman - een literair onderonsJ'e geworden . De verteller, een Duitse
universiteitsProfessor in de lusitanistiek, maakt een refs naar Macau om een lezing to geven over
ziJ'n stelling dat de Don uickot door William Shakespeare geschreven is. TiJ'dens een turbulente
vliegreis van Surabaya naar Bandung ontmoet hiJ ' een ArgentiJ'nse refsgenoot die hem vertelt dat
7

Het eerste hoofdstuk van KoPfs roman (`Hohenluft') was in licht gewijzigde versie al eerder verschenen in zijn roman Eu1ensehen (1989) en als vertelling in Neue ¥undschau 100 (1989) 1 : 45- 65 .
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Borges niet bestaat. Het werk en leven van Borges zou een uitvinding zijn van zijn landgenoot en
collega-schrijver Adolfo Bioy Casares, die de sleutel tot dit geheim zou hebben verstopt in zijn roman
Morels uituinding (i94o) . (Kopf 1991 : 47) Ook andere Argentijnse literaire figuren en teksten die het
verzinsel kunnen bewijzen passeren de revue . Terwijl een aantal elementen (de tweederangsacteur
Aquiles Scatamacchia, de schrijver Adolfo Bioy Casares, de reden waarom Borges de Nobelprijs
nooit had gewonnen) nog sporen van de publicaties uit Cabildo dragen, worden het tijdschrift en de
achtergrond van de grap niet meer genoemd.
Maar misschien had niet iedereen de Argentijnen nodig om aan het bestaan van Borges to
twijfelen . De Italiaanse fysicus Tullio ¥egge rekende ooit uit dat het totaal aantal mogelijk boeken uit
`De bibliotheek van Babel' (i94i) van Borges gelijk zou staan aan 25 tot de 656 .oooS 1e macht . (VilaMatas 1986 : 48 ; ¥egge 1996 : 287) Aangezien dit aantal niet in het universum zou passen, kon het
niet anders of Borges bestond niet, of hij was een oplichter .
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De zwetende lezer

¥eligieuze leeservaringen in de ¥epubliek
Els Stronks
i'dens de ¥e ormatie blee protestantse literatuur vanwe9e de `onzichtbaarheid van God' tot ver
TJ
in de zeventiende eeuw on9eulustreerd . Om toch een prikkelin9 van 9eest en oo9 to ervaren, 9in9en
protestantse lezers actie op zoek naar katholieke en dus 9eiilustreerde 9eloo sliteratuur . Jan Luyken
hood uitkomst door in 1678 de protestantse embleembundel Jezus en de ziel to publiceren . Els
Stronks als senior-docent en onderzoeker verbonden aan de a deiin9 Vroe9moderne letterkunde
van de Universiteit Utrecht, gaat in dit artikel dieper in op een anonieme bewerkt'ng van Luykens'
bundel en tracht erachter to komen o protestanten in deriv
pees eer andere geloo sliteratuur
voortbrachten dan in de openbare ruimte van het gedrukte woord .
In Jan Siebelinks roman Knielen op een bed violen vindt de bekering van de hoofdPersoon
bloemenkweker Hans Sievez, Plaats als hiJ' in een zonnebloemenveld Thomas a KemPis' Imitatio
Christi zit to lezen :
HiJ' werd oPgenomen als een door de wind meegevoerd blad en naderde de donkerheid
waarin God was . In die donkere stilte de vuurkolom . Die het uitverkoren yolk 's nachts
biJ'lichtte in ziJ'n tocht door de woestiJ'n en in de vuurkolom een stem . Die Stem . Siebelink
2005 :170

Voor dit snort vervoerende leeservaringen, die leiden tot mYstieke eenwording met God was men
in de noordeliJ'ke Nederlanden in de vroegmoderne tiJed huiverig . In ziJ'n algemeenheid werd de
emotionerende werking van lezen met eniga zorg bekeken maar voor het intensief en sensitief lezen
van religieuze teksten was men extra beducht . Porteman en Smits-Veldt 2008 : 480
Toch verschenen er in de zeventiende en achttiende eeuw bekeringsgeschiedenissen met
passages waarin de voordelen van het intensief lezen van reli9is breed werden uitgemeten zoals
Laurens Ing elses Merkwaardi9e Bekerin9s9eschiedenis :
Het gebeurde dan wel als ik in Gods Woord wilde lezen dat ik God hoorde sPreken als tot
miJ'> wat waar, wanneer en tegen Wie ik gezondigd had welke straffen ik verdiend had, die
niet minder waren dan de eeuwige flood . Dit nu zo klaar horende en gelovende, lieP het
zweet somtiJ'ds van miJen lichaam, ofschoon het nu winter was . Zelfs op het horen flat God
nu tot miJ ' sPrak en wat HiJ' tot miJ' zeide, geraakte miJen ziel zo ontsteld a flat ik niet meer
kon leven, ziJ'nde in banden en in nare enauwde wee uitroePende: o God! had ik flat zo
9eweten, ik zou zo niet hebben 9elee d! Ingelse 1774-1776/2001 : 8
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Als Ingelse m de gevangenis van Veere zit vanwege zijn aandeel m wat de `PsalmenoProer' is gaan
heten, Probeert zijn omgeving hem to bedaren :
Het bidden kermen en lamenteren weeklagenwas zo' sterkdat de mensen > buiten het
gevangnhuis
e
ziJ'nde zu1ks hoorden wasrdoor de ciPier tot miJ' kwam en zeide : zulks is 9een
leven ik moest maar vrolJi'k zJ i'n!' . Ingelse 1 774 -1776/ 2 00 1 : 20
De lichameliJ'ke verschiJ'nselen overmatig zweten, benauwd schreeuwen die Ingelse hier koPPelt
aan de zintuigJ
like ervaringen van Gods nabiJ'heid - oPgewekt door alleen al de gedachte aan
het lezen van ZiJ'n woord - worden door moderne lezers snel metaforisch geduid, maar gezien het
vroegmoderne wereldbeeld kunnen ze ook letterli'kJ'k worden genomen, en dan is duideliJ'k waarvoor
de omstanders vreesden . Vanuit de Galenische humeurenleer bestond de aanname dat de sieke en
mentale gesteldheid van de lezer uit balans kon raken door het lezen van de verkeerde teksten of
door het op de verkeerde manier lezen van teksten . Doordat het lichaam tiJ'dens uren van stilzitten
en lezen veel zwarte gal Produceert, kon de mens van lezen dePressief en somber worden • en door
het lezen van Pornografische lectuur kon een overProductie van gele gal ontstaan, en oververhittin g
dreigen . Craik 2007 : 3 ~; Schoenfeldt 1999 : 2-3 ~; Narveson 2008 Men nam aan dat lezen ook o P
macroniveau nadelige gevolgen kon hebben . Paster 2004 : 244 en 72
Ingelse sPreidde dus leesgedrag ten toon dat hem siek ten onder kon richten en dat
ook sociale ontwrichting tot gevolg kon hebben . De NiJ'kerkse beroeringen die zich rond 1750
afsPeelden, waren een voorbeeld van een situatie waarin individuele vervoerende geloofservaringen
tot maatschaPPeliJ'ke onrust leidden . Ingelses als voorbeeldig bedoeld leesgedrag strekte dus
niet direct tot navolging, zoals ook het leesgedrag van Siebelinks hoofdPersoon misschien eerder
afschrikwekkend dan aanlokkeliJ'k is .
En toch bezit het idee zo to kunnen lezen > om door het lezen een to worden met God, onder
gelovigen grote aantrekkingskracht . De kerkvader Augustinus Poneerde al in de vierde eeuw na
Christus in ziJ'n Con essiones het idee dat gelovigen Gods nabiJ'heid middels het intensief en veelvuldi g
lezen van ZiJ'n Woord zintuigliJ'k en PersoonliJ'k kunnen ervaren . HiJ' introduceerde hiermee in de
christeliJ'ke leer het denkbeeld van zinnenvervoerende leeservaringen, dat op gesPannen voet stond
met het klassieke Stoische ideaal van harmonie en balans dat in de middeleeuwen en vroegmoderne
tiJ'd vigerend was . Stock 2001
In liJ'n met Augustinus' gedachten werden door katholieke schriJ'vers en dichters teksten
geschreven waarin met behulP van sPecifieke Prikkels zinnenvervoerende leeservaringen werden
oPgeroePen . Niet toevallig leest Siebelinks hoofdPersoon A KemPis' Imitatio Christi : dat viJ'ftiendeeeuwse traktaat wist al veel eerder biJ ' vele anderen, waaronder Ignatius de Loyola, grondlegger van
de J'ezuietenorde, een bekering op gang to zetten of religieuze gevoelens op to wekken .
Om het emotionerende effect van het lezen to vergroten namen katholieken vaak
of beeldingen biJ' hun teksten op . Inmiddels weten we uit neurologisch onderzoek dat beelden
anders dan teksten sterk aan de affectieve en memoriserende vermogens van het brein aPPelleren .
ThornPson en Madigan 2007) Die kennis was, hoewel niet emPirisch onderbouwd, ook al aanwezig
biJ' Augustinus . Die waarschuwde in navolging van Plato wel voor de misleidende kracht van bee1den
- men moest vermiJ'den in religieuze beelden `animated objects ' to zien -, maar onderstreePto toch
0ok de positieve werking van visuele Prikkels . Morgan 2005 : 142 en 145) Augustinus' standPunt hod
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rofe i nvloed o P de Produc ti e van katholieke g eloofslitoratuur, die zodra de modernisering van het
drukProtes dat toestond, intensief gei'llustreerd wend .
Dasr flu scheidden zich tiJ'dens de ¥eformatie de geesten : towel katholieken als Protestanten
zochten het opwekken van vervoerende leeservaringen - mits binnen bepaalde grenzen -, maar
de intensieve Prikkeling van het oog en de geest die de katholieken tot stand brachten door het
aanbieden van afbeeldingen was voor Protestanten Problematisch . ¥eformatoren gingen nit
van de onzichtbaarheid van God ; de afstand tussen God en de gelovige is volgens protestanten
onoverbru gbaa r voor het oog, en daarom werden de katholieke beelden met ar ~^'aan bekeken.
Van Asse1t 2007) In de ¥ePubliek bleef Protestantse religieuze literatuur om die reden tot ver in de
zeventiende eeuw ongelilustreerd . Stronks 2009)
U it
it de schamele geg evens die we over de recePtie van geo
l ofsliteratuur in de ¥ePubliek
is duideliJ'k dat zeventiende-eeuwse Protestantse lezers desondanks wel op zoek gingen
naar zmnenvervoerende leeservaringen en zich om die redenen actief katholieke geloofsliteratuur
toe-eige nde n : katholieke bundels werden biJ'voorbeeld asnetroffen
g
in de bibliotheken en inboedels
van gereformeerden Kaplan 2007 : 243 . De Productie van geillustreerde geloofsliteratuur bleef aan
Protestantse kant lang uit maar werd aan het eind van de eeuw in gang gezet door Jan LuYken, die
m 168
7 de religieuze embleembundel Jezus en de ziel Publiceerde . LuYken baseerde zich daarbi'J
voor een belangriJ'k deel op het katholieke zelfs J'ezuitische voorbeeld van het religieuze embleem nit
Zuid-Nederland . In dit artikel kiJ'k ik naar een achttiende-eeuws handschrift waarin een anonieme
auteur een bewerking maakte van LuYkens Jezus en de ziel. Het handschrift werd nooit gepubliceerd ,
en beyond zich dus in de Privesferen van de Protestanten . Produceerden ziJ ' in die sferen andere
e
ruimto van het gedrukte woord? 0m die vraag to beantwoorden
geloofsliteratuur dan m deo Pnbare
ga ik eerst wat diePer in op religieus lezen in de ¥ePubliek, en het corpus van religieuze Protestantse
literatuur in de ¥ePubliek.
g

¥eli~' eus lezen in de ¥ePubliek
Au gustinus oPvattingn
e over het lezen stonden in meer dan een oPzicht lineair togenover de
Stoische leer . De Stol "ciJ'nen veronderstelden dat de mens wilskracht had om zichzelf to leren
beheersen terwiJ"l Au gustinus de vriJ'heid van de menseliJ'ke wilsbeschikking ter discussie stelde en
die afhankeliJ'k maakte van God . HanbY 2003 : 463) Augustinus ProPageerde daarbiJ' het lezen als
een van de belanriJ'kste
middelen om zich aan God over to geven . Stock 1996 : 2 en 284 Verzoenin g
g
tussen de stand Punton was mogeliJ'k omdat Augstinus
u
net als de StoiciJ'nen in het beoefenen van
zelfreflectle een midde1 zg
om
de
zie1
to
help
ha1en
en
stutten . De StoiciJ'nen hadden als doel met
g
zelfreflectle het evenvv~c' ht van de zie1 tobewaren Nino 2008 : 89), terwiJ'1 Augustinus en ziJ'n navolgers
meenden dat zelfreflectle ertoe biJ'droeg dat men God kon naderen . HumPhries 1997 :127 en 131
Vo1ens
g Augustinns konden teksten een Protes in werking zetten waarbiJ ' in het hoofd van de lezer
sensaties en mentale beelden geconfronteerd werden met gedachten die er al voor het lezen warm .
Augustinus formuleerde zo de blauwdruk van wat nu wel de 'self-conscious reader' wordt genoemd :
de lezer die zichzelf en God leert kennen door leeservaringen to confronteren met ziJ'n reeds eerder
eigengemaakte ervaringen en denkbeelden . Stock 1996 :17 ~• Swaeringen 2007 :154)
TiJ'dens de ¥eformatie in de zestiende eeuwwerd het idee van zelfstandiglezen geProPageerd
en kwamen het klassieke idee van de `rig orous self-control' van de Stoa en `the absolute dependence
on God that Protestantism counsels' nog scherPr
e togenover elkaar to staan . Schoenfe1dt 1999 :

lJ

18 • Gilmont 1999 : 22o¥eformatoren wi1den ook leken asn het 1ezen kriJ'gen en dat werd door de
katholieke kerk a1s bedreiend
ervaren . De corrigrende,
e
erglerende
u
werking van het samen lezen
g
en samen inrPreteren
to
verdween . Deze ontwi
kkeling had des to meer impact omdat sinds de tiJ'd van
Augustinus het stillezen oPgang had gemaakt. Voor Augustinus was het lezen vooral een vocale orale
bezigheid . Stock 1 996 : 5 De zintuigen die het gelezene oPnamen gehoor en of gezichtsvermogen
moesten biJ ' het lezen mentale voorstellingen oProePen en zodoende het intellect en geheugen
stimuleren Stock 1996 : i8) . De Protestanten gingen nit van in stilte lezen. Die activiteit kon veel
langer vol worden gehouden, en had ook een heel ander effect dan hardoP lezen : 'Psychologically,
silent reading embolded the reader, because it placed the source of curiosity completely under
personal control' . Saenger 1999 :137)
Juist in de ¥ePubliek kwamen de zaken op scherP to staan, omdat Calvin
J - die in de
NoordeliJ'ke Nederlanden van alle reformatoren het meest invloedriJ'k was - het zelfstandig lezen zeer
ProPageerde . Gilmont 1999 : 227 Om de schade to bePerken en excessief leesgedrag nit to sluiten
werd door Noord-Nederlandse Protestantse theologen gaPleft voor lezen onder deskundige leidin g,
en voor gematigdheid in het lezen . Zo schreef Willem a Brakel in ¥edelyke 9odts-dienst 170o een
handboek dat in de achttiende eeuw onder Protestantse Pietisten zeer PoPulair was, dat gelovigen
wel moesten lezen met name sPirituele biografieen en exemPelliteratuur zoals verhalen over
martelaren, godzalige Predikanten en vroegbekeerde kinderen Van Lieburg 2004 : 68 maar dat
het lezen bePerkt moest worden, en dat niet to veel uren in eenzaamheid met een boek doorgebracht
moesten worden . Stronks 2001 : 185 A Brakel ProPageerde als alternatief het bidden en samen
zingen. Ondanks deze adviezen ging het er in de PraktiJ'k vaak antlers aan toe . Bestudering van het
dagboek van de achttiende-eeuwse Jacoba van Thiel leerde biJ'voorbeeld al dat ziJ ' het liefst mateloos
veel las: ziJ ' zag op tegen het ontvangen van bezoek omdat dit haar belemmerde in het lezen . Muizen
die haar tiJ'dens het lezen in eenzaamheid op zolder stoorden, konden op haar boosheid rekenen .
Stronks 2001 : 86
¥eli~'euze literatuur in de ¥ePubliek
Aan het begin van de zeventiende eeuw werden bePerkingen ook gezocht in het schriJ'ven van
teksten die `Prikkelarm' genoemd zouden kunnen worden . In die situatie kwam verandering door
de Publicatie van een serie meditatieve gedichten over de kruisdood van Jezus waarvan Jeremias
de Deckers Goede VrJda9 1651 de meest bekende is . In dat gedicht gebruikt De Decker retorische
tekstuele middelen om ziJ'n lezers to ontroeren, met als doel ze via het lezen dichterbiJ ' God to brengen :
`De Deckers argumentatie is affectief en gericht op de gevoelsmatiga faculteiten van de lezer . Aan de
rede als togenhanger van het emotionele innerliJ'k, wordt dan ook nergens uitdrukkeliJ'k geaPPelleerd .
Sterker nog, het verstandeliJ'ke begriP wordt met een zeker wantrouwen togemoet getreden omdat
dit zozeer met het aardse leven verbonden is .' Konst 1990 : 311 CalvinJ had zich in ziJ'n Instituti ones
Positief over de emotionele beleving van het geloof middels meditatie op ZiJ'n woord uitgelaten . D e
geemotioneerde woorden die Jezus aan het kruis uitsPrak `Waarom heeft u miJ ' verlaten', gaven
volg ens Calvin
J duideliJ'k to kennen dat men dergeliJ'ke sensaties net als Jezus mocht voelen en
oProePen. Strier 2004 32
De volgende staP die in de Protestantse literatuur in de ¥ePubliek in de richtig
o van
emotionerende literatuur werd ezet,
door Jan LuYken, haakte in op de katholieke tr aditie
' van
g

religieuze emblemen . In 1678 Produceerde Luyken de embleembundel Jezus en de ziel met als doel
de 1ezer door eenzame verdieping in liens eigen gedachten God to laten naderen middels woord en
bee1d. Porteman en Smits-Veldt 2008 : 850) De Protestantse bezwaren tegen de combinatie geloof
en beeld negerend, nam hiJ' katholieke emblematici als voorbeeld, om op belangriJ'ke Punten ook
weer van hen of to wiJ'ken . Stronks 2007) In vergeliJ'king met de lichameliJ'kheid die veel katholieke
emblemen kenmerkt sPreekt Luyken de zintuig en van zin
J lezers in bePerkte mate aan . HiJ' onthoudt
zich in ziJ'n Picturae van beeldtaal de afbeelding van bloed, tweet en tranen biJ'voorbeeld die het
lichameliJ'ke per definitie dramatiseert en benadrukt, om in Plasts daarvan een subtiel kiJ'ksPel
voor het oog to bieden . De centrale thematiek van Jezus en de ziel is het ` leren kiJ'ken naar God' .
Gelderblom 2000 Ook op het verbale vlak miJ'dt Luyken emotionerend en op de zintuigen gericht
effectbeJ'ag. In Jezus en de ziel geeft hiJ' biJ'voorbeeld de metafoor van het huweliJ'k tussen Jezus
en de gelovige waaroP de hele bundel thematisch is ingericht - de Hooglied-gedachte - vaak een
onPersoonliJ'k, niet-lichameliJ'k tintJ'e. Zo wordt in embleem 5, `De Ziele ziJ'nde seer verlieft op de
edele deugt der sachtmoedighe ', niet gesProken over de verliefdheid van de ziel voor Jezus maar
voor de `edele deugt der sachtmoedighe ' die weliswaar sterk met Hem verbonden is maar niet
direct over ZiJ'n sieke verschining
gsat .
J
Andere zintuigJ
like ervaringen dan het kiJ'ken - zoals voelen en ruiken - worden door
LuYken in Jezus en de ziel niet of nauweliks
J oPgeroePen, hoewel hiJ ' in het `Kort Bericht Aan Den
Leser' voorin de bundel wel schrift
J over `bloemPJ 'es' tin
J emblemen die het `schoonste van reuck'
tin,
en
`zeer
soeten
Honi9
in
haar
hebben,
voor
het
hon9eri9h
Gemoedt', waarbiJ' hiJ' ook het effect
J
van deze welriekende en voedzame `bloemen' op de lezer beschriJ'ft : `Somme9e ruyken van dierbare
waarhey~
t ; Somme9
~evanLid• somme9e locken de Ziel tot de vereeni9in9h met Godt' . LuYken
fol
.
1685 :
r In de voorzang die op lit kort bericht volgt, wordt daarna alleen nog maar een beroe P
gedaan op de ogen en het zien : `Doet d'oogen op, en ziJ't niet langer blindt .' LuYken 1685 : fol. r
Deze tendens zet zich in de rest van de bundel door .
Of in LuYkens verband van - bewuste of onbewuste - bePerking gesProken kan worden
last zich niet zo eenvoudig vaststellen . Het achttiende-eeuwse handschrift waarin LuYkens Jezus en
de ziel in de uitgave van 1714 volledig nagetekend en bewerkt is biedt de kans om to zien of een lezer
van Luyken in het oProePen van zinnenvervoerende leeservaringen verder wilde gaan dan Luyken
zelf. Het handschrift is van een anonieme auteur : het oo als een boek en wordt door de auteur ook
als zodanig gaPresenteerd, maar uitgegeven is het nooit . 0P het titelblad van het handschrift staat als
titel vermeld : Verbor9e leven der ziele met Christus .
De anonieme auteur vol Luyken getrouw in het centrale thema van Jezus en de zieI het
`kiJ'ken' . Dat thema wordt zelfs nog wat meer benadrukt, zoals to zien is biJ ' vergeliJ'king van dePicturae
van het genoemde embleem 5 . In lit Pictura is de ziel ofgebeeld terwiJ'1 ze oPklimt naar een kruis .
In het handschrift is de berg waaroP lit kruis staat, voorzien van een ingang naar een tunnel - een
doorkiJ'kJ'e naar een andere werkeliJ'kheid zoals Luyken ze zelf ook vaak in ziJ'n picturae aanbracht
zeker in de platen die hiJ' voor de editie uit 1714 van Jezus en de ziel maakte . Stronks 2005) Door
de tunnel looPt een PadS dat we aan de achterkant van de tunnel uit zien toPen in een smal PaadJ'e
dat naar de top van de berg voert . 0P dat PaadJ'e looPt een man die een kruis torst - eveneens een
1 oPnam .
element dat Luyken in veel van ziJ'n Picturae uit de editie vans 74
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Luyken, Jews en de ziel, embleem 5

Verborge leven der ziele, embleem 5

Luyken, Jezus en de ziel, titelplaat

verborge leven der ziele, titelplaat

De anonieme auteur zet niet alleen het accent op de visuele waarneming scherPer aan . Andere
zintuigJ
like ervaringen die de emblemen mogeliJ'k oPkunnen roePen, worden eveneens gedetermineerd
en geduid . Om inzicht to geven in de manier waaroP dit gebeurt, bekiJ'k ik de Presentatie van de
Programmatische titelPrent door LuYken en de anonieme auteur. 0P die of beelding zien we Jezus
omgeven door een stralend licht, die de geloviga ziel aan linten met zich meevoert . In ZiJ'n hand
heeft Jezus een wierookvat„
dat ofgaande op de dampen die er vanaf komen doordringende geuren
versPreidt . In het handschrift is aan de afbeelding een wereldbol toegevoegd . De ziel keen zich daar net als van alle wereldliJ'ke gebouwen achter haar - vanaf, en heeft slechts oog voor Jezus die ziJ' vol .
Haar `volggedrag' kriJ'gt van de anonieme auteur wat meer aandacht : de ziel heeft nu zelf een van de
linten in haar hand waarmee ze aan Jezus verbonden is .
Het handschrift geeft naast deze of beelding een exPliciete en gedetailleerde beschriJ'vin g
van wat er to zien is met daarbiJ' een uitleg over de betekenis ervan . Een dergeliJ'ke tekst ontbreekt bi'J
LuYken. In de toelichting van de anonieme auteur worden de zintuigliJ'ke waarnemingen die de bundel
op zal moeten roePen stuk voor stuk benoemd. Jezus' licht zal naar de auteur hooPt niet alleen
het hoofd en de oren maar ook het hart van de lezer vinden . De geest van de lezer wordt versterkt
met de geur van het `Priester vat', dat ziJ'n kracht en aroma ontleent aan `een kool van 's hemels
altaarvier' . Gods almacht wordt zo gevoeld en geProefd, en dripgt zo `in 't hert, in d omgePloegde
vooren' binnen :
Wanneer t genaaden Li een Arme Ziel omstraalt
en deese Liefde Trek, van Jesus, diePer daald
als sle s in t' breiJ'n alleen, of in der sinnen ooren
maar sig verdiePt in 't hert, in d omgePloegde vooren
in hiJ'1 lust =heillust oPgewekt : den iver vind bereiJ'd
om louter om to sien : in waare saligJ
herd
belust om t egto spoor: ontwiJ'felbaar to vinden
hoe haastig toond sig daar, die trouwen siel beminde
Dit schets dit tafereel, van deese titelPrint
hier siet giJ' eene snoer : die wiJ'st ons hoe t samen bind
het innige gemoed : eerst komt ons liefde wekken
ontwaakt en staat siJ' op : soo wil hiJ' voorts haar trekken
met liefde seelen : door een Proef van t hemels ligt
waar in de geest al meer, ontdekt het groot gewi
en dus ook meer getroost, om in een salig hooPen
den sielen bruiJ'degom, in iver na to looPen
op datse niet beswiJ'kt: en haast wierd ofgemat
versterkt hiJ' haaren geest : dit toond het Priester vat
gevuld met soeten geur: van diebre sPeceriJ'en
die sig aan alle kant : wiJ'dlustig heene sPreiJ"en
na diense door een kool : van 's hemels a1taarvier
haar geur en kra ontlaat: en in gods albestier
gevoeld word en gesmaakt : gedrongen dieP na binnen
waar in gemoedigd om den striJ'd, nu to baginnen . . .
Verbor9a leven der ziele met Christus : fol . 2r

De zintuigJ
like gewaarwording is ook in de pictura verbeeld : de borst van de ziel is ontbloot en zowel
het lint als de rook van het wierookvat staat zo in direct contact met de plaats waar het hart huist .
In vergeliJ'king met LuYken roePt de anonieme auteur veel zintuigliJ'k ervaringen op,
waaronder ook in de in vroegmoderne oPtiek Platvloerse en gevaarliJ'ke sensaties van news, mond en
handen. Met die lichaamsdelen kon geroken, gevoeld en gaProefd worden en de lichameliJ'ke reacties
die zo werden oPgeroePen, associeerde men met wereldliJ'ke lustgevoelens : `the eye and the ear were
considered capable of elevating mind and soul to divine beau and virtue, whereas objects that
delighted taste, smell, or touch were thought mere earthly distractions from the path of righteous
living .' Austern 1999 : 103) Geen enkele zintuigJ
like reactie schuwend, werkt de anonieme auteur
toe naar een climax in het veertigste embleem van het handschrift waarin zien horen, Proeven en
voelen samenkomen : `dit brosse vlees uiJ't vleesch geboren : uiJ't adam sweet om t aardse brood
maar t nieuw gemoed, gevoed van t horen : rust salig uiJ't.' Verbor9a leven der ziele met Christus :
fol . 145v)
Tot besluit
De anonieme auteur diende meer zintuigJ
like Prikkels toe dan LuYken : misschien omdat het
handschrift een Prive-karakter had, misschien omdat het van later datum is dan LuYkens werk . Uit
het bestaan van het handschrift kunnen we afleiden dat de behoefte aan zinnenPrikkelende religieuze
literatuur er zeker ook biJ' Protestanten was, en dat ziJ ' zich in de oPenliJ'ke Productie van dergeliJ'ke
literatuur mogeliJ'k bePerkingen oPlegden . Wat aan het begin van de zeventiende eeuw voor NoordNederlandse P rotestanten vanuit de leer van Calvin
J onaccePtabel was - het vervoeren van de lezer
middels afbeeldingen -, werd aan het eind van die eeuw door een dichter als LuYken in de Protestantse
literatuur ingebracht om in de achttiende eeuw in de besloten ruimte van het handschrift steeds
katholiekere vormen aan to nemen. De grenzen in de Productie van religieuze literatuur werden zo
beProefd en verlegd, met verschuivingen in de identiteit van gelovigen als gevolg . FriJ'hoff 2006 Het
onderscheid tussen katholieke mYstieke literatuur en Protestantse meditatielYriek, en daarmee tussen
Protestanten en katholieken, is in het achttiende-eeuwse handschrift nauweliJ'ks meer zichtbaar .
Literatuur
Anoniem, Verbor9e leven der ziele met Christus . Handschrift KB, signatuur 133 M 129, gedateerd
na 1720 .
Asselt W. van et al ., eds ., Iconoclasm and Iconoclash : Struggle for ¥eligious Identity, Leiden
2007 .

Austern, L .P ., `The Siren, The Muse and The God of Love : Music and Gender in SeventeenthCentury English Emblem Books' . In: Journal o Musicolo9ical ¥esearch, 18 (1999) : PP 95 - 138.
Brakel > W. a Lo9ike latreia, dat is ¥edelyke 9odts-dienst, Den Haag¥otterdam 1700 .
Craik, K .A., ¥eading Sensations in Early Modern England . Early Modern Literature in History,
Hampshire 2007.
Fri'hoffW.
~
`Leescultuur : een nieuwe insteek voor onderzoek naar culturele dynamiek' . In :
TiJ'dschri voor Nederlandse kerk9eschiedenis (2006) : PP . 62-65 .
Ge1derblom A .J ., `Binnen en buiten . SYmboliek in de emblemen van Jan LuYken' . In :
Jaarboek van de MaatschaPpJi' der Nederlandse Letterkunde to Leiden 1998-1999 .
Leiden 2000, pp . 18-35 .

22

Gilmont J.F . `Protestant ¥eformation and ¥eading' . In : G . Cavallo ¥. Chartier en L. Cochrane
eds . A History o ¥eading i n the West Studies in Print Culture and the History o the Book .
Oxford 1999, PP . 213- 237 .
G roenendiJ'k, L .F . en F.A. van Lieburg, Voor edeler staat 9eschapen . Levens- en
ster edbeschrJi'vin9en van 9ere ormeerde kinderen en J'eu9di9en in de 17e en 18e eeuw Leiden
1991 .
HanbY> M . `Augustine and Descartes : an Overlooked Chapter in the Story of Modern Origins' . In :
Modern Theology 19 (2003), nr. 4, pp . 455 -482 .
HumPhries, M.L .,`Michel Foucault on Writing and the Self in the Meditations of Marcus Aurelius
and Confessions of St . Augustine' . In : Arethusa 30 (1997), nr.1 > pp . 125-138 .
Ing else, L . , Merkwaardi9e Bekerin9s9eschiedenis van Lourens In9else in leven landbouwer
op de Ho stede, in de OranJ'ePolder, eiland Walcheren . Ten9evol9e van de zware vervol9in 9
en verbannin9, hem en zJ
i'n lot9enoten aan9edaan, we9ens hun 9ehechtheid aan de Oude
PsalmberJi'min9, ti'dens
de invoerin9 der Nieuwe BerJ i'min9 to WestkaPelle, Anno 1774-1776 .
J
Door hemzelf to boek gesteld . OorspronkeliJ'ke uitgave J . Keersemaker to Domburg 1 774- 1776 .
Heruitgave Stichting Gihonbron . Middelburg 2001. GeraadPleegd via : httP : w ww.theologienet .n l
westerbeke ingelse_bekeringsgesch .Pdf aPril20o9 .
KaPlan, B .F ., Divided by Faith : ¥eligious Conflict and the Practice o Toleration in Early Modern
Europe, Cambridge 2007.
Konst > J . `De retorica van het "movere" in Jeremias de Deckers Goede Vryda9 o e het LJi 'den ones
Heeren Jesu Christi' . In : De nieuwe taal9ids 83 (1990) : PP . 298-312 .
Lieburg, F . van . `De verbale traditie van een Pietistische geloofservaring . De rechtvaardiging in de
vierschaar der conscientie' . In : E9odocumenten : nieuwe we9en en benaderin9en . Speciaal nummer
van : TJ
i'dschri voor sociale en economische 9eschiedenis, 1 (2004), nr . 4, pp . 66-85 .
LuYken, J . Jezus en de ziel . Derde vermeerderde druk . Amsterdam 168 5 . GeraadPleegd via :
httP : emblems .let .uu .nl lu1685 .html mei 2009 .
Morgan, D ., The Sacred Gaze . ¥eligious Visual Culture in Theory and Practice, Los Angeles 2005 .
Narveson K . `Traces of ¥eading Practice in Thomas Bentley's "Monument of Matrones ." . In :
AN 21 2008 : pp . 11-19 .
Nino A.G . 'Spiritual Exercises in Augustine's Confessions' . In : Journal o ¥eli9ion and Health 47
(2008) : PP . 88-102 .
Paster > G.K . Humoring the Body : Emotions and the Shakespearean Stage, Chicago 2004.
Porteman K . en M . Smits-Veldt Een nieuw vaderland voor de muzen . Geschiedenis van de
Nederlandse literatuur 1560-s70o Amsterdam 2008.
.), A
Saenger, P ., `¥eading in the Later Middle Ages' . In : G. Cavallo ¥. Chartier en L. Cochrane (eds
History o ¥eadin9 in the West. Studies in Print Culture and the History o the Book, Oxford 1999,
pp . 120-148 .
Scho enfeldt M . Bodes
t and Selves in Early Modern England : Physiology and Inwardness in
SPenser, Shakespeare Herbert and Milton New York 1999 .
Stock, B . `Minds Bodies, ¥eaders : I. Healing, Meditation and the History of ¥eading' . In : New
Literary History 37 (2006), nr. 3, pp . 489 -501 .

23

Stock, B ., A er Au9ustine : The Meditative ¥eader and the Text, Philadelphia 2001 .

Stock B . Au ustine the ¥eader : Meditation Self-Knowledge, and the Ethics o Interpretation,
Cambridge 1996 .
Strier ¥. `Against the ¥ule of ¥eason. Praise of Passion from Petrarch to Luther to Shakespeare to
Herbert' in : ¥eading the Early Modern Passions. Essays in the Cultural History o Emotion . Ed .
G .K. Paster K . ¥owe en M . FloYd-Wilson . Philadelphia 2004, pp . 23-42 .

Stronks > E . `Private devotion in a Protestant diary: Jacoba van Thiel's ¥ekenboek van de ziel met

God' . In : Gebetsliteratur der "hen Neuzeit als Haus ommi9keit: Funktionen and Formen in
Deutschland and den Niederlanden Wiesbaden 2001 . red . F . von Ferdinand van Ingen en Cornelia
Moore pp . 179-192 .

Stronks, E., `Al kiJ'kend reist de ziel naar God . `Nieuwe Plaaten' voor LuYkens eerste religieuze
embleembundel' . In : Nederlandse Letterkunde 10 2005 pp . 161-173.

Stronks E . `The ¥evival of the Dutch Love Emblem' . In : Emblematica 15 (2007), pp 319 -342 .

Stronks > E . `GewaPende vrede : woord, beeld en religie in de ¥ePubliek' . In : De zeventiende eeuw

25 (2009), nr.1, pp . 1-25 .

ThornPson ¥.F. en S .A Madigan Memory : The Key to Consciousness, Princeton 2007.

C

m
C
m

`Vaessens heeft in Nederland
nogal wat mensen boos gemaakt
met zijn nochtans superbe boek .'

70
..

Mark Cloostermans in De Standaard

A
Z
-1

1sbn 978 94 6004 oi9 0
256 pagina's

€ 1 9,95

Postbus 1411, 6501 BK Ni1'megen > i nfo@vantilt.n l

www.vantilt.n l

De boeken van uitgeven'! Vantilt zJi'n verkriJ'g baar via de boekhandel of rechtstreeks bq1 de uitgeven'1

Stelen van ogen, redden van tekst
Ton Naaijkens
Vori9 J'aar verscheen een 9eruchtmakend boek van de Zwitser Peter Utz, waarin hi'J probeert het
auteurschap van de literair vertaler to erkennen, althans in theoretische en niet in J'uridische zip .
Het maakt immers heel wat uit wee zich ei9enlJ i'k voordoet als de auteur van een belan9rJi'ke tekst
en ook hoe hJi' o zJi' dat doet. In het onderstaande Probeert Ton NaaiJjkens, hoo9leraar Duitse
letterkunde alsmede VertaalwetenschaP, na to 9aan welke implicaties de ideeen van Utz hebben en
wat hJi' daar zel van vindt.
Het vervelende van een literaire tekst is dat hiJ' niets terngze - hiJ' staat onomstoteliJ'k vast verroert
zich niet en met een beetJ'e Pech laat de verantwoordeliJ'ke voor de tekst - de auteur - ook niets
los eerst uit Principe, later omdat ook hiJ ' niet het eeuwige leven bliJ'kt to hebben . Dit flu is urgenter
naarmate een tekst in de loop der tiJ'd steeds meer vragen oPwerPt - J'e kunt dan biJ'voorbeeld
denken aan biJ'belteksten, aan de onuitPutteliJ'kheid van toneelwerk van grootheden als ¥acine en
Shakespeare, of aan gecanoniseerde meesterwerken die door de tiJ'd heen veel lezers aangagrePen
hebben. BiJ' beroemde gedichten is dat ook vaak het geval . Hoeveel studies ziJ'n er niet gewiJ'd aan
aan ¥imbauds `Bateau lyre' of aan `Connoisseur of Chaos' van Wallace Stevens? Tot de teksten
nit de Nederlandse literatuur waaraan heel wat regels ziJ'n gewiJ'd, behoort in ieder geval `Awater'
van Martinus NiJ'hoff. Sterker flog, `Awater' is een Paradevoorbeeld : die tekst beweegt eigenliJ'k pas
als erover gaPraat wordt, als een lezer hem onder ogen kriJ' en er iets meer mee wil dan zomaar
consumeren . En dan bliJ'kt - om met `Awater' zelf to sPreken - dat er niet staat wat er staat . En ook
over hoe dat komt waarom J'e betekenis niet gewoon kunt vastleggen, is eindeloos nagedacht .
Dit heeft alles > maar dan ook alles met vertalen to maken niet alleen omdat weJ' in dit
taalgebied oPgescheePt zitten met de dooddoener dat J'e moet vertalen wat er staat, wat behoorliJ'k
gecomPliceerd ligt als J'e dat niet zeker kunt weten . Nee, het verband met de vertaalProblematiek is in
een eigenschaP van de genoemde teksten die door letterkundegen `het literaire' `het iconische' of het
`Poetisch functionele' genoemd is . Vertalers en consorten zoeken in dezelfde richting, maar komen
vaak uit biJ' een ander begriP, dat van `het onvertaalbare' . In beide gevallen gaat het eigenliJ'k om
hetzelfde om dezelfde ruimte de ruimte die een tekst biedt en waarzonder het met de tekst ook niets
wordt de ruimte die oPgevuld wordt met de activiteit van iemand die iets wil begriJ'Pen die iets wil
doorgeven wil ervaren : noem hem de betrokken lezer, die door de ongriJ'Pbare tekst uitgedaagd wordt
noem hem vertaler als het gaat om een lezer die om verschillende redenen de tekst wel doorgeven
aan anderen, biJ'voorbeeld omdat ze de taal van de tekst niet machtig ziJ'n . Neem `Awater' - `Awater'
staat vast, de tekst heet zo de regels toPen zo, en hoogsteps een editiewetenschaPPer kan er hier en
daar nog een woordJ'e aan veranderen als hiJ ' of ziJ' zich over de klad- en andere versies buigt . Voor
sommigen is dat vaststaan inherent aan de definitie van schoonheid of literaire waarde ; anderen
kunnen niet anders dan simPelweg zeggen dat ze het betreuren dat de tekst niets terngzegt . Het is
een ervaring die de oPrecht geinteresseerde lezer deelt met de met alle respect) barbaarse lezer :
`de tekst ze me niets' > `ik kan er niets mee' `het kan van alles betekenen' ziJ'n dan de schriJ'nende
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constateringen. Dat het origineel het allemaal niet anders kan zeggen dan op deze manier, is lastig,
maar gelukkig zijn er mensen die het er niet bij laten zitten. Er is veel, veel geschreven over teksten
als Der Prozess, de 'Todesfuge', La Disparation, juist in dat over zit ook de oplossing, de kans om
meer te zien dan louter letters. Er zijn per slot van rekening over-auteurs die de tekst op de voet
willen volgen en hem nogmaals scheppen. Die de eenmaligheid van het origineel ombuigen in een
veelheid van echo's, zich allen wederom onder de naam van de auteur presenteren met een tekst
die soms dezelfde titel draagt, maar ook kan veranderen in Het proces, de 'Fuga van de dood' en "t
Manco'. Dat zijn de vertalers, degenen die zich verbergen onder de naam van een beroemd auteur,
en in zekere zin zijn zij dus de redders van de tekst, ze reanimeren hem.
Als vertaalwetenschapper moet ik hier nu aan toevoegen dat mijn hele betoog uitgaat van
het idee dat de vertaling geen simpele kopie is van het origineel, maar eerder een vorm van lezen met
meerwaarde - een vertaling als een vorm van commentaar, een toevoeging, een andere manier van
uitdrukken, pure winst en opperste vernieuwing. Dat heb ik bij dezen gedaan, en ik zeg erbij dat ik
me eerder in deze zin heb uitgelaten, me thuis voel bij deze gedachte en dus blij was om hetzelfde
principe verdedigd te zien in een boek dat uitlegt hoe interessant het voor Duitsers niet kan zijn
am de eigen literaire Duitstalige teksten - zeg die Kleist, Kafka en Sebald - in vertaling te lezen.
Want vertalingen laten een nieuw, ander licht schijnen over Das Erdbeben in Chili en Austerlitz,
aldus Peter Utz in zijn studie Anders gesagt - autrement dit - in other words (Edition Akzente Miinchen: Hanser Verlag 2007). Een 'schrages Licht', noemt Utz dat, een 'vreemd, mysterieus licht'
zou je kunnen zeggen, en hij bedoelt ermee dat als je Der Sandmann, de Traumdeutung en Der
Mann ohne Eigenschaften in vertaling leest, je opeens heel andere dingen ziet, dingen die je niet
eerder hebt opgemerkt en die je als onvooringenomen lezer van het origineel oak niet hebt kunnen
bedenken: gewoon omdat 'dezelfde' tekst anders gezegd wordt.
In feite is zijn studie, die hier en daar bijzonder ver gaat, maar die uitblinkt in het
uitvergroten van een aantal cruciale details in een viertal boeken, bedoeld als een soort provocatie.
Dat kan Utz als meertalige Zwitser - hij werkt in Lausanne - miss chien makkelijker zeggen:
blijkbaar beschikt hij over de kennis van een flink aantal Franse vertalingen van E.T.A.Hoffmanns
Der Sandmann, een nag altijd bijzonder spannende maar oak raadselachtige tekst die in 1817 als
Nachtstuk verscheen - de Franse nasleep (ofhet 'Nachleben', zoals Walter Benjamin dat zou zeggen)
is lang en groots: L'homme au sable (in 1830), L'homme au sable (in 1836), Coppelius (in 1844),
L'homme au sable (in 1947), Le marchand de sable (als 'livre de poche' in 1991), opgevolgd ten slotte
in 1999 door Le marchand de sable in een nieuwe geannoteerde vertaling door Philippe Forget.
Dat deze tekst de vertalers steeds uitdaagt zit hem uiteraard in de tekst zelf. In Nederland werd
de eerste vertaling gemaakt door de 'muziekminnende mr. N.W. Schroeder Steinmetz' (in 1826,
eerder dus dan de eerste Franse), honderdveertig jaar later gevolgd door een versie van Hermien
Manger (1967), waarna het tot 1991 duurde alvorens Klaus Siegel een fameuze vertaling van de tekst
maakte voor de Utrechtse literaire uitgeverij Nota Bene. Je zou inderdaad willen dat de manier
waarop Siegel De zandman vormgeeft en behandelt, gezien en besproken wordt door het leger
filosofen en literatuurwetenschappers dat zich nog altijd over de tekst buigt. Over Der Sandmann
iets nieuws horen kan door naar zijn vertalingen te luisteren. 'Vertalers zijn surfers,' zegt Peter Utz,
'taalsurfers die zich langs het talige oppervlak van het origineel bewegen, van golfkam naar golfkam.
Ze volgen het element water, oak als ze door vreemde winden dwars op de golven worden gedreven.'
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a la Edgar Allan Poe die E .T.A . Hoffmann
trouwens zeer bewonderde . Een overgevoeliga student herkent in een verkoPer van glaswerk
barometers en brillen de man met de groene kattenogen die hiJ ' als kind schuldig achtte aan de
dood van ziJ'n vader. Deze man associeerde hiJ' met de zandman, die kinderen die niet willen slaPen
zoveel zand in de ogen strooit net zolang totdat ze er `bloeddoorloPen uit zullen sPringen' . Het is
een verhaal over angstep en trauma's, over techniek en over de ProJ'ecties die J'e kunt hebben bi'J
menses die J'e ontmoet of zaken die J'e overkomen • voor miJ' gant het verbas1 voora1 over kiJ'ken, over
J'e vergissen biJ' het kiJ'ken misschien ook over het niet zien wat er staat en over de dingen die J' e Je
in het hoofd haalt door een bePaalde bril op to zetten. Peter Utz behande1t Dor Sandmann en ziJ'n
Franse vertalingen vooral om na to denken over een beP aald aspect van de tekst sterker ng over
: `unheimlich' . Dat is een intrigrend
e
woord natuurliJ'k,
nogbetkisdvrtalng eword
ee n
van die ongriJ'Pbare woorden die ook biJ' ons wel eens onvertaald bhJven of verbasterd worden tot
`unheimisch' door welks gebruik iemand zich een snob waantmasr zichze1f ontmaskert als onkundi g,
maar dit terziJ'de . De zandman gant ook over achtervolgingwasn
s
en over PYhische
s c
ziektebee1den
oPgehangen aan een Parabel over automates, PoPPen en een ofschuweliJ'ke man die erPit
o uo
isJ'e egn
to steles om ze to kunnen gebruiken voor een nieuw, kunstmatig leven . 0P het dieteu
PP nt van de
ogendiefstal komt er zelfs iets biJ'na Nederlands in de tekst tev0orschiJ'n, a 1s de hoofd Persoon `sko"n e
Oke' schreeuwt . Het is een tekst om PsYchische Problemen mee to illustreren, iets dat Sigmund Freud
ook deed in ziJ'n sleuteltekst over, inderdaad `das Unheimliche' . Dat is ook meteen de be1angriJ'kste
reden voor Utz > desk ik om de tekst to behandelen . Het is niet helemaal zeker of het hem nu gant om
het duiden van bet begriP of om bet vertalen van bet woord `unheimlich' en hoe alle Fransen daarmee
worstelden . In bet eerste geval is hiJ ' eerder een hermeneut, een klassieke uitlggr
e e van teksten' in
bet tweede geval zou hiJ' zich bekommerd tones om de dilemma's waarvoor een vertaler zich gesteld
voelt. Ik vrees dat bet hem eerder om bet eerste to does is maar ik ben das een kniesoor die daaro P
let . Het resultant is fascinerend want ziJ'n betoog haalt Der Sandmann weer eens op uit de ofgronden
die uit deze tekst afdoemen . Ik maakte bet mee dat Klaus Siegel de tekst vertaalde - hiJ' werkte aan
bet bureau naast bet mine
J - en hiJ' vertelde hoe beangstigend bet zou ziJ'n als iemand echt op J'e ogen
uit is . Prompt kreeg hiJ' oogklacbten moest onder bet mes, om vervolgens ziJ'n vertaling to voorzien
van bet fraaiste en meest gaPaste vertalersmotto dat ik ken : voor miJ'n oogarts `die toes tiJ'dens de
werkzaamheden aan dit boek miJ'n "ogies" bet begaven, deze organen kordaat uit miJ'n coPPa's nam
er een draadJ'e omheen knooPto en ze tot miJ'n kiJ'kgenoegen weer terngPlaatste' .
Peter Utz heeft een biJ'zonder boek geschreven dat de kennis over teksten en bet lezen ervan
verriJ'kt en dat recht doet aan de Precisie en luciditeit van vertalers . Ik beveel ook bet hoofdstuk
aan waarin hiJj 'de vreemde betekenis' last zien van L'Homme sans qualites en The Man Without
Qualities van resPectieveliJ'k Philippe Jaccottet en Eitbne Wilkins Ernst Kaiser Burton Pike . Alleen
bet ongineel kan dat wat bet ze niet anders zeggen is een van ziJ'n sleutelzinnen . Dasrmee p1eit
hiJ' ook voor bet inzetten van vertalingen in literatuur- en cultuurwetenschaPPeliJ'ke ProJ' ecten die
teksten willen doorgronden . Vreemde ogne laten ons oPnieuw zien wat we al meenden to kennen ,
luidt een andere zin waarmee Utz de verta1er uit bet hokJ'e van de souffleur haalt en hem mi dden o P
bet podium neerzet - een Prikkelend en uitdgnd
a e boek dus .
De zandman liJ'kt op het eerste gezicht een griezelverhaal
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Kieren maken de vrouw'

Een onderzoek naar Miroir des plus belles courtisanes de ce temps
(1631 en 1710)

Marleen van de Pol

Hoe keek de maatschappij in de zeventiende en achttiende eeuw tegen courtisanes
(hoeren) aan? Marleen van de Pol tracht op deze vraag antwoord to geven en besteedt
in haar artikel aandacht aan de tekstuele en visuele representatie van courtisanes in
verschillende drukken van de embleembundel le miroir .
Hoeren, Prostituees of courtisanes : dit ziJ'n alle drie benamingen voor vrouwen van lichte zeden al
ziJ'n ze qua betekenis niet helemaal identiek. Hoeren, our me tot een term to bePerken bestaan al
sinds de Oudheid en worden vanaf dat moment beschreven in de literatuur . In vroegmodern EuroPa
treden ziJ' meerdere malen op als personages in gedichten romans > toneelstukken en andere vormen
van Proza en Poezie . Een van deze overgeleverde literaire bronnen is de bundel Le miroir des plus
belles courtisanes de ce temps, die in 1630 voor het eerst op de markt verschiJ'nt en die bestaat
uit een serie Portretten van bekende contemPoraine courtisanes 2 uit diverse EuroPese landen . Het
boek bevat gravures van de desbetreffende dames, gemaakt door CrisPiJ'n de Passe, begeleid door
gedichtJ'es . De gedich 'es in de vroegst bekende druk uit 1630 ziJ'n uitsluitend in het Frans geschreven
maar al sPoedig - vanaf de druk uit 1631- werden er vertalingen van het Frans naar het Nederlands
en Duits ofgedrukt . Er volgden vele herdrukken, waarbiJ' sours aanPassingen werden gemaakt : er
werden onder andere voorwoorden toegevoegd en er verschenen distichons onder de of beeldingen .
Vanwege de verschillen tussen de herdrukken, vanaf de eerste druk uit 1630 tot de laatste
druk uit 1710, is de bundel interessant als onderzoeksobJ'ect . Inger Leemans die eerder onderzoek
deed naar le miroir, merkt terecht op dat een werk als dit tiJ'dgebonden is : `na een aantal J'aren is
de mode veranderd ziJ'n de Prostituees vergeten en de crYPtische Franse kwatriJ'nen niet meer to
begriJ'Pen .' Leemans 200405 : 268 Na de J'aren dertig van de zeventiende eeuw werd het werk
dan ook niet meer herdrukt tot in de achttiende eeuw de aandacht voor de bundel weer oPleefde :
er verscheen een drietal herdrukken in 1701, 1708 en 1710 .Ondanks de tiJ'dgebondenheid van
de bundel wiJ'kt de druk uit 1701 nauweliJ'ks of van de druk uit 1631 . Wel werden enkele platen
van oudere drukken nagestoken, waardoor de vrouwen de andere kant op kiJ'ken . Daarnaast ziJ'n
de Franse kwatriJ'nen stilistisch wat aangePast en ziJ'n de Portretten niet twee aan twee ofgedrukt
i

Dit artikel is gebaseerd op mijn bacheloreindwerkstuk vroegmoderne literatuur. Ik dank dr. Marijke Meijer Drees voor haar
begeleiding .

2

Het woord `courtisane' is volgens het WNT ontleend aan het Franse `courtisane' en Italiaanse `cortigiana' . Een `courtisane'
is gelijk aan een lichtekooi, waarbi] het woord `lichtekooi' een andere benaming is voor `hoer' (WNT, lemma : `courtisane') .
Er is echter een onderscheid tussen beide benamingen . In de Griekse Oudheid werd al een onderscheid gemaakt tussen een
hetaira en een porne . De hetaira was een soon van courtisane die werd onderhouden door een man . De man eiste in roil voor

haar onderhoud exclusief seksueel contact. De porne was echter beschikbaar voor iedere man (McClure 2006 : 6). Het door
mij gehanteerde begriP `courtisane' wordt daarom onderscheiden van andere `hoeren' op basis van exclusiviteit .
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maar is er sPrake van een portret per pagina . Leemans 200405 : 269 KenneliJ'k dacht de drukker,
ondanks de veranderde mode en inmiddels onbekend geworden prostituees toch geld met de bundel
to kunnen verdienen . En bliJ'kbaar was deze herdruk uit 1701 succesvol genoeg, want in 1708 en 1710
vol den no
ngg twee herdrukken . Deze herdrukken bevatten twee nieuwe, achtregelige, Nederlandse
gedichten, wasrdoor er biJ' deze drukken van een nieuwe editie gesProken kan worden . Aan de druk
van 1710 is bovendien een nieuw katern met gedichten toegevoegd . Het is interessant om to kiJ'ken
welke inhoudeliJ'ke verschillen er ziJ'n tussen de eerste en latere drukken .
In dit artikel za1 ik een comParatief onderzoek verrichten naar de tekstuele en visuele
•ep resentatie van de vrouwen in Ie miroir in de drukken uit 1631 de eerste Nederlandstalige druk
• n 1710 de 1aatste druk binnen het kader van new historicism . Verschillen in rePresentatie van de
courtisanes, tusse n beide drukken kunnen misschien als
vrouwen met name van de e gortretteerde
p
aanwiJ'zing gelden voor een verandering van de visie van een maatschaPPiJ ' op courtisanes : de wiJ'ze
waarop courtisanes gerepresenteerd worden zegt niet zo zeer sets over de 'werkelijke' courtisanes
uit het verleden masr wel sets over de maatschae
like kiJ'k op hen . Deze maatschaPPeliJ'ke kiJ'k
PPJ
le
miroir
.
Eerst
zal ik een verantwoording geven van miJ'n
komt b iJ'voorbeeld tot uitdrukking in
onderzoeksbenadering door in to gaan op het begriP `rePresentatie', gedefinieerd vanuit new
historicism . Dasrna analYseer ik de rePresentaties van de courtisane in le miroir in de drukken uit
1631 en 1710 . Met deze analyse hoop ik aan to tonen dat aan de verschillen tussen de drukken van le
mtroi r uit 1631 en 1710 verschillende visies op courtisanes ten grondslag liggen .
¥Presentatie
e
: een geconstrueerde courtisane
Een cultuurP roductzoa1s een of beelding of een tekst, kan niet oPgevat worden als eenvoudige reflectie
van een reahteitmasr a1s `rePresentatie' . David Freedberg formuleert in ziJ'n boek The power o
images : '¥epresentation is miraculous because it deceives us into thinking it is realistic but it is only
miraculous because ii is something other than what its represents .' Freedberg 1989 : 438 Volgens
new historians vormen tekste n net als andere cu1tuurproducten, een essentieel onderdeel van de
dYna mische ontwikkeling van cu1tuur an samenleving . ZiJ' functioneren niet als Passief reflecterende
sp iege 1s van de `werkeh ke'
J rea1iteit maar zi J ra
dgen we l1 actiefbiJ' aan de constructie van een culturele
rk hJ kheid . ¥ine g y 2006 : 303) New historians ste11en dat teksten niet alleen beinvloed worden
door ideolo see
g "n uit de hen omringende werkeliJ'kheid, maar dat ziJ ' deze ideologseen ook sturen . Zo
bemvloeden teksten en werkeliJ'kheid elkaar wederziJ'ds . De interactie tussen tekst en context staat
ra formuleert . '[M ]y
that . . texts are not
dus centraa 1 of zoals Dominick LaCa only
worked over bY common textuall forces such as ideologies) but also rework and at least partially
work through those forces in critical and at times potentially transformative fashion .' LaCaPra
18
9 7 •. 4 WanneerJ'e teksten analYseert kunJ'e daarom volgens Stephen Greenblatt een van de meest
mvoedri
l
Jke beoefe nasrs van new historicism, niet uiislustend naar een tekst of context kiJ'ken :
`cultural analysis must be opposed o n principle to the rigid distinction between that which is within
a text and that which lies outside .' Greenblatt 2005 :13 Zo is literatuur to zien als onderdeel van
t e
herbas1d en verspreid worden . De geconstrueerde
e en
en spannmgs veld waa rin ideee"n uigwisseld
•
sane reahteit in Ie mirof'r drastg dus een bepaalde boodschap uit over deze sociale klasse, die
r
ie is van de `werkeh ke'
g een effect
J realiteit, maar grenzen tussen sociale klassen in de 'werkelijke'
samenlevin g wel bemvloedt. Andersom beinvloeden grenzen tussen sociale klassen in de 'werkelijke'
samenlevin g ook d e realiteit die in Ie miroir geconstrueerd wordt .
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Uit eerdere onderzoeken naar le miroir van John Landwehr (1994), IlJ'a Veldman 2001 en Inger
Leemans 2004o5 is naar voren gekomen dat kenmerken van minstens drie literaire tradities de
geconstrueerde courtisane in le miroir mogeliJ'k hebben beinvloed : libertiJ'nse of Pornografische
literatuur3 , pastorale literatuuP en emblematische literatuur 5 . In deze onderzoeken is voorbiJ' gegaan
aan de titel van de bundel, die verwiJ'st naar een subgenre binnen de emblematiek : de `sPiegel' . Arie
Jan Gelderblom le de betekenis uit van het woord 'spiegel' in de titel :
In een sPiegel moet men kiJ'ken, een sPiegel reflecteert donkey en licht, een sPiegel geeft de
werkeliJ'kheid weer, ziJ' het ook indirect . . . . Daarnaast sPeelt uiteraard ook de in andere
boektitels gangbare betekenis mee van sPiegel als leerboek, voorbeeldenboek . Evenals
dergeliJ'ke SPie9els bevat dit speculum voorbeelden om na to volgen en om to vermiJ'den ,
al naar gelang de duiding in bono of in malo. De kiJ'kende lezer kan de lessen ontdekken
door zich naar aanleiding van het geziene aan besPiegelfingen over to geven . Gelderblom
199 8-1999 : 25)
Van oorsPyong waren sPiegels dus traktaten die hun lezers voorhielden hoe ziJ' in moreel oPzicht hun
leven moesten inrichten Bange 1988 : 51 , of - zoals Gelderblom in het citaat beschriJ'ft - hoe ziJ' hun
leven J'uist niet moesten inrichten .6 Afgaand op de titel, kan le miroir, dus gezien worden als leerboek
of handleiding voor hoe J'e J'e niet dient to gedragen .
Een courtisanebestaan
Voordat ik kiJ'k hoe de courtisane gerePresenteerd wordt in de hoofdtekst en de Portretten van le
miroir in de drukken uit 1631 en 1710, zal ik eerst ingaan op een selectie uit de overiga teksten in
deze bundels : de titelgravure in de bundel uit 1631 en een aantal gedichten uit het extra toegevoegde
katern in de bundel uit 1710, die de rePresentatie van de courtisane merle bePalen .

3 Volgens Veldman (2001 : 297) is le miroir anoniem verschenen vanwege een erotische inhoud. De grootste vertegenwoordiger van erotische inhoud in vroegmodern Europa is libertijnse of pornografische literatuur. Het is daarom mogelijk dat le
miroir door deze stroming beinvloed is .
4

De eerste twee portretten in le miroir (Spiegel 1631) zijn denkbeeldige figuren : de herder Coridon en de herderin Silvia, `who
were the most popular pastoral lovers of the period'. (Veldman 2001 : 299) Mogelijk bevat le miroir meer kenmerken van
pastorale literatuur.

5

Volgens Leemans (2004/05 : 272) begonnen herdrukken van le miroir in de zeventiende eeuw steeds meer waarschuwingen
en lessen to bevatten, voornamelijk door de toevoeging van voorwoorden vanaf de druk uit 1631. De titelgravure verdween
en de vergankelijkheid van schoonheid werd het thema van de bundel in de achttiende eeuw. Op basis van deze observaties
trekt Leemans de volgende conclusie : `de zeventiende-eeuwse hoerenspiegel was [in de achttiende eeuw] een zedelijke embleembundel geworden .' (Leemans 2004/05 : 272)

6

Dit komt overeen met de betekenissen van `spiegel' zoals gegeven in het WNT. Volgens het WNT betekent `spiegel' in titels
namelijk `afspiegeling' of `spiegelbeeld' . Wanneer `spiegel' duidt op het geven van een voorbeeld, kan dat towel een navolgend
voorbeeld inhouden als een afschrikwekkend of waarschuwend voorbeeld. (WNT, lemma : `spiegel', betekenissen 2 en 3)
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De bundel uit 1631 is anoniem, met een fictieve drukplaats en is in oblongformaat verschenen .
Misschien verschool de auteur zich achter anonimiteit om de mogelijkheid to hebben de grenzen van
het fatsoen to overschrijden . De titel staat in drie verschillende talen (Frans, Nederlands en Engels) op
de titelgravure afgedrukt : Miroir desplus belles courtisanes de ce temps . Spigel derAlderschoonste
couriisanen deses tyts . The loocking glass of the fairest courtiers of these tymes . (Spiegel 1631) Dc
bundel is volgens deze titel een `spiegel', die de allermooiste contemporaine courtisanes toont .
Op de titelgravure (atbeelding i) is een bordeel to zien . Een gced geklede man zit rokend
bij de haard, zich opwarmend aan het wur, dat gebruikelijk de connotatie draagt van de min (het
minnevuur)~ . Voor zijn voeten ligt een hond to slapen . Hier geldt misschien de uitdrukking `geen
slapende honden wakker maken', waarmee bedoeld wordt dat een slues (of oneerlijk) mens niet
gewaarschuwd hoeft to worden (in dit geval de deftige man bij het wur) . (Stoett 1923-i925 : 927) De
hoerenwaardin laat hem een schilderij van een courtisane zien, dat een kopie is van `schoon elsgien'
uit de bundel . Aan de muur op de achtergrond hangen nog zes andere courtisanes, die eveneens terug
to vinden zijn in de bundel . De titelgravure spiegelt dus haar eigen inhoud . Een tweede man wijst
op de portretten aan de muur en is blijkbaar geinteresseerd in een van de dames . ¥echtsachter in de
hock staat een deur open, waarbij twee wachtende courtisanes to zien zijn .

Afb. i

7

Titelgravure biJ' Le miroir des plus belles courtisanes de ce temps . (SPie9el 1631 : i)

WNT, lemma : `vuur I', betekenis II 14a .
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0P tafel staan meerdere voorwerPen : een kasrs nagst de man biJ' het vuur , een doosJ' a een
rechtopstaande kan naast de afbeelding van de courtisane een g1as wiJn ) en een schas1 met
onbekende lan~^'erPige v0orwrPen
e
. E . de Jongh schriJ' ft dat de kaars oPgevat kan worden als een
fallisch Ymbool voora1 in combinatie met een kan die als uterussYmbool oPgevat kan worden . (De
Jongh 1 995 4o-43 De kaars brandt, dus er is een liefdesvon'e biJ ' de man ontv1amd . De bl1k van de
man is gericht op het getoonde schilderiJ ' met `schoon elsgien' . `Schoon elsgien' kiJ'kt op haar beurt
naar beneden naar de hand van de man die in ziJ'n broek (op de Plek van ziJ'n geslachtsdee1 liJ'k t to
verdwiJ'nen . Als J'e goed kiJ'kt, bliJ'ken er dus verhulde erotische verwiJ'zingen to vinden to ziJ'n • Een
neergelegde kan met de opening naar voren is biJ'voorbeeld vaker ternggvonden
e
op oschilderiJ'en
met Prostituees . De Jongh 1995 40) De concePten van `kan' en `kaars' ziJ'n in eerste instantie niet
erotisch maar binnen deze context een bordeel worden de concePten uitg ebreid. De conce P ten
verwiJ'zen naar een extratekstuele werkeliJ'kheid, die gevormd wordt door de maatschaPPjJ' en die o P
ziJ'n beurt die maatschaPPiJ' verandert . Hoe vaker deze sYmbolen gebruikt worden op schilderiJ'en met
Prostituees, hoe uitgebreider de concePten van `kan' en `kaars' zullen worden . Een gesloten kan kan
dan misschien duiden op een gesloten schoot : de vrouw is niet beschikbaar voor seksueel contact .
Deze interPretatie is wel Paradoxaal in combinatie met de geinteresseerde man voor wie de courtisane
J'uist wel beschikbaar zou moeten ziJ'n . Courtisanes stellen zich meestal exclusief beschikbaar op voor
een man . Maar zoals bliJ'kt nit deze titelg ravure liken
de vrouwen nit le miroir voor alle mannen
J
toegankeliJ'k . Hun exclusieve status wordt in deze titelPrent doorgePrikt : ze verschillen niet van
andere Prostituees .
De bundel uit 1710 is in octavo verschenen en heeft als volledige titel Spie9el der uermaardste meest
be aamde 8 courtisanen in Karen optoy oPschik 9, en toestel versierin9'° naar yders d. De
derde Druk, • uermeerdert met De V Zinnen ; Aan Lisidas en de 9adelooze Klimene &c . Tot Gouda
By Lukas Kloppenbur9, 1710 . Spie9el 1 7 1oa De titel is, in togenstelling tot de internationals titel
nit 1631, alleen in het Nederlands geschreven . Bovendien ziJ'n de Plasts van uitgave en de uitgever
van de druk bekend . De bundel heet nog steeds een `sPiegel', maar de nadruk li op de uitdossin g
van meest befaamde courtisanes . Qua vormgeving heeft de bundel jets weg van een embleembundel
met een motto in de vorm van een distichon , Pictura de Portretten en subscriPdo de gedich 'es .
Porteman 1977 : 29
Er is in de druk van 1710 geen titelgravure aanwezig . Na de titelPagins volgt het gedicht
`0Pdragt aan Klimene, Haagse Cortisane' SPie9e1171oa : 3-5), aan wie de bundel is oPgedragen . De
Haagse courtisane Klimene wordt in dit gedicht met enig leedvermaak ge
eerd: Klimene heeft vele
minnaars gshad waaronder ene Lisidas die ziJ ' aan de kant schoof toen ziJ' ziJ'n geld had ofgetroggeld .
Lisidas werd ingeruild voor een ofgezant van de keizer, die Klimene in goud en diamanten voor
haar liefde list betalen. Nu is Klimene oud en leliJ'k geworden en getrouwd . ZiJ' is drankverslaafd
en dat is lichameliJ'k zichtbaar . Sp ie9 e11 7 loa : 35
- De algemene thematiek van dit gedicht is de
vergankeliJ'kheid van schoonheid : `Zoo sl de d al wat hier Pronkt en Praalt . Zoo luttel kan u't oude
zeer bezwaren . Wat met de d vervlie bl onherhaald .' Spie9e1171oa : 5 Het gedicht `0Pdra
8

WNT, lemma : `vermaard', betekenis a.

9

WNT, lemma : `optooien', betekenis 1 .

io WNT, lemma : `toestel', betekenis i .
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aan Klimene' sluit of met het devies van Willem Godschalck van Focquenbroch 1640-167o
een
Amsterdamse scheeParts die onder andere bekend staat om ziJ'n satirische en burleske gedichten :
`Fumus Gloria Mundi .' (Spiegel i7ioa : 5 Dit devies heeft een dubbele betekenis : `rook is de glorie
van de wereld' en `de glorie van de wereld is niets meer dan rook .' Beekman 1997 : 8i) Klimene
in le miroir uit 1710 wordt ge eerd als een courtisane die haar schoonheid in rook zag oPgaan
mede door het gebruik van dit devies. Het devies van Focquenbroch is afkomstig u it de werkeliJ'ke
realiteit . De verwiJ'zing naar diens werk stuurt le miroir richting de ideeen van deze auteur, waardoor
concePten uit de werkeliJ'kheid deels le miroirs betekenis genereren . 0P ziJ'n beurt heeft le miroir
de Potentie om de werkeliJ'kheid to beinvloeden : lezers van le miroir die het werk van Focuenbrock
q
kennen zullen daarmee een beeld biJ ' de tolest vormen . Lezers die het werk van Focquenbr0ch no g
niet kennen zullen via le miroir kennis met hem maken en zich zo een beeld van hem vormen. Tekst
en context beinvloeden elkaar dus wederziJ' ds .
Na de hoofdtekst de courtisaneortretten,
is er een`beslu
Spie 9el i 7 ioa 63) en een
P
extra katern met gedichten . Het eerste katern `De V Zinnen . Aan de liefde van Lisidas > en de
bekoorlYkheden van de gadelooze Klimene', b estaat uit zes gedichton . Daarna is er nong geen viertal
opgenomen waarvan ik er twee besPreek. Eerst komt een gedicht `Aan Amarame, oP
haar huwel Yk' (Spiegel i 7 lob : 3-4), waarna het gedicht `Huw'1Yks vloek, Aan N .N.' volgt. (Spiegel
S
i7iob : 4-5 In beide gedichten wordt de vrouw maar ook de man voorgesteld a1s een door wellust
bevangen figuur . N .N. wordt door de auteur s gewaarschuwd voor het huweliJ'k . Zodra een vrouwJ'e
gestrikt heeft, zitJ'e vast in haar netten : `Wa u mYn halsvriend este vriend " voor de heerszugt van
een vrouw!' (Spiegel i7iob : 4-5 De man kiest uit lust een mooie vrouw, maar wordt al snel bedrogen
`want kuis en schoon zyn > in deez d die wY beleven, is aan geen vrouw, op aard, zoek waar ge wilt
gegeven. Saturnus eew is lang vervlogen . deze d baard niet als wellust, list bedrog > en haat en nYd .'
(Spiegel i7iob : 4 Dit beeld van de wellustige vrouw han samen met het medische gedachtegoed in
de werkeliJ'kheid over de verschillen tussen mannen en vrouwen in de late zeventiende en achttiende
eeuw . De vrouw gold als onverzadigbaar, waarmee ziJ ' een inferieure Positie toebedeeld kreeg . Zi'J
moest regelmatig manneliJ'k zaad ontvangen, anders zou ziJ' volgens de medische oPvattingen van die
dagen uitzinnig kunnen worden. Hales 1988 : 97-98 Ideeen uit de werkeliJ'kheid hebben le miroir
hier dus beinvloed . Een huweliJ'k liJ'kt mooi, maar dat is volgens dit gedicht slechts schiJ'n. Je kunt
beter kiezen voor vriJ'heid: `de goude vryhe als iets hemels hier to loven> gaat al het schYnvermaak
des huwel Yks to boven .' (Spiegel 17lob : 5 Betekent dit in combinatie met de rest van de bundel
dat J'e beter `vriJ'' kunt bliJ'ven en moet genieten van betaalde liefde? Wordt de lezer hier met andere
woorden aangesPoord tot onzedeliJ'k gedrg?
a . Het volgende gedicht, `de bedrog
e N ' (Spiegel
S
1710b :
6-7), geeft geen antwoord op deze vragen .
De LatiJ'nse slotsPreuk, `quo minime credis gurgite Piscis erit' `vissen zwemmen in het
water, waar J'e ze het minst verwacht' 12 (Spiegel i710b : 8 van het laatste gedicht `FJ'es henglwerk
e
Of volmaakte viskunde' (Spiegel i7tob : 7-8 liJ'kt oPnieuw dit maal indirect) een aansPorm g tot
onzedeliJ'k gedrag . Deze sPreuk gaat hoogstwaarschiJ'nliJ'k terng op een zin uit 0vith'us Ars Amato ria
III, 425-426 : `casus ubique valet : semPer tibi ePndeat hamus,~ quo minime credi s gurgite, Piscis erit'
`overal loert toeval : werP J'e haakJ'e a1tiJ'd uit visse n zwemmen in het water, waar Je ze het m inst
11

WNT, lemma: `halsvriend', betekenis

12

Vrije vertaling van M . Kat in: Ovidius Naso, P ., Minnekunst . Kat, M . (vent .), Baarn 1993 .
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verwacht'13 . Deze intertekst kan ewust aangebracht zijn om een into11actueel sPel te sP e1 en met
de lezer . De geletterde lezer die de bron kept van dezes Preuk, w eet welke zm asn deze sPreuk vooraf
gaat nameliJ'k : `werP J'e has 'e altiJ'd uit' . De concePten die aan dezes Preukan gekoPPeld ziJ' o, zijn
afkomstig uit de werkeliJ'ke realiteit, die daardoor actiefbiJ'dr as aan de constructie van een culturele
werkeliJ'kheid in le miroir, waarin de lezer net a1s in `Huw'1ks
Y vloek' wordt aangesPoord tot vriJe
liefde .
Het gedicht gaat letterliJ'k over F 'e en Maa 'e die aan het vissen zijn met een Pi ertJe
als lokaas : `dat PiertJ'e 's wel lokaaz voor een voren, masr voor een post,
of blanke baars is zulk
hengelen verloren, want dat goed vereYst wat asrs aas .' SPie9e1 ilob
.
8 Een 'post' is de naam van
7
een vis maar kan in obscene zin ook een benaming ziJ'n voor het manneliJ'k geslachtsdee1 14 `ZY F e
verstaat haar op het hengelen en haar vYve 'en ook obsceen] is klaar, a 1 de PosJes
' looPen Jengelen
om haar sim hengelsnoer 15 van goudgeel hair .' SPie9el 17lob : 8 Met hasr Karen weet F e de
PosJ'es naar haar viJ've 'e to lokken . Het vervolg kan ook obsceen gelezen wor den .

Steekt het PosJ'e met zyn vinnen
Als 't gevangen word wat s
!
Och! dat kan ze li verwinnen
Met een neePJ'e kniJ'PJ'e i 6 vier, of
.
Sterft het PosJ'e zag1'es in haar handJ'e
Als hem 't homme 'en zaad? 1'J ontlooPt .
Och! ze ze mYn zoete kwan 'e ameraadJ'e
Als de huid u is gestrooPt
ZulJ'e voort mYn ketel obsceen] vullen .
En voort zonder meer geze g
Sm zY al de beste Prullen
Van haar listig ] vistuig weg .
V ers die de min doet dolen
En zoo gaarne vist in 't wilt.
Wa J'e! F is by me zolenl9
0PPerbaaz van 't vissers gild .
Quo minime credis 9ur9ite Piscis erit.
UIT . SPie9el 17yob : 8

18

13 Vrije vertaling van M . Kat in: Ovidius Naso, P ., Minnekunst . Kat, M. (vent .), Baarn 1993 .
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14

WNT, lemma : `post I', betekenis 4 .

15

WNT, lemma : `sim II', betekenis

16

WNT, lemma : `neep', betekenis 1 .

17

WNT, lemma : `hommer I', betekenis : mannetjesvis.

2.

WNT, lemma : `hom I', betekenis

1:

de klier in een vis die het teelvocht bevat .

18

WNT, lemma : `kwant', betekenis

1.

19

WNT, lemma : `zool I', betekenis II 4 a : als lichaamsdeel van de mens (voetzool) en wordt daarbij figuurliJ'k gebruikt .

Zodra F 'e haar vis gevangen heeft en ziJ'n wensen heeft vervuld, heeft ziJ ' hem voorgoed gevangen
in haar ketel 'e . De mannen `~'ers die de min doet dolen' worden gewaarschuwd voor F want
ziJ' heeft de macht in handen . De mannen ziJ'n dus slachtoffers van de vrouw. Het beeld van d e
ondergeschikte man kan effect hebben gehad op de ideeen over de man-vrouwrelatie in de werkeliJ'ke
realiteit .
Worden de courtisanes in de hoofdtekst ook gerePresenteerd alsof ziJ ' de tou 'es in handen
hebben en de mannen voor hen moeten oPPassen? lk zal Ie miroir analYseren aan de hand van twee
vragen . De eerste vraag die ik stel is hoeveel waarde er gehecht wordt aan geld door de courtisanes .
De tweede vraag is welke rol het thema natuur sPeelt : is liefde of wellust belangriJ'ker en kun J'e aan
liefde of wellust ontkomen?
Dat tie de ons queit, Is maar orn 9eIt
`Mademoiselle F .C.E . Courts' maagddom is net als dat van vele andere courtisanes in de bundel uit
1631, in haarJ'eugd door haar moeder verkocht Spie9eI 1631 : 6
Int bloeYen van miJ'n J'eught, heeft eerstemael ghenoten
De Bloem maagddom 20 mYns waerdtste pant, een Vorst die was ghesProten
Van LelY rein, onschuldig21 stam, mYn Moer vercocht aen hem mYn eer
Voor hondert stucken Gouts het was noch min noch meer . SPie9eI 1631 : 6
Mademoiselle Court schuift de schuld van haar courtisanebestaan of op haar moeder . Haar moeder
kreeg honderd stukken goud voor haar maagddom, niets meer en niets minder . ZakeliJ'k wordt dus
geformuleerd wat ziJ' voor haar meest waardevolle bezit gekregen heeft . Dit bedrag bliJ'ft geliJ'k in het
tweede achtregelige gedicht in de bundel uit 1710 :
De bloem van mYne Jeugd was naulYX oPgeloken
Wanneer mYn moer, gelokt door een vervloekte hoop
Van eerelooze winst mYn kuisheit quam bestoken
Tot ze aan een fransen Prins mYn maagdom droeg to kooP .
'kHeb hondert stukken Gouds voor deze schat genoten .
VerfoeJ'elYke afschuweliJ'ke 22 winst, die 't geldziek hart verraad .
Eerst is de Ho oP courtisane 23 voor de Prinsen, ende grooten
Maar, als haar bloem schoonheid of maagddom 24 verwelkt voor allerhande staat.
Spie9el1710a : 8

20

WNT, lemma: `bloem', betekenis io .

21

WNT, lemma: `lelie', betekenis

22

WNT, lemma: `verfoeilijk', betekenis

23

2.

WNT, lemma : `hofpop', betekenis

1:

1.

`Naam voor eene vrouw van lichte zeden maar niet zonder beschaving, geest en goede

manieren. Het woord vervangt bij onze schrijvers den Franschen term courtisane in ziJ'ne verschillende opvattingen ; het
wordt dus ook toegepast op de hetaeren der klassieke oudheid en derg' .
24

WNT, lemma : `bloem', betekenissen g en io .
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De eerste viJ'f regels komen inhoudeliJ'k sterk overeen met het gedicht uit 1631 . Maar daarna is in het
gedicht uit 1710 een extra boodschaP oPgenomen . De PriJ's die voor haar maagddom is betaald is een
`afschuweliJ'ke winst' die het `geldzieke hart' verraadt . Haar moeder is dus slechts op geld belust en
heeft geen boodschaP aan liefde. Mademoiselle Court is eerst exclusief beschikbaar voor Prinsen en
mannen uit hogere sociale klassen, maar zodra haar maagddom is verkocht en haar schoonheid is
vergaan, is ziJ' seksueel beschikbaar voor iedereen die haar wil hebben . Het biJ'behorende distichon
`Jong Hoveling, Oud Schoveling verworPelfing'2 5 Spie9el 1710a : 8 sPreekt hier voor zich : wanneer
J'eJ'ong en mooi bent behoorJ'e tot de hovelingen, maar zodraJ'e oud bent enJ'e schoonheid is vergaan ,
word J'e verworPen tot de laagste rang .
In het eerste achtregelige gedicht biJ ' Mademoiselle Court wordt de vrouweliJ'ke lezer
aangesProken, oPdat ziJ' Mademoiselle's gedrag niet veroordeelt :
GY, die op uwe deugd vol waan schiJ'n 26
0P de oneer durft een vonnis vellen
Eer gY den strYd hebt uitgestaan ,
Daar't geld de schoonhei me kan quellen .
Zie toe beminnelYk gesla
Tot liefde en lust, als ik geboren :
Het Goud heeft Danae verkragt 27 .
Elk leend een gouden minnaar ooren . SPie9el 1 7loa : 8
Volgens de eerste vier regels mogen schiJ'nheiliga, `deugdzame'vrouwen courtisanes niet veroordelen ,
zonder dat ziJ' zelf `de striJ'd' nameliJ'k, het oPbieden van geld voor het maagddom van een vrouw
hebben meegemaakt . Dit imPliceert dat alle vrouwen geld in ruil voor seksueel verkeer niet kunnen
weerstaan . Dit Procede, waarbiJ' de lezer door de courtisane wordt aangesProken op haar schiJ'nheilige
gedrag, is veelvuldig toegePast in vroegmoderne Pornografische romans . Leemans 2002 :131 De
hYPocrisie van zogenaamde `deugdzame'vrouwen afkomstig uit hogere sociale klassen, wordt in deze
romans en in dit gedicht doorbroken . Volgens dit gedicht ziJ'n alle mensen geliJ'k . Eer en rePutatie
ziJ'n geen vaste waarden, maar afhankeli'kJ'k van schone schiJ'n : zo lang men zich in het oPenbaar maar
zedig gedraa , kan men Prive doen wat men wil . De lezer is dus net zo op geld belust als ieder ander ,
net zo hYPocriet . In togenstelling tot de lezer komt de courtisane er echter oPenliJ'k voor uit .
Bovendien komt in dit gedicht naar voren dat seks verbonden is aan geld en niet aan liefde .
In regel zes staat weliswaar `Tot liefde, en lust, als ik geboren', maar dat wordt verbonden aan `Het
Goud heeft Danae verkragt'. Deze zin verwiJ'st naar de Griekse m he over de koningsdochter Danae .
Danae wordt door haar vader oPgesloten in een vertrek, ter voorkoming van zwangerschaP . TiJ'dens
haar gevangenschaP wordt Danae bevrucht door de oPPergod Zeus, die in de gedaante van een
gouden regen door haar tralievenster binnendrin en gemeenschaP met haar heeft . In vroegmodern
EuroPa werd deze m he vaak geassocieerd met hoereriJ ' : de vrouw kon het goud niet weerstasn . H et
25 WNT, lemma: `schoveling', betekenis i.
26 WNT, lemma: `waan I', betekenis 8 .
27

WNT, lemma : `verkrachten', betekenis 2 2b : In toepassing waarbi] het verkrachten voor het object een neutrale tot Positief
geconnoteerde inhoud heeft .
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Danae"-motief werd in het Nederland van de zeventiende eeuw ook uitgelegd als het bezwiJ'ken van
een vrouw aan hebzucht naar geld . Moormann en Uitterhoeve 2007 : 138 Deze interPretatie is van
toePassing op het citaat uit le miroir (1710) : Dance, als vertegenwoordigster van `de vrouw' heeft zich
vriJ'willig laten verkrachten door Zeus, vanwege haar `liefde' en `lust' naar goud. Iedere man met
veel geld kan daarom iedere vrouw kriJ'gen . Ook dit Procede is afkomstig uit Pornografische romans
waarin seks biJ' alle vrouwen onlosmakeliJ'k verbonden is met geld niet met liefde . Porteman en
Smits-Veldt 2008 : 8o8
De rePresentatie van Mademoiselle Court is exemPlarisch voor de rePresentatie die
van de courtisane gegeven wordt in de bundels uit 1631 en 1710 . In de bundel uit 1631 wordt geld
wel genoemd, als betaalmiddel voor een maagddom, maar de bundel uit 1710 bevat de exPliciete
boodschaP dat vrouwen voor geld kiezen en niet voor liefde . Het distichon biJ' het Portret van de
courtisane `schoon Barbertie' luidt daarom : `Dat liefde ons quelt, Is maar om gelt .' SPie9e1171oa :
20) Liefde van courtisanes is slechts schiJ'n : ziJ ' doen alsof ziJ ' van een man houden, maar ze ziJ'n
eigenliJ'k op ziJ'n geld uit . Deze schiJ'nliefde heeft niet alleen betrekking op courtisanes, maar op alle
vrouwen ook op die uit hogere sociale kringen. Het distichon biJ' het Portret van de courtisane `la
belle Angloise' de schone Engelse sluit hier op aan : `Waar 't gout begint, Is deugd maar wind .'
Spie9e11710a :18 Zodra een vrouw van welke afkomst ook geld ruikt, is ziJ'> met andere woorden >
haar deugd snel vergeten .
Toch is de courtisane in de bundel uit 1710 een inferieure en geen suPerieure Positie
toebedeeld ten oPzichte van de man, omdat ziJ ' afhankeliJ'k is van ziJ'n geld, zoals bliJ'kt uit het gedich t
van `La belle Angloise' :
BritanJ'e was ik can uw Pra ig Hof gebleven
En had het Franse 9 oud m y niet 9 elokt van daar,
'K had mine
J glori hier den geest dan niet zien geven
Nog miJ'n Vervoerder verleider 28 weg zien dragen op de baar .
MiJ'n Graaf is dood, ik can het dartel Hof gezeten
Versteken verwiJ'derd 29 van zJ
i'n beurs : wat ben ik? enkel niet .
Al wierd ik de Engelfin aan 't kriJ'testrand
iJ't rotsen in Engeland 3° geheten .
Mi'n
J schoonheit is nu vey i to koo P 31 voor die er't meest voor bied .32 SP ie9 el l710a :18
Het Franse goud heeft Angloise verleid en zonder het goud is ziJ ' nets meer . ZiJ' moet zichzelf,
haar schoonheid en dus haar lichaam nu to kooP aanbieden voor ieder die er iets voor wil geven .
Angloise koos voor het geld en ziJ' heeft daarmee haar eigen `waarde' verloren . Deze boodschaP is
een waarschuwing voor de lezers van le miroir , die ook op geld belust ziJ'n en dus hetzelfde kan
overkomen . Lezers kunnen zich > met andere woorden > sPiegelen in deze `sPiegel' .

28

WNT, lemma : `vervoeren II', betekenis i° .

29 WNT, lemma : `versteken II', betekenis i .
30 WNT, lemma : `krijt II', betekenis i .
31 WNT, lemma : `veil W', betekenis

1.

32 Cursivering door mij aangebracht .
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Als 't is ontmaagt, Is 't ongevraagt

Volgens de bundel uit 1710 doen vrouwen uit hogere sociale klassen zich deugdzaam voor en kijken
zij op courtisanes neer, terwijl ook zij voor geld kiezen en dus niet voor liefde . Dit roept de vraag op of
er wel sprake is van `liefde' in le miroir . Tot nu toe heb ik uitsluitend een tekstuele analyse uitgevoerd
van de hoofdtekst . Ik zal nu ook ingaan op de relatie tussen woord en beeld in le miroir.
Het eerste koppel in de bundel uit 1631 wordt gevormd door Coridon en Silva . Deze herders
zijn afkomstig uit pastorale literatuur en verwijzen daardoor naar een extratekstuele werkelijkheid .
(Sluijter 1993 : 33) Zij zijn op afbeelding 2 herkenbaar als herders aan waste attributen : Coridon
bespeelt de herdersfluit, hij heeft een wijd gespannen hoed op en draagt eenvoudige kleding . (Sluijter
2000 : i65-i66) Silvia draagt een herdersstaf en een strohoed met rozenkrans . (Smits-Veldt en Luijten
1993 59) Net als de courtisanes in de rest van de bundel, staan zij slechts met hun bovenlichaam
afgedrukt. Coridon kijkt naar Silvia . Silvia kijkt de lezer aan, maar richt haar wijsvinger op Coridon .
Er zijn geen toevoegingen aangebracht op de achtergrond .

Atb. 2

Coridon en Silvia . (Spiegel 1631 : i-2)

Er is niets oPmerkeliJ'ks aan deze visuele rePresentatie van Coridon en Silvia . Het is wel enigszins
vreemd dat ziJj uberhauPt als duo ziJjn oPgenomen in debundel uit 1631, aangezien Silvia geen courtisane
is en Coridon een vrouw . Sterker no
ng,g,het ziJjn fictieve figuren . ZiJ' luiden als fictief romantisch
herderskPP1
o e de bunde1 in . Coridon en Silvia ziJjn meestal gelukkige herders, die zich zorgeloos
over geven aan de gnoe
a ens
g van ongecomPliceerde erotiek, zonder begeerte naar riJ'kdom of macht .
ZiJg enieten van een eenvoudi g leven in de natuur, dat in contrast staat met het materialistische hof in
0
met de stad of het hof is de locus amoenus
de stad . Porteman en Smiis-Veldt 2008 : 221) In 0PPsitie
- ofwel de idYllische natuur - vriJ' van valse begeerte, intrige i gierigheid, onrechtvaardigheid ambitie
en gevaren ~; een omgeving waar alles mooi en simPel is een leven waarin de liefde centraal staat .
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SluiJ'ter 2000 : 177 Dit beeld van ongecomPliceerde liefde in pastorale literatuur is afkomstig van
ideee"n uit de werkeliJ'ke realiteit. Er wordt biJ' de construering van een culturele werkeliJ'kheid in le
mz'rof'rgebruik gemaakt van de ideeen uit de samenleving door Coridon en Silvia in de bundel op to
nemen . De context beinvloedt zo de tekst . Door de fictieve herders to laten omringen door portretten
van courtisanes in le miroir, wordt het concept van `vriJ'e liefde' - dat aan dit Pcar gebonden is - in
deze tekst extra uitgebreid naar `betaalde vriJ'e liefde' . De tekst kriJ'gt hierdoor de Potentie om het
concept dat gekopPeld is aan pastorale herders in de werkeliJ'ke realiteit to beinvloeden .
Het geidealiseerde visuele pastorale beeld komt overeen met de begeleidende gedichtJ'es .
Coridon ze bet volgende :
Soo haest dit soet gheslacht Vrou Venus Camenieren bet gevolg van Venus maar ook
`lichte vrouwen' 33
MiJ'n FluJ'en roeren hoort, soo gaen sY sick vercieren
Om my to volgen naer, al in dit soete dal,
Daer Karen Offer ontmaagding 34 is, Veel kusJ'ens over al Spie9el 1631 :1
Zodra Coridon op ziJ'n fluit begint to sPelen i volgen de dienaressen van Venus hem . `Het roeren
van miJ'n flui 'e' kan echter ook figuurliJ'k gelezen worden, als een erotische metafoor : `fluff 'e' kan
verwiJ'zen naar bet manneliJ'k 1id35 en een `fluitJ'e roeren' kan verwiJ'zen naar bet ontroeren van
iemands gemoedstoestand36 waarmee gesuggereerd wordt dat een `fluff 'e roeren' een metafoor is
. `Vrou Venus Camenieren' kan ook figuurliJ'k gelezen worden, als `lichte
voor ges1achisemeenschaP
g
yrouwen' of `courtisanes' . Deze courtisanes gaan zich mooi maken om in de smack to vallen bi'J
Coridon . ZiJ' volgen hem naar bet `zoete dal' waarin ziJ' zich over zullen geven aan `Venus' offer'
waarmee hiJ' de schone natuur bedoelt waar ziJ' ontmaagd zullen worden . Deze figuurliJ'ke lezing past
beter binnen de context van de rest van de bundel en geeft een erotische toon aan bet geheel . Silvia
reageert op Coridon met de woorden :
Ick volgh den Harder Vorst, ben 't eerste van de ¥eYen reien, groeP Personen die zingen
of dansen 37
Om hem to volgen naer waer dat hY ons sal leYen
Als ick heb Coridon dat is mYns herten vreught
Ick laet die ander al en soeck wat hem gheneught verbliJ'dt . 38
Spie9el 1631: 2
Silvia

last alle andere mannen achter zich om slechts Coridon to dienen .
Coridon is de 1aider, en de reien ziJ'n ziJ'n volgelfing e . Silvia is dus inferieur aan Coridon' ziJ
~n ' vervult
een ondereschikte
Positie. Daarnaast valt op dat ziJ' zich exclusief voor Coridon beschikbaar stelt .
g
Silvia verkiest Coridon niet boven andere mannen vanwege ziJ'n geld of vanwege begeerte maar
33 WNT, lemma : `kamenier', betekenis 3 .
34 WNT, lemma : `Venus', afl . `venusoffer', betekenis i .
35 WNT, lemma : `fluit I', betekenis

12 .

36 WNT, lemma : `roeren', betekenis I 7.
37 WNT, lemma : `rei I', betekenis i .

3$ WNT, lemma : `geneugen', betekenis

1.
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vanwe eg liefde . Toch h de uitoindeliJ'ke keuze biJ' Coridon. Als Coridon voor Silvia kiest is haar hart
verheug d. Deze rPresentotie
e
voldoet aan de oPgeroePen verwachting van de dubieuze titelgravure
uit de bunde1 van 161
3 : de courtisane stelt zich ogenschiJ'nliJ'k exclusief op, maar ziJ' heeft zich to
schikken naar de keuze van de man .
Coridon en Silvia ziJ'n niet oPgenomen in de bundel uit 1710 . Misschien ziJ'n ziJ' weggelaten
omdat ziJ'J fictieve fiu
gren ziJ'n, waardoor ziJ ' het werkeliJ'kheidsgehalte van de bundel aan he
wanke1en brengen. 0f misschien ziJ'n ziJ' weggelaten omdat ziJ' in verband gebracht worden met
on gecomliceerde
liefde . Dat er in de bundel uit 1631 nog sPrake kan ziJ'n van verliefdheid en in
P
de bunde1 uit 1710, waar wellust de boventoon voert, niet meer, kan gei'llustreerd worden met de
begeleidende gedichtJ'es biJ' het Portret van de courtisane `Karne A.D .'39 :
Eer voordat 4° dat ick Karne A.D] kende Mm,
n of dat haer soete krachten
MY woelden om het hert, en dat dese gedachten
Ontroerden mYnen sin hart, gemoed 41 : De Vorst van onse Landt
In schiJ'n van zyne Trouw, nam my miJ'n beste Pandt . SPie9el 1631 : 26
Voordat Karne de liefde Min had leren kennen heeft een vorst haar ontmaagd . Weliswaar is Karne
dus niet zelf verliefd geweest, maar er wordt wel gesProken over de Min in de bundel uit 1631 . In de
gedichten biJ' Karne uit 1710 is van liefde geen spoor to bekennen:
Wat is de schoonhe vol gevaars .
Die ~'Y is, wenst to ziJ'n gevangen .
De muggen vliegen om de kaars
Tot ze in de vlamme bliJ'ven hangen .
Het minnaars hart is niet 9erust
Voor't hee zJ
i'n lust, en wens 9enoten .
Maar als die vlam eens is geblust
Dan word het meYsJ'e li verstooten.
De liefde zaYde dus haar Lelien, en ¥ozen
0P miJ'nen Karne A .D .'s blanken hals, en wangen net besneen ,
GeliJ'k ik die nu zie op uwe kaakJ'es blozen
Minzieke Ju er 'es wy zJi'n haast lot 9emeen.
`K zie uw weYds gewaad, uw lagchen, en uw lonken
Uw bloote boezem, hals, en wit gePoeJ'ert hooft
Waar door 9y 't urijers hart tra9 t tot uw min to on onken
Dat gY wel haast, als ik van eer zult ziJ'n berooft .42
SPie9el171oa: 40

39 MogeliJ'k is `Karne' geen deel van de naam van de courtisane, maar is het woord hier bijvoeglijk gebruikt . In het WNT heb ik
echter geen relevante betekenis aangetroffen onder het lemma `karn' .

40 WNT, lemma : `eer III', betekenis A 4 .
41 WNT, lemma : `zin', betekenis IV 19.

42 Cursiveringen door mij aangebracht.
42

Het hart van een minnasr heeft een grust zo1ang ziJ'n lust niet is geblust, valt to lezen in regels viJ'f
tot en met neg en . Het woord 'lust' geeft a1 asn dat het gaat om wellust on niet om liefde . Een ander
verschil is het PersPectief : in 1631 gaat het om de verliefdheid van courtisanes, terwiJ'1 het in 1710 om
de lust van de minnaar gaat . Deze menseliJ'ke drift Proberen vrouwen biJ' mannen op to roePen zoals
te lezen is in de voorlaatste regel. Dat de verleidingsPoging niet alleen toePasbaar is op courtisanes
maar ook op andere vrouwen, valt op to maken uit de aangesProken `minzieke J'uffertJ'es' . Met mooie
kleding > lief lachen en lonken een blote boezem en hals en een wit gePoederd hoofd, Proberen zij J
geliJ'k courtisanes de mannen to verleiden . De wellust van mannen wordt dus oPgeroePen door
vrouweliJ'ke schoonheid en lichameliJ'kheid . DaarbiJ' worden de `minzieke J'uffe 'es' in dit gedicht
gewaarschuwd door Karne : als ziJ' niet oPPassen met hun verleidingskunsten, ziJ'n ziJ' sPoedig van hun
eer beroofd ontmaagd , net als Karne zelf. Er is dus geen onderscheid in rang en stand alle vrouwen
ziJ'n geliJ'k. De courtisane 'my lady of Oxmond' stelt daarom in de bundel uit 1710 de volgende vraa g
aan haar lezeressen : `Wat smaaltmen dat ik my to schandliJ'k heb verg eten . . . Want wie van mine
J
sex heeft deze zwakheit wellust niet'? SPie9el 17loa : 30) Alle vrouwen bezitten deze zwakheid .
Wellust is volgens deze bundel iets natuurliJ'ks, dat niet ofgeleerd kan worden .
De waarschuwende gedichtJ'es uit de bundel van 17 to wizen
J op een verzedeliJ'king van le
miroir ten oPzichte van de bundel uit 1631 . Deze verzedeliJ'king is niet alleen verbaal maar ook visueel
aanwiJ'sbaar . 0P het eerste oog liJ'ken de gravures uit beide bundels niet van elkaar to verschillen
maar biJ' nadere bestudering bliJ'ken er wel degeliJ'k kleine aanPassingen in de gravures gemaakt to
ziJ'n, zoals to zien is in afbeeldingen 3 en 4 .

Atb . 3 Borsten van Mademoiselle F .C.E . Court .
(Spiegel 1631 : 6)

Atb . 4 Borsten van Mademoiselle F .C .E . Court .
De originele afbeelding is hier gespiegeld weergegeven .(Spiegeli7ioa :8)
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In 1631 ziJ'n de borsten van Court groter dan in 1710 . Bovendien worden de borsten ben adrukt door de
richting van het hanga 'e aan de ketting, dat nasr de borsten hJ" kt to wiJzen . Dit hangertJa is ' in 1710
verdwenen . Al zin
g root,er is w el degehJk sPrake van een
J de yerschillan in de afbee1dingne niet heel root,
verzedeliJ'king in de visuele erPresentatia van de courti sane tussen 1631 en 1710 . De ontblotln g
van borsten de grootte van borsten en de richting van hang e es dra gen een bePaalde boodscha P
uit: hoe meer nadruk op de borsten wordt gelegd, hoe `opwindender' en erotischer de courtisane is
voor de kiJ'ker en hoe toeg ankeliJ'ker ziJ' overkomt . De borsten wizen
J zo op een verzedeliJ'king van
de maatschaPPiJ' in de achttiende eeuw : de verzedeliJ'kte maatschaPPiJ' drukt haar stemPel op de
geconstrueerde rePresentatie van de courtisane in Ie miroir . De tekst beinvloedt andersom ook de
werkeliJ'kheid door tekstuele waarschuwende boodschaPPen aan ziJ'n lezers to richten . Bovendien
wordt de lezer een licht verzedeliJ'kt visueel beeld van een courtisane aangeboden, die realistisch o P
de lezer over komt maar niet als reflectie van de werkeliJ'kheid oPgevat mag worden.
Tot besluit
In miJ'n onderzoek ben ik uitgagaan van het idee dat tekst en context elkaar wederzids
J beinvloeden .
Le miroir is een bundel met kenmerken van verschillende literaire tradities die elk hun eigen
stemPel op dit werk hebben gedrukt . In 1631 heeft de pastorale literatuurtraditie de overhand gehad
en heeft de bundel een overwegend erotische inhoud . In 1710 is le miroir veranderd in een zedeliJ'ke
embleembundel maar een embleembundel die weliswaar meerdere kenmerken vertoont uit de
Pornografische literatuurtraditie . De literair-historische context li dus in le miroir verweven . De
courtisane verandert in le miroir van een ongecomPliceerde verliefde herderin in de zeventiende
eeuw, naar een wellustige en hebzuchtige hoer die niet wezenliJ'k verschilt van andere vrouwen
in de achttiende eeuw. Het waarschuwende karakter van de verzedeliJ'kte achttiende-eeuwse
bundel uit een negatievere visie op courtisanes dan de bundel uit 1631 . Het bliJ'ft de vraag of 1e
miroir rePresentatief is voor de visie op courtisanes in 1631 en 1710 . In vervolgonderzoek kunnen
meerdere literaire teksten in ogenschouw genomen worden . HierbiJ ' kan genreoverstiJ'gend to werk
worden gagaan, door towel bundels als gedichten romans > toneelstukken en andere vormen van
Proza en Poezie to analYseren . Maar u bent gewaarschuwd : `nieuwsgierigheft heeft veel verleYd .'
S ie el1710a :P9 54
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..
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Zij bloedden ookvoor mij'

¥egeneratie in depoezie van Blanka Gyselen,1936-1950

Nienke Draaisma
In hetherleuingsdiscours van de VlaamseBeweging wordt het ideaalverwoord datVlaanderen even
glorierijk kan herleuen als het was in de middeleeuwen, mits de huidige Vlaming even heldhaftig is
als die uit het uerleden . Voor het nieuwe politieke leuen moeten dus offers worden gebracht, waarop
in literatuur Ueeluuldig is gereflecteerd . Uooralsnog hebben academics de urouwelijke stem in het
Herleuingsdiscours echter niet aan het woord gelaten . Nienke Draaisma brengt bier verandering in
met een analyse van de regeneratie in de poezie van Blanka Gyselen tussen 1936 en 1950 . Draaisma
laat zfen hoe Gyselen nationaal-socialistische opuattingen uerweefde met persoonlijke en erotische
ideeen .
VrouweliJ'ke Vlaamse Bewegers
In een yak over de Vlaamse Beweging 2 dat ik in 2008 volgde, viel me op dat er geen vrouwen werden
behandeld . Er stonden geen schriJ'fsters op de literatuurliJ'st en in de secundaire literatuur werd
eveneens met geen woord gerePt over de urouweliJjke Vlaamse auteur . Toen ik informeerde naar
de reden van dit gebrek aan vrouwen biJ ' docenf De ¥idder, vertelde hiJ' me dat er weinig onderzoek
gedaan wordt naar urouweliJjke Vlaamse Bewegers .
De enige vrouw die De ¥idder kon bedenken was Virginie Loveling . Een van haar romans
bestudeerdeikmetyeelPlezierinhetkadervaneenonderzoeknaarhet gebruikvanfamilialemetaforiek
door Vlaamse Bewegers. In de genoemde cursus was ik echter vooral geInteresseerd geraakt in het
gebruik van regeneratie en de plaats die auteurs hiermee innamen in het Herlevingsdiscours van
de Vlaamse Beweging . Dit Herlevingsdiscours sPeelt een belangriJ'ke rol in de Vlaamse Bewegin g ;
auteurs uiten in het discours hun Politieke visie door terng to verwiJ'zen naar de glorie uit de
middeleeuwen . Vanwege de grote leemte in het onderzoek naar urouweliJjke Vlaamse Bewegers gin g
ik op zoek naar een niet eerder onderzochte schriJ'fster die in het Herlevingsdiscours to Plaatsen was .
Ik zal allereerst een korte biografie geven van de auteur die ik vond : Blanka GYselen. VerderoP zal ik
ingaan op de theorievorming rondom regeneratie en toelichten wat het Herlevingsdiscours van de
Vlaamse Beweging inhoudt .
Blanka GYselen
Blanka Maria Franciska GYselen werd geboren in AntwerPen op 26 november 1909 en overfeed
in dezeifde P1asis oop 29 mei 1959 .3 Ze debuteerde in 1936 met de dichtbundel Door roode vuur .
De gedichten in deze bundel ziJ'n erotisch getint en gaan vooral over het verlangen naar liefde en
genegenheid . Daarnaast verwerkte GYselen in de bundel haar verbliJ'f in een Leuvense kliniek .
i

Dit artikel is gebaseerd op mijn bacheloreindwerkstuk modern letterkunde . Ik dank prof. dr . Geert Buelens voor zijn begeleiding.
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3 Deze biografie van Blanka Gyselen is gebaseerd op de biografie van Frans van Campenhout (2005).
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In 1938 volgde haar tweede dichtbundel, De eeuwi9e Eva, die erotisch getinte gedichten bevat met
ongeveer dezelfde thematiek als in Door roode vuur .
Inmiddels was GYselen lid geworden van de nationaal-socialistische vereniging DeVla9
Deutsch-Vlamische Arbeits9emeinscha . In deze kringen leerde ziJ' haar eerste partner Floris
Langlet kennen . Van hem kreeg ze een kind, Stefaan, dat twee weken na de geboorte overleed . Ook
haar echtgenoot kwam to overliJ'den, toen hiJ ' in 1942 een auto-ongeluk had. V1ak voor de dood van
haar man had GYselen een aantal gedichten geschreven die Pasten biJ' de ideeen van de DeVla9 .
Deze Poezie werd gebundeld en onder de titel Zan9en voor m1i'n land uitgegeven door uitgeven'J
Steenlandt . De bundel maakte van haar een geliefd Persoon onder leden van DeVla9 en onder leden
van het Vlaams Nationaal Verbond
.
V1ak voor het einde van de Tweede Wereldoorlog leerde GYselen haar tweede partner Johan
Sacre kennen, waarschiJ'nliJ'k via haar werk voor bet tiJ'dsthrift Balmin9, een uitgaye van DeVla9 .
In sePtember 1944 vertrok bet koPPel naar Duitsland . Toen ze als nationaal-socialisten niet langer
veilig waren in Duitsland vluchtten ze in mei 1945 naar FrankriJ'k. 0ndertussen werd GYselen in
Belgie als medewerker van bet VNVtiJ'dschrift Volk en Staat biJ' verstek veroordeeld tot de doodstraf .
In 1946 werd ze samen met Sacre oPgePakt en oPgesloten in de gevangenis van AntwerPen . Ze was
inmiddels zwanger van haar Tweede kind, dat ze baarde in gevangenschaP . Ook dit kind, ditmaal een
meisJ'e, overleed kort na de geboorte. Over haar leven in de gevangenis schreef GYselen de bundels
Balladen achter de staven en Zie den mens, die beide in 1950 verscbenen .
Na drie J'aar gevangenschaP werd GYselen vanwege haar slecbte gezondheid vriJ'gelaten . Ze
woonde nog een tiJ'dJ'e op een buitenverbliJ'f in Bouwel . De rustiga KemPense omgeving zette haar
oPnieuw aan tot dichten • ditmaal van religieus getinte Poezie . Voor de bundel Or9elPunten ontving
ziJ' in 1966 de Drie1'aarlJi'kse PoezieprJi's van de Provincie AntwerPen .
GYselen had in haar testament laten vastleggen dat er geld moest worden vriJ'gemaakt voor
een literaire PriJ's . Deze PriJ's, de Blanka GYselenPriJ's, kwam er dan ook . Toen NederlandseJ'ournalisten
echter wezen op de rol van GYselen in de Tweede Wereldoorlog, besloot de verantwoordeliJ'ke
gemeente Sint-Martens-Lateen de PriJ's op to heffen . In 1998 werd de PriJ's voor bet laatst uitgereikt .
Het Herlevingsdiscours
In De leeuw van Vlaanderen 1838 scbriJ'ft V1asense Beweger Conscience over de heldhaftige daden
van de Vlamingen tiJ'dens de GuldensPorenslag van 1302 . HiJ' romantiseert de rol van de Vlamingen
in bet verleden om zo ziJ'n eigen yolk als suPerieur neer to zetten. De bedoeling die Conscience
biermee had, was bewerkstelligen dat de V1amingen trots zouden ziJ'n op zicbzelf - vooral op bun
eigen taal -, en zich niet zouden laten ondersneeuwen door de Franstaligen . Deze visie komt voort
uit de contemPoraine Politieke situatie in Belgie, waar Frans de officiele taal was . Conscience streed
weliswasr voor de eigen taal vooral op bet vlak vsn bet ondarwiJ's masr hiJ ' Pleitte niet voor een
zelfstandig Vlaanderen . HiJ' was daarentegen v0orstander van bet land Belgie"4 .
Conscience staat met de Leeuw van Vlaanderen asn de wieg van bet Herlevingiscours
sd
van de Vlaamse Beweging . Dit discours bestaat uit literaite teksten wasrin de he1dhaftig e Bade n
van Vlaanderen uit het verleden worden ebruikt
om to laten zien dat Vlaanderen g1orienJk za1
g
berleven, mits de huidige Vlaming even heldhaftig en dapper is a1s die uit bet verleden . De daden
4

De ¥idder, M . op . tit.
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uit het yerleden worden aangehaa1d om een Plitieke
o
visie uit to drgn
a e .5 Conscience Pleitte zoals
gezegd voor het land Belgie, met daarbinnen meer rechten voor de Vlaming . Na Conscience werd
het Herlevinsdiscours
uig
t ebreid door auteurs die andere Politieke visies uitdroegen . De Vlaamse
g
Bewe ers
ziJ'n
het
door
de
Jaren heen namelJk
i niet eens over de toekomst van Belgie . Al snel na
g
Conscience ontstond biJ'voorbeeld de wens tot verzelfstandiging van Vlaanderen . Vlaamse Bewegers
met nationas1-socialistische s YmPathiee"n P1aatstep Vlaanderen in een groot Germaans riJ'k . Voordat
Vlasnderen kon herleven en er een groot Germaans riJ'k kon worden gesticht, kregen de Vlaamse
soldaten to maken met de keerziJ'de van heldhaftigheid : er moest striJ'd geleverd worden en die
eiste slachtoffers . Volgens sommiga auteurs was de striJ'd deze offers waard, aangezien ze voor een
goede zaak werden gebracht en daarmee zinvol waren . Om deze zingeving weer to geven in Poezie
gebruikten dichters het regeneratiemotief .
¥egeneratie
In ¥ites o Sprin9 beschriJ'ft Eksteins het regeneratiemotief aan de hand van het ballet Le Sacre du
PrintemPs van Stravins . In het ballet wordt een J'onge vrouw geofferd, waaroP vervolgens nieuw
leven ontstaat . In het regeneratiemotief is er altiJ'd iets dat geofferd wordt en gebeurt dit altiJ'd met
het o0g op nieuw leven . Zowel het `offeren' als het `leven' most breed oPgevat worden : het offer kan
van abstracts aard ziJ'n maar kan ook meer concreet een mensenoffer ziJ'n . Het `leven' kan slaan o P
een Politiek leven, maar ook op een erotisch of een PersoonliJ'k leven . Eksteins 1989 : 39/40)
Het bekendste voorbeeld van regeneratie in de literatuur van de Vlaamse Beweging ziJ'n de
beroemd geworden versregels van Verschaeve over de slachtoffers van de Eerste Wereldoorlo g
`Hier liggen hun liken
J
als zaden in `t zand
hoop op den oogst
0 Vlaanderenland .'Verschaeve 1966 : 30)
In de dichtreg els van Verschaeve ziJ'n de liken
het offer voor de nieuwe wergild . Ze worden beschreven
J
als zaden en als er geoogst kan worden, ontstaat daaruit het nieuwe leven . In dit geval gaat het daarbi'J
om een nieuw Politiek leven . Verschaeve Pleft met het gedicht voor een onafhankeliJ'k Vlaanderen 6.
0P literatuur kan het zogenaamde re9eneratieschema~ worden toegePast. Dit schema
bestaat uit de vragen `Welk offer wordt gebracht?' en `Wat houdt het nieuwe leven in?' . ¥egeneratie
is immers het herleven na het brengen van een offer . Een term die ook wel wordt gebruikt voor
regeneratie is Palin9enesis8 wedergeboorte . Deze term wordt vooral gebruikt om to verwiJ'zen naar
het verhaal van de feniks die herleeft uit ziJ'n eigen as . In het modernisme wordt echter meestal de
term regeneratie gebruikt, die bovendien vaak in verband wordt gebracht met het fascisme, waarin

5 De ¥idder, M . op.cit.
6

Officieel stierven de soldaten voor Belgie, maar Verschaeve zag hun dood als een offer voor Vlaanderen .

7

De ¥idder, M . op .cit.

8

Palingenesis wordt beschouwd als archaisch taalgebruik, hoewel de term de laatste jaren aan populariteit wint, omdat hij
veelvuldig gebruikt wordt in politieke analyses van de Tweeds Wereldoorlog . Zie Griffin 2007 : i t/m i2.
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bet verlangen naar een nieuwe wereld een grote rol sPeelt . In fascistische oorlogsProPagands wordt
dan ook veelvuldig gebruikgemaakt van bet regeneratiemotief. Griffin 2007 : 8,9)
Erotiek reli 'e en fascisme
Uit de biografie van GYselen bliJ'kt dat ziJ' erotische, bier en daar religieus getinte en Politieke sours
zelfs fascistische 9 Poezie geschreven heeft . Ik schreef al eerder dat regeneratie niet alleen bePerkt
bliJ'ft tot Politieke literatuur, maar ook gebruikt kan worden in andersoortiga literatuur . Erotische
regeneratieliteratuur past daarmee wellicht binnen bet Herlevingsdiscours, maar dan op een andere
manier dan fascistische regeneratieliteratuur . Door miJ'n vraag naar de Plaats van GYselen binnen
bet Herlevingsdiscours bePerk ik miJ' niet tot haar oorlogsbundel .
Ik onderzoek hoe de Poezie die GYselen schreef tussen 193 6 en 195 o in bet Herlevingiscours
sd
van de Vlaamse Beweging past . In de volgende paragrafen 1aat ik zien wat voor regeneratie er to
zien is en hoe bet standPunt van GYselen over regeneratie verandert in de bundels Door roode
vuur (1936), De eeuwi9e Eva (1938), Zan9en voor mJi'n land 1942 en Balladen achter de staven
(1950) .
Vertroebelt reeds haar schuldloosheid . . .
Een offer dat regelmatig terngkeert in de bundels, is bet verliezen van de onschuld . Dit offer geeft
op verschillende manieren zin aan bet nieuwe leven . In Door roode vuur en De eeuwi9e Eva wordt
bet offer gebracht door vrouwen die bun maagdeliJ'kbeid - en daarmee bun reinheid en onschuld verliezen . Het gevolg is een nieuw PersoonliJ'k leven als getrouwde vrouw, die biJ ' voorkeur ook no g
kinderen op de wereld zet .
De gedichten in de bundel De eeuwi9e Eval° verbeelden de vorming van een onschuldi g
J'ong meisJ'e tot een volwassen vrouw . In `De J'onge baadster' bedekt de J'onge baadster scbaamtevol
`de rote knoPPen van haar booge borsten' . De beschriJ'ving van deJ'onge baadster is erotisch en vormt
de oPmaat tot bet verliezen van de onschuld biJ ' deze J'onge vrouw. In bet gedicht `De verloofde'staat
de verloofde op bet punt haar onschuld to verliezen . Ze sluit `de wide kamers van haarJ'eugd' our een
nieuwe wereld met haar geliefde to oPenen . `Haar schuldloosbeid vertroebelt reeds', omdat ziJ ' met
haar verloving de oPmaat gemaakt heeft tot de naderende seksuele daad . In bet gedicht `Het wife
bruidJ'e'wordt duideliJ'k welk nieuw leven er ontstaat uit bet offer van bet verliezen van de onschuld :
een nieuw PersoonliJ'k leven als getrouwde vrouw . Het wine bruidJ'e wordt `de riJ'Pe bloem die in de
kern volgroeid met strakgesPannen kelk, bevruchtond oPenbloeit . . .' . Het bevruchtend oPnbloeien
e
slaat oop bet verliezen van de maagdeliJ'kbeid en de zwangrschP
e
a die bieruit ontstaat . In de `Zwangere
yrouw' wordt de seksue1e daad beschreven : `bet sIPnd
a e liJ'f, wasrmee hasr lichaam Pasrde en dat in
haar ziJ'n saPPen had gevoerd' .
Het offer dat de vrouw bren met bet aflggen
e
van haar onschu1d 1eidt uiteindellJ"k tot de
van een kind wor dt m de Zoogende moeder'
geboorte van een kind ~; een nieuw leven . Het kriJ'en
g
beschreven als iets wat leidt tot ultiem geluk : `werdvoor dit uur, haar vre ugde ooit beroerd?. . . .'
In Door roode vuur worden net als in De eeuwi9e Eva erotische verl angens beschreven .
9 Ik noem haar poezie bier fascistisch, maar haar poezie kan evengoed nationaal-socialistisch genoemd worden . Fascisme is
een wat algemenere term dan nationaal-socialisme, vandaar dat ik de voorkeur geef aan deze term .
10

De titel van de bundel kan gezien worden als een verwiJ'zing naar de eerste vrouw op aarde die haar onschuld verloor : Eva .

De maagd in het gedicht `De dag miJ'ner stad bedekt net als de Jonge baadster in De eeuwi9e Eva
haar lichaam en schaamt zich voor hasr `schoon en droom die waarschiJnliJk
"
to maken had met
lichameliJ'ke verlangens . De slotstrofe van het sl ofgedicht van de cYclus Door roode uuur is een
erotische beschriJ'ving van het verlangen nasr seks .
`Ik weet : eens treedt aan `t keerpunt dezer wegen
giJ' handen-reikend miJ'n ontberen tegen
dan zal uw glansgewaad miJ'n naaktheid kleden . . .'
Het moment waaroP de seksuele daad werkeliJ'kheid wordt, beschriJ'ft GYselen a1s een k eerPunt . Ze
betreedt het nieuwe leven als partner van een man met wie ziJ' ki nderen kan kriJgen.
In Zan9en voor mJ
i'n land kan net als in Door roode uuur en De eeuwi9a Eva h et verliezen
van de maagdeliJ'kheid als een regeneratiemotief gezien wor den . In wiJ, de vrouwen . . .' baren de
vrouwen kinderen voor het ontstaan van een nieuw leven :
`Maar wiJ' teelden weer levens uit onzen schoof ,
want uit onzen bliJ'heid als vlam uit de asch
riJ'st d'eeuwiga zang van het daPPere ras :
Vlaamsche Vrouwen .'
Het nieuwe leven dat ontstaat na het oPofferen van de meisJ 'esonschuld is hier niet alleen een nieuw
PersoonliJ'k leven, zoals in De eeuwi9a Eva en Door r oode vuur, maar ook een nieuw Politiek leven11 .
De vrouwen offeren hun maagdeliJ'kheid op voor Vlaanderen : `Vlaamsche Vrouwen'. Uit ander e
gedichten in de bundel bliJ'kt dat GYselen de yrouwan asnmoedi een aandeel to leveren in de striJd
voor een groot Germaans riJ'k . Net als in De eeuwi9e Eva en Door roode uuur ziJ'n de beschriJvingen
van de genegenheid tussen man en vrouw erotisch getint . In het gedicht `ZiJ" die bhJft . . .' biJ"voorbeeld
han `ziJ'' haar man `als een bruidJ'e asn' en za1 `ziJ'' al ss vrouw de geslachten binden voor tiJd eo
eeuwigheid . . .' .
ZiJ' bloedden ook voor mi'J
Het oPofferen van de onschuld is niet alleen een offer van yrouwen maar is een offer dat ook mannen
moeten brengen . In het gedicht `Gebed voor onze J'egd'
u ui t de bundel Zan9en voor m11 n land
verruilen de J'ongens de onschuld van de J' eugd voor een Paats
1 in de striJd .

11

In de bundel Door roode uuur refereert Gyselen eenmaal aan strijd: `Mijn lief, wie bliJ'der liJ'dt, ook riJ'k verkriJ'ib / niet voor
de overwinning wijkt de strijd/ en vindt ons rijpe lijven vreugd-bereid!' . `StriJ'd' wordt in De Geest 1997 : 177-182 gekoPpeld
aan het nationaal-socialisme . Het is de task van de kunstenaar om to particiPeren in deze nationaal-socialistische striJjd . Het
gebruik van `strijd' zou er dus op kunnen duiden dat Gyselen in de bundel Door roode uuur al een Politiek ideaal had voor
Vlaanderen. Zij specificeert in het betreffende gedicht (het vijfde gedicht van de cyclus `Door roode uuur') echter niet welke
strijd er gestreden moet worden en daarom is er geen politiek nieuw leven aan to wijzen in de bundel Door roode uuur .
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`Wat verJ 'oeg hen zoo vroeg uw klaroenende roe p
uit den ruischenden tuin en `t geJ'oel op de
stop?
o
.
¥eeds staan ziJ ' geschaard tot den kruistocht der Pli cht
met den wig van uw licht op hun kindergezicht .'
`De ruischenden tuin' en "t geJ'oel op de stoeP' staan sYmbool voor hun J'eu dnet a1s ` hun
g
kindergezicht' . `Uw licht' is het licht van God, die in hetedgicht wor dt oPgeroePen om to zorgen voor
de Vlaamse J'ongens.
Die J'ongens moeten niet alleen hun J'eugd oPofferen, maar ook zichzelf. Gselen
verwoor dt
Y
het in het tweede gedicht van `Slotverzen voor miJ "n yolk' als v ofgt . Want over alien zie `k de groote
dooden waken>die boetten tot uw baat ziJ ' b1oedden o0k voor miJ "' . Het bloed waarmee de stnJd
gePaard gaat vloeit niet voor niets : de soldaten stervan voor h et Vlaamse yolk en dus ook voor
'
GYselen . In het gedicht `Aan de moeders der helden' is dezeif de metafonek to zien als m de beroem d
geworden versregels van Verschaeve . De doden ziJ'n 'bet unithtbare zaad . na de oogst zal uit deze
`zaden' een machtig Germaans riJ'k oPbloeien .
De Vlamingen moeten hun verwanten offeren in de striJ'd voor een nieuw Pohtiek leven . Zo
"
ziet GYselen de flood van haar zoon 'e als haar offer in de striJ'd vo0r een gr oot Germaans nJk.
In bet
sterk autobiografische gedicht Vlaandren mJ i'n land schriJ'ft GYselen over dit offer :
`Maar flit gebaar, waarmee `k door u miJ'n kind bestreel
en heel `t onaangerande van miJ'n smart
en deze daPPre zang
J die mine tranen tart,
ziJ ' ziJ'n o Vlaanderen miJ'n schamel, eerliJ'k deel . . .'
In bet gedicht `Aan de moeders der helden' stelt GYselen de moeders van de gesneuva1den gerust
bun offer zal niet voor niets ziJ'n, want `eenmaal toch wordt Vlaanderen waard die gaPen de Paats
1
aan uw hart en uw haard . . .'.
In de bundel Zangen voor mJ i'n land worden de Vlaamse mannen en vrouwen opgeroepen
zich in to zetten voor de striJ'd . Hiertoe moeten ziJ ' zichzelf oPofferen door bun onschuld of ze1 fs bun
leven to verliezen zodat uiteindeliJ'k bet nieuwe leven werkeliJ'kheid kan worden . H et betreft bier een
nieuw Politiek leven, in de vorm van bet ontstaan van een groot Germaans riJ'k .
Een leider kennen wiJ', den F" rer der Germanen
Gyselen spreekt zich in de bundel Zan9en voor mJ i'n land exPliciet uit voor dit grote, nationaa1socialistische Germaanse riJ'k. Er ziJ'n meerdere fascistische en nationas1- iah soc stische elementen
aan to wizen
in de bundel . Zo kan "t nieuwe Geloof in bet gedicht `Het Vl aamsch legioen' worden
J
opgevat als een referentie aan bet nationaal-socialisme . Het gicht
ed
i s lmmers een ode asn bet
eerste `kontingent vriJ'willigers' flat vertr0k om mee to vechten aan Duitse ziJde ' m de T weede
Wereldoorlog .
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In hetzelfde geditht worden in de laatste strofe de heldhaftige Vlamingen uit het verleden
aangehaald :
`Strooi bloemen en kindren langs waar ziJ' thans gaan!
Zing van den Leeuw en den Witte KaProen!
Heil onze daPPren van `t Vlaamsch Legioen!'
De `Leeuw' is een varwiJ'zing nasr De Leeuw van Vlaanderen van Conscience het werk dat aan
de wieg staat van het Herlevingsdiscours van de Vlaamse Beweging. `De Witte KaProen' verwiJ'st
nasr de Witte KaProenen : de legendarische veertiende-eeuwse Gentse striJ'dmacht die een oPstand
ontketende to gen de Vlaarose graaf LodewiJ'k van Male . incke 2002/2003 : 2 .3 .i GYselen Plaatst
het huidige Vlaamsche Legioen in de traditie van deze heldhaftiga striJ'ders . De striJ'd die nu gevoerd
wordt wordt gevoerd om de glorie uit vroeg ere tiden
to laten herleven . Die glorie zal Vlaanderen
J
beleven binnen een groot Germaans riJ'k . Een fascistische passage waaruit de voorkeur voor dit riJ'k
bliJ'kt, is de eerste strofe uit het gedicht `SS' waarin GYselen haar yolk oProePt to gehoorzamen aan
een leider :
`WiJ' ziJ'n het hard geslacht outlast van oude wanen
dat oPtrekt naar `t gevecht, ook zonder gouden vaan . . .
een leider kennen wiJ', den Fuhrer der Germanen
en Vlaandrens Plaats zien wiJ' in Nederduitschland staan .'
En God komt niet meer op de wolken voorbiJ
In alle vier de bundels ziJ'n motieven terng to vinden die eroP wizen
J dat GYselen geloofde in God .
Niet alleen vroeg ziJ' God de striJ'ders biJ' to staan, maar ze geloofde ook dat de mens na de dood
zou regenereren in de hemel . In De eeuwi9e Eva is deze vorm van regeneratie terng to zien in het
slotgedicht `De oude vrouw'. Deze vrouw nadert de dood `en in den hemel luistert reeds de Heer . . .' .
In de Pdracht
die G Yselen in Door roode vuur oPdrag aan haar overleden zus, sPreekt ziJ' van een
P
`bliJ'de refs naar d'eeuwigheid . . .' . De `eeuwigheid' slaat hier op het eeuwige leven in de hemel .
Ook in haar oorlogsbundel sPreekt GYselen een vertrouwen uit in God en in het leven na
de dood . In de gedichten `Acht kameraden' en `Koor der dooden' refereert GYselen aan de dag des
oordeels . Dit laatste gedicht sluit ziJ' of met de strofe :
`WiJ' zwiJ'gen thans, maar eens zult g'onze stem weer hooren
in `t uur der rekenschaP voor `t aanschiJ'n van den God
die in der volkren groei, ons, J'ongren heeft verkoren
om rottend liJ'k to ziJ'n tot borgsom voor uw lot .'
De `wiJ'' in het gedicht zin
J de doden die stierven voor het grote Germaanse riJ'k . Het `uur der
rekenschap' is de dag des oordeels waarop de Germanen volgens Gyselen zullen worden asngewezen
als uitverkoren yolk .

Balladen achter de stauen oPent met een g edicht over de offers die G Y
se 1 en gebracht heeft . 12 Ze
verloor haar man `ZiJ' ontsloten verbiJ'sterd het ParadiJ's wasr de zie1 van den 1iefste belandde . . .'
verloor haar kind `Het kind wend een engel een vlerk nasr de zon . . . en stelde haar leven m' h et
teken van de striJ'd voor het Vlaamse yolk `Toen verwierf zich verlangen een meuw gebied - een
yolk voor dat hart op miJ'n handen .' . Al deze offers hebben m'ets oPgeleverd en het ensge wat b1 eef
bestaan is haar vertrouwen in God : `En de J'aren veras
g n en wat bleef er bewaard dan `t geb ed dat
een iJ'lte omsPande?' De reg eneratieovatting
van
G
se1en
liJ'kt hier veranderd to zlJn m' alleen no g
P
Y
het vertrouwen in regeneratie in de hemel, wasr ziJ' in de andere bun dels nog vertrouwen had ' m een
Politiek en een PersoonliJ'k nieuw 1even .
In het gedicht `Ballade van de viJf zmtuigen' sPreekt Gyselen wel het verlangen uit no g
eenmaal oPnieuw to mogen beginnen m een gewoon' 1even buiten de gevangems . Ze verlangt naar
een nieuw PersoonliJ'k leven en uit dit met erotische verlangens . Deze hJken erg op de verlangens die
Gyselen beschriJ'ft in De eeuwi9e Eua en Door roode uuur. Een voorbeeld hiervan is de tweede strofe
van het gedicht, waarin Gyselen het verlangn
e uit om nog eenmaal de aardse smaken' to Proeven .
`en huid en zweet en bloed en alle aardse sm aken
naProeven op uw lip, geliJ'k geliefden doen . . .
0 vuursmaak van den wiJ'n, o biJ'ten in den wind . . .
0 leven roekeloos en nooit genoeg bemind . . .'
In hoeverre Gyselen het verlangen naar een nieuw Politiek leven oPziJ' zet, b liJ' kt met duidehJk uit
de bundel . Gyselen liJ'kt vooral vertrouwen to hebben in het r agenereren m de hemel en slechts
to hoPen op een nieuw PersoonliJ'k leven . Ze schriJ'ft in hetedgicht `Ballade van een bloem' over
de censuur die toegePast wordt op haar bundel : `terwiJ'1 ik, b etast van cen suur tot censuur miJn
laatste bestemming moet vinden .' Deze referentse asn censuur i nterPreteer lk als een uitm
' g van het
niet in de gelegenheid ziJ'n om J'e werkeliJ'ke Politieke idea1en oop to k unnen schriJyen . In de `Ballade
van het verlangen' schrsJ'ft Gyselen wel over zaad dat `verwasit voor een dodenakker' . Dit kan een
intertekstuele verwsJ'zing ziJ'n naar de regeneratieoPvatting die ui t de beroemd geworden versregels
van Verschaeve sPreekt, maar heeft niet to betekenen dat Gyselen deze rg
e eneratieoPvatting zelf
nog onderschriJ'ft . Ik denk dat het zelfs P1ausibe1er is om de yerwsJ'zing to interPreteren als een
afwiJ'zing van haar vroegere regeneratieoPvatting, omdat ze sPreekt over z aad dat verwaait. Zaad
dat verwaait vsndt geen grond om in uit to kiemen - en a1s gvo1g
e
daarvan kan er geen meuw
'
riJk
oPbloeien . TegeliJ'kertiJ'd kan het zaad wellicht wel ergns
e anders ontki emen.
Als ik deze passage echter in verband breng met het gebruik van sYmbohek die m de
katholieke kerk staat voor boetedoening, den k ik dat Gyselen wel degehJk sPiJt heeft van haar
vroegere P olitieke idealen . In `Ballade van het Lam Gods' komt viermas1 de re gel `m
' ` t kloPPen op de
borst'voor . Dit kloPPen oop de borst is to beschouwen als een verwiJ'zi ng naar Lucas 18 :13, waarin
' de
tollenaar zich driemaal op
o de borst kl oPt ten teken van schu1dbeli'denis
.
J
12

Ik stel hier, en op andere Plaatsen in miJ'n betoog, Gyselen geliJ'k aan het 1Yrisch ik. In de bundels van Gyselen liJ'kt geen
verschil to bestaan tussen bet 1Yrisch ik en haar PersoonliJ'ke oPvatting . Dit bliJ'kt het duideliJ'kst uit Zangen voor miJ'n land
waarin zij in het slotgedicht schriJ'ft : `Dan ben ik trotsch, miJ'n Volk, voor u to mogen schriJ'ven' . Deze `ik' interPreteer ik als
Gyselen zelf.
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Het gebruik van religieuze sYmbolen onderschriJ'ft het vertrouwen dat GYselen stelt in God . De bundel
wordt echter steeds Pessimistischer van toon en in het slotgedicht bliJ'kt dat GYselen geen vertrouwen
meer heeft in regeneratie op aarde of daarbuiten . ZiJ' sluit of met de sombere regel `en God komt niet
meer op de wolken voorbiJ'' .
Besluit
Een dergeliJ'ke Pessimistische gedachte komt alleen voor in Balladen achter de staven . Buiten deze
ontwikkeling om stelde GYselen in haar Poezie tussen 1936 en 1950 een groot vertrouwen in God en
regeneratie in de hemel . ZiJ' geloofde zowel in oorlogstiJ'd als in vredestiJ'd in een nieuw leven in het
bovenaardse.
Het grote verschil tussen de oorlogsbundel Zan9en voor mJi'n land en de andere bundels is
dat GYselen alleen in haar oorlogsbundel refereert aan de glorie uit de middeleeuwen . In de andere
bundels is reg eneratie aan to wizen,
maar is het niet het glorieuze Vlaanderen uit vroegere tiJ'den
J
dat most herleven . In de andere bundels is het offer dat gebracht wordt dan ook niet to interPreteren
als een offer voor een nieuw Politiek leven, maar als een offer voor een nieuw PersoonliJ'k leven .
In Balladen achter de staven sPreekt GYselen het verlangen uit nog eenmaal oPnieuw to beginnen
buiten de gevangenis. ZiJ' voert hierbiJ ' de offers op die ziJ' eerder gebracht heeft . Het offer dat ze
oPvoert voor het nieuwe PersoonliJ'ke leven is het verliezen van haar maagdeliJ'kheid - en daarmee
haar onschuld. Dit offer is ook to zien in de sterk erotisch gstints bundels Door roods vuur en De
eeuwi9e Eva .
Het verlies van haar zoontJ'e interPreteert GYselen als haar offer in de striJ'd voor een groot
Germaans riJ'k. In Zan9en voor mJi'n land roePt GYselen de Vlaamse mannen en vrouwen op zich
op to offeren voor deze Politieke striJ'd . In de bundel verwiJ'st GYselen naar het heldhaftige verleden
van de Vlamingen . Als lichtende voorbeelden voor de Vlaming in de Tweede Wereldoorlog gelden
de helden van de GuldensPorenslag en de Wile KaProenen . Als de huidige Vlaming het heldhaftige
niveau van de striJ'ders uit de middeleeuwen bereikt, zal Vlaanderen herleven en floreren in het grote
Germaanse riJ'k .
GYselen is to Plaatsen in de internationals traditie van fascistische dichters die Griffin's
toont in Modernism and Fascism . In hun oorlogsPoezie maken deze fascisten veelvuldig gebruik van
het regeneratiemotief . GYselen gebruikt dit motief in haar fascistische bundel Zan9en voor mJi'n land .
GYselen breidde het Herlevingsdiscours van de Vlaamse Beweging uit met de Politieke
oPvatting dat Vlaanderen moest herleven in een groot Germaans riJ'k . Aan het begin van het
Herlevingsdiscours sPrak Conscience zich in De leeuw van Vlaanderen uit voor het land Belgie als
een eenheid . De heersende oPvatting in de Vlaamse Beweging in deJ'aren daarna was dat Vlaanderen
zelfstandig moest worden . Auteurs als Verschaeve'4 benadrukten dat de Vlaming moest vechten tegen
de overheersing van een groter riJ'k . Deze overheersing van een groter riJ'k, in dit geval het Germaanse
riJ'k is voor GYselen J'uist een Politiek ideaal . Doordat GYselen haar Politieke regeneratieoPvattin g
combineert met erotische motieven neemt ze een biJ'zondere positie in in het Herlevingsdiscours van
de Vlaamse Beweging .
13

Zoals ik uiteenzette onder het kopje `regeneratie' . Zie Griffin: 2007.

14

In zijn werk dat hij schreef voor de Tweede Wereldoorlog, hij nam ongeveer hetzelfde standpunt in als Gyselen tiJ'dens de
Tweede Wereldoorlog .
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¥uimtes om alles te zeggen
Samuel Vriezen

'en
Onlangs verscheep er een heel dikke dichtbundel in het Nederlands : Buurtkinderen van
Duinker . Deze bundel bevat ruim tweehonderd Pagina's aan gedichten . Voor Nederlandse begriPPen
is dat buitengewoon veel, zeker ais J'e bedenkt dat het hier niet our een lapg verhalend gedicht gaat .
Veruit de meeste boeken met Poezie die in het Nederlands verschiJ'nen hebben dezelfde vorm : ze
bevatten tussen de veertig en de tachtig Pagina's met gedichten van meestal een of twee Pagina's
niet zelden gerangschikt in drie tot zes afdelingen, waarbiJ ' sours gedichten binnen een afdeling met
elkaar in verband staan en een `cYclus' vormen, maar even zo vaak ziJ'n de gedichten binnen een
afdeling op lossere gronden met elkaar verbonden : biJ'voorbeeld omdat ze in de ogen van de dichter
een vergeliJ'kbare thematiek hebben . Niet zelden wekt een dergeliJ'ke vorm de indruk dat de bundel
gewoon bestaat uit alle geslaagde gedichten die de dichter in een bePaalde Periode heeft geschreven
gePresenteerd in een min of meer toevallige volgorde . Ze liJ'ken niet altiJ'd vanuit een idee over de
vorm van een boek to ziJ'n gedacht .
Duinkers boek is tegen deze achtergrond alleen al vanwege ziJ'n dikte een verademing, maar
ook in de oPzet sPeelt hiJ' op een gekke manier met de hierboven beschreven modale bundelvorm .
Buurtkinderen bestaat uit acht afdelingen - het getal acht figureert trouwens op veel Plekken in de
bundel. Elke afdeling telt een Pagina of viJ'fentwintig met teksten die tussen de een en tien Pagina's
tellen . De len es van de gedichten toPen dus redeliJ'k sterk uiteen. Ook de vormen die gehanteerd
worden ziJ'n heel verschillend : er ziJ'n gewone gedichten, gedichten in strenge vormen, gedichten in
heel vriJ'e vormen, men ~'ormen, gedichten in andere talen, gedichten in meer stemmen enzovoort .
Er is ook sPrake van cYcli van gedichten, of korte reeksen van gedichten die een cY clus liken
to
J
vormen omdat ze qua vorm erg op elkaar liken
.
J
Maar elk van de afdelingen is op een of andere manier heel grillig oPgebouwd . Logisch zou
biJ'voorbeeld ziJ'n our de lapgste gedichten een afdeling to geven, of de meerstemmige gedichten in
een afdeling onder to brengen : dit gebeurt niet . De lapge gedichten staan vaak op een onverwachte
Plek midden tussen twee korte gedichten . Estrella de Mar is een SPaanstaliga tweestemmige
gedicht dat midden tussen de verder eenstemmige, Nederlandse gedichten in afdeling I staat,' een
corresPonderend gedicht Starfish, dat titel en vorm gemeen heeft met Estrella de Mar maar in
het Engels is geschreven, staat dap midden in afdeling II . Duinker schreef ook ooit een Zeester
en een Etoile de Mer, die hiJ' bibliofiel uitgaf,' maar deze teksten ontbreken in Buurtkinderen . De
cYclische gedichten vallen nooit met een afdeling samen : enkele gedichten ziJ'n nadrukkeliJ'k als
cYcli oPgebouwd, maar ziJ'n dap steeds deel van een afdeling'~ en afdeling III begint met een reeks
gedichten die qua vorm en qua titels Het as alt, De ontmoetin9, De ulie9 > De Iie de > Het hek et
cetera) een cY clus liken
to vormen . Al deze gedichten hebben acht regels, hoewel De vlie9 er negen
J
heeft. Halverwege de afdeling beginnen er variaties op het Patroon to ontstaan, gedichten kriJ'gon tien
regels of andere soorten titels en aan het eind staat een gedicht dat niets met de gedichten waar de
afdeling mee oPent meer to maken liJ'kt to hebben .
De oPbouw van Buurtkinderen liJ'kt zo al met al heel willekeurig, maar het i s dap wel een

58

willekeur die heel secuur wordt volgehouden . De oPbouw van elke afdeling ondermiJ'nt consequent
elke mogeliJ'kheid om die afdeling als een ofgerond duideliJ'k gedefinieerd geheel binnen de bundel to
zien. Maar J'uist dat maakt, Paradoxaal genoeg, de bundel als geheel weer heel consistent: consistent
in ziJ'n inconsistentie, in de manier waaroP de bundel door ziJ'n eindeloze riJ'kdom aan vormen
heen imProviseert, en J'e Pagina na Pagina weer voor een verrassende wending zet . Die werking van
onoPhoudeliJ'ke vernieuwing en verrassing is sterk aan de vorm verbonden, want op talig niveau
onderscheiden de gedichten zich minder van elkaar : veel van de individuele dichtregels van Duinker
zouden heel makkeliJ'k in erg veel andere
ed gichten van hem hebben kunnen oPtreden . Maar de
consequente formele inconsistentie maakt dat die regels telkens weer oPnieuw J'e kunnen treffen als
iets nieuws omdat ze telkens op een andere, verrassende manier naar vorm komen . De dikte van
Buurtkinderen draggt volgens miJ' in belangriJ'ke mate biJ' aan dit effect . Het is moeiliJ'ker om een
bundel van zestig Pagina's zo chaotisch op to bouwen tenminste zodanig chaotisch dat die chaos
zelf een consequente factor wordt, zeker als J'e gebruik maakt van gedichten die tot tien Pagina's
lang kunnen ziJ'n . Een gedicht van tien Pagina's binnen een bundel van zestig zal sneller als een
structurerend zwaartePunt binnen de bundel gaan werken dan hetzelfde gedicht in een bundel van
tweehonderd Pagina's .
0P een vergeliJ'kbare manier is een dichtregel binnen een kort gedicht automatisch meer een
betekenisvol structurerend ding dan binnen een lang gedicht . Dat is een belangriJ'k effect van dikkere
bundels en langere gedichten : de continuiteit wordt belangriJ'ker ten oPzichte van het sPecifieke van de
details binnen het werk . GraPPig genoeg maakt dat de details niet minder belangriJ'k, maar het maakt
ze wel meer detail . Juist doordat de details functioneren binnen een stromende continue context
kriJg' en ze minder de Plicht om `betekenisvol' to ziJ'n, en J'uist daardoor kunnen ze meer gewoon ziJ'n
wat ze ziJ'n : details . Ze worden daar niet minder Prikkelend door, maar wel minder Pretentieus .
Als binnen een kort gedicht, met weinig woorden en veel wit de lezer als vanzelf wordt
uitgenodigd om aan elk woord zo veel mogeliJ'k betekenis toe to kennen - waardoor zulke gedichten
zelfs iets heel zwaars kunnen kriJg' en - dan verschuift binnen langere gedichten de aandacht naar
de manier waaroP steeds andere dingen kunnen verschiJ'nen . Naar de condities van het Poetische
zeggen zelf. De vorm is dan geen ofgesloten geheel meer, maar wordt een ritmisch ontwerP, een
Plek die de dichter toestaat om steeds weer iets to zeggen . En dat past goed biJ' Poezie die alles wil
kunnen zeggen. Zoals de Poezie van Duinker, die grotendeels bestaat uit beweringen die togische
aanvullingen ziJ'n op andere bewering~
en' waarmee uiteindeliJ'k in Principe alles beweerbaar wordt .
Zoals Duinker schriJ'ft : `Minstens de helft van de gedachten Aanvullen met nachteliJ'k lawaai .' Of:
`Men ze dat een gedicht ergens over gaat . Ik zeg dat een gedicht nergens over gaat,0 f ik zeg dat
een gedicht niet over ergens g . Masr vandaagat zeg ik dat eeng edicht erens
over gaat .'
g
In Nederland is zulke Poezie, die groto vormen gebruikt als midle1 om to mediterm over hoe
J'e alles zou kunnen zeggen, b etrekkeliJ'k zeldzasm . Ik zou het grag va aker tog enkomen. In Frankri'k
J
Duitsland en in de Verenigde Staten ken ik veel meer voorbeelden van dergehJke grootschali ge
ProJ'ecten . Boeken van dichters als ChristoPhe Tarkos, Philippe Beck of 0livi er Cadiot bevatten vaak
meer dan tweehonderd aP ina
g s . In Duitsland schreef Dswa1d Egger omvangriJke teksten die een
snort geheel eigen voortwoekerende taalflora vormen voor ziJ'n boek Nz'ha'lum Album sc hreof hiJ' een
J'aar lang elke dag in korte tiJ d tien gedichten van vier reg1s,
e waarbiJ' het hem er niet zozeer om
ging om goede gedichten to schriJ'ven, als om to kiJ'ken wat zich nog, quasi biJ' toeval, as n Poezie zou
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aandienen biJ' een bewust nonchalante schriJ'fhouding . En in de Verenigde Staten vormen sinds de
tiJ'd van Pound, Zukofs en Stein de ellenlange, vele J'aren schriJ'farbeid omvattende long poems
inmiddels een genre op zich • een recent opvallend voorbeeld daarvan is het duizend pagina's tellende
The Alphabet van ¥on Silliman, dat in zesentwintig teksten steeds andere vormen zoekt voor het
aaneenriJg' en van niet met elkaar in verband staande observaties en zinnetJ'es .
In elk van deze voorbeelden zoekt een dichter de ruimte een vorm die het mogeliJ'k liJ'kt to
maken om alles to zeggen . Ze komen daartoe met steeds andere vormen en strategieen en steeds
bliJ'kt `alles' uit iets anders to bestaan . Het alles wat Duinker ze is een alles van beweringen die niet
per se over de werkeliJ'kheid hoeven to gaan, terwiJ'1 het alles van Silliman biJ'na geheel to herleiden
is tot observaties of gevonden zinnen uit ziJ'n dageliJ'kse omgeving, waarmee ziJ'n werk een vorm van
exPerimentele autobiografie is . In het algemeen kun J'e al die verschillende dikke boeken en lange
gedichten oPvatten als evenzoveel onderzoeken naar hoe het mogeliJ'k is om alles to zeggen, en naar
wat alles kan bliJ'ken to ziJ'n onder de condities van deze ofgene vorm . Daarmee maken zulke ProJ'ecten
ook duideliJ'k dat `alles kunnen zeggen' op geen enkele manier iets voor de hand liggends is, iets watJe
zomaar zonder denken zou kunnen doen maar dat aan elk `alles zeggen' wezenliJ'ke beslissingen ten
grondslag liggen over de aard van het alles en van het zeggen . Dat is een heel belangriJ'k inzicht zeker
in deze tiJ'd waarin een ideaal van `alles moeten kunnen zeggen' door weerzinwekkende PoPlisten
u
Politiek wordt gebruikt om dingen to zeggen die helemaal niet ruimhartig, maar J'uist uitermate
beperkend ziJ'n, uitsluitend bedoeld om sPecifieke bevolkingsgroePen klem to zetten . Alleen al
daarom zou ik graag zo veel mogeliJ'k dichters zo veel mogeliJ'k versies van alles willen zien zeggen .
Mateloze edichten,
om to laten zien dat `alles' geen mast heeft .
g

Uit de kast!

Marco Goud

In de rubriek `Uit de kast!' biedt VooYs 9erenommeerde P ersonen uit de wereId der
Ietteren de 9ete9enheid om hun passie voor een werk uit hun ei9en boekenkast over
to bren9en. In deze a everin9 bespreektMarco Goud, die momenteet aan de bio9ra e
van P.C. Boutens werkt de titeraire ontdekkin9en die hJi' dankzJ
i' zJ
i'n ascinatie voor
¥otterdam hee 9edaan . Van BordewJ"k
t tot Jan P'rtns - eike ¥otterdammer krJi'9t
i'n boekenkast .
een PlaatsJ'e in zJ
¥otterdam in de boekenkast
De eerste dichtbundel die ik ooit kocht was de bundel Stadslicht (1984) van de ¥otterdamse dichter
Jules Deelder . Ik ben in ¥otterdam geboren en heb altiJ'd een sterke band met deze stad gehouden al
heb ik er maar tot miJ'n viJ'fde gewoond . Ik groeide op in KrimPen aan den IJsse1, vlakbiJ ' ¥otterdam .
0P zaterdag ging ik vaak naar ¥otterdam en bezocht dan steevast de boekenmarkt op het Plein biJ' de
Laurenskerk en het filiaal van De Sle a aan de Coolsingel . De Sle e was miJ'n eerste kennismakin g
met het antiquariaatwezen . Voorin stond de ramsJ', en achterin stonden de tweedehands exemPlaren .
Vooral die antiquarische afdeling met hoge kasten, smalle gangJ
eyes en veel staPels boeken trok
miJ'n aandacht. Deelders bundel Stadslicht kocht ik ook biJ' De Sle e . Het gaat om een bundel
met gedichten over ¥otterdam met daarbiJ ' Prachtige foto's van Vincent Menzel van ¥otterdam . Al
snel kocht ik meer van Deelder. Ik herinner me als de dag van gisteren een signeersessie biJ' De
BiJ'enkorf, ook aan de Coolsingel to ¥otterdam, waar ik de verhalenbundel Drukke da9en (1988)
kocht, gesigneerd door Deelder . Het was miJ'n eerste door een literaire auteur gesigneerde bundel
en dat maakte toen veel indruk . Deelder was zo aardig er op miJ'n verzoek een citaat nit ziJ'n werk in
to schriJ'ven. Toen ik hem dat vroeg, zei hiJ' : `Ha een kennert!' . Jaren later, in 1992, signeerde Harry
Mulisch ziJ'n nieuwe roman De ontdekkin9 van de hemel biJ' boekhandel Donner asn de LiJ'nbaan .
Toen ik hem vroeg om er behalve ziJ'n handtekening ook in to schriJ'ven : `Het beste is het raadsel to
vergroten', antwoordde hiJ ' nogal zuur : `Nee dat doe ik niet want dat heb ik a1 eens
o es
Pgchreven.'
Ik had kunnen antwoorden dat hiJ' ziJ'n naam er dan ook niet in hoefde te zetten, want die stond al o P
het titelblad . De teleurstelling was groot en miJ'n bewondering voor Muhsch nam snel af. Al vask is de
gedachte in miJ' oPgekomen dat in de Plaats van dat dikke boek van Mulisch nogal wat moose frisse
dichtbundels in miJ'n kast zouden kunnen staan . . .
Toen ik in 1990 begon met miJ'n studie Nederlands m' Utrecht leek het miJ leuk om een
Deelder-specialist to worden en op hem of to s tuderen. TiJ dens de Breekweek droeg ik een bekend
sonnet over ¥otterdam van Deelder voor : `Tegenwoordiheld
van geest En reahsme m het kwadrast'
g
enzovoort. Het liep echter geheel anders : ik studeerde af op P .C . Boutens, schreef een Proefschrift
over hem en werk nu aan ziJ'n bigrafie.
De togenstolling kan haast ni et groter ziJn, hoewel er toch een
o
link tussen beide dichters is via ¥otterdam . Ik kom daar zo op terng . Lang zamerh and vulde ik mi"n
J
boekenkast met an dere hteratoren. VanzelfsPekend
r
ziJn dat met allemas1 ¥otterdammers . Maar toch
bleef ik altiJ" d erg g esP1 tst op ¥otterdamse a1ementen . Een erePlaats m miJn kast heeft ulteraard F .

BordewiJ'k, niet in de laatste Plaats vanwege ziJ'n vele verwiJ'zingen naar ¥otterdam . Karakter 1938
bliJ'f ik een van de mooiste romans uit de Nederlandse letterkunde vinden . Prachtig ziJ'n de passages
over ¥otterdam zoals deze : `¥otterdam vind ik onze stall . Juist omdat ze niet sPeciaal Nederlands is .
Amsterdam is onze nationals stall, ¥otterdam onze internationals . Ik voel voor het internationals,
daarom voel ik voor deze stall . En dat stemPel heeft hiJ' gekregen van de zee, want de zee gaat over de
grenzen, de zee is op de wereld de eniga werkeliJ'ke kosmoPoliet .' BiJ' het werkcollega Proza-analyse
in het eerste J'aar hield ik een Presentatie over ruimte in deze roman, waarbiJ ' ik uitgebreid inging o P
¥otterdamse Plekken . Een under, veel minder bekend werk van BordewiJ'k waarin ¥otterdam aan
de orde komt is de verhalenbundel Studien in uolksstructuur 1951 . Ik maakte hiermee kennis bi'J
een werkcollege van Hans Anten . In het wonderliJ'ke verhaal `De eenheid in de togendelen' wordt de
gevel van een biJ'zonder Pand aan de Westerkade uitvoerig en gedetailleerd beschreven . Het Pand is
gelukkig niet gebombardeerd . AltiJ'd als ik langs dat mYsterieuze Pand loop most ik aan BordewiJ'ks
verhaal denken . BordewiJ'k heeft zelf een Prachtig artikel geschreven over de rol van ¥otterdam in
ziJ'n werk in bet boek ¥otterdams perspectie 1963 .Ook dat staat uiteraard biJ' miJ' in de kast .
NatuurliJ'k ontbreekt de ¥otterdamse dichter J. H . LeoPold niet in miJ' n boekenkast maar over
deze veelbesProken dichter wil ik het nu niet hebben . Een minder bekende dichter is de ¥otterdammer
Jan Prins Pseudoniem van C .L . SchePP . Jan Prins schreef de mooiste gedichten die over ¥otterdam
geschreven ziJ'n, vooral bet bekende `Te ¥otterdam ben ik geboren onder de adem van de Maas'.
Jaren geleden kocht ik biJ ' een Utrechts antiquariaat aan de Nachtegaalstraat een exemPlaar van
Jan Prins' bundel De stud waar men is kind 9eweest. ¥otterdamsche 9edichten, uitgegeven in 1946
door Ad . Donkey to ¥otterdam en ingeleid door Alfred Kossmann . Het leuke was dat er ook een
brie e uit 1946 in de bundel zat van Alfred Kossmann aan de recensent Anton Deering . Daarmee
begon miJ'n Jan Prins-verzameling . Inmiddels bezit ik vriJ'wel alles van Jan Prins in alle mogeliJ'ke
uitgaven en voorPublicaties, veelal ook voorzien van een handtekening en een oPdracht door Jan
Prins . Een van de boekJ'es die ik koester is een zeldzame brochure miJ' cadeau gedaan door een goede
vriend die ook een liefhebber van antiquariaten is met drie gedichten van Jan Prins geschreven
voor de Maastunnel to ¥otterdam. Als kind ben ik vaak in de Maastunnel geweest en die tunnel is
miJ' altiJ'd bliJ'ven fascineren . Het was dus een geweldige ontdekking dat Prins voor deze tunnel drie
gedichten had geschreven . Ik ontdekte dat ook P .C. Boutens geen ¥otterdammer, maar een Zeeuw
een kwatriJ'n voor de Maastunnel had geschreven . Boutens en Prins kregen in 1941 een oPdracht
om kwatriJ'nen to schriJ'ven om to worden aangebracht in de Maastunnel biJ' de opening . Wegens de
oorlogsomstadigheden is daar niets van gekomen . Boutens' kwatriJ'n werd pas in 1968 gaPlaatst en
in oktober 2008 is op miJ'n instigatie een kwatriJ'n van Jan Prins in de Maastunnel gePlaatst . Ook
is een geluidsinstallatie aangebracht waarbiJ ' bet gedicht is to horen in stemmen van verschillende
¥otterdammers . BiJ' die gelegenheid verscheen een klein gelegenheidsuitgas e gedrukt in honderd
exemPlaren door de Avalon Pers met de kwatriJ'nen van Prins en Boutens en een toelichting van miJ'n
hand. Het eerste exemPlaar overhandigde ik aan burgemeester No 0Pstelten . MiJ'n aandacht voor de
tunnelkwatriJ'nen heeft weer tot gevolg dat ik ook allerlei andere boeken, tiJ'dscbriften brochures en
andere Parafernalia over de Maastunnel ben gaan verzamelen . Bovendien is miJ'n onderzoek zich de
laatsteJ'aren door deze kwatriJ'nen deels ook gaan richten op bet fenomeen van Poezie in de oPenbare
ruimte. En dat levart weer een nieuwe verzameling op, niet van boeken maar van digitale foto's van
Plekken waar gedichten opo muren, glazen wanden, bruggen, tunnels enzovoort to zien ziJ'n .

Terug naar ¥otterdam en De Sle e . AltiJ'd als ik in ¥otterdam kom breng ik een bezoek aan het filiaa1
van De Sle a aan de Coolsingel . AltiJ'd vind ik daar wel weer iets leuks . EnkeleJ'aren geleden kocht ik
daar een dichtbundel van een dichter waar ik nog nooit van had gehoord : Willem Westerhout. De titel
van ziJ'n bundel is Met een ¥otterdamsch accent, uitgageven door Ad. Donkey to ¥otterdam in 1948 .
In de bundel staat een gedicht oPgedragen `Aan den dichter Jan Prins' . De bundel wordt besloten
met het gedicht `Woonkazerne', oPgedragen aan BordewiJ'k, dat sterk doet denken aan bePaalde
beschriJ'vingen in Karakter . Kort geleden ontdekte ik biJ' De Slegto in ¥otterdam dat Westerhout in
1946 ook een roman heeft gePubliceerd, getiteld Duiuen om Sint Laurens de titel verwiJ'st uiteraard
naar de ¥otterdamse Laurenskerk . Dat boek staat inmiddels ook in miJ'n kast. Voor zover ik weet
ziJ'n dit de enige Publicaties van Westerhout, dus ziJ'n PiePkleine oeuvre heb ik nu comPleet al is bet
mogeliJ'k dat er nog eens iets oPduikt . Misschien wordt het eens tiJ'd voor een klein artikel over deze
verg eten ¥otterdamse literator ;~ een aardig tiJ'dverdriJ'f naast bet werken aan de biografie van P .C .
Boutens.
Zo bliJ'f ik telkens nieuwe titels ontdekken en de ¥otterdamse afdeling in miJ'n boekeri'J
aanvullen . MiJ'n meest recente aanwinst is bet dichtbundeltJ'e Woorden in de branding . Dichters
aan de Maasvlakte 2 met gedichten sPeciaal geschreven voor de nieuwe Maasvlakte, onlangs
uitgegeven door FutureLand to ¥otterdam . Het boekJ'e bevat ook foto's van de dichters van Joost
van den Broek . Uiteraard is biJ' dit project ook Jules Deelder betrokken . De gedichten ziJ'n op een
interactieve Poezietentoonstelling via `Poeziezuilen' op de Maasvlakte to beluisteren . Dit bundeltJ'e is
dus niet alleen interessant voor miJ'n ¥otterdamse verzameling in miJ'n boekenkast, maar bet project
`Dichters aan de Maasvlakte' sluit ook aan biJ' miJ'n belangstelling voor Poezie in de oPenbare ruimte :
een verzameling die tot ver buiten miJ'n kast strekt!

Een bilk in het dooihof
Interview met Jacq Vogelaar
Mick van Biezen
¥ol TJi'ssens
In ti'den
waarin de discussie over literair engagement is op9 elaaid, kan het heilzaam zi'n
J
1'n b Ji'
een ouere 9 eneratie to raden to 9 aan . Jacq Vo9elaar, redacteur van het onlan 9s op9eheven
i'dschri ¥aster en laureaat van de ConstantJi'n Hu y9ensPrJi's, hee VooYs to woord 9 estaan over
tJ
ziJ'n ontwikkelin 9 als mens en literatuurlie ebber, de huidi9 e literaire wereld, engagement en de
er enis van ¥aster .
`Houding > dat is wat anders dan karakter' le Jacq Vogelaar uit, zittend aan de ronde tafel in ziJ'n
huiskamer . `Wat J'e tot houding ontwikkelt, wordt een soon tweede natuur . Als J'e me vraa wat van
belang is geweest biJ ' de vorming van miJ'n oPvattingen over literatuur, is houding een belangriJ'k
begriP .1kvind mensen belacheliJ'k die het ene J'aar het een denken en tien J'aar later iets geheel anders
- vooral als ze erom lachen en zeggen : "Ja, maar toen was ik nog J'ong, dat was een J'eugdzonde ." De
vrees bestaat dat ze daar dan tienJ'aar later weer over lachen . MiJ' best, maar het is toch Prettiger alsJ'e
op een bePaald moment merkt dat er een zekere consistentie is, zonder datJ'e vanuit een Programma
werkt. En dat is de moeiliJ'kheid : hoe kun J'e in godsnaam als J'e twintig bent Precies weten wat voor
literair ProgrammaJ'e hebt? Maar watJ'e wel kunt weten, is watJ'e niet wilt . De oPtelsom van de dingen
die J'e niet wilt en vermiJ'dt, last iets over dat J'e kenneliJ'k dicht in het hart gebakken zit . 1k heb eens
een ¥asternummer gemaakt over "nee-zeggen", waarin dat eigenliJ'k de driJ'fveer is : zeg op tiJ'd `nee'
tegen iets. Maar dan benJ'e dus verPlicht om to weten waarom, wantJ'e moet kiezen . Positief kiezen in
de vorm van een ideaal - daar wil ik naar toe - betekent dat J'e biJ'ziend wordt, want J'e ziet alleen dat
ideaal> dat einddoel maarJ'e weet helemaal niet waaruitJ'e kiest, wantJ'e bent nog op weg richting dat
einddoel. Het is niet zo dat ik elke dag denk : ik ga dit allemaal vermiJ'den dat doe ik > maar ik merk dat
het een vaste houding wordt, een tweede natuur .1k denk dat ik al heel vroeg, toen ik met schriJ'ven
begon, dacht: dit soon romans worden veel geschreven, maar daar heb ik helemaal geen zin in - ik
heb geen zin ze to lezen, last staan ze to schriJ'ven . Dus dat doe ik niet, er ziJ'n er al genoeg van. Dat
hoeft niet to betekenen dat ik het allemaal onzin vond waarschiJ'nliJ'k vond ik dat wel en vind ik dat
nog steeds . Je kunt toch op een gageven moment besluiten datJ'e iets niet gaat overdoen wat anderen
al gedaan hebben? Dat is een heel negatieve keuze, want dan weet J'e nog steeds niet wat J'e zelf gaat
doen . Al gauw bliJ'kt echter dat dat veel dingen uitsluit en J'e met iets komt waarvan mensen zeggen :
"He, dat miste ik dat was er nog niet ."
Vogelaar denkt terng aan de J'aren zestig, een tiJ'd waarin hiJ ' zich veel bezighield met
vormexperimenten . `Nu zie J'e dat er technieken gebruikt worden in detectives, of film - wat daar
nog aan vooraf ging - die men zonder de ontwikkelingen in de moderne literatuur niet zou durven
- biJvoorbeeld een schrP
e e schnit, of tiJ'dsProngen. Veertig J'aar geleden zou men zeggen : "1k word
helem aal gek!. " Nu ziJ"n die dign
n e vanzelfsprekend geworden en geaccePteerd . Iedereen zaPt . Als
o pmerkingen maskte over de manier waaroP ik schreef, zei ik : J'e leest de
men v erti
e g Jasr g1eden
a
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kraut toch ook niet van voor naar ach ter . Een kraut wordt door teen mensen op teen verschillende
manieren geleden. Nu is dat gesneden koek, maar als J'e dat toen zei, had J'e iets to verdedigen . Als
J'e toen exPliciet Plakwerk maakte was J'e een nieuwlichter, wat Je in zekere zin ook was . Algemener :
ongemerkt is er kenneliJ'k in de manier van Lezen van heel vee1 mansen - ook in die van halfgeletterden
- jets veranderd dat men veertig J'aar geleden onvoorstelbaar achtte .'
`In hoeverre denkt u dat dat samenhan met de komst van nieuwe media?'
`In grote mate, denk ik . Niemand kan P recies zin
J vinger leggen op de invloed die de film ooit
heeft gehad, maar globaal genomen is het onmiskenbaar dat het sniJ'den, het fei t dat Ja losse beelden
in verschillende volgordes kunt zetten, jets is wat veel schriJ'vers beinvloed heeft . FeiteliJ'k doe Ja niets
anders met zinnen .'
Vevreemding of verbizondering?
J
Vogelaar last een zeldzame stilte vallen en denkt even na. ZiJ'n huiskamer nabiJ' het VondelPark is over
de voile len a ofgeladen met boeken over allerhande onderwerPen . De manier waaroP hiJ ' sPreekt
liJ'kt een afsPiegelfing van ziJ'n gedachtewereld - bevlogen sPrin hiJ' over een riJ'kgeschakeerd web .
Midden in een verhaal kan hiJ ' zichzelf onderbreken en vragen of J'e wel eens van sPiegelneuronen
gehoord hebt .
`Lezen schiJ'nt veel actiever to ziJ'n dan gedacht werd,' ze hiJ' terwiJ'1 hiJ' een boek Pakt over
dat onderwerP . `Ik las enige tiJ'd geleden over een zwemmer die biJ' wiJ'ze van training de wedstriJ'd in
bed doornam . HiJ' trainde drie keer per dag, maar hiJ' zei dat het mentaal doorloPen van de wedstriJ'd
biJ'na even goed werkte als een normale training . Ik had het zelf ook als ik sport keek op de televisie
biJ' een eindsPrint vooral - daar werd ik ontzettend moe van. Ik stelde vast dat ik verschrikkeliJ'k hard
werkte als ik sport keek . Nou, het schiJ'nt dus zo to ziJ'n, ook biJ' dieren, dat de sPieren sPiegelbeeldi g
doen wat het oog ziet, en als J'e leest doen ze wat J'e J'e dan voorstelt . Lezen bliJ'kt veel actiever, ook
lichameliJ'k, dan dat de tekst alleen J'e hersenen doorgaat en er betekenis gevormd wordt!' Vogelaar
kikt
J ons een moment geamuseerd aan en griJ'Pt weer terng op het vorige onderwerP .
`Je kunt miJ' vragen, veranderJ'e wel eens? WaarJ'e het meest in verandert, is datJ'e heel lan g
kunt doen met eenzinachtiga formules . Sommiga woorden en begriPP en liken
sours zo evident dat
J
J'e er tien, twintig, dertig J'aar mee kunt doen . Wat Brecht de vervreemding noemde, heeft hiJ' van
de ¥ussische formalisten. Die hebben het idee dat literatuur J'e dingen voor de eerste keer last zien .
En daar heb ik het heel lang mee gedaan : dat literatuur zo geformuleerd wordt, dat het is alsofJ'e
de dingen voor de eerste keer ziet . Pas na tientallen J'aren kwam ik tot de conclusie dat het ging our
dat "alsof'! Dat werd toen niet bedoeld. Als J'e jets nog niet kept en J'e neemt er kennis van, gebeurt
er zoveel biJ'zonders - dat noem ik de verbiJ'zondering . KiJ'k, het is onherhaalbaar als J'e ooit in een
Italiaanse stad bent geweest en J'e komt our de hoek en J'e ziet dat Plein liggen . Dat zul J'e nooit meer
zo kunnen zien . De volgende keer zie J'e dat Plein, maar dan heb J'e het al eens gezien . Tegenwoordi g
gaat het trouwens minder op . ¥eizen is jets raars geworden : als J'e jets voor de eerste keer ziet zie
J'e het waarschinliJ'k
niet voor de eerste keer, omdat J'e het biJ'voorbeeld op Internet al gezien hebt.
J
Tegenwoordig geldt dus dat J'e jets voor het eerst met eigen ogen ziet .'
`Wat volgens miJ' wel mogeliJ'k is, is dat J'e jets zo kunt construeren dat het is, alsoJ'e het
voor het eerst ziet . Maar dan ben J'e met tern ~^'erkende kracht jets oPnieuw aan het doen en daar is
techniek voor nodig . Daar moet J'e over nadenken, en dat moet J'e ook maar willen . Maar het is meer
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dan alleen maar het weergeven van wat J'e voor de eerste keer gezien hebt . Je hebt waarschiJ'nliJ'k zelf
ook maar heel weinig gezien . Dat heb ik zelf ook niet zo goed in de gaten gehad. Brecht had het begri P
`vervreemding' wel van de ¥ussen, maar hiJ' heeft er een eigen begriP van gemaakt in feite voor al als
techniek voor toneelsPelers : distantie van wat ze doen en zeggen . Maar goed dat is theorie. Ik heb
het lang g edaan met de wens our het biJ'zondere van een Persoon of een gebeurtenis of een P1ek to
laten zien en nu denk ik dat het veel ingewikkelder is, misschien is dat wel de samenvatting : het is
allemaal veel ingewikkelder geworden . Sours denk ik dat ik veel meer wist en het veel beter wist toen
ik twintig was . Dat is geen bekentenis van een oude man, ik was toen ongetwiJ'feld stelliger . Ik wist
het denk ik ook beter . Omdat J'e er niet alles biJ' hoeft to betrekken . Het is een doolhof. Als ik bet nu
zie begint bet me na drie minuten al to duizelen . En dat is een heel lastige eigenschaP . Want als J'e
dan gaat schriJ'ven worden de zinnen ook 1anger. Ik heb het wel voor mezelf gedaan, maar bet liefst
zou ik nooit meer een punt zetten. BiJ' bet begin van een zin komt er al zoveel our de hoek kiJ'ken our de boekJ'es our de komma's - dat ik denk : of ik ben echt een boerenwarboofd of bet is zo > en zo
ingewikkeld is bet . En ik denk dat bet nu eenmas1 erg ingwikkeld
is .'
e
`KiJ'k, waar ik me al heel vroeg tegen verzet heb, is de vereenzelviging van engagement met literatuur
schriJ'ven over de wereld. Allereerst vind ik dat bet woord engagement een foutieve lading heeft . Het
is nameliJ'k niet zo dat bet gaat our de mate waarin J'iJ' J'e met de wereld bemoeit . De wereld bemoeit
zich ongeacht watJ'e schriJ'ft, toch wel metJ'ou, en daarmee ook met de literatuur . ¥eageren is daarom
geen keuze, maar een verPlichting. Je moet er dan ook op vertrouwen dat wat J'e ook scbriJ'ft, ergens
een reactie op is . Maar ik heb me wel altiJ'd verzet tegen bet idee dat geengageerde literatuur alleen
maar over inhoud gaat, over bet onderwerP . Als J'e een onderwerP als biJ'voorbeeld slaverniJ ' neemt
ze dat nog niets over de kwaliteit van de tekst . De tekst zelf kan aan slaverniJ' li'den,
terwiJ'1 de
J
bedoelingen heel goed ziJ'n .'
`Ikvind hetveelbelangriJ'kerwat de houdingvan een tekst is . De lezerkan merken dat de auteur
niet door bet onderwerP geleid wordt, maar dat hiJ' afstand heeft kunnen nemen . Het onderwerP is wel
heel dichtbiJ', maar de auteur wordt er niet door oPgeslurPt. In Plaats daarvan Probeert hiJ' er iets over
to zeggen, en structurele gedachten over bet onderwerP aan ziJ'n lezer voor to schotelen . Dat liJ'kt mi'J
een belangriJ'k gegeven : J'e benadert iets . Het benaderen is een vorm van afstand nemen en vervolgens
door een vergrootglas er goed naar kiJ'ken . AlsJ'e ervan uitgaat dat elke tekst dat heeft dan is bet een
vernauwing van bet begriP `engagement' our to denken dat een boek dat over actualiteit gaat ook een
actueel boek is . Die actualiteit kan miJ' gestolen worden daar heb J'e nameliJ'k de kranten voor! Als
de literatuur niet iets anders over de werkeliJ'kheid kan zeggen dan de kraut dan vind ik de kraut
veel belangriJ'ker. Daarom is er wat miJ' betreft, hoewel vele anderen dit a1 eerdergezeg d hebben
een belangriJ'ke eis die J'e aan literatuur stelt : J'e moet iets zeggen dat J'e in andere media niet ze ,
of niet kunt zeggen . Dan kun J'e dus al een he1e hoop wgstre
a
Pan . A1s J'e er beter een film over kunt
maken maak er dan een film over! En als J'e met een verslga i n een kran t, of een tiJdschrift of met een
Pamflet, J'e Publiek directer kunt bereiken, moet J'e dat ook doen . Gebruik daar met bet omslachtge
i
indirecte medium `roman' voor, of bet medium `gedicht' . Als Je e en
en gedcht
i schrift, schriJf er dan
een waarvoor bet medium gedicht geequiPeerd is . De kracht van een goed gedicht is dat bet Je een
reden geeft our bet zes keer to lezen . En datweet
Ja dat ar niet iets ander s staat dan wat er stoat, maar
dat er misschien wel meer staat > tussen die woorden of met de woorden al s geheel . Ik geloof niet in
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de diePto van een tekst. Ik geloof vooral dat de oPPervlakte heel dik is . Die diePto en gelaagdheid
- ik moet nu denken aan NiJ'hoff: er staat niet wat er staat, een onzinniga stelling ; voor hetzelfde
geld is het oPlichteriJ' . Dan is het intimidatie . Dat J'e tegen iemand ze : J'e hebt het wel gelezen
maar eigenliJ'k weet J'e niet wat er staat . Het woord `eigenliJ'k' wordt in dit verband graag gebruikt.
En dit alles is dan de slechte variant van Derrida en de deconstructivisten : dat de auteur zelf ook
niet weet wat hiJ' doet, maar dat J'e kunt doordringen tot de essentie, of dat wat het boek eigenliJ'k
ze . Ik geloof inderdaad niet dat de schriJ'ver altiJ'd het beste weet wat er staat, maar ik geloof wel
dat het er staat! En daar moet J'e dan van uitgaan . En als J'e dat niet ziet, dan kiJ'k J'e nog teen keen'
Geen literaire serveerbo Y
Als we Vogelaar vragen wat hiJ' vindt van de tirade van Gerrit KomriJ', die de literatuur onlangs
Praktisch dood verklaarde tiJ'dens uitzending van Pauw & Witteman op de vooravond van het
boekenbal reageert hiJ' verontwaardigd : `Ik heb het ook gezien, ik zat toen biJ' de kaPPer. Laat ik daar
een ding over zeggen . Het is toch van de gekke dat iemand die van de kuns 'es leeft van "het literaire
leven" oPeens gaat zeggen dat het allemaal commercieel is geworden en dat er alleen maar rotzooi
geschreven wordt! MiJ'n hemel, is er dan geen enkele zelfreflectie? HiJ ' mag best doen wat hiJ' doet
maar last hiJ ' dan wel incalculeren dat elke keer dat hiJ' in het vlie uig staPt, ziJ'n ticket betaald wordt
door het literaire circus . En heb het dan niet over dames die slecht schriJ'ven want ik denk dat er
minstens zoveel heren ziJ'n die slecht schriJ'ven .'
`HeJ ' had het niet mogen zeggen?'
`Nou J'a, hiJ' heeft van de literatuur een cabaret gemaakt . Dat cabaret mag hiJ' best maken maar laat
hem dan niet zeggen dat we aan het verloederen ziJ'n . De vervuiler sPreekt . Het is net als JooP van de
Ende die gaat klagen over commercialisering en verloedereng op de televisie . Of hiJ' weet het niet of
hiJ' sPeelt ook dat sPel . Ja, dat zou knaP ziJ'n .'
`Hoe vendt u dan dat de literatuur ervoor staat? ZiJ'n erJ'onge auteurs die u bewondert?'
`Een ding waar ik me wel over verbaas, en dat mag ik wel zeggen na al die J'aren is dat er
zo weinig mensen de literatuur binnenkomen met het idee van : laten ze nu maar hun broek zakken
want dit is allemaal onzin! Want ik of weJ' gaan het anders of beter doen! Die zucht om geaccePteerd
to worden! GeaccePteerd word J'e alleen als J'e doet wat men al kept . Iemand die echt met iets nieuws
komt wordt niet meteen met aPPlaws onthaald . Dus waar ik me over verbaas is dat er zulke klakkeloze
literatuur gemaakt wordt . Een enkeling is wel dwars - Tonnus Oosterhoff biJ'voorbeeld en ik kan zo
teen anderen oPnoemen maar dat ziJ'n geen nieuwelingen . Ik heb het over mensen die de literatuur
binnenkomen of ze nou veJ'fentwintig of tweeenveJ'ftig ziJ'n . Ze wellen zo verdomd graag horen biJ' wat
er al is! Ik vend het literair zo weinig ambiteus .'
`Is uw waardering voor een boek per se gebonden aan het vernieuwende aspect ervan?'
`Nee zeker niet. Stel J'e voor dat ik de hele dag experimentele romans zou 1azen . Ik schriJ'f
over boeken die vertaald worden en dus door de zeef van uitgevers ziJ'n gagaan . Daar vallen al een
hele hoop boeken niet onder die ik zelf lees . l k schreJ'f niet over boeken die ik in miJ'n yrij e tiJd
" lees .
Fens schreef altiJ'd over boeken die in ziJ'n straa 'e Pasten . Uitstekend, want J'e 1as Fens . Ik ben geen
literaire serveerboY. lk kies ook niet het beste, maar hetgeen waarvan ik denk: daar heb ik wel wat over
te zeggen . Ik ben geen handelaar in de betere literatuur, of vertegenwoordig er van de exerimentele
P
literatuur ; ik ben gewoon een schriJ'vende lezer. Ik weet niet of ik alle vernieuwing toaJ'uich maar ik

ben er wel voor dat iemand jets probeert wat nog niet zo bekend is . Want waarom zou iemand het
nog eens overdoen? Als iemand goede tafels kan maken, prima, mask er nog honderd - maar dat zijn
gebruiksvoorwerPen .'
`Dan schriJ'fJ'e toch een brief?'
`Aan het begin van dit gesPrek hadden we het er al over dat dingen altiJ'd gebeuren onder bePaalde
omstandigheden . De huidiga wereld is die van de vriJ'e markteconomie. Aan de ene kant wilJ'e literair
ambiteus ziJ'n, maar aan de andere kant lonkt ook het geld .'
`Er is nog een factor, waardoor ik met de tiJ'd vraa ekens ben gaan zien . Mensen lezen voor
hun Plezier . Dat doe ik ook maar ik lees voor miJ'n Plezier dingen die miJ' moeite kosten - omdat ik
daar Plezier in heb. Dat is al een scheidsliJ'n . Maar wie gaat er nou uit eigen beweging jets lezen wat
hem niet bevalt of togen de haren instriJ'kt? Je gaat toch niet uit eigen beweging geschoffeerd worden? .
Dat is het Probleem met een bePaalde snort kunst . Het doel liJ'kt bereikt als mensen geschokt ziJ'n . D e
vraag is : waardoor ziJ'n ze geschokt? Wat doet die schok? Ik heb zo miJ'n twiJ'feis biJ' het zogenaamde
tot bewustziJ'n brengen of de ogen oPenen . Waar haalt de schriJ'ver de zelfverzekerdheid vandaan dat
hiJ' het licht wel gezien heeft? Dat hiJ ' een ander de ogen kan oPenen? Wie ze dat ziJ'n eigen ogen
open zijn?'
`Is dat arrogantie?'
`Ik vind dat J'e moet beginnen met de vraag: wat zie ik zelf niet? En omdat J'e dat niet ziet is
dat natuurliJ'k heel moeiliJ'k to zeggen . ¥umsfeld heeft er ooit een dwaze zin van gemaakt . "Hoe kun
J'e nou weten wat J'e niet weet? Ms J'iJ' beweert dat er jets geheim gehouden wordt, maar J'e weet niet
wat hoe kun J'e dat dan weten?"
'Waarom legJ'e niet de maatstaf biJ' J'ezelf als schriJ'ver? Werken vanuit het gevoel datJ'e ergens
togenaan zit to drukken en er doorheen moet, in Plaats van : ik heb jets ontdekt en ik ga dat anderen
duideliJ'k maken . Dat is ook miJ'n uitgangsPunt geworden biJ' miJ'n boek over kamPliteratuur . Vaak
werd er gesProken over de vorm, de boodschaP i getuigenissen en dergeliJ'ke . Er waren mensen die
uit het kamP kwamen en meenden to weten wat daar gebeurde en meenden jets to weten dat anderen
niet wisten . In dat geval is het voor de hand liggend een vorm to kiezen die zo toegankeliJ'k mogeliJ'k
is . Maar miJ'n volgende vraag was : wisten ze het wel? UiteindeliJ'k werd voor miJ ' de belangriJ'kste
kamPliteratuur geschreven door mensen die uit de kamPen kwamen en in Permanente verbiJ'sterin g
leefden. Zich afvroegen: wat is er in vredesnaam met me gebeurd? Waarom is het gebeurd? Diegenen
gingen schriJ'ven, omdat ze dat wilden weten . Ik ontdekte dat het gewoon om schrjJ'ven ging, ook al
gaat het om ervaringen die to erg ziJ'n voor woorden, J'uist dan . Nee, die ervaringen zijn helemaal
niet to erg voor woorden het is alleen verschrikkeliJ'k moeiliJ'k om die woorden te vinden . De goede
kamschriJ'vers
zijn gewoon schriJ'vers - en dat ziJn er echt vee1 meer dan ik van to voren dacht - ze
P
ziJ"n bezig vnor zichzelf uit to zoeken wat ze niet weten .'
`Is dat schriJ'ven? Voor J'ezelf uitzoeken wat Je niet weet?'
`Ja dat is schriJ'ven. Waarom schriJ'fJ' e anders? Dan schrlJfJe
" ' toch een brief? Als lk Jou
' lets
wil meedelen dan ga ik toch niet omslachtig zeventien dagn
e we rken?. Nee dan stuur ik een mail,
want de mededeling heb ik al! Nou, dan dee1 J' e dat mee, een mail
' voor . De betere
i is daar geschokt
kamPschriJ'vers echter, hadden ni ets mee to de1en ze waren letterhJk met stomhei d geslagen . En overr
die sPrakeloosheid wilden ze heenkomen .~ 0m kort door de bocht tog aan : hoe meer w0ore
d n J'e tot
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J'e beschikking hebt, hoe minderJ'e vat hebto op de dingn
e . De woorden ziJ'n er niet zomaar, daar moet
J'e moeite voor doen . Er is beleving en er is ervaring . Ervaring onstast door de beleving letterli'kJ'k over
to doen maar dan in vorm . Zodat J'e er zeif greP
e op hebt . Als het J'e overkomt, heb J'e er doorgaans
geen greeP op . Achteraf, omdat er flu eenmaal een begin is en een einde, liJ'kt er samenhang to ziJ'n
maar die samenhang is er niet van nature . TiJ'dens het schriJ'ven gebeuren de dingen oPnieuw . lk
had biJ' sommiga kamPschriJ'vers het gevoe1 dat het schriJ'ven over de gabeurtenissen PiJ'nliJ'ker was
dan de belevenis zelf. Het gaat in dit geval our dramatische dingen, maar het geldt eigenliJ'k ook voor
de gewone dingen . Wat heeft het nou voor zin our J'e J'eugd over to schriJ'ven? Maar als J'e ergens een
knooP besPeurt, dan kan het wel zinvol ziJ'n, en sours zelfs PiJ'nliJ'k . 0P een bePaalde manier beleefJ'e
de gebeurtenissen zodoende wezenliJ'ker dan op het vroegere moment zeif .' Vogelaars zoektocht door
het labYn'nt der kamPliteratuur heeft geleid tot ziJ'n recentste werk Over kampliteratuur, een fors
essay dat het werk van schriJ'vers uit nazi- en goelagkamPen minutieus behandelt .
De oudere broers van ¥aster
`Kunt u wat meer vertellen over de werkwiJ'ze van ¥aster, het tiJ'dschrift waarvoor u dertig J'aar
werkzaam bent geweest en dat dit J'aar ziJ'n laatste nummer uitbracht?'
`Calvino zei : "Je kunt wel weten datJ'e het niet kunt achterhalen, maarJ'e moet de intellectuele
eis stellen dat J'e het wilt weten ." Er is een groot verschil tussen beginnen en het oPgeven, maar J'e
kunt liJ'kt miJ', sours een heel eind komen . En het is geen geloof, het is een eis . Je hebt intellectuele
eisen enJ'e hebt ambities en dromen . Voor die laatste kooPJ'e niets . EnJ'e kunt wel zeggen : het zal wel
mislukken maar kom op, laten we het alsJ'eblieft doen!
De ofgeloPen drieJ'aar heb ik veel alleen gedaan, maar toch was ¥aster geen eenmansblad . l k
zou znder de anderen dit ook niet gedaan hebben op miJ'n een 'e - er bestond een bePaalde chemie
tussen de redactieleden . Met die mensen zaten we biJ ' elkaar en imProviseerden we . De imProvisatie
van dat groePJ'e was vergeliJ'kbaar met de imProvisatie die J'e in jazz ziet . Het is toch een wonder wat
er gebeurt als goede musici biJ' elkaar zitten - en imP roviseren komt niet uit het niets ~; het is watJ'e al
weet tot een nieuwe combinatie maken.
Dat is wat we biJ' ¥aster voortdurend deden. Net als biJ ' een imProvisatieconcert kozen wi'J
een thema . Je begint met wat J'e weet, en dan hoor J'e vervolgens een ander jets zeggen . Daar reageer
J'e op;~ en die reageert weer op J'ou en zo ontstaat er jets nieuws . Een muziekstuk of in ons geval
een tiJ'dschrift in boekvorm. En dat is jets anders dan mensen vragen jets op to sturen wat ze elders
hebben bedacht en daar een tiJ'dschrift van maken . Met een groePJ'e jets maken dat er niet was en dat
een bePaalde toon mee kunnen geven .'

`Is het die manier van werken die ¥aster zo uitzonderliJ'k heeft gemaakt?'
`Henk Pro"PP er~ d irecteur van het Nederlands Literait Productie- en Vertalingen Fonds in
Amsterdam heeft wel eens in ¥aster gstaan
. BiJ' de Presentatie van het laatste
nummer hield hi'
e
J
een PraatJ'e en zeis "BelangriJ'k in ¥aster waren ook wel de vertaalde auteurs maar voor miJ', en voor
ons"- an hiJ' sprak hier voor een generatie J'ongeren van toen dus - "was de houding die eruit sprak
belangriJ'k, en dan niet een verhouding van vader op zoon maar eerder van oudere broers ." Nu> dat
vond ik van iemand die daar als lezer oPtrad een zeer groot compliment . Het is nooit geweest van:
wiJ hebben studie verricht en dat geve n we a1s Pakket aan. Nee, we hebben de koPPen biJ ' elkaar
gestoken, keken ergens naar en iedereen keek mee omdat we naar iets op zoek waren, en iedereen
zocht . De houding die we etaleerden heeft bliJ'kbaar aanstekeliJ'k gewerkt .'
`HarteliJ'k dank voor dit gesPrek . Het was interessant to merken dat u in de loop van deze conversatie
continu verschillende vlakken togeliJ'kertiJ'd aansneed . Het zal nog een heidens karwei worden om
dit uit werken .'
`Als J'e een aantal uren aan het woord bent, merk J'e dat bePaalde dingen terngkomen in een
ander verband. En dan bliJ'kt de herhaling de voortzetting van do gedachte to ziJ'n . Sterkte ermee
g oede refs .'

In de kast!
De Haan: te groot voor ons kikkerlandje?
Gert Hekma

In de rubriek 'In de ka st l' brenqen person en
uit de uiereld der lett eren schrijuers of
boeken die ten onrechte uerqe te n zijn, w eer
eve n onde r de aandacht , In deze 'Ill de ka st! '
oertelt Gert Hekma, docent hotnostudies aan
de Uniuers iteit van A mste rda m , w aal'Om
de schrijuer Ja cob Isra el de Haan ( 18811924) een sta ndbeeld uerd ient naast de
Dok uierk er.
Een van de int er essantst e schrijvers die
Nederland heeft voo rtge brach t en die het
ver die nen om wer eldberoernd te zij n, is de
J oodse en hom oseksu ele sehrijver J acob
Isr ael de Haan . Geboren 0P 31 december
1881 als zcon van een .Ioodse voorz an ger in

Sm ilde, braeht hij zijn je ugd door in Zaandam
- als broer van de befaamde feminist e en
schrij fste r Carry van Bruggen . De Haan
studeerde voor onde rwijze r in Haarl ern en
raakt e los van het geloo f van zijn oude rs.
Hij wendde zieh tot de Iiter atu ur en het
soeialisme, weI'd hom oseksu eel en sto rtte zieh
in ee n ongelovig leven, waarin hij zijn baan als
onde rwijze r aa nvulde met ee n studie reehten
in Amste rdam .
Van af zijn literaire jo nge lings dage n
zag hij ee n voo rbee ld in Taehtigers als Fred erik
van Eede n, Lodewijk van Deyssel en Albert
Verwey. In 1904 versc hee n zijn debuutrom an
Pijpelijntjes , die ee n seha ndaa l veroorzaakte.
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Over het algemeen geldt dit boek als de eerste Nederlandse horroroman na de meer bedekte werken
van LodewiJ'k van DeYssel i 889 en Noodlot van Louis CouPerus 189i .
PJPjj elJ
i'n 'es is een naturalistische roman over Sam en JooP> die een moeizame kuise verhoudin g
hebben. Centraal staan hun belevenissen met buren hosito
shoeren schelm en en schandknaPen
P
in de PiJP
' en elders in Amsterdam . Het boek is oPgedragen aan De Haans mentor Arnold A1etri no
de schriJ'ver, arts criminoloog en seksuoloog die herkenbaar in het boek voorkomt ois de biseksuele
en sadistische Sam . JooP daarentegen staat voor de schriJ'ver zelf - het personage deelt De Haans
roePnaam in het dageliJ'kse leven zoals Sam die is van Aletrino .
Met schetsen van het volksleven uit de PiJP
' doet PJpi' elJ
i'n 'es zeer anekdotisch aan .
Daarnaast looPt door de roman een heel strakke homoseksuele hoofdliJ'n, die radicaal is omdat De
Haan de vloer aanvee met alle cliches over homoseksualiteit die rond 1900 dominant werden . Zo
is homoseksualiteit geen vastliggende `geaardheid' maar kiest Sam aan het eind van de roman vo0r
een vriendin, gaat hiJ' trouwen en raakt hiJ' van ziJ'n sadisme af. JooP vraa zich daarentegen of of hi'J
niet met ziJ'n vriendJ'e Koos zal trouwen, waarmee De Haan al heel vroeg in de twintigste eeuw een
homohuweliJ'k suggereert . Aan het eind van PjjPelJ
i'n 'es sterft Sam, die net hetero geworden is en
J
niet JooP, die homo bliJ'ft . Daarmee druist De Haan in tegen een verwachtingsPatroon : men was uit
contemPoraine homoromans gewend dat de homo door ziekte of zelfmoord to vroeg het leven liet .
PjJPj elJi'n 'es veroorzaakte een schandaal . Aletrino kocht met De Haans verloofde direct
alle vindbare exemPlaren van de roman op, om zo rePutatieschade to voorkomen . HiJ' had altiJ'd
volgehouden dat het bestuderen van homoseksualiteit niet betekende dat J'e homoseksueel was en
wilde ziJ'n straa 'e schoon houden . Het dagblad Het Volk van de Sociaal-Democratische Arbeiders
PartiJ' ontsloeg De Haan als redacteur van de kinderPagina en de gemeente Amsterdam ontsloe g
hem als onderwiJ'zer. De Haan verzette zich fel met een Pamflet tegen P .L. Tak hoofdredacteur van
Het Volk en voorzitter van de SDAP . De steun die hiJ' zocht biJ' de Tachtigers kreeg hiJ' echter niet. Zi'J
schrokken zich wezenloos van zo'n oPenliJ'ke homoroman .
De Haan herschreef ziJ'n roman met nieuwe namen voor de hoofdPersonen zonder oPdracht
aan ziJ'n mentor en ging koPPig door met ziJ'n homowerk . HiJ' Publiceerde een kort verhaal over de
verkrachting van Jezus op verzoek van Satan in De Haan 1983 dat een vergeliJ'king kan doorstaan met
¥eves roemruchte neukscene met God als ezel . ZiJ'n tweede homoroman Patholo9ieen (1908) heeft
naast sadomasochisme ook incest als onderwe . Dit is meer een decadente dan een naturalistische
roman waarin een onstuimiga liefdesaffaire eindi in een ofgedwongen zelfmoord .
In beide romans komt het op dat moment nieuwe woord `homoseksueel' niet voor. De Haan
gebruikte de term wel in ziJ'n corresPondenties en verwees in PJi 'PeliJ'n 'es naar toenmali g homoonderzoek . Ook begriPPen als sadisme en Pedofilie hanteert hiJ' niet . De romans ziJ'n to lezen als
een kritiek op nieuwe seksuologische begriPPen en inzichten zoals die mede door Aletrino werden
ontwikkeld. Die kritiek uit De Haan in een taal die niet zwaar, maar luchtig is . Als alternatief voor
moderne woorden ziJ'n er ouderwetse, zoals `vreemdJ'ongensvoelen', `schandJ'ongen' en `sodemietersch
snolletJ'e' . De Haan nam een ongeliefd onderwerP, behandelde dat togendraads en zette de erotiek
van de literatuur in tegen de zogenaamde feiten van de wetenschaP .
De Haan wilde met ziJ'n tiJ'd meegaan, maar werd ofgewezen door al wat modern was . De
socialisten ontsloeg
en hem;
~ de wetenschaP liet hem vallen in de Persoon van ziJ'n vriend Aletrino
en voor de Tachtigers ging ziJ'n werk to ver . De kritiek op ziJ'n homoromans was niet coals en ziJ'n
De kleine rePubliek

eersteling kostte hem ziJ'n beide baantJ'es . De kennismaking met het literaire leven was dus hard voor
De Haan . HiJ' wierP zich op ziJ'n rechtenstudie en op ziJ'n dichtwerk, dat na 1908 de P1asts van h et
Proza overnam . Geld verdiende de schriJ'ver door studenten voor to bereiden op hun examens . Hi'J
keerde terng naar het geloof van ziJ'n ouders werd zionistisch en ontwikke1 de zich tot de Nederlandse
dichter van het Joodse lied . Voor ziJ'n gedichten kreeg hiJ' de waandering van de Tachtigrs die ze
hem onthielden voor ziJ'n Proza . Ondanks ziJ'n orthodoxie en zionisme bleef hiJ' zonder schaamte
homoseksueel in ziJ'n werk en leven . HiJ' bezocht ¥usland en bekritiseerde de wiJ'ze wasroP het
tsaristische regime ziJ'n gevangenen behandelde . Literaire insPiratie vond hiJ' vooral in een J'ongeman
Georges Dmitrenko , aan wie hiJ' enkele gedichten oPdroeg. In 1916 Promoveerde hiJ' in de rechten
maar in 1917 solliciteerde hiJ' vergeefs nasr een Professoraat aan de Amsterdamse Gem eente
Universiteit .
In 1919 begon de laatste en sPectacu1airste Periode van ziJ'n 1even . De Haan vertrok naar
Jeruzalem als correspondent van het A19emeen Handelsblad en schreef honderden feud 1 etons voor
deze kraut en andere bladen . HiJ' ging als zionist, maar vond betore asnsluiting b iJ' de orthodoxe Joden
en biJ' de Arabische knaPen die hiJ' beminde . Het tuinhuis van de familie van ziJ'n gliefde
Adit werd
e
ziJ'n woning. In de KwatrJ
i'nen die in het J'aar van ziJ'n dood verschenen staan verschillende verz en
die ziJ'n tweestriJ'd aanduiden : waarom ga ik naar de Klaagmuur• is het voor God of v0or de Arabische
knaPen? De Haan twiJ'felde tussen geloof en lust, tussen God en hemzeif ais verantwoordeliJ'ke v oor
ziJ'n zonden tussen Jeruzalem en Amsterdam tussen traditie en moderniteit . Vaak koos hiJ ' voor een
eenheid van togenstellingen. In `Alles van God' schriJ'ft hiJ' :
De menschen hebben lust en leed gescheiden .
Maar God houdt hen als dag en nacht to saam .
Ik ken de lust. Ik ken het hevig liJ'den
Ik loof Gods eenen naam . De Haan 1952, 2 : 339
De ouderliJ'ke orthodoxie had De Haan ingeruild voor socialisme, seksuologie, zionisme en de
literatuur van Tachtig, maar rond ziJ'n dertigste keerde hiJ' met al ziJ'n twiJ"fels weer terg
u nasr de
traditie. De meeste conflicten bleven onbeslist maar op politiek gebied maakte hiJ ' een keuze vo0r
orthodoxe Joden en een sPirituele staat, en kantte hiJ' zich tegen het seculier zionisme en de n ationale
staat. HiJ' vond het absurd dat de zionistn deden a1sof ze a11e Joden in Pa1estina verte genwoo r digden
terwiJ'1 ze er maar een derde van uitmaakten . Wasr hiJ' zich al ha 1emaa1 niet mee kon verzoenen was
dat ziJ' geen rekening hielden met de meerderheid van de bevolking.• de Arabieren . De Hasn begon
felle artikelen to schriJ'ven tegen het zionisme, die hlj Publi ceerde 'm kranten uit Londen de stad
waarin de koloniale machtshebbers huisden . Samen met ziJ'n activiteiten voor de orthodoxe Joden
zorgden deze Publicaties ervoor dat De Haan zi ch de woede van zionisten op
o de hals haalde die
aankondigden hem to vermoorden. 0P 30 J'uni 1924 schoot een lid van de zionistische organisatie
Haganah voorloper van het Israelische leger De Hasn inder daad dood . De zionisten schoven de
moord in de schoenen van Arabieren die daarmee wraak z ooden nem en voor hun zonen vv~e
' r ee r
door De Haan zou ziJ'n geschonden .
In 1951 richtten liefhebbers van ziJ'n werk de stichting Jacob Israel de Haan op,
o die na enige
activiteiten stille 'es van het toneel verdween. In 2008 kwam er echter een nieuwe stichting, die

bken
een studiemiddag orgamseerde waarvan de lezmgen recent zijn verschenen in Uit9elezen oe
Gewerkt wordt asn een digitola editia van De Haans literatuur en voora1 zijn feuilletons . Bovendien
ziJn er Plannen voor een nieuwe bio grafie, want de oude van Jaa PMeiJ"er is behalve eenziJ'dig Prozionistisch ook chaotisch en gedateerd .
Vandaa g de dg
a is De Haan in Nederland bekend als homoschriJ'ver en - dichter, terwiJ'1
hiJ' in Israel het eerste Joodse slachtoffer van het zionisme rePresenteert . Een van de PartiJ'en o P
de Israelische rechtorflank ziet in hem nog steeds een huisideoloog . TerwiJ'1 Gerrit KomriJ ' hier De
Haans literaire en homoseksuele rePutatie heeft gevestigd, ziJ'n in Israel verschillende boeken over
ziJ'n Politieke betekenis verschenen . Ondanks overeenkomsten met zulke verschillende figuren als
Gerard ¥eve en Pim FortuYn, zijn biJ'zondere rol in de aanlooP near de stichting van de staat Israel
en ondanks ziJ'n grote literaire kwaliteiten, is De Haan in Nederland nooit op een voetstuk gaPlaatst .
MiJ'ns inziens was hiJ' gewoon to groot voor ons kikkerlandJ'e . In Amsterdam leeft hiJ' enkel voort in een
straatJ'e, een dichtregel op het Homo-monument en een kwatriJ'n op de brug in de Jodenbreestraat .
HiJ' zou een standbeeld verdienen naast de Dokwerker - biJ' de sYnagogen en het stadhuis van
Amsterdam .
Verder lezen
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Giebels L. red. Jacob Israel de Haan correspondent in Palestine 1919-1924, Amsterdam 1981 .
Haan > Jacob Israel de PJi 'PelJi 'n 'es i9o4 , 's Gravenhage 1974 .
Haan, Jacob Israel de, Patholo9ieen . De onder9an9en van Johan van Vere de With . Met een
voorrede van Georges Eekhoud (1908), 's Gravenhage 1975 .
Haan Jacob Israel de In ¥ussische 9even9enissen, Amsterdam 1913 .
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Kort door de bocht
De roeP om meer engagement in de literatuur
is niet nieuw. In de hele negentiende eeuw
woedde er onder EuroPese schriJ'vers een
Polemiek tussen de aanhangers van het bewust
van de wereld ofgewende l 'art pour fart en bi'J
de wereld betrokken auteurs als George Sand
Zola en TolstoJ' die de aandacht vestigden o P
wat ziJ' als maatschaPPeliJ'ke misstanden zagen .
Herman Gorter en Henriette ¥oland Hoist
allebei overtuigd marxist, droegen in hun Poezie
de boodschaP van de klassenstriJ'd uit . In het
werk van de twintigste-eeuwse romanciers
Malraux Sartre en Camus is `engagement' een
sleuteibegriP . ¥ond 197o keerden Norman Mailer
en Harry Mulisch zich tegen de Amerikaanse
asnwezigheid in Vietnam . Het ziJ'n maar enkele
voorbeelden uit vele honderden .
Hergebruik van de term `engagement'
is niet zonder risico's . Wie ernaar ternggriJ'Pt
looPt de kans to worden beschuldigd van het
oPwarmen van oude kost. Thomas Vaessens
auteur van het liJ'viga essay De revanche van de
roman ; literatuur, autoriteit en engagement,
neemt dat risico . In de verwoede discussie die
na het verschiJ'nen van ziJ'n boek is losgebarsten
werd al meer dan eens oPgemerkt dat er nets
nieuws is aan Vaessens constatering als zou
het engagement terng van weggeweest ziJ'n .
J .J . 0versteegen besloot ziJ'n nog altiJ'd als
standaardwerk geldende studie Vorm o vent
1969 met de hierboven gereleveerde these dat
de togenstelling tussen het lartpour fart en het

engagement bePalend is voor de dYnamiek van
de modem e literatuurgeschiedenis . Ton Anbeek
ste1de in 18
91 dat de Nederlandse roman van dat
moment, met introverts sPecimina als Maarten
't Harts Een vlucht re9enwulPen en Oek de
Jon gs 0Pwaaiende zomerJ'urken best wat
meer straatrumoer zou kunnen gebruiken . Naar
asnleiding van een aantai in 1992 verschenen
romans van onder anderen Harry Mulisch ,
Monika van Paemel en ¥obert VernooY schreef
ik vo0r HP de TiJ'd van 18 december 1992 het
essay `Terng naar de moraai' . Anil ¥amdas vroe g
zich m N¥C Handeisblad van 14 maart 1997 of
waarom de overwegends blanks romanciers
van Nederlandse origins zo weinig aandacht
bestsedden aan de steeds veelkleuriger wordende
samenleving . De generatie Oversteegen kri'J
van Vaessens een geheel eigen behandeling
wasrover straks meer Anbeeks luid geslaakte
verzuchting wordt door hem in het voorbiJ'gaan

genoemd, en ¥amdas ontbreekt geheel . Daarmee wor dt ton onrechte de mdruk gewekt dat De
revanche van de roman een PiketPaal 'e slaat in een sector van het 1iteraire veld die tot nu toe
nauweliJ'ks betreden werd.
Nu vallen Vaessens' beweeg redenen om de zaken al dus voor to stellen te beriJPn
e van uit
g
een weloverwogen strategie . HiJ' kiest voor de P1emiek,
o
en we l met de laat twmtigste-eeuwse
vertegenwoordigers van het fart pour fart, oftewel : het gel0of dat litoratuur autonoom is en dus
gevriJ'waard kan bliJ'ven van sociale en Politieke smetten . Vaessens zoekt ziJn togenstanders niet
alleen onder schriJ'vers en critici maar o0k onder een bi nnenkort volledig gaPensioneerde gnerati
'o
e
neerlandici die in de J'aren zestig en zeventig aan de universitoit be1andde en daar door leermeesters
als Hellinga > Sotemann Blok de al genoemde Oversteegen en later ook Pens gePokt en gemazeld
werd in de doctrine van het zichzelf besloten literaire kunstoverk dat zin geeft en troost schenkt ' m
een onttoverde en chaotische wereld . Dit `modernisme' zoals het heetheeft zich zelf niet alleen
volkomen overleefd> het valt ook to beschouwen als de `reactionaite' want elitoita ideolo l g'e van een
stel verstokte `humanisten' . Het ziJ'n zware woorden en het is goed om ze eerst in hun context to
plaatsen alvorens to bezien wat Vaessens er nu precies mee wil.
De bezwaren tegen modernisme en humanisme ziJ'n al een kwart eeuw 1ang ni et van de
lucht . Voor het overgrote deel ziJ'n ze afkomstig van de deels marxistisch, deel s Poststructuraliistisch
geinsPireerde cultural studies, een Paradigma dat in de Ang elsaksische were1d de geesteswetenschaPPen, en dus ook de literatuurwetenschaP, flunkoop hun
o kP
a heeft
taten
gzet . ¥esul
van die
benadering waren een ideologiekritische en emanciPtoite heriJ'king van de canon, die werd gezien
als too male too pale . Vrouwen en zwarten herkenden zich er in elk gva1
e niet in . Vaessens stelt vast
dat de cultural studies in de neerlandistiek nauwaliJ'ks voet asn de grand hebben gekregen daarmee
gemakshalve voorbiJ'gaand aan het werk van Mieke Bal Maaike MeiJ'er Ernst van A1phen, Pamela
Pat ama en anderen maar voe aan die bevinding toe dat het yak een dergliJ'ke
e inJ'ectia best
gebruiken kan, al was het alleen maar om uit de ivoren toren to worden geJ'agd
a en to 1eren dat de
maatschaPPeliJ'ke realiteit allerminst gesPiegeld wordt in de literaite tekston die Helling a Soteann
m
en hun achterban als het summum van kwaliteit beschouwde . Die visie verbaast inmidde1s m' et meer,
want Vaessens heeft al eerder laten weten dat ziJ'n studenten veel meer geinteresseerd ziJ'n in Heleen
van ¥oYen en Kluun dan in van de wereld ofgewende dichters als LeoPold en Bloem .
Zowel de reverence naar de cultural studies als de snier naar de humanistisch angehauchte
literatuurbeschouwing, dienen Vaessens als staPstenen in een Pleidoof fen gnsto
u
van een i1 teratuur
die meer recht doet aan de grote sociale en politieke kwesties van vandaag de dag, plus een varmasn
aan de collega-neerlandici om het modernistische autonomisme en het humanistisch a Pseudogeloof
in de sacrale status van de `hoge' literatuur zo gauw mogeliJ'k los to laten op straffe van verlies asn
relevantie en maatschaPPeliJ'ke zichtbaarheid . De casus die hiJ' daartoe kfest batreft een door hem
waargenomen ontwikkeling van de Nederlandse roman sinds het midden van deJ'aren tachtig . Auteurs
als de inmiddels vergeten ¥obert VernooY en de nog altiJ'd prominent aanwezige Joost ae
Zwgrman
zouden zich destiJ'ds van ganser harte hebben bekend tot het engagement, na enige J'aren gv
eolgd
door eertiJ'ds scePtische Postmodernisten als M . Februari en Charlotte Mutsaers . Frans Ke11endonk
valt de eer to beurt om als voorloPer to worden neergezet alsof Carel Peeters en Bas HeiJ'n e dat
al niet hadden gedaan maar J'a, ziJ' ziJ'n nu eenmaal verachteliJ'ke modernistische humanisten, en
derhalve quantite negligeable . De vandaag niet meer uit de ko1ommen van kranten, tiJ' dschriften en

internetsites weg to branden Arnon Grunberg mag de oPmarcherende riJ'en van literaire activisten
sluiten .
Dat Vaessens Kellendonk en Grunberg noemt, is Pikant. Het ziJ'n immers deze twee schriJ'vers
biJ' wie de maatschaPPeliJ'ke betrokkenheid, anders dan biJ' Zwagerman, Charlotte Mutsaers in haar
diervriendeliJ'ke roman Koetsier Her st en de tameliJ'k eendimensionale VernooY, in beginsel nooit
eenduidig wordt gearticuleerd . Zeker, romans als Mystiek lichaam en Tirza sniJ'den actuele thema's
aan. Maar de personages die daartoe aan het woord komen, sPreken zich vriJ'wel nooit in een helder pro
of contra uit . Het is meerstemmigheid troef, als J'e al niet moet sPreken van een koor van dissonanten .
En - om in de beeldsPrack to bliJ'ven - de auteur is daarbiJ' allerminst een almachtige dirigent maar
eerder de comPonist van wat al gauw een kakofonie liJ'kt . Kellendonk die de roman aanduidde als
`ideeenmuziek', mag zich dan in interviews tameliJ'k rechtliJ'nig hebben uitgesProken over wat hiJ ' in
sociaal en Politiek oPzicht wenseliJ'k dan wel onwenseliJ'k achtte, in Mystiek lichaam laat hiJ' de leden
van de familie GiJ'selhart in alle toonaarden tegen elkaar ingaan . Over de romanfiguren van Grunber g
en ziJ'n alter ego Marek van der Ja kun J'e hetzelfde zeggen.
Ook wat die meerstemmigheid betreft is er betrekkeliJ'k weinig nieuws onder de zon .
Michael Bakhtin, de grote insPirator van het zo wiJ'd verbreide intertekstualiteitsParadigma, sPrak
naar aanleiding van DostoJ'evski al over de Pof one roman, die per definitie nooit terng to brengen
is tot een enkelvoudige boodschaP .
Dat Vaessens deze en andere nuances verwaarloost is zoals uit de voorbeelden bliJ'kt, to
wiJ'ten aan het negeren van diverse discussies en PositiebePalingen uit het verleden, zeker waar die
ziJ'n centrale onderwerP, het engagement, betreffen . Gevoegd biJ' de schrille teneur die ziJ'n Polemiek
met regelmaat kriJ' , bestemPelt dat ziJ'n nieuwe boek eerder tot Pamflet dan tot serieuze studie . Daar
is natuurliJ'k geen bezwaar tegen, sterker nog : de letterkundige neerlandistiek is gebaat biJ ' chaos en
rumoer, dan wel oPhef en vertier . We hoeven elkaar niet per se to beJ'egenen als deftige letterdames
en dito heren . Maar zo kort de bocht gaan als hier gebeurt, dat moet wel tot ong1ukken
e
leiden .
Jaap Goedegebuure
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Verschuivende vensters
EindJ'uni werd Harry Bekkering biJ' ziJ'n afscheid
als hoogleraar Taal- en Cultuurstudies aan de
¥adboud Universiteit NiJ'megen verrast met een
minisYmPosium getiteld `In of uit de Canon'
waarmee de organisatoren tern ~' erwezen naar
de beruchte boekenliJ'st die Bekkering in 1990
oPstelde met ziJ'n collega's JaaP Goedegebuure
en Ton Anbeek . Die list
bevatte eenentwinti
J
g
orientatiePunten
voor het Nederlandse
literatuuronderwiJ's en had in die zin het karakter
van een normatieve canon . De kritiek op de
list
J was niet to stuiten : als het aan de Pers la g,
duurde het niet lang of de autoritaire koPPen van
Bekkering en consorten rolden . Wat Sander Bax
betreft moet deze viJ'andigheid gezien worden
tegen de achtergrond van het Postmodernisme
dat zich kritisch oPstelt tegen vanzelfsPrekende
waarden en het onderscheid tussen hoge en lage
cultuur aan de kaak stelt - met alle gevolgen
voor de canon van dien .
Bax formuleert ziJ'n stelling in het boek
Van sPie9els en vensters : De literaire canon
in Nederland dat begin dit J'aar biJ' uitgeveri'J
Verloren verscheen onder redactie van Lizet
DuYvendak en Saskia Pieterse. In Plaats van
de term `boek' kan ik misschien beter de term
`uitgave' gebruiken, omdat Van sPie9els en
vensters uit zowel een handboek als een
tekstbundel bestaat. Het handboek beschriJ'ft de

discussies die sinds het begin van de negentiende
eeuw over de canon hebben Plaatsgevonden
terwiJ'1 de tekstbundel een selectie biedt van
teksten waarin dit debat daadwerkeliJ'k wordt
gevoerd . Deze oPzet is ongineel en bovendien
erg nuttig voor de onderwiJ'sdoeleinden die het
boek dient aan de Open Universiteit Nederland .
Het handboek wordt ingeleid door
DuYvendak en Pieterse die de canon definieren
in navolging van het Lexicon van literaire
termen en de befaamde omschriJ'ving van
MooiJ' : `een verzameling van literaire werken
die in een samenlevin9 als waardevol erkend
worden en die dienen als re erentiepunten in
de literatuurbeschouwing met name de literaire
kritiek en in het onderwiJ's en daar dan ook
onderwezen worden .' Cursivering MooiJ' Het
is niet de intentie van de makers om deze canon
to beschriJ'ven, maar om bloot to leggen op welke

wizen
J `literatoren critici wetenschaPPers en de samenleving imPliciet of exPliciet met de canon zijn
omgagaan en welke belangne hierbiJ' een rols Pelden'
e
Niet de canon zel staat dus centras1maar
het Publieke debat of beter : het discours rond die canon . DaarbiJ' is er ook sPrake van een literairhistorische component : de auteurs willen niet alleen de debatten beschriJ'ven maar ook laten zien
hoe de ene generatie of stroming omgaat met het canonconcePt van haar literaire voorgangers .
Het overzicht dat Van sPie9ais en vensters van de canondiscussie Presenteert, begint in de
negentiende eeuw. JoeP Leerssen last zien dat de oPkomst van het nationalisme in die eeuw gevolgen
heeft voor de samenstelling van de canon : er kwam kritiek op `individuele aartsvaders' als Jacob van
Maerlant die niet Pasten in het Nederlandse volkskarakter en moesten wiJ'ken voor de dierenfabel Van
den uos ¥eynaerde die een collectiefm hisch thoma had. Het debat over de literaire canon raakte in
die zin verknooPt met een nationalistisch discours, met als gevolg dat ¥einaert een belichaming werd
van het Nederlandse volkskarakter .
Leerssens biJ'drage is scherP en erudiet, maarJ'e kuntJ'e afvragen in hoeverre ziJ'n tekst aansluit
biJ' het doel dat DuYvendak en Pieterse stellen in hun inleiding . UiteindeliJ'k last Leerssen niet zozeer
een Publiek debat over de waarde of samenstelling van de canon zien maar beschriJ'ft hiJ ' veeleer bet
Proces van de canonisering van Van den uos ¥eynaerde . In bet hoofdstuk dat volgt - dat van Saskia
Pieterse over de Tachtigers - wordt ook niet overtuigend aangetoond hoe de canon een Publiek debat
beheerste . Haar biJ'drage concentreert zich louter op een literair debat, waarin de Tachtigers zich
met bun Poeticale oPvattingen Positioneren ten oPzichte van bun voorgangers . Pieterse concentreert
zich op de GrassPrie 'es van Frederik van Eeden gePubliceerd onder bet Pseudoniem Cornelis
ParadiJ's , De onbevoe9dheid der Hollandsche literaire kritiek van Willem Kloos en Albert Verwe Y,
en De scheldkritieken van LodewiJ'k van DeYssel . Het gemeenschaPPeliJ'ke kenmerk van deze werken
is dat bet teksten betreft `waarin de nieuwe generatie de oude uit bet centrum van de literaire wereld
Probeert to verdringen' . Onder dat centrum wordt, zoals traditioneel bet geval is bet werk van de
BilderiJ'k, Potgieter en Beets verstaan, en daarnaast wiJ'st Pieterse eroP dat de Tachtigers ook Jacob
Cats uit de canon schreven . Haar stuk le daarmee bet agressieve avant-gardistische karakter van de
Tachtigers bloot, dat hun uiteindeliJ'k in staat stelde om vanuit de Periferie naar bet centrum van bet
literaire veld to marcheren - en dat ten koste van de figuren die in dat centrum de nationale canon
rePresenteerden.
Pieterses beschriJ'ving van de revolutie van Tachtig is adsquaat, maar op c oncetoee1
niveau
P
rammelt haar biJ'draga wat . Datgene waarte gen de Tachtigers zich afzetten, wordt achtoreenvolg e ns
beschreven met de termen `centrum van de litoraire wereld' en `nationale canon' . Nu gast bet hier om
twee heel verschillende dingn
e wat zich aan de hand van bet voorbeeld Vondel welhcht bet best laat
illustreren. Deze dichter beh0or de ten tiJde van Tachtg
i' zonder twiJfel tot de nationale canon, maar
ziJ'n oPvattingen over Poezie maakten geenszins de dienst uit in bet centrum van bet literaire veld .
We hebben dus to maken met twee yarschillende conce Pton die echter ongePerationahseerd
o
bhJven
en daardoor door elkaar dreign
e te aan lo1Pen
pen .
Je zou J'e overigens of kunnen vrag en in hoeverre de Tachtiers
echtP roblemen hadden
g
met de nationals canon. In bet kritisch Proza van Albert Verw eY funcb onesrt deze Juist
' ' ais een
belangriJ'k afzetPunt. Zo Presenteert hiJ' Vondel an Hooft als Tachtigrs
e avant a1 ettre
en bed eelt hi'J
1
zichzelf en zijn consorten uitdrukkeliJ'k een P laats in de canonieke tralitie toe .' H et
et ziJn
de
1

Zie hiervoor Oosterholt, J ., `Het voorsPel van de revolutie van Tachtig : Albert Verweys beeld van de negentiende-eeuwse dichtkunst'. In : Neerlandistiek .nl, publicatiedatum i7 juni 2002.
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recente, Publicerende voorgangers van De Nieuwe Gids- generatie die bet beJ' Kloos cum sues moesten
ontgelden, waardoor bet wellicht beter is om TYnJ'anovs lens `striJ'd en aflossing' op de Tachtigers toe
to Passen dan de term `decanonisering' die Pieterse voor hen reserveert .
Het is Erica van Boven die in een overzichteliJ'k hoofdstuk over bet modernisme de
canonProblematiek van na 1900 inluidt. 0P dat moment begint Van sPie9els en vensters pas echt waar
to maken wat DuYvendak en Pieterse zich in bun inleiding ten doel stellen : in de loop van de bijdragen
over de twintigste eeuw ze men de literatuurgeschiedenissen en literaire Programma's vaarwel en
begint men zich daadwerkeliJ'k to concentreren op de publieke dimensie van bet canondebat . Met
name in de laatste twee hoofdstukken van Sander Bax Postmodernisme en Gaston Franssen bet
huidige canondebat de commissie-Van Oostrom incluis hoeven de auteurs zich nest to beklagen
over de boeveelbeid bescbikbare J'ournalistieke en kunstkritiscbe artikelen waarin over de canon
wordt gebakkeleid.
Franssen introduceert in ziJ'n afsluitende biJ'drage een interessante nieuwe kiJ'k op bet
canondebat dat hiJ ' wil benaderen vanuit een retoriscbe invalshoek . `Wanneer we mogen aannemen
dat ook een canon een verbaal over de gescbiedenes is', scbreJ'ft Franssen `dan most bet denken
over canonisering evengoed worden gekleurd en aangestuurd door bePaalde vormen van retorescb of
figuurliJ'k taalgebruik' . Deze aanname leidt tot een discursieve benadereng van de discussieteksten die
verbelderende nieuwe inzichten biedt en bovendien aanknoPingsPunten geeft voor vervolgonderzoek
waarin oog is voor de metaforiek die door de eeuwen been in de canondiscussie is gebanteerd .
Het leuke van Van sPie9els en vensters is dat bet materiaal voor een dergeliJ'k onderzoek
door de samenstellers zelf op tafel is gelegd . De tekstbundel die beJ' de uitgave boort, biedt biJ'na
tweehonderd Pagina's canondiscussie . De bloemlezing bebelst niet alleen reflecties van literatoren
iJ'voorbeeld `Aan mine
landgenooten' van Beets en `Nieuw Holland' van Van DeYssel maar
J
ook vesies van literatuurwetenscbaPPers een passage uit Onttachti9in9 van Jos Joosten of `Door
zuiverheid gedreven' van Mieke Bal en internationals teksten The Sacred Wood van T.S . Eliot ; The
Closing o the American Mind van Harold Bloom) . Samen bieden de geselecteerde fragmenten een
overzicbt van twee eeuwen canondiscussie . De gebloemleesde teksten en passages vormen intussen
ecbter ook een canon op zich, en wel die van teksten over de canon . Daarmee doet Van s Pie9els en
vensters uiteindeliJ'k ook zelf een duet in bet canonieke zakJ'e .
Jeroen Dera
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Een ongeengageerd
romanschrijver in de
woestijn
Onlangs verscheen
biJ'
uitgeveriJ'
Bas
Lubberhuizen Een dandy in de Orient. Louis
CouPeras in A ika van de hand van historica
en medeoPrichtster van het Louis CouPeras
GenootschaP Jose Buschman . Eerder schreef
ziJ' Zoo ik iets ben, ben ik een Ha9enaar . Een
literaire wandelin9 door het Den Haa9 van
Louis CouPeras en Den Haa9, stad boordevol
BordewJi'k . Buschmans nieuwste boekJ'e ,
toegankeliJ'k geschreven in een vlotte stiJ'1 en
riJ'keliJ'k geillustreerd, handelt over de Periode
van zes maanden i920-i921 gedurende welke
CouPerus en ziJ'n vrouw door AlgeriJ'e en Tunesie
trokken . TiJ'dens de refs Publiceerde CouPerus
twintig feuilletons in het weekblad van ziJ'n
oPdrachtgever S .F. van Oss, de Haa9sche Post.
Later ziJ'n deze feuilletons gebundeld onder
de titel Met Louis CouPerus in A ika 1921 .
Hoewel CouPerus' andere reizen uitgebreid ziJ'n
onderzocht verscheen over de refs in NoordAfrika nog nooit een uitgebreide studie zelfs niet
van de hand van Frederic Bastet . 9 Buschman
is de eerste die de feuilletons echt tegen het licht
houdt .
Dat het boek is geschreven door een
historica is aan alles to merken . Het bevat veel
nooit eerder gereProduceerd beeldmateriaal
waaronder een koPie van CouPerus' visum
een foto van Louis en Elizabeth CouPerus
op de boot naar Indie, een koPie van een
kaartJ'e voor de boot, aan touristen gerichte

reclamefolders en vele foto's uit het AlgeriJ'e van
omstreeks 1920 . Achterin vinden we een handi g
Personenregister. Daarnaast tracht Buschman
de gebeurtenissen voor en tiJ'dens de refs to
reconstrueren . Allereerst ziJ'n er de PersoonliJ'ke
vooral financieel Penibele omstandigheden van
CouPerus, die hem ertoe nooPten de oPdracht
van het tiJ'dschrift aan to nemen . WaarschiJ'nliJ'k
heeft CouPerus een niet gering honorarium
ontvangen, en de redactie van de Haa9sche
Post had dan ook zoals Buschman aan de
hand van een analyse van de manuscriPten en
andere brieven overtuigend aantoont een niet
geringe invloed op de toon en de inhoud van
de feuilletons . Verder beschriJ'ft Buschman in
het kort de maatschaPPeliJ'ke verhoudingen
in het door de Fransen gekoloniseerde land
van bestemming - op basis van zowel recente
wetenschaPPeliJ'ke bronnen als de belangriJ'kste

(Europese) reisgidsen uit die tijd . In een kunsthistorisch uitstapje wordt Edward Said van stal
gehaald om het orientalisme van de vroege twintigste eeuw to behandelen . In de eerste helft van het
boekje is veel informatie to vinden in de twintig beschouwende paragraafjes die Buschman aan de
twintig feuilletons heeft gewijd . Maar er is meer . Editiewetenschappers kunnen hun hart ophalen
aan de ingewikkelde, zorgvuldig bestudeerde geschiedenis van de verschillende manuscripten en
drukken van de feuilletons . (66-70) Ook de receptie van de feuilletons in de dagbladen is goed
onderzocht . ('i-74) Literair-wetenschappelijk werkelijk interessant is de tweede helft van het
boek (vooral vanaf paging ioo) . Hierin worden ten eerste literaire (orientalistische) invloeden op
de feuilletons beschreven (vanaf paging 75) . Ten tweede gaat Buschman to rade bij geschriften van
andere bezoekers van Noord-Afrika, tijdgenoten van Couperus fonder wie oud-premier Abraham
Kuypers en de Amerikaanse schrijfster Elizabeth Crouse ),
om to achterhalen wat CouPerus wel gezien, maar niet beschreven heeft . . . . VergeliJ'king
van de teksten die deze reizigers hebben voortgebracht leverde een interessant
doorkiJ'kJ'e op . CouPerus moet getuiga ziJ'n geweest van fenomenen waarover hiJ' in ziJ'n
reisbrieven nauweliJ'ks to sPreken kwam : het kolonialisme, de strengheid van de Islam de
beklagenswaardiga Positie van de vrouw, de Prostitutie . (134)
Volgens Buschman gaat de vraag naar het waarheidsgehalte van de feuilletons `verder dan alleen
maar het belang voor de biografie . De wiJ'ze waaroP CouPeras in ziJ'n krantenstukJ'es de wereld
weergeeft, maakt nameliJ'k een essentieel onderdeel uit van ziJ'n schriJ'verschaP' . (133)
Inderdaad levert de literair- historische aanPak een aantal interessante resultaten op, die
een indruk bieden van de wiJ'ze waaroP dat wat CouPerus zag of moet hebben gezien in de feuilletons
wordt gerePresenteerd of beter : niet of nauweliJ'ks wordt gerePresenteerd . In de ruimte die mi'J
nog rest zal ik enkele oPvallende beweringen vondsten en conclusies uitlichten die tezamen een njJ
belangniJ'ke Punten op de liJ'n van Buschmans betoog in kaart moeten brengen .
In deJ'aren voor de refs naar Afrika ging het niet erg goed met CouPerus. Vanwega financiele
Problemen en negatieve kritieken op ziJ'n romans nam hiJ' het dramatische besluit zich voortaan
toe to leggen op feuilletons al verschenen later toch nog liJ'viga romans als Iskander . i2 en 15)
De Hollandse winters hadden een negatieve invloed op het gestel van de weinig winterharde en
in deze J'aren hard werkende CouPerus. Daar kwam nog eens biJ' dat hiJ' beschimPt wend vanwege
ziJ'n vermeende verwiJ'fdheid : in 1917 verscheen een sPofPrent van een in vrouwenkleding gehulde
CouPerus die to midden van mooie tafel 'es en dikke toPiJ'ten, gezeten voor een grote sPiegel met
getuite liPPen ziJ'n news zit to Poederen . i8 En in het voorJ'aan van 1920 resulteende de Haagse
`heksenJ'acht' i7 op homoseksuelen in een zedenschandaal, waarover het hardnekkige achteraf
gezien hoogstwaarschiJ'nliJ'k onJ'uiste gerucht dat CouPerus ontucht met minderJ'aniga J'ongens zou
hebben gaPleegd de ronde deed . (17)
Het was in zo'n situatie dat CouPerus van hoofdredacteur Van Oss het aanbod moet hebben
gekregen voor een aanzienliJ'k honorarium naar Afrika of to reizen . Van Oss `ging de Polemiek zo
veel mogeliJ'k uit de weg' 21 en heeft en daannaast `biJ' CouPerus "beminneliJ'k" op aangedrongen
niet slechts to dwePen met zonsondergangen en door de maan beschenen woestiJ'nlandschaPPen .
Praktische details moesten en ook in staan' . 2i-22
Dit verzoek weliswaar niet geheel togenstaande barsten de eerste feuilletons echter vooral
van de "orientalistische" evocaties' (135) :
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Hier excelleert de grote romancier : de kasba krioelt van biJ'belse gewaden, bedelaars liggen
sereen 1angs de haven vrouwen glippen in een halo van goud door nauwe straa 'es en
overal is de melancholia van de Islam onontkoombaar . CouPerus bedient zich hier van hat
vertrouwde orientalistische idioom en hat heeft dan ook niet to verbazen dat in hedendaagse
beschouwingen over Met Louis Couperus in A ika altiJ'd maar wear uitgerekend daze twee
reisbrieven geciteerd worden . (134)
In latere reisbrieven liJ'kt CouPerus echter `ziJ'n orientalistische kruit al tameliJ'k sne1 verschoton
to hebben' . i35 CouPerus komt tot hat besef dat de cultuur hem wezensvreemd is . De Islam in
Maghreb bleak to verschillen van die in India . '[E]en zeker onbehgn'
a e neemt bezit van Cou erus .
135 De ondanks ziJ'n eigen roman De stifle kracht koloniale CouPrus
e
134 heeft weinig oop m et
`de Arabische stiJ'1' 4o en de `bastaardPaleizen' • enkel de door vale anderen zo verfoeide Fran se
nieuwbouw kon ziJ'n goedkeuring wegdragen . 4o Van de autochtone bevolkig
n waardeerde hij
alleen diegenen die voor de kant van de Fransen hadden gekozen . io2
Zeer interessant is Buschmans baspreking van de door vale andere Couperus-vorsers
onopgemerkte extra reisbrief, die in hat Extra Kerstnummer 1921 van de Has 9sche Post verscheen.
Daze brief bestaat uit hat enige verhaal dat CouPerus tiJ'dens ziJ'n verbliJ'f in AlgeriJ'e schreef . Het gaat
over twee schone viJ'ftienJ'arige knaaPJ'es, Safar en Ali genaamd, die runderen en schaPen hoeden .
0P zekere dag worden ziJ' verliefd op hat mooie bedoeienenmeisJ'e Zuleima . Een zandman een
waarzegger, `voorsPalt de knaaPJ 'es na bestudering van de handafdrukken in hat zand een toekomst
vol riJ'kdom' . 61 De J'ongens gaan oPgetogen naar huffs, maar hat meisJ'e bliJ'kt al verloofd to ziJ'n .
`Safar en Aui ziJ'n, ondanks de hun voorsPelde riJ'kdom, ontroostbaar .' 61 Het verhaal gaat vergezeld
van "photographieen door den schriJ'ver gekozen" 61 waarop de personages figureren . De details
op de foto's komen Precies overeen met de beschriJ'vingen :
De ofgebeelde J'ongJ
eyes ziJ'n bevallig en voldoen aan hat orientalistische ideas1 . Dat last een
detail als de achter hun oren gestoken bloemen goed zien . Het ziJ'n duideliJ'k kunstfoto' s
en geen J'ournalistieke PlaatJ'es : er wordt een artistiek effect beoogd . De naam van de
fotograaf wordt in de Haa9sche Post niet vermeld . Onderzoek wiJ'st uit dat hat gaat om het
vermaarde duo Lehnert & Landrock . . . . Het is aannemeliJ'k dat CouPerus eerst de foto's
heeft aangeschaft en daarna hat feuilleton met de foto's in de hand heeft geschreven, zo
Precies kloPt ziJ'n beschriJ'ving met de foto's . Dit idea wordt bevestigd door aantekeningen
die CouPerus op hat kladhandschrift maakte . (62-63)
Buschmans doorwrochte bestudering van de manuscripten levert dit snort interessante ontdekkingen
op . ZiJ' laten zien hoe hat orientalisme in hat werk van Couperus een rol s Pee 1t .
0Pvallend is Buschmans aandacht voor wat Cou Perus J'uist heeft na 9elaten to beschriJ" van .
Anders dan ziJ'n tiJ'dgenoten last Couperus een ook toen a1 heatgJzer
han als
i verbinding
de
tussen
kolonialisme de Islam en de yrouw' ge heel buiten beschouwmg . ioo In ziJn romans kon Coupe rus,
`onder dekmantel van hat genre' i4 o , nog wel aandacht basteden aan maatschaPPJ
eli'ke kwesties .
En in ziJ'n eerdere met name Itahaanse feuilletons kiest hiJ vask voor de vorm van een `dialo0g
met een al dan niet werkehJk bestaan hebbende vriend Orlando' . (141) In Afrika last hiJ di t snort
kunstgrePen echter acht erwege . De kolomale CouPerus gmge n de maatschaPPehJke gevoehgh
' eden
niet erg aan hat hart, en b0vendien mnest hiJ" de
` tenen van ziJn lezers en oP dyacht gever' ontzien,

a
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want de veroordeling van Oscar Wilde was nog niet zo lang geleden . i4~
i • 139) Buschman stelt d at
CouPeras een gevoel van onbehagen echter niet geheel uit de tekst heeft weten weg to houden . 141
Buschmans historische aanPak, die gebruik maakt van werkeliJ'k alle mogeliJ'ke bronnen
levert dus een aantal interessante resultaten op . De editiegeschiedenis en de recePtie van de
feuilletons ziJ'n goed beschreven . Haar onderzoek toont overtuigend aan dat een groot aantal
uiteenloPende omstandigheden, alsmede CouPeras' eigenschaP de werkeliJ'kheid `als accesoire voor
ziJ'n fantasie' ioo to beschouwen, de rePresentatie van de Orient in de reisbrieven in hoge mate
heeft beinvloed . Met haar conclusie dat Met Louis Couperas in A ika ons `een even onthullend als
ontroerend zel ortret van de schriJ'ver' oPlevert i4i , kan ik het na lezing van dit mooie boek alleen
maar roerend eens ziJ'n .
A.B .C . Swam
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Schermen met schrijverschap

De relatie tussen Internet en het papieren circuit
aan het einde van het eerste decennium

Jeroen Dera

Gaat onze boekcultuur ten onder aan de verder9aande di9italiserin9? Leidt di9italiserin9 tot
cultuurverlies o levert cyberspace een winst op voor de literaire wereld? Een interessante
problematiek vol9ens Jeroen Dera, research master-student Letterkunde en Literatuurwetenscha P
aan de ¥adboud Universiteit NJj'me9en . Met 9epaste a stand richt hJi' zich in dit artikel op de
ontwikkelin9en in het literaire landschaP en 9ee hiJ ' een scherp beeld van de verhoudin9 tussen
het `di9itale' en het `papieren' circuit .
CultuurPessimisme is van alle tiJ'den maar met de definitieve doorbraak van Internet in de westerse
samenleving liken
de klachten over de afkalving van onze beschaving een hoogtoPunt to hebben
J
bereikt . Neem de aantiJg' ingen van Andrew Keen, een van de Pioniers van de Internetgeneratie die
zich ten tide
van Blgsof,
0 P
YouTube en Facebook volledig heeft ofgekeerd van het World Wide Web .
J
In ziJ'n Pamflettistische boe k De -cultuur. Hoe Internet onze beschavin9 ondermJi'nt stelt hiJ' : `Het
informatie PotenH'eel wordt door internet getransformeerd tot een kakofonie van honderd milJ'oen
btoggers die het allemaal oop hetzelfde moment over zichzelf hebben .' Keen 2008 : 32 Het gevolg

6

daarvan - our over open source-sites als Wild'P
g maar te zwiJ'gen - is dat een concept als
`waarheid' wordt o ndermiJnd . op internet circuleren zoveel verbalen over de werkehJkheid dat er
uiteindeliJ'k geen an dere waarheid meer bestaat dan de waarhe'd
i die J'e zelf maakt - of door goed
betalende bedriJ've n aangereikt kriJ
Keens claim dat internet de wasrheid asntast han niet alleen samen met PraktiJ'ken op het web
zelf. HiJ' ontwaart 0ok een afneanend be1ang van niet-digitalo culturele instituties : `Het ergste is dat
de traditionale i nstituten die biJdroegen aan het op Pei1 brengen en houden van onze nieuwsgan'ng ,
onze muziek onze literatuur, onze televisieProgramma's en onze films, hevig onder vuur liggen .'
Keen 2008 : 23 Voor de literatuur imPliceert deze constatering dat het PaPieren circuit grote
Problemen zou ondervinden . Dat raakt aan een even Pessimistische als veelgehoorde uiting van
onrust over onze boekcultuur, die als gevolg van de digitalisering ten onder zou gaan . Steiner 2001
en Birkerts (1994) b eklgn
ae zich biJ'voorbeeld over massale ontlezin g
en vrezen datg
de di italiserin
g
zal leiden tot cultuurverlies . Je zou echter evengoed de stelling kunnen verdedigen dat cyberspace
een winst oplevert voor de literaire wereld . Zo heeft Lanham 1993 betoogd dat de digitalisering
verantwoordeliJ'k is voor een grotere democratisering van de individuele internetgebruiker of
-schriJ'ver ten oPzichte van instituties .
Dat de hierboven beschreven Problematiek de gemoederen bezighoudt is evident . Ook voor de
literatuurwetenschaP is het interessant our na to gaan in hoeverre de doorbraak van het internet
en de biJ'behorende literaire internetgeneratie, gevolgen heeft voor het `traditionele' PaPieren
circuit. DaarbiJ' is het wat miJ' betreft ongewenst our to vervallen in oPtimisme of Pessimisme over
de toekomst van onze boekcultuur. Het is beter our met eniga afstand naar ontwikkelingen in het
literaire landschaP to kiJ'ken, our zo een scherPer zicht to kriJ'gen op de hedendaagse verhoudin g
tussen wat ik het `digitale' en het `PaPieren circuit' zal noemen . De relevantie van een dergeliJ'ke
vraag werd al gesuggereerd door Adriaan van der Weel in een sPeciale editie van het Jaarboek voor
Nederlandse boek9eschiedenis, waarin hiJ' de digitale technologie kwalificeerde als `de cruciale factor
die de invloed van de nieuwe media op onze maatschaPPiJ ' bePaalt' . Van der Weel 2007 : 9
Een deuk in de hierarchic?
In ziJ'n bekroonde boek Cyberspace odyssee schriJ'ft Jos de Mul : `Het is goed mogeliJ'k en miJ'ns
inziens zelfs waarschiJ'nliJ'k dat het PaPieren boek net als de PaPYrusrol grotendeels uit onze cultuur
zal verdwiJ'nen, maar dat het boek als cultureel genre zal voortbestaan in een elektronische ourgevin g,
biJ'voorbeeld als elektronisch boek e-book .' De Mul 2002 : 77 Zo ver ziJ'n we nog lang niet. Als we
ons bePerken tot de Nederlandse situatie zoals ik in dit artikel zal doen zien we dat de PaPieren
literatuur nog altiJ'd een hogere Positie in de hierarchic bekleedt dan de wereld van het scherm . In
dit oPzicht is het interessant na to gaan wat Thomas Vaessens in ziJ'n boek On9erJi'md succes over
roterPoezie te berde bren . Volgens Vaessens 2006 :17o-i76 bestaan er op Poezievlak drie
en
websites in het Nederlandse digitale circuit . In de eerste Plaats ziJ'n er afzonderliJ'ke literaire sites
waaroP amateurdichters of Professionele dichters hun Poezie to lezen aanbieden . Ten tweede ziJ'n er
weblogs en nieuwsbrieven, podia waaroP met name niet-gearriveerde dichters van zich laten horen
en waar de discussies sours hevig op kunnen toPen . In de derde Plasts onderscheidt Vaessens de
elektronische tiJ'dschriften. Over die laatste categorie schriJ'ft hiJ ' : `Anders dan de meeste PaPieren
tiJ'dschriften, ziJ'n de webtiJ'dschriften niet volgens een duideliJ'ke, in brede kring geaccePteerde

hierarchic g eordend. Er staat biJvoo rbeeld nooit een her
t aire uigever
t
achter wr' ens rePutatie o P
voorhand een indicatiez ou nne nziJ'n voor de kwaliteat van het tiJdschrift .' aessens 2006 : 176
De afwezige symbohthe
s kwa liteitsgarantie in de vorm van een gereputeer da titeraite u i't gever
is niet het enigp
a robl eem waaronder digitale tijdschriften vo1gns
e critici ge bukt gaan In een
geruchtmakend arhkel m N¥C Handelsblad vulde Yra van DiJ'k (2008) enige mankementon aan .
ZiJ ' stelt vast datveel
eel t Jdschri ften geen identificeerbare av ste redactie hebben en bovende
i n niet
over de financie"le middelen beschikken waarmee auteurs en redactieleden kunnen w orden betaald
Volg ens Van Di Jk hebben deze manco's gevolgen voor de kwaliteit van het digitale tiJ'dschrift : die is biJ
biJ'voorbee1 d Meander an De g ekooide roos heel divers, en de lezer zal `zich door veel middelmatigs
heen moeten werken om de krenten uit de pap to kunnen vissen' . an DiJ'k 2008 Nu geloof ik niet
dat deze vlieger exclusief voor internetti'dschriftenJ'dschriften opgaat : ook in de papieren tiJ'dschriften zelfs al s
ze worden esteund
door een uitgeveriJ' of fonds, is de kwaliteit van de inzendingen niet constant .
g
Desondanks moet wel toegegeven worden dat Periodieken in het PaPieren circuit een groter aanzien
hebben dan de zogenaamde a-zines, zoals ook Van DiJ'k constateert . Wat haar betreft zorgen met
name institutionele factoren ervoor dat bePas1de tijdschriften een hge
o Positie verwerven in de
literaire hierarchic : `De betrokkenheid van subsidiegevers, uitgevers en boekhandels heeft biJ ' de
klassieke literaire tijdschriften een selectievc werking ; die is op Internet niet meer vanzelfsPrekend
aanwezig.' an DiJ'k 2008
Het door Vaessens en Van DiJ'k genoemde adagrum van de hierarchic last zich moor verbinden
met de kaPitaaltheorie van de Franse socioloog Pierre Bourdieu i977 . TiJ'dschriften met een goede
rePutatie beschikken over een grote hoeveelheid sYmbolisch kaPitaal ook wel to definieren als
aanzien of prestige . Dit kaPitaal wordt toegekend door verschillende actoren uit het veld waarin de
tijdschriften functioneren . In Bourdieuaanse zin is een veld wel op to vatten als het sPeelbord waaro P
Producenten, distributeurs en reciPienten striJ'den om het vermogen to kunnen bePalen welke
literatuur als waardevol kan worden beschouwd en welke niet . PaPieren tijdschriften bekleden al
is het maar vanwega hun lange traditie, een goede Positie in zo'n veldt ziJ' kunnen rekenen op de
sYmbolische steun van verschillende ParticiPerende actoren . Het PoezietiJ'dschrift Het lie9end konJi'n
verkriJ' biJ'voorbeeld prestige doordat het wordt uitgageven door een als kwalitatief goed ervaren
uitgeveriJ' Meulenho , diverse malen is besProken in gezghebbende
a
kranten iJ'vo0rbeeld door
'an Peters in De Volkskrant en to kooP is in wat wel de `betere' boekhandeis wordte gnoemd. Zulk
sYmbolisch kPitas1
a
wordt door tijdschriften uit het digitole circuit vooralsng
o in vee1 mindere mate
gegenereerd.
Niet voor niets gebruikte ik zoJ'uist het woord `vooralsnog' Het liJ'kt er immers oop dat het PaPieren
circuit en het digitole circuit langzamerhand naar elkaar toe asn het schuiven ziJ'n . Eerder werd deze
hYPothese al door Jos Joosten geformuleerd, die voorzichtig suggereerde dat de imern etwe re1d en de
serieuze PaPierenP"ziewere1d
oe
nader tot elkaar aan het roken ziJ'n' . Joosten 2008 .: i82In de eerste
Plaats constateert Joosten dat de internetkritiek, biJ'voorbeeld op de web1g
o van wiJ'len Jeroen Mettes
of op PoezieraPP o r f, qua as rd niet verschilt van de giJ'kto
recensies
mPa Pieren kwaliteitsbladen .
e
Ten tweede meent hiJ' dat bePaalde wablogs zoais D a Contrabas en ¥o end Staal asn asmien
beginnen to winnen . Inderdaad liJ'kt het eroP dat de vaak gPofariseerde
e
grevs fussen het PaPieren
en het digitale circuit
o het vlak van sYmbolische
g edurende hat eerste decennium - in elk geval op
kaPitaalkracht - minder strikt begint to worden .
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W at
a t betreft de distribut
in het literaire veld kan deza conc1usie al langer worden g etrokken .
Boeken koP en oop www .occidentbooks .com, www .boekwinke1 'es .nl ofwww.bol .com is Praktisch even
m eburgerd alass rondsnuffelen in een `boekhandel van vlees en bloed . Het digitale circuit heeft hier
zelfs lets extra's to bieden : J'e vindt haast altiJ'd watJ'e zoekt door excellente zoekfuncties en bovendien
wordt de boekenmarkt opo intornet vaak oPgevoerd als de' itlustratie van de zogenaamde Long Tailtheone . Anderson 2004) Deze stelt dat Producten die weinig a fnemers hebben en in die zin een niche
van de markt bedienen, ge zamenliJ'k een groter gedeelto van de markt kunnen innemen dan de grote
kassuccessen binnen die markt zolang het distributiekanaal maar groot genoeg is . Uit amazon.co m
bhkt
J biJ'voorbeeld dat boeken die niet meer beschikbaar ziJ'n in de gemiddelde boekhandel samen
beter verkoPen dan boeken die nog wel op de reguliere markt verkriJ'gbaar ziJ'n . De verklaring daarvoor
is dat alle niches samen van obscure Poezie van zeloten tot klimverslagen van bergbedwingers in de
Andes een groter Publiek bedienen dan dat van de bestsellers van vandaag . Boekensites sPringen
handig op deze Long Tail in door artikelen to linken aan andere boeken People who read this book
also recommend. . . en bekleden zo een geheel eigen Positie in de hedendaagse boekenmarkt . In die
zin heeft de digitale boekhandel wat aan to vullen op de boekwinkel waarJ'e zo binnenlooPt - hoewel
de echte Puristen nog altiJ'd zullen togensPutteren dat de `betere' boekhandel meer oog heeft voor
wat echto literatuur is en minder is gefixeerd op een zo groot mogeliJ'ke verkooP . Desondanks zullen
0ok ziJ' moeten toegeven dat het internet zich als distributeur een niet to onderschatten Positie in het
veld verworven heeft .
Hoe zit het echter met de Productie- en de recePtietak? Volgens miJ ' vindt ook op deze terreinen een
kentoring Plaats, waarin het PaPieren en digitale circuit elkaar voorzichtig beginnen to overlaPPen .
In wat vol zal ik drie ontwikkelingen besPreken die aanleiding vormen tot deze hYPothese :
1 . Het ggven
e e
dat grenommeerda
e
auteurs uit het PaPieren circuit het internet gebruiken als middel

voor zel rofilering.
2 . Het feit dat de recePtie in towel het digitale als het PaPieren circuit wordt ingezet om auteurs en
of hun romans to Promoten .
3 . De ontwikkel ign dat auteurs en instituties uit het digitale circuit weerklank beginnen to vinden in
het PaPieren circuit .
Mulisch' nieuwe lichaam
Ter asnvulling van de ee rder gnoeande
a
theoriee" n van Bourdieu introduceerde de Zwitserse socioloo g
Je'r oo me Meizoz het concept P'posture', to definie" ren als `la maniere singuliere d'occuPer une "position"
daps le champ htteraire ' . Meizoz 2007: i8 In het Franse werkwoord `occuPer' verschuilt zich een
ambi gui"teit . het draa towel de betekenis van `veroveren' als die van `bezetten' of `bekleden' . De
posture van ean auteur houdt dus zowel varband met de manier waaroP hiJ' zich een Positie in
het literaire veld verwer als met de manier waaroP hiJ' deze uiteindeliJ'k vasthoudt. In Meizoz'
aan de hand van hun imago of zelfrePresentatie, '
oPtiek onderhandelen actoren over hun ositio
P
zaken die ze enerziJds bewust Proberan to sturen, maar die anderzi'ds
ook gevormd worden door
J
andere sPelers in het veld, zoals concurrenten en critici . De posture op basis waarvan actoren
onderhandelen omvat twee dimensies een discursieve en een non-discursieve . De discursieve
dimensie bestaat uit anderhandelm gen die ondergebracht kunnen worden in een verbaal discours

zoals essays, interviews, Programmatische teksten en de literaire teksten zelf . De non-discursieve

dimensie daarentegen wordt gevormd door non-verbale gedragingen van een actor, biJ'voorbeel d
diens lichaamstaal, uitstraling of kleding .

Welke rol sPeelt het digitale circuit in de onderhandelingsstrategieen van actoren uit het literaire
veld? Volgens miJ' most geconstateerd worden dat steeds meer gevestigde auteurs het Internet
gebruiken om hun Positie in het literaire veld to verdedigen . Laten we eens nauwkeuriger kiJ'ken naar
de auteurssite van een schriJ'ver van de oude garda, en bovendien een icoon wasr het zel rofileyin g
betreft : Ha ~' Mulisch . Diens website www.har~ulisch .nl drag de tito1 `Het nieuwa lickasm'
en wie zich er toegang toe verschaft, kriJ'gt verPlicht een lead voorgeschoteld die achtereenvolgens
bestaat uit :
i.
2.

4

5

6.

7

De kreet `De ontdekking van de hemel . Verkozen tot bests Nederlandstali9e boek alley
ti'den'
.
J

Het citaat : `Sinds de lancering viJ'fJ'aar geleden is er eigenliJ'k geen site geweest die mulisch .
nl naar de kroon heeft kunnen steken. - Peter Hoomans HP De TiJ'd
J 26 november 2o0 4
Een Paratekstuele verwiJ'zing naar de makers van de site : `een Saal en Gebski Produktie' . .3
Het citaat : `Few if any other living novelists could make such potentially intractable material
so thrillingly dynamic and provocative . One of the world's greatest writers continues his
steady march toward a Nobel Prize . Kirkus review, September 2003 .'

Het citaat : `In een verlaten kasteel kan de bezoeker op zoek naar fragmenten-Mulisch .

Fragmenten uit beroemde en minder beroemde boeken, fragmenten van recensies ,
ingescande stukJ'es manuscript, uitsPraken over ziJ'n boeken en over zichzelf, foto's en
filmPJ'es . Fur Liebhaber, . . Een tocht door Harry Mulisch geest . N¥C Handelsblad 25
au9ustus 2006.'
In flash de woorden `Imagine a world where you can read only the best literature', gevolgd
door de aankondiging `De Beziga BiJ' Presenteert', voorzien van het bekende BiJ'-logo .

Een hYPerlink naar de hoofdsite, bestaande uit de woorden `HA¥¥Y MULISCH : Het Nieuwe
Lichaam . Al meer dan 1 .500 .000 bezoekers . Last update 12 aPril 2009'. De zin over he t

bezoekersaantal is hierbiJ' geel gekleurd.

De fragmenten drie en zes komen gedurende de lead korter in beeld dan de overige viJ'f bestandde1en .
Het eerste daarvan fungserf onmiddelliJ'k als manier om Mulisch' imago van een groots schriJ'ver to

onderstrePen . De mededeling over De ontdekkin9 van de hemel maakt niet alleen duideliJ'k dat de
auteur ziJ'n concurrenten achter zich last, maar last via het woord `verkozen' tevens zien dat Mulisch

op een drag ~'lak kan rekenen . In het tweeds fragment wordt Mulisch verder verheerliJ'kt :. nu bliJ'kt
hiJ' niet alleen het bests boek geschreven to hebben, maar is ook ziJ'n websito a1s het neusJe van de
zalm erkend in een serieus blad, welteverstaan . De lof voor die website komt het Producti eduo Saa1
en Gebski toe maar voor hen is er minder aandacht dan voor Mulisch tour de force : zoa1s gezegd
komt list derde fragment korter in beeld. Daardoor valt list des to meer op dat h et vierde element
van de lead langere schermtiJ'd kriJ' . Wederom betreft het een onderstrePing van de grootsheid
van de schriJ'ver, ditmaal in een recensie van Sie9ied in het internationals Kirkus reviews, op de
site foutief benoemd als Kirkus review . Uit die font bliJ'kt dat niet list sPecifieke medium, maar de

strekking van de boodschaP hier de aandacht verdient : Mulisch is op weg naar de NobelPriJ's vo0r
de Literatuur . ZiJ'n werk reikt bliJ'kens het citaat bovendien verder dan onze landsgrenzen en vindt
ook in andere tas1gebieden de weerklank die het toekomt . Het is dan ook werk dat een eigen w ebsite
verdient waarvan de inhoud in het viJ'fde fragment uit de doeken wordt gedaan aan de hand van een
citaat van een journalist van N¥C Handeisblad. Ook op die manier wordt een Positie in het literaire
veld verdedigd : aan de zender van de boodschaP kan men zien dat Mulisch' website is oPgemerkt
in bladen met veel sYmbolisch kaPitaal . Het zesde fragment benadrukt dat sYmbolisch kaPitaal no g
eens door exPliciet de betrokkenheid van De Beziga BiJ ' to toners en beklemtoont wederom Mulisch'
kosmische grootsheid door hem in verband to brengen met een wereld waarin alleen de beste
literatuur gelezen kan worden .
Als de bezoeker van de site uiteindeliJ'k de hYPerlink bereikt die hem naar de hoofdsite kan
brengen, is hem overduideliJ'k geworden dat hiJ ' to maken heeft met een schriJ'ver die in Nederland
en misschien zelfs daarbuiten ziJ'n geliJ'ke niet kept . Dit overbekende imago van Mulisch wordt in
de hYPerlink nog eens aangescherPt. De gele mededeling `Al meer dan 1 .500 .000 bezoekers' last
zien dat een overweldigend aantal mensen de moeite heeft genomen de website van de auteur to
bezoekers wat de inhoud van de voorgaande boodschaPPen kracht biJ'zet .
De zelfrePresentatie van Harry Mulisch op Internet - die hier weliswaar door De Bezige BiJ' wordt
uitgevoerd, maar intussen via de domeinnaam aan de reele figuur 'Harry Mulisch' wordt gekoPPeld
- last zien dat auteurs uit het PaPieren circuit het gedeelte van het veld waarin ziJ ' via hun imago over
hun Positie onderhandelen, uitbreiden met een digitale component . Mulisch zelf sPreekt van ziJ'n
`Nieuwe Lichaam', bestaande uit een kasteel waarin de bezoeker via muisklikken kan rondneuzen .
Het herber de acht Grote Thema's uit diens oeuvre : kunst > familie tiJ'd, wetenschaP, Politiek
oorlog, dood en wonder . Het feit dat biJ' Mulisch een dergeliJ'ke uitsnede van grote thema's gemaakt
wordt, is ook op to vatten als PositiebePaling, om over de Presentatie van ziJ'n oeuvre aan de hand van
dergeliJ'ke thema's nog maar to zwiJ'gen .
In een recente biJ'draga aan Nederlandse Ietterkunde betoogde Gillis DorleiJ'n, die de theorie van
Meizoz in de neerlandistiek introduceerde, dat tekstanalYse noodzakeliJ'k moet worden ingezet om
onderzoeksvragen in een institutioneel-Poeticaal kader to beantwoorden . HiJ' stelde :
De inzet van tekstanalYse als onderzoeksinstrument binnen het institutioneelPoeticale kader is mogeliJ'k ,
sterker nog het is nodig . De teksten die data leveren ziJ'n of niet-literaire teksten - kritieken, brieven ,
manifesten enzovoorts - of literaire teksten iterair dan oPerationeel gedefinieerd als wat de gebruikers zelf
literair noemen of over welke kwalificatie ze gevechten leveren . In alle gevallen wordt tekstanalYse ingezet
vanuit onderzoeksvragen die binnen een institutioneel-Poeticaal framework worden geformuleerd en die
biJ'voorbeeld to maken hebben met Positionering, zel rofilering, de verdeling van sYmbolisch kaPitaal .
(DorleiJ'n 2009 : 15
De niet-literaire teksten die DorleiJ'n als voorbeelden van `data' oPvoert, ziJ'n alle afkomstig uit een
PaPieren circuit. Binnen het hedendaagse literaire veld schiet dat tekort : het voorbeeld van Mulisch
last zien dat postures van litoratuurProducenten ook gevormd worden in een digitale omgeving . Het
feit dat daar in Mulisch' egva1 ruim anderhalf milJ'oen mensen verzeild raakten, onderstreePt hoe
relevant het is om oog to hebben voor dergliJ'ke
e
manifestaties van schriJ'verschaP op het stherm .
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¥ecensieweb tussen Knack en Humo

De website van Harry Mulisch last mooi zien hoe het digitale circuit ook door actoren uit de PaPieren
literaire wereld wordt betreden maar dat ze nog niets over de mate waarin `internetactoren' aan
het PaPieren circuit raken. Ook hier hebben auteurssites interessante aanwiJ'zingen to bieden . De
meeste auteurs uit fondsen van gerenommeerde uitgeveriJ'en beschikken over zo'n website en in veel
gevallen hebben deze een Perssectie, waar fragmenten uit recensies worden getoond . Wie zich de
vraag stelt naar de verbouding t ussen het PaPieren en het digitale circuit vindt in zulke websitesecties
aanknoPingsPunten : komen literstour-kritische internetsites in Persoverzichten voor?
Het antwoord luidt : in het ene geval wel, in het andere niet . 0P sites van levende auteurs als
Bernlef, Adriaan van Dis, A.F.Th. van der HeiJ'den, Atte Jongstra, Ha ~'
Mulisch, Charlotte Mutsaers
,
Thomas ¥osenboom, Jan Siebelink, Tommy Wieringa en Joost Zwagerman worden alleen media uit
het PaPieren circuit genoemd . Vaak betreft het daarbiJ' kranten en of tiJ'dschriften met veel sYmbolisch
kaPitaal zoals De Volkskrant N¥C Handeisbiad De Groene Amsterdammer of Vri'J Nederland.
In enkele gevallen zien we de veelal als PoPulistische bestemPelde De Tele9rag of uitsPraken van
Frits Spits terng, maar op de genoemde auteurssites treft men www.8weeklY.nl en www .recensieweb.
nl om eens twee voorbeelden to noemen niet aan . Het geringa aanzien van deze kritische platforms
last zich niet verbinden met het sYmbolische kaPitaal van de auteurs aan wie de betreffende websites
gewiJ'd ziJ'n - een duideliJ'ke indicatie dat het digitale circuit zich ondanks de geboekte winsten no g
niet met het PaPieren circuit meten kan.
Toch ziJ'n er websites van gevestigde auteurs waaroP PaPieren en digitale recensies elkaar in
de Perssectie overlaPPen . 0Pvallend is dat deze vaak door de auteurs zei onderhouden worden
terwiJ'1 de hierboven genoemde websites onder het beheer van de uitgeveriJ' vallen . Er ziJ'n natuurliJ'k
uitzonderingen, zoals www.anneliesverbeke .com, waaroP fragmenten to lezen ziJ'n uit kritieken o P
www.recensieweb .nl en www.inded
Ymia .be . ¥ecensieweb wordt geciteerd tussen Knack en Humo
twee PaPieren tiJ'dschriften met het nodige sYmbolisch kaPitaal, en Indymedia vinden we tussen
resPectieveliJ'k De Mor9en en Humo .
0P de PersoonliJ'ke site van Arnon Grunberg, die net als Mulisch het Internet inzet in ziJ'n
Positioneringstrategieen, is een dergeliJ'ke hierarchieloze Presentatie van recensies nog verder
doorgevoerd . Grunberg toont ziJ'n reviews in volgorde van verschiJ'nen, en in ziJ'n overzichten vinden
oak digitale platforms als Deadline en ¥ecensieweb een Plasts. Ook Gerbrand Bakker Plaatst op ziJ'n
weblog www,gerbrandsdinga 'e .nl baPrekingen
s
uit het digitale en het PaPieren circuit kriskras door
elkaar en doorbreekt zo de biJ'behorende hierarchic - een strategie die ook door biJ'voorbeeld ¥onald
GiPhart en Elvis Peeters wordt aangewend .
Citaten uit digitale media op al dan niet PersoonliJ'ke websites van Professionele auteurs
suggereren dat instituties uit het digitale circuit sYmbolisch kaP itaal be~'nnen to vergaren, al moet
onmiddelliJ'k worden aangtekend
e
da tde PaPieren platforms in zulke gevallen vaak in de meerderheid
ziJ'n en oPveel sites nog a 1tiJ'd geoPteerd wordt voor quotes uit het PaPieren circuit dat zich bovendien
regelmatig viJ'andig toont ten oPzichte van recensiesites .l Het liJ'kt miJ' echter de moeite waard om
toekomstiga ontwikkelingen in mentiongedrag in de gaten to houden .

1

Zie hiervoor ook het artikel van Tom de Boer op paging 36

Serieuze sPelers op het veld?
Voordat ¥amseY Nasr op 28 J'anuari 2009 werd verkozen tot Dichter des Vaderlands namen hijJ
en ziJ'n concurrenten het tegen elkaar op in een in teressante verkiezinsstri'd
"
De
g
J . Poezieweblog
Contrabas hield de vinger aan de Pols en liet haar bezoekers destiJ'ds zo'n drieduize nd per da
et
de regelmaat van de klok weten welke kandidaat de P ubliciteit oP zocht, waar hiJ' of ziJ' dat deed en
welke indruk daarbiJ' werd achtergelaten . De PaPieren media vielen die sne11e informattevoorzienin
'
g
en sours ongezouten meningen op, en dus haalde De Contrabas de krant. Chretien Breukers > samen
met Ton van 't Hof de man achter de site was de autoriteat die oop 28 J'anuart in De Vofks kraut aan
het woord kwam our ziJ'n visie op de viJ'f kandidaten to geven Schoorl 2009), en in N¥CHandelsblad
werd het weblog oPgevoerd als PantiJ' in een literaire ruzi a tussen Nasr an TsJead BruinJa,
' waarbiJ het
gekarakteriseerd werd als `BruinJ's-gezinde Poeziesite' .
Zonder De Contrabas zou de literaire happening r and de Dichter des Vaderlands vermoedeliJ k
een heel ander karakter hebben gedragen . Ook sYmbolisch kaPitaalkrachtg
i' a kranten als De
Volkskrant en N¥C HandeisbIad erkennen dat en 1aten het web1g
o o Preden
t
in hun PPieren
a
podia . Hierdoor treedt een veldmechanisme in werking waarin De ConCrabas asn be1ang wint al s
`serieuze' sPeler op het literaire veld. De website heeft daar ook zelf asn biJ'gedrgen
a
door oPrichtin g
van de geliJ'knamiga uitg even'J De Contrabas, waar biJ'voorbee1d Hans Kloos, Ton van ¥een en Wi 11Y
¥oggeman Publiceerden .
Zoals auteurs uit het PaPieren circuit staPPen zetten in de wereld van het scherm zo functioneren
actoren uit het digitale circuit dus ook in PaPieren media . Die laatste beschikken weliswaar over
meer sYmbolisch kaPitaal, maar er ziJ'n wel signalen dat digitale instituties - tiJ'dschriften en web1gs
o
vooroP - aan literaire relevantie winnen . De mentions van De Contrabas ziJ'n daar tekenend vo0r,
maar ook de status van het internettiJ'dschrift Meander is de moeite van het noemen waard. Won het
de laatste J'aren al aan belang op Internet, togenwoordig siJ'P1t
ea
het o-zine ook door in het P Pieren
circuit. Yves Joris schreef biJ'voorbeeld over het blad in Poeziekraut, waarbiJ' hiJ' oPmerkte dat het in
de `bovenwereld' een Positie had verworven als podium voor recensies en auteurs : `Getutga hiervan
ziJ'n de vele bundels die `grote' uitgevens toesturen . Ook dichters van naam Alfred Schaffer Pa
Scholten Astrtd LamPe . . . Publiceren of hebben gaPubliceerd biJ' Meander en laten zich door et
blad intervtewen .' Jorts 2005 :1i De Publicatie in Poeziekrant zelf, vooraan in het tiJ'dschrtft nofa
bene is eveneens een teken dat Meander als literair relevant wordt beschouwd .
ExemPlarisch daarvoor ziJ'n ook de mentions van het blad in Promotieteksten voor recent
verschenen Poeziebundels. Ter introductie van debutant SYlute Marie gebruikt uitgeven'
J Podium
biJ'voorbeeld de volgende tekst :
SYlute Marie Tielt, 1984) Publiceerde Poezie in tiJ'dschriften als Het Iie9end konJi'n, Poeziekrant en Krakatau .
Haar gedichten werden oPSenomen in verschillende bloemlezinSen, maakten deel uit van de Poeziezomer in
Watou en vielen in de PriJ'zen . Voor het online literaire tiJ'dschrift Meander is ze Pce"ziecoordinator . Ze is
redacteur van het PaPieren literaire tiJ'dschrift Deus ex Machina. www.uitgeven'Podium
.nl
J
De scheiding tussen het papieren en het digitale circuit wordt in deze tekst gehandhaafd, maar
duidelijk is dat beide volgens Podium behoren tot de serieuze literaire bagage van de dichteres waarbij Meander opvallend genceg voor Dens ex Machina wordt gencemd . Op de achterflap van

Hetzel de 9edicht steeds weer, de debuutbundel van Lies van Gasse die in 2008 verscheen biJ ' de
Wereldbibliotheek valt een dergeliJ'k onderscheid tussen PaPier en digitaal zelfs geheel weg . De
Paratekst vertelt : `Lies Van Gasse 1983 is dichter en beeldend kunstenaar. Daarnaast is ze redactielid
van het literaire tiJ'dschrift Deus ex machina en geeft ze les aan de Academic voor Schone Kunsten in
Sint-Niklaas . Ze Publiceerde in onder andere Meander ¥evolver en De Brakke Hond .' an Gasse
2008 Wederom wordt hier een actor uit het digitale circuit sYmbolisch kaPitaal verleend binnen een
PaPieren context .
Tot besluit
Welke waarde moeten we hechten aan de hierboven beschreven ontwikkelingen? Het voert to ver to
stellen dat de hierarchische relatie tussen het PaPieren en het digitale circuit aan het eind van het
eerste decennium van de eenentwintigste eeuw ofgekalfd is al is het maar omdat het digitale circuit
ziJ'n toenemende relevantie to danken heeft aan waardetoekenning vanuit de PaPieren hock . In elk
geval betekent dit dat er grensverkeer oPtreedt waarin sYmbolisch kaPitaal wordt uitgewisseld, wat
niet alleen leidt tot een oPwaardering van het digitale circuit, maar ook tot een onderlinga hierarchic
tussen internetsites . De oPmerking van Andrew Keen dat Web 2 .0 niet meer is dan een kakofonie van
honderd milJ'oen bloggers, moet dan ook schamPer worden weggewuifd. De relevante sites komen
binnen het comPlexe Protes van waardetoekenning immers vanzelf bovendriJ'ven .
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Elektronische poezie : een nieuwe
spiegel voor de literatuur?
b
O

Arnoud van Adrichem en Jan Baetens
Arnoud van Adrichem dichter en
hoo dredacteur van Parmentier en Jan
Baetens oo9leraar aan de Katholieke
Universiteit Leuven besPreken in dit
artikel de Plaats van elektronische
poezie in het huidi9e literaire weld . De
auteurs 9aan in op de technolo9ische
mo9el1i'kheden van de nieuwe media
voor poezie en literatuur . Door
zich to men9en in de discussie over
di9itale teksten Plaatsen ze kritische
kanttekenin9en bJi' de traditionele visie
op het literaire bedri' en komen ze tot
interessante conclusies over de sociale
Prakti'k
J van de literatuur.
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It is not that we are reinventing the wheel, but rather the cart .
Charles Bernstein
I Een `onzichtbare' revolutie
Hoewel in de rest van de wereld de productie van elektronische literatuur gestaag toenam en de
stroom aan secundaire publicaties navenant groeide, bestond er in het Nederlandse taalgebied aan
het begin van de eenentwintigste eeuw nauwelijks belangstelling voor deze nieuwe culturele praktijk .
Slechts op beperkte schaal vonden er (met wisselend succes) intermediate eacperimenten plaats : vaak
op obscure, enigszins amateuristische websites, die vrijwel alleen de aandacht wisten to trekken van
enkele wetenschappelijke specialisten en een handjevol bewonderaars uit eigen kring .
Misschien chargeren wij hier een beetje . Maar zonder overdrijven kunnen we stellen dat het
gros van de Nederlandstalige schrijvers en (beroeps)lezers zich tcen vooral op het gedrukte woord
richtte. In algemene zin zal niemand die eenzijdige focus op het papieren boek echt verbazen . Al
Binds de uitvinding van het schrift lezen we immers vanaf waste dragers als steen, hout en papier
waarop `statische' woorden en zinnen staan . Het is daarom begrijpelijk dat digitale experimenten
met bijvoorbeeld ineenschuivende zinnen of vallende woorden - die een parallelle manier van
informatie verwerken vereisen - niet onmiddellijk op de belangstelling van een grote groep lezers
konden rekenen .

M asr er bestaat een fundamentelere verklarin
g voor het achterhinken van de Lag e Land en op
v oornameli'k
bli'kt
J de Vereni gde Staten en die verklarin g
J eerder van ideolo gische dan v an
zo betoo Georg a Landow in een van de e arste
technolo gische aard. Elektronisch schri'ven
J
theo retische besPieg elfin
g en over dit thema Landow 1991 zou niets minder dan een revo 1uti e
imPliceren dieg een enkele steep oP de andere zou laten . Landow stelt dat door deP erman ente
h es
r chri'fbaarheid
J
de oors ronkeli'ke
en, dat de `vaste' betekenis of auteursintentie
P
J tekst zou o lossen
P
verlo re n zou gaan~ omdat alles voortdurend o enstaat
vo or herinte tP
retatie . Ook zouden de
P
v er schillen tussen literatuur en niet-literatuur verva
g en omdat het surfen alleg renzen tussen de
diverse tekstsoorten doorbreekt. En ten slotte voors Pelt hi'
J zelfs het failliet van de auteur omdat in
de wereld van h YP
ertekstfictie en web Poezie willekeurig welke lezer Promoveert tot schri'ver
- een
J
barthesiaanse gedachte die terngkomt in de recente uPdate van het boek ~Hyp ertext 3 .o waarin
hi'
J de verschuivingvan de klassieke relatie tussen auteur en lezer omschri'ft
J als een overlaP tussen
de collaborative author niemand schri'ft
J no g`alleen' en de ve ~ active reader geen enkele lezer
houdt zich no gaan `louter lezen' : ` . . . the figure of the hYPertext author aPProaches even if it does
not mereg with that of the reader the functions of reader and writer become more deePY1 entwined
with each other than ever before .' Landow 2006 :12 5
Dat Landows toekomstvoors ellin
P niet
g of slechts ten dele is uitg ekomen doet er hier niet toe .
Wel belan ri'k
g J li'kt
J ons de latente an gst die de di gitale revolutie bi'
J velen oProePt . Dat wil ze
gg en : de
vrees dat de bodem onder het literaire bedri'fJ~nameli'k Jhet verschil tussen de `echte' en de `andere'
schri'ver
omdat de 9 atekeep in9 systems die in dePP
a ieren Periode de toekennin g
J~ zal verdwi'nen
J
van waarde re gelden worden vervan en
J~waarin
g door de nieuwe barbari' van
J de elektronische ti'd
niemand no afhankeli'k
zal
zi'n
van
filterende
derden
zoals
uit
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critici
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zichzelf
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J
J
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to kunnen uitg even . In zi'n
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Voor wie het werk van Pierre Bourdieu ook maar eni gszins kept~ zal hetgeen verrassing heten
dat het met literaite waarde niet anders is als met ca onomische waarde : de schaarste bePaalt de
s steem
waarde van hetProduct . Als de schaarste verdwi'nt
J~ verliest hetP roduct zi'n
J waarde . In een Y
zoals het Nederlandse en in mindere mate ook het Bel gische ~ waar auteurs via een sterk uitg ebouwd
sY steem van beurzen en andere vormen van ondersteunin gaan hun `schaarste' ook economische
waarde ontlenen >li het voor de hand dat hoe ro
men zich verder ook o Pstelt de weerstand
P ressief
g
teen
van de di itale
revolutie groot zal zi'n
als de houdingtogenover
P
J
g de fundamentele im licaties
g
e-li
to ratu ur in de Ver eni gde Staten inde
rdaad verschillend is of was met die in de La
g a Landen han
dat dus ook same n met de ander eso ic a1 e P ositie van de schri'ver
. We verwachten dat laterePg
o ing en
J
om a-litoratuur to Pr om ten
0 stuk v 0o
r tuk
s eog sedeerd
b
zullen zi'nJ door de idee van waarde ofwel
schaarste : keer oP k ee
r zullan de voorve chters ero Phameren dat e-literatuur ook `echte' literatuur
kan zi'n
J - literatuur gecreeerd doo reen se 1ect gezels cha Pvan `enkle fine
J luiden' dat iets kan dat aan
anderen niet isgg
a even . . .
Ook een beroePP
o ` de' can on - die ~n ieder gev a1 een beP aalde historische waarda rePres en teert
- kan he t `charisma'o m n ogeven ib JBourdieu to b liven
J
~ van e-literatuur v er gr ote n. Neem het

Poeticale, elektronische essay `An Mosaic for Convergence' van de Amerikaanse Language-dichter
Charles Bernstem waarm hiJ hYPertekst een Paats
1 varschaft in het veld van de wereldliteratuur en
daarmee, in zekere zin, ook legitimeert :
As to hypertext avant le PC, I am thinking, in the West of the seriali~'already implicit in Buchner's Woyzek
Peas anyone?), or Blake's Four Zoas Dickinson's fragments and fascicles or in ¥eznikoff or Zukofs or

0PPen or SPicer of Stein ;~ or in ¥obert Grenier's box of 500 cards Sentences, or Susan Howe or ¥on Silliman
or LYn HeJ'inian ~; or the aleatoric compositions of Mac Low and Cage, Burrowghs and GYsin •A or Prose works
such as Wittgenstein's Zettel or Philosophical Investigations and then the earlier history of philosophical

fragment from Heraklitos to Pascal TO Barthes Par Lui Meme and on),• or multitrack fictions by ¥ay
Federman or Samuel Beckett or, more recently, Lydia Davis's The End o the Story . (Bernstein 1997/1998)
Wat dichter bi huffs kunnen we ng
no gdenken aan de `kwikachtig e' Ideeen van Multatuli die ons de
anachronistischa yras gingeft
e hoe dit boek er zou hebben witgezien in het tiJ'dPerk van de Pc . En
met eruit zien' bedoelen we natuurliJ'k niet alleen de

ografische vorm die dan de lineariteit

van de klassieke tekst achter zich zou laten maar ook en vooral de manier van denken zelf, die
biJvoorbeeld minder
r gebo nden zou ziJ'n asn klassieke hierarchieen als these antithese sYnthese of
regel voorbeeld, of nog Probleem oPlossing .
II 0P zoek naar de onmogeliJ'ke definitie
Hoewe1 we ngnoniet
g
klaarstaan voor de echte revolutie en zoals gezegd is deze revolutie niet alleen
o

, liJ'kt hior de laaiste tienJ'aar heel langzaam verandering in to komen . Vooral a-Poezie

het genre waaro P wiJ ons vanaf hiar voora1 zullen richten neemt binnen de letteren een steeds
Prominantora P1aats in Meer en meer dichters aXPloreren de nieuwe mogeliJ'kheden van a-poezie
en zetten hun Pionierswerk online . Lezers vinden beter hun weg naar dit materiaal, onder meer
erkende en gewaardeerde portals en, J'awe) zelfs een canonieke
dankzlJ het o ntstaan van a1gmeen
e
v0rm v0or dit

e schriJ'ven . Wie kent ondertussen niet Ubuweb de You Tube van de moderne

literatuur? Of de roemruchte bloemlezing van ELO

electronic literature organisation)? Binnen

ons taal gebied bestaat er onder litoratuurbeschouwers serieuze interesse voor digitale oeuvres

a1s die van Tonnus Oosterhoff Mark Boog en Paul Bogaert - hoe radicaal hun werk verder ook
van elkasr verschi)t . Dio belangstelling vind J'e ook terng biJ' literaire tiJ'dschriften als Parmentier
en DW B die beide een compleet dossier inclusief cd-rom over e-literatuur uitbrachten. En ook
de culturele institutes willen niet achterbliJ'ven, en zoeken naar een geschikt instrumentarium om
zowa1 de creaties a1s de archivering ervan to faciliteren . Een mooi voorbeeld daarvan vormt het vorig

Jaar gelanceerde virtuele atelier en discussieforum www .digidicht.nl, een gezamenliJ'k initiatief van

het Fonds vo0r de Letteren en het Fonds voor Beeldende Kunsten, Vormgeving en Bouwkunst dat
schriJ'vers en nieuwe mediavormgevers in staat stelt online samen to werken . UitgangsPunt daarbiJ' is
dat de tekst zich niet in ziJ'n intoritoit
of eigenheid bedreigd hoeft to voelen door de comPuter, maar
g
mte gendee1 de multimedia1e mgliJ'kheden
o e
kan aanwenden om zelf komaf to makes met gedateerde
tekstovattm en - om Bernstein no g
challenging' .

i8

aan to hales : `Not structurally challenged, but structurally

Ondanks of misschien J'uist : dankziJ' de toegenomen Productie van a-Poezie en de vele artikelen en
essays hierover, bestaat er nog steeds eniga verwarring over de definitie van het genre meer bepaald
over de noodzaak of de mogeliJ'kheid e-Poezie als een nieuw of autonoom genre to beschouwen.
E-Poezie last zich misschien nog het best omschriJ'ven in relatie tot ziJ'n eerdere gedaante : de
traditionele Poezie . Ten eerste most het gaan om Poezie die exclusiefgemaakt is voor het scherm dus
niet om Poezie die ook in PaPieren vorm zou kunnen bestaan en om P raktische of Pop ortunistische
redenen in digstale vorm wordt aangeboden iJ'voorbeeld omdat de kunstenaar geen uitgever voor
ziJ'n werk kan vinden of omdat hiJ' de illusie koestert via het Internet een groter publiek to bereiken .
Ten tweede slaat de term e-Poezie ook op dat
a poetry on screen dat bewust en sYstematisch de
specifieke eigenschappen van het nieuwe communicatiemedium gebruikt of exploreert. E-poezie
kunnen we dan definieren aan de hand van de functie van de parameters, zoals de inbreng van beelden
en animatie ewegends letters zinnen lay-out) of de mate waarin de lezer de tekst interactief kan
asnpassen of manspuleren in afwachting van voorlopig nog onvermoede mogeliJ'kheden .
Een dergeliJ'ke definitie hoe eenvoudig en voor de hand liggend ook ontze heel wat Poezie
op het scherm de toegang tot het domein van de e-Poezie. Zeer veel gedichten op Internet ziJ'n
niet meer dan de dubbels van bestaande Poezie in drukvorm, die de mogeliJ'kheden van de nieuwe
communicatietechnologie onbenut laten . Het zou echter verkeerd ziJ'n uit deze wat banale observatie
of to leiden dat de studie van a-Poezie zich zou moeten richten op het formuleren van scherPe selectieof toelatingscriteria voor het veld van deze nieuwe Poezievorm . Wanneer het onderzoek die kant zou
oPgaan, gaat men immers voorbiJ' aan enkele fundamentele vragen die de criticus en lezer in feite
een heel andere kant zouden moeten oPduwen .
III En wat als `alle' poezie nu eens a-Poezie was?
Wat wordt er dan niet in vraag gesteld wanneer men Primair op zoek gaat naar de grevs tussen analoge
poe"zie en digstale Poezie? Het gaat hier, denken we om drie dingen . In de eerste Plaats liJ'kt het zoeken
nasr het verschil tussen poezie en a-poezie al meeeen een waardeoordeel to veronderstellen, alsof het
verschiJ'nsel a-Poezie op zichzelf betekenisvol of kwalitatief hoogstaand zou ziJ'n - wat natuurliJ'k no g
`bewezen' most worden in deJ'aren zestig en zeventig sPrak men op dezelfde manier over het nieuwe
medium `video' : als het op video stond, dan moest het wel goed ziJ'n . . . .
In de tweeds Plaats imPliceert het Pneren
o
van zo'n essentieel verschil eveneens dat het traditionele
veld van de P"zie
oe zou ontsnPPen
a
aan de digstale veranderingen van de laatste decennia . Zoals
aangetoand door N . Katherine HaYles in haar moose sYnthese Electronic Literature HaYles 2008
is een dergliJ'ke
e
visie allang door de feiten achterhaald . Het gehele literaire bedriJ'f - van schriJ'vers
tot editors van uitgevers tot critics en van verkoPers tot lezers - is ondertussen volledig oPgenomen
in de digitale cu1tuur - de veranderingen die we op alle vlakken en niveaus terngzien kunnen niet
meer domweg worden gereduceerd tot het elektronisch verPakken van niet-elektronische content.
En in de derde Plaats gaat hat onderstrPen
o van de grevs tussen de twee types Poezie volledi g
voorbiJ' asn de yras g ofde P"zie
oe zeif - en biJ uitbreiding misschien wel de literatuur in het a1gemeen
- niet fundamentse1 bevraad gwordt door de geleideliJ'ke migratie van onze tekst- en beeldcultuur
naar een multimediale digs'tale cultuur waarin bagriPPen als Poezie in feite heel anders zouden
functioneren - uiteraard voor zover de P"zie
oe op termiJ'n i berhauPt zal overleven .

1g

Met die laatste, enigszms aP od istische oPmerking willen we natuurliJ'k niet beweren dat dichters geen
Poezie meer zullen schriJ'ven, maar dat het institutionele kader waarbinnen men Poezie zal maken
versPreiden, lezen en beoordelen wa1 eens heel anders zou kunnen ziJ'n dan wat we nu kennen . Media
- en Poezie is evident een medium de term genre is to eng om de diverse verschiJ'ningsvormen ervan
to vatten - ziJ'n immers niet alleen obJ'ecten verzamelingen van teksten zo men wil het ziJ'n ook en
vooral sociale PraktiJ'ken . Zoals HaYles terecht Poneert :
( . ..)just as one cannot understand the evolution ofPrint literature without taking into account such phenomena
as the court decisions establishing legal precedent for copyright and the booksellers and publishers who
helped promulgate the ideology of the creative genius authoring the great work of literature (for their own
purposes, of course), so electronic literature is evolving within complex social and economic networks that
include the development of commercial software, the competing philosophy of open source freeware and
shareware the economics and geopolitical terrain of the Internet and World Wide Web, and a host of other
factors that directly influence how electronic literature is created and stored, sold or ~given away, Preserve or
allowed to decline into obsolescence . (HaYles 2008 : 39)
KramPachtig zoeken naar wat a-Poezie `is', liJjkt dus veel minder zinvol dan reflecteren op de
vraag wat er in het bredere Poetische veld allemaal verandert onder invloed van het globale fenomeen
dat digitalisering heet . Het is immers net deze spanning tussen die twee visies Poezie als louter
tekst en Poezie als sociale PraktiJ'k die de e-Poezie nadrukkeliJ'k zichtbaar maakt . Om het enigszins
metaforisch to stellen en met een kniPoog naar de studie van ¥osalind Krauss over de Postmoderne
beeldhouwkunst Sculpture in the Expanded Field Krauss 1979), zou het fenomeen van de e-Poezie
moeten fungeren als een uitnodiging om na to denken over de transformaties van de Poezie en de
literatuur in bet algemeen, eerder dan over de sPecifieke kenmerken van deze of gene nieuwe trend
die binnen viJ'fJ'aar, wanneer de technologische omgeving er weer heel anders uitziet, alweer vergeten
zou kunnen ziJ'n. Ms we dit niet doen, vervallen we in wat HaYles "historicisme" noemt en wat in feite
een vorm van onmacht is om to zien wat er echt nieuw is aan bet nieuwe :
And though this pulling and stretching of a term (= het nieuwe AVA en JB) such as sculpture is overtly
Performed in the name of vanguard aesthetics -the ideology of the new- its covert message is that of
historicism . The new is made comfortable by being made familiar, since it is seen as having gradually evolved
from the forms of the past . Historicism works on the new and different to diminish newness and mitigate
difference. It makes a place for change in our experience by evoking the model of evolution, so that the
man who now is can be accepted as being different from the child he once was, by simultaneously being
seen -through the unseeable action of the telos- as the same . And we are comforted by this perception of
sameness this strategy for reducing anything foreign in either time or space, to what we already know and
are . Krauss 1979 : 30)
Wat dit voor e-poezie kan betekenen is duidelijk : deze vorm van poezie bedrijven lijkt in vele gevallen
heel avant-gardistisch (de ideologie van het `nieuwe', om met Krauss to spreken, viert hoogtij),
maar de vraag blijft of een analyse in die termen wel bet meest geschikt is om to zien wat er echt
verandert .

IV Is er nog toekomst voor de e-poezie?
A1s we enke1 en alleen het novelty effect van de a-Poezie bak1emtonen toPen we het risico in de va1
van het historicisme to traPPen . Een andere analyse, met andere accenten liJ'kt ons daarom vereist .
Een aerste aspect van e-P"zia
oe
dat we in dit oPzicht willen accentueran han samen
e
met de gradue1
omzetting van de traditionele tekst naar een netwerk van verschiJ"nings- en belevingsvormen die h et
traditionele gedicht vervangen door een set van concurrerande versies en vooral een Parcours van
multimediale gebeurtenissen die deze tekst aandriJ'ft .
Een e-gedicht kunnen we niet zonder meer beschouwen a1s een tekst die `af is . Het gaat veeleer om
een tekst die niet langer bePerkt wordt door het louter verbale, maar fungeert als een knooPPunt van
steeds nieuwe realisaties waarvan we elk moment als uniek ervaren . De multimediale performance
van een tekst verschilt van een klassiek oPtreden, omdat de tekst zelf tiJ'dens het hele Proces evolueert
en andere vormen gaat aannemen . Dat gebeurt onder invloed van het actief participerende publiek ,
de evoluties van de omkaderende technologie en het besef biJ ' de auteur dat de tekst niet alleen
herbeleefd wordt in elke nieuwe lectuur maar ook materiele metamorfoses kan ondergaan .
Literatuur kriJ' hier de trekken van performance, in dit geval rondom een tekst - net zoals ook
schilderkunst en theater performances kunnen worden al dan niet als onderdeel van een archief
overigens beschouwt ook Vaessens de relatie tussen Poezie en performance als een kenmerk van
het hedendaagse dichten in Nederland . Zo bezien kan a-Poezie een aanleiding vormen om het
begriP Performance zelf to nuanceren en of to staPPen van algemeenheden als : `net zoals alle media
samenvloeien in het suPermedium computer, worden de grenzen van alle kunstvormen geslecht ten
voordele van de suPerkunst multimediale performance .'
Een tweede interessante vraag die de oPkomst van de a-Poezie oProePt, betreft niet langer de
definitie maar de historie van het medium Poezie . Of Preciezer gesteid: de talloze Problemen die
het nieuwe veld blootle laten niet alleen toe de geschiedenis van de Poezie to verfiJ'nen maar
ook en vooral ankele fundamentele kwesties aan de orde to stellen die een totaal andere kiJ'k o p
de geschiedenis kunnen onderbouwen . E-poezie bevraa immers niet alleen de grevs tussen oude
en nieuwe P"zie,
oe masr tast de grenten van de Poezie zelf of - en misschien ook aan . Zo brengen
minstens sinds Marshall McLuhan heel wat auteurs de nieuwe elektronische en digitale cultuur
in verband met de zogenoemde `reborn orali ' . In deze `nieuwe oraliteit' gooit men de bestaande
schriftcu1tuur natuurliJ'k niet zomaar overboord, masr Probeert men bePaalde asPecten van de orale
cultuur zoals die bestond voor de opkomst van de printcultuur in een nieuw kader to plaatsen : dat
van de multimedi ale performance
e
. Denk biJ'voorbeeld aan de geringere afstand tussen Producent en
recipient, de ro1 die het lichaam van de betrokkenen sPeelt, of het Publieke en collectieve karakter
van het mediumevenement. Maar zoals hierboven reeds aangestiPt, is het niet eenvoudig om de
echto imPlicaties van deze grensvervagingen daadwerkeliJ'k in de realiteit om to zetten . Theoretisch
gezien is e-litoratuur een van de modi die de `dood van de auteur', zoals aangekondigd door
Barthes in de PraktiJ'k bewerkstelli . Maar wat als dit betekent dat de `waarde' van `miJ'n' werk
vermmdert . Het is net deze stop die veIen niet willen of kunnen zetten, en er ziJn gegronde redenen
voor de huiver van gearriveerde schriJ'vers om zich zeer tern oudend op to stellen togenover een
omgeving die de sokkel van hun auteurschP, anameliJ'k literaire waarde, uitholt . Het liJ'kt ons niet
ondenkbaar dat de door Vaessensg esi
g na1eerde voorkeur van as stmoderne auteurs voor het
schriJ'ven van eSengag eerda romans en gedichten - literatuur dus die refereert aan ree"le discussies

over de dagdgeliJ'kse
a
wereld - digitale axerimenton
in de wgwe staat,
g
zelfs al kunnen schrijvers in
P
een Potentieel groter Publiek bereiken . Met een nog iets grotere slag om de arm zou J'e
kunnen veronderstellen dat het relativistisch Pstmodem
o
e discours dat e-literatuur flu eenmaal
liJ'kt aan to kleven niet meer strookt met een a1 te tastbare werkeliJ'kheid die sinds `9ii' voorgoed
veranderd zou ziJ'n .
V Dan toch het einde van de literatuur?
Uit het voorgaande bliJ'kt duideliJ'k dat e-Poezie morrelt aan wat voor velen de kern van de litoratuur
heet to ziJ'n : een auteur, een tekst een lectuur. TezelfdertiJ'd is a-Poeezie ook iets dat niet alleen asn
alle asPecten van de literatuur `raakt', maar er ook mede richting asg
n eeft. In dat hcht is e-Poezie
dan weer een heel centraal gag even in wat wiJ' literatuur noemen . In het e~ a nded eld van de P"zi
oe e
komt er ook oP nieuw ruimte voor fenomenen die door de historisch agg
roe ide domm' antie van de
gedrukte tekst als eerder marginaal werden bekeken zoals de combinatie van tekst on beeld in het
vroegere sYsteem bePerkt tot het `toemaa 'e' van de illustratie, maar hier in het hart van de Poezie
zel het statuut van de `amateurPoezie' of het gebruik van talen - in dit geval Engels - die men
doorgaans slechts ten dele beheerst. E-Pezie
o
bren een asntal wiJ'zigign
n e op de voorgrond dat
het globale veld van de Poezie zodanig door elkaar schudt, dat we niet 1angr
e kunnen v asthouden
aan zoiets als een chronologische poeziegeschiedenis in termen van `eerst dit en nadien dat' . Elke
nieuwe evolutie imPliceert een dusdaniga transformatie van het voorgaande dat we het object van
de vraag - wat is nu in feite Poezie? - telkens oPnieuw moeten biJ'stellen . In die zin is e-Poeezie ook
een mooie illustratie van wat Borges schreef in ziJ'n fameuze essay `Kafka en ziJ'n voorloPers' . Daarin
stelt hiJ' dat Kafka geen voorloPers had maar dat we dankziJ ' het werk van Kafka bePaslda auteurs
als ziJ'n voorloPers gaan beschouwen . . . Het recente boek van Terry HarP1d, Ex-foliation s (2009),
bevat talloze voorbeelden van wat het betekent om de Predigitale tekst zg,
e Multatuli's Ideeen to
er ontdekken in het licht van de digitale revolutie . Allerlei feedbackmechanismen treden hier in
werking, die HarPold Programmatisch omschriJ'ft als :
Understanding the qualities of a moving field (= de overslag van Predigitaal naar digitaal AvA en JB and
not only being swept along by its currents, requires conscientious investigation of its precursors and, equally
as significant of the inertias and atavisms that persist within it . ( . . .) In this respect, Ex- oliations joins with
other recent scholarship in the field in emphasizing the merits of returning to what seems at first like old and
familiar territory . (HarPold 2009 : 2-3 .
E-poezie kept dus een veel bredere inzet dan enkel en alleen de vraag wat er nu a1 of niet nieuw is
aan dit
a Poezie, en of we dit
a tekst plus performance nog kunnen beoordelen met traditionele
criteria. Het is onze visie op de traditie zelf die wordt uitgedaagd door het digitale veld los van
de kwaliteit of het gebrek daaraan van wat er nu effectief uitkomt . E-P"zie
oe is bovendi en niet de
eniga evolutie binnen de literatuur die dit soort vragen genereert . Het succes van de graphic novel
-waarvan sommige voorbeelden comPleet tekstloos ziJ'n- imPliceert geliJ'kaardiga consequenties .
En uiteraard is literatuur niet het eniga medium in de kunst dat aan dit snort existontie" 1 etwiJfe1 is
blootgesteld. Maar als literatuur een toekomst wil hebben, mag het deze twiJ'fel nie t uit de weg gaan .
Het zou moeten gaan om een nuchtere zelfanalYse, waarbiJ ' de a-Poezie de literatuur ni et alleen een
sPig1
ee voorhoudt maar ook zeif een blik in desee
Pig 1 wrPt
e .
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In een themanummer over Iiteratuur en nieuwe
media ma9 een artikel over di9itale bibliotheken
niet ontbreken . Na recente veranderin9en
in de wereld van de di9italiserin9 wit Peter
Boot onderzoeker aan hat Huy9ens Instituut
in dit artikel de stand van zaken rond de
di9italiserin9 van historische letterkunde
evalueren .
Praktische
bezwaren
buiten
beschouwin9 Iatend, ormuleert hJi' daarom
tien stellin9en over de ideate di9itale bibliotheek
voor historische letterkunde. Een der9eliJ'ke
ideate di9itale bibliotheek is waarschJ i'nlJi'k niet
realiseerbaar. We! laat Boot met zJ i'n stellin9en
zien dat huidi9a di9itale bibliotheken hier en
daar aan verbeterin9 toe zJ
i'n .
De diePgaande invloed van de komst van
hat Internet en de digitale revolutie oP
de beoefening van de geschiedenis en de
historische letterkunde is al vaak beschreven
onlangs nog door Anthony Grafton 2008 . De
elektronische toegankeliJ'kheid van boeken die
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voorheen een landsgrevs of zelfs een oceaan
verwiJ'derd konden ziJ'n, kan niet anders dan
een ingriJ'Pend effect hebben. Maar Grafton
constateert ook dat de `universele digitale
bibliotheek' nog ver weg is . HiJ' last zien hoe
hat visioen van een universele bibliotheek een
tanga geschiedenis heeft : van de bibliotheek
van Alexandria via de grote microfilmProJ'ecten
van de voriga eeuw tot de huidiga Plannen van
Google . Massadigitalisering `will result not in
the infotoPis that the prophets conjure up, but
in one more in a series of information ecologies ,
all of them challenging, in which readers, writers
and producers of text have learned to survive
and flourish' . Grafton 2008 : 9 En zeker is
dat Van StiPriaans verwachting dat hat niet
tang meer zal duren of we hebben nauweliJ'ks
nog een academisch klinkend voorwendsel om
ons huffs to verlaten' 2003 : 403) nog tang geen
werkeliJ'kheid is .
De Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse
Letteren DBNL bestaatbinnenkorttienJasr . De

stellingen over
de ideale digitale
bibliotheek
Pleidooien van KuiPer iJ'v. 1996, 2000 en Van OostendorP iJ'v.1997 voor een digitale bibliotheek
voor de neerlandistiek ziJ'n inmiddels ook rond de tien J'aar oud. Er is alle aanleiding de stand van
zaken rond de digitalisering van historische letterkunde nog eens to bekiJ'ken . Er is uiteindeliJ'k
nogal wat veranderd in de ofgeloPen J'aren . De veranderingen ziJ'n gedeelteliJ'k van technische aard
iJ'voorbeeld vriJ'wel universele beschikbaarheid van breedband Internet toegang en sPofgoedkoPe
schiJ'fruimte , maar hebben vooral betrekking op de context waarbinnen digitalisering Plasts heeft .
Het breed gedragen streven naar Open Access voor wetenschaPPeliJ'ke Publicaties biJ'voorbeeld
heeft geleid tot een nationals Proefschriftensite, 1 en het heeft iets merkwaardigs dat er geen enkele
vorm van integratie bestaat tussen de Primaire literatuur in de DBNL en de secundaire literatuur
op de Proefschriftensite en elders. Een veel grotere verandering in de context wordt gevormd door
Googles ambitieuze Plannen voor de digitalisering van hele bibliotheken togeliJ'k : de gedachte dat
digitalisering op een dergeliJ'ke schaal mogeliJ'k en haalbaar is, kan niet anders dan het denken over
digitalisering diePgsand veranderen . Het tempo van digitalisering dat voorheen actsPtabel leek, liJ'kt
nu een slakkengang.
Jets van het alom gevoelde ongeduld bleek in het relle 'e rond de verwiJ'ten van Sanders (2007) aan
het adres van DBNL . HiJ' betoogde dat de DBNL verouderde technieken gebruikt en daardoor weini g
vooruitgang boekt . De nuchtere reactie van de DBNL KlaPwiJ'k & Van StiPriaan 20o7betoogde dat
goed digitaliseren geld kost . Hoewel dat op zich geloofwaardig is is er toch genoeg gebeurd om de
oude vanzelfsPrekendheden ngno eens
g
tegen het licht to houden .
http://www .narcis.info/index/tab/Proef/Language/NL/ (i2 oktober 2009)
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Ik wil daarom in dit artikel de wetten en Praktische bezwaren buiten beschouwing laten en me
afvragen hoe een ideale digitale bibliotheek voor de historische letterkunde er uit zou moeten zien .
Ik formuleer daartoe teen stellingen over de ideale digitale bibliotheek . VanzelfsPrekend vraag ik
dan meer dan nu gerealiseerd kan worden, maar er ziJ'n toch ook een Paar verlangens waarvan het
niet duideliJ'k is waarom ze nog g
J een werkelikheid ziJ'n . Vooraf besPreek ik kort een aantal digitale
bibliotheken . Het doel daarvan is enerziJ"ds om to laten zien hoe divers het terrein is, anderziJ"ds om
duideliJ'k to maken dat eisen die extravagant liken in de ene bibliotheek, staande PraktiJ'k zijn in de
andere .
Bestaande di 'tale bibliotheken
Voor het doel van dit artikel is de digitale bibliotheek `an intentional collection of digital resources
assembled catalogued indexed, Preserved, and presented to serve the needs of scholarship' .
Unsworth 2000 De digitale bibliotheek is in de eerste Plaats een verzameling resources in ons
geval teksten maar daarnaast ook een P resentatiewize
J daarvan die ten dienste staat van h et
wetenschaPPeliJ'k werk . Digitale bibliotheken kunnen heel veel teksten verzamelen maar toch tekort
schieten door de gebrekkiga wiJ'ze waaroP deze teksten toegankeliJ'k worden gemaakt .
Overigens eindigt niet elke digitalisatie-insPanning noodzakeliJ'kerwiJ's in een digitale bibliotheek .
Een digitale editie, waarin een of enkele teksten worden uitgageven met meer aandacht voor hun
biJ"zondere kenmerken dan in het kader van een digitale bibliotheek mogeliJ'k is, kan heel goed op zich
zelf staan . Toch is het in het kader van vindbaarheid en duurzaamheid wenseliJ'k dat zulke digitale
teksten ook worden oPgenomen in een omvangriJ'ker digitale bibliotheek .
Ik laat de digitale editie in dit artikel verder buiten beschouwing en besPreek een aantal digitale
bibliotheken .
Di 'tale Bibliotheek voor de Nederlandsa Letteren DBNL
De DBNL2 is een digitale bibliotheek die zich vooral richt op de Nederlandse taal- en letterkunde .
Uit alle perioden van de geschiedenis van het Nederlands is inmiddels een flinke selectie aan teksten
aanwezig . Daaronder bevinden zich ook naslagwerken, letterkundega studies en een flinke collectie
werken die eerder cultuurhistorisch dan letterkundeg van belang ziJ'n . 0P een enkele uitzondering na
bevat de DBNL alleen werken die eerder zin
J gedrukt .
Sterke Punten van de DBNL zin J de volledige en betrouwbare tekst die van alle werken beschikbaar
is en de auteursthesaurus op basis waarvan alle werken van en over een auteur samen gaPresenteerd
kunnen worden . Dat laatste kan een vanzelfsP rekendheid liken
J voor wee de ordeliJ'ke wereld van de
BNTL of de catalogus van een Nederlandse universiteitsbibliotheek gewend is maar in de wereld
van de digitale collecties op het internet is het dat allesbehalve . Zwakke Punten van de DBNL ziJ'n de
ontoereikende zoekmogeliJ"kheden en tekortschietende flexibiliteit in de Presentatie van de teksten . s

2

http ://dbnl .org/ (12 oktober 2009)

3

In een reactie op een eerdere versie van dit artikel meldt de DBNL dat deze tekortkomingen binnen zeer afzienbare

tijd zullen zijn opgeheven. Bovendien zal gewerkt gaan worden volgens een tweefasenmodel waarbij vooruitlopend op de
beschikbaarheid van een betrouwbare tekst alvast scans en `wile' automatisch herkende tekst worden getoond . Het aantal
beschikbare Pagina's zal daardoor snel toenemen .
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Go o e Books
en Progr mma dat samenwerkt met uitgevers bij'
Goo gle Books4 bestaat uit twee com Po ne nt en,e en
het doorzoekbaar maken van hun meuwe titels en een Programma waarbiJ' het vollediga bezit van
roto bibhofheken wordt ge scand en doorzoekbaar gemaakt . Van een bibliotheek is natuurliJ'k pas
sPrake wa nneer de werken ook volledig toegankehJk ziJn, en dat is maar in be Perkte mate het geval .
Goo gles huidig a mterP atie van hetetaut eursrecht buiten de V S is d atat alleen boeken van voor 18b
e arandeerd rechtenvriJ ziJn . OorsPronkehJke historische uitg aven zijn dus vaak beschikbaar, maar
gg
1 ate re edities niet. BiJvoorbeeld WorPs brieven van HuYgens (1892-1899) of Brills uitgave van de
voor ons ontoegankehJk.5 De hoeveelheid Nederlandstali g
¥iJkr
m oniekvan Me1is Stoke 188bhJven
5
materiaal groeit, maar is nog tamehJk bePerkt . De tekst van de gescande boeken wordt door OC¥
(Optical Character ¥ecognition,a utomatische tekenherkennm g verkre gen en is van heel wisselende
g

kwaliteit .
Ste rkePuntenva n Goole
g Books ziJn de schaal waaroP men durft to denken en de verbeeldin gskracht
e
over
digitahserm
'
bibliotheek voo r a1tiJ"d veranderd heeft. Een ander
die het denk n
g e n de dighale
sterk punt is de bereidheid om to xeP erimenteren , biJvoorbee 1d door te zoeken naar Plaatsnamen en
die to 1o kaliseren oop een kaart of door to zoeken naar zmsneden die ook in andere boeken voorkomen .
Zwakke Punten ziJn de abommabel slechte catatog iserm g, de kenneli'k
J e s 1o rdigheid waarmee het
scannen is uitgevoerd en vooral natuu rhJk het felt dat rechtenvriJe boeken ons worden onthouden .

Perseus
Perseus6 is een project dat begonnen is als een co11ectie van teksten uit de klass e e oudheid. Inmiddels
v
n : e r is Jbi'voorbeeld een
worden ook co11ecties asngelegd van teksten uit andere streken en ti Jdakke
e re kkin g tot het Londen
n to Pografisch materiaal met bt
c ollectie oud Noorse teksten, een verzamelig
van de ¥enaissance en een Koran . H et kenmerkende van de as nPka van Perseus is dat men ernaar
streeft de computer zoveel mogehJk toehchtmg en verwiJzmg to laten genereren . Woorden wor en
goond van mogeli'ke
standaa rd gekoPPeld aan een lemma an een vertahng, en er wordt ee n liJst et
J
i
gen
op
de
zJ
i'ns
inziens
.
De
gebruiker
kan
m
eval
van
twi
Jfel
ziJn
stem
u
tbren
sYntactische analyses
g
biJ het herkennen van persoons- en Paatsnamen
Juiste analyse . Dezelfde techniek wordt toeepast
g
' gen nasr passages m klassieke teksten Hom. Od. 9 .1') . In de toksten wordt dan weer
en van verwiJ"zm
biJ elkepassage g etoond wasr die passage wordt becommentarieer .
Gregory Crane hoofdredacteur van Perseus > s chreef een beroemd artike1 met de naam `What do
you do with a million books 2o06 . Het onderwerP is hoe we no g zinvol onze weg kunnen vinden in
i
hteratuur die we bmnenkort ter beschikkin g zullen hebben . Classici
de e norme collecties van digtale
horen biJ de meest act ieve denkers op dit terrein . 7

4

http ://books.google.com/ (i2 oktober 2009)

5

Behalve wanneer de bezoeker door middel van een zogenaamde proxy verbergt uit welk land hij afkomstig is .

6

http://www .perseus.tufts.edu / (i2 oktober 2009)

7

Zie ook het sPeciale nummer hierover van Digital Humanities Quarterly (Crane en Terras

2009) .

Internet Archive
Het Internet Archive8 is een project van de visionair Brewster Kahle, en voert het motto `Universal
access to all human knowledge' . Het project archiveert niet alleen teksten, maar ook films en muziek .
Het meest oPva11ende onderdeel van het archiefis de WaY back Machine, waarmee oude webPagina's
kunnen worden oPgevraagd. Voor wat betreft teksten bevat het archief materiaal uit verschillende
bronnen en de kwaliteit is dan ook wisselend . 0Pnieuw stellen de metadata weinig voor . Er is een
bePerkte hoeveelheid Nederlands materiaal, maar het loont de moeite om er to kiJ'ken .
Een sterk punt van het archief is dat de gagevens in verschillende formaten beschikbaar ziJ'n :
in een online lezer, in Pdf, maar ook de onginele afbeeldingen in hoge resolutie en de uitvoer van
de OC¥-bestanden . Als lid van de Open Content Alliance streeft het Internet Archive naar vriJ'e
beschikbaarheid van het materiaal . SYmPathiek is ook de actieve striJ'd tegen de excessieve claims
van de auteursrechtadvocaten.
e-codices . Virtual Manuscript Library of Switzerland
e-codices9 is anders dan de digitale bibliotheken die hierboven werden besProken een bibliotheek
van manuscriPten, die dus geen tekst bevat . De manuscriPten worden wet gedetailleerd beschreven
zowel naar sieke oPbouw als naar inhoud, maar er is geen transcriPtie .
In Nederland hebben we wet de site Medieval Manuscripts in Dutch Collections MMDC '°
maar die site bevat alleen handschriftbeschriJ'vingen met in een enkel geval een hYPerlink naar een
manuscript. In de Zwitserse collectie ziJ'n van alle handschriften afbeeldingen aanwezig > en kan ook >
zoals dat hoort vanuit de beschriJ'vingen worden gesProngen naar de afzonderliJ'ke teksten in het
handschrift . De manuscript viewer is een mooie toePassing waarin bladeren zoomen en kantelen
van of beeldingen op een elegante manier is geintegreerd .
Tien stellingen
Ik geef tien stellingen over de digitale bibliotheek, met een korte toelichting of argumentatie . In een
Paar gevallen heb ik een of meer concretiseringen ook in de vorm van een stelling gagoten zonder
daarvoor steeds een afzonderliJ'ke toelichting to geven .
i . De ideate digitale bibliotheek bevat een exemplaar van alles wat in Nederland of in
het Nederlands is gedrukt of geschreven .
Het is duidelijk dat elke begrenzing een beperking is . De Nederlandse cultuur is altijd gevoed door
de culturen van de ons omringende landen. Het bestuderen van ontwikkelingen in de Nederlandse
cultuur is onmogelijk zonder die andere culturen erbij to betrekken . Tegelijkertijd is het niet stellen
van grenzen een recept voor mislukking . Ik beperk me hier tot het Nederlands en de Nederlandse
situatie, niet omdat de ideate digitale bibliotheek zich veel zou moeten aantrekken van lands- of
taalgrenzen, maar omdat de digitale beschikbaarheid van de Nederlandse taal en cultuur nu eenmaal
onze verantwoordelijkheid is. Ik zie de stellingen in dit artikel ook als een verlanglijst die Nederlandse
onderzoekers kunnen deponeren bij de verschillende instellingen die zich bezig houden of zich bezig
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8

http ://www.archive.org/ (i2 oktober 2009)

9

h ttp ://www.e-codices.unifr .ch / (i2 oktober 2009)

10

h ttp ://www .mmdc.nl/ (i2 oktober 2009)

zouden moeten of kunnen houden met de inrichting van een digitole bibliotheek : biJ'voorbeeld het
mmisterie van onderwiJ's, de KoninkliJ'ke Bibliotheek en de andere wetenschaPPeliJ'ke bibliotheken
de DBNL en de Taalunie .
Men zou de formulering `alles . . . wat is gedrukt of geschreven een voorbeeld van onvoldoende
begrenzing kunnen vinden . Gedrukte werken dat zijn boek en, t iJ dschriftan kranten Pamfletten ,
gelegenheidsuitgas es, en het sPreekt miJ'ns inziens voor zich dat deze in het ideate geval digitaal
besthikbaar ziJjn . De ideate digitale bibliotheek haalt ziJjn neus niet op voor PoPulair of ofemeer
drukwerk . Wat is geschreven behelst natuurliJ'k in de eerste P1aats de handschriften van voor de
boekdrukkunst toen bet handschrift nog een vorm van Publicatie was . 0Pnieuw sPreekt bet voor zich
dat zulke handschriften online horen to staan . Voor brieven en dagboeken van Publieke figuren li
de wenseliJ'kheid van digitale beschikbaarheid ook voor de hand . Maar zodra de wetenschaPPeliJ'ke
belangstelling zich uitbreidt naar agodocumenten, of naar de ervaringen van `gewone' mensen wordt
ook hun schrifteliJ'ke nalatenschaP van belang .
Digitale beschikbaarheid is uiteindeliJ'k niet alleen van belang voor de onderzoeker die documenten
estudeert
maar ook voor de verslaglegging en de controleerbaarheid van bet onderzoek . Met de
b
mogeliJ'kheden van nu is bet onaccePtabel dat nog substantiele studies verschiJ'nen over werken die
niet digitaal volledig ter beschikking staan Baffler & Karczewski 2009 .
Het ideaal is misschien niet haalbaar. Maar er ziJjn zeer haalbare tussendoelen, zoals een digitale
doorzoekbare versie van elke titel in de STCN of een digitale versie van elk middeleeuws handschrift
in de MMDC . Gegeven de hoge ambities is een heldere Prioritering onmisbaar .
De ideate digitale bibliotheek geeft een volledige en vrijwel foutloze tekst .
De ideate digitale bibliotheek geeft een voliedige tekst, vanaf de voorkant van bet omslag tot en met de
achterkant . Titelpagina, impressum, colofon en flaptekst presenteren en introduceren de `eigenlijke'
tekst (als die bestaat) bij de lezers . Zonder de paratekst is studie van teksten en hun werkzaamheid
onmogelijk.
Of de tekst tot stand komt via OC¥ of door overtypen in Azie is voor de gebruiker niet van belang .
Dat de tekst vrijwel foutloos is, is wet belangrijk, zowel voor bet lezen als voor bet zoeken . Fuzzy
search, waarbij gezocht wordt op woorden die lijken op de zoekterm, kan corrigeren voor fout
overgenomen woorden, maar alleen ten koste van grote hoeveelheden irrelevante treffers . De (dure)
onderzoeker verliest dan de tijd die de bibliotheek bespaard heeft .
In de praktijk zal niet voor alle tekstdragers en niet in alle omstandigheden een foutloze digitale
tekst haalbaar zijn: voor manuscripten is een transcriptie vakwerk, voor kranten is gezien de
omvang van bet materiaal gebrekkige OC¥ bet hoogst haalbare . Het uitgangspunt zou echter steeds
moeten zijn dat een leesbare en doorzoekbare tekst vereist is . Waar dat, om redenen van fasering
of de card van bet materiaal niet mogelijk is, moet de status van de verschillende teksten duidelijk
worden aangegeven . Voor teksten waar de OC¥-techniek tekort schiet kan bet publiek een bijdrage
leveren ."
2.

11

Zie bijvoorbeeld Holley (2009, voor correctie van OC¥ biJj kranten) en Danowski (2007).
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2 .1 . De ideate digitale bibliotheek resPecteert on9inele inhoudsoP9aven .
e
van elke aP~'na ook van
3 . De ideale di~'tate bibliotheek bevat facsimile afbeeldingn
recente werken.
Teksten bestaan niet alleen uit woorden maar ook uit een wiJ'ze waaroP die woorden ziJ'n gedistribueerd
over het PaPier . De bibliografische codes die bePalen hoe die distributie er uitziet beinvloeden de
betekenis van de tekst . 12 ¥eProductie van alleen de tekstuele inhoud van een tekstdrager is een
vervalsing van de historische werkeliJ'kheid . Het is waar dat ook een afbeelding geen volledig beeld
van de werkeliJ'kheid geeft : biJ'voorbeeld gewicht A PaPiersoort en geur sPelen ook een rot in de
bibliografische codes . Vooralsnog ziJ'n deze echter moeiliJ'k to reProduceren op het web .
Als een facsimile wordt gageven, sPreekt het voor zich dat de of beeldingen een zo goed mogeliJ'k
beeld moeten geven van de sieke asPecten van het boek : ze ziJ'n dus in kleur, op ware grootte, van
voldoende scherPto, en geven niet alleen tekstPagina's maar ook omslag, titelPagina, blaadJ'es met
errata en andere onderdelen van de tekstdrager .
4 . De ideate di~'tale bibliotheek biedt teksten aan in een veelheid aan aanPasbare
uitvoerformaten waaronder tenminste een Prettig leesbaar formaat iJ'voorbeeld
HTML een gestructureerd formaat XML , een afdrukbaar formaat biJ'voorbeeld
PDF en Platte tekst .
De ideate digitale bibliotheek bedient meerdere gebruikersgroePen met meerdere gebruikswensen .
Lezen van het beeldscherm is zo'n wens, maar het is niet de enige . Wie een concordantie wit maken
van biJ'voorbeeld Multatuli's Ideeen, wit niet net zoveel bestandJ'es moeten verzamelen als er ideeen
ziJ'n. Voor dergeliJ'ke toePassingen is een volledige, `Platte' tekst noodzakeliJ'k . Wie een tekst wit
meenemen in de trein wit die tekst misschien netJ'es kunnen Printen . Wie zelf verdere analyses wil
uitvoeren op de tekst wit wellicht een XML formaat .
Idealiter - maar we Pratn ook over een ideate digitale bibliotheek - kan do gebruiker zelf
aangeven welke onderdelen van de tekst worden getoond . Wil ik een middeleeuws toneelstuk lezen
met of zonder de woordverklaring? Heb ik behoefte aan regelnummers? Wil ik, in de uitgave van een
briefwisseling, de brieven van beide corresPondenten gezamenliJ'k of die van elk afzonderliJ'k? 0 P
basis van de XML codering kunnen dergeliJ'ke selecties worden gemaakt .

4 .1 . De ideate digitale bibliotheek drukt op verzoek een exemplaar van niet meer leverbare boeken
in de collectie.

4 .2. De ideate bibliotheek levert zJi'n collectie ook in een ormaat dat 9eschikt is voor e-book lezers
en mobiele tele oons.
4 .3. De ideate bibliotheek biedt Jzi'n inhoud en diensten aan via een Application Programming
Interface (API).

12

`( . . .)

the symbolic and signifying dimensions of the physical medium through which (or rather as which) the linguistic text

is embodied' . (McGann 1991 :56)
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Een API maakt het mgeliJ'k
o
dat de inhoud van een websito niet alleen geraadPleegd wordt door
een menseliJ'ke bezoeker, maar ook door Programma's. Extee
m Programmeurs kunnen dan
extra functionaliteit bouwen op basis van wat reeds in de digitale bibliotheek ter beschikking is .
Een voorbeeld zou kunnen ziJjn : een betere zoekfunctie, een analyse op intertekstualiteit, een
vergeliJ'kfunctie die verschillen tussen tekstversies oPsPoort etc .
eli'kheden in titels en in
5 . De ideate digi tale bibliotheek biedt uitgebreide zoekmog~
vollediga teksten .
Gebruikers kunnen verschillende redenen hebben om to zoeken en de zoekfaciliteiten die de digitale
b ibliotheek biedt moeten daarmee rekening houden . Gebruikers kunnen op zoek ziJjn naar een werk
(op basis van auteur of titel of een antler kenmerk , en ze kunnen op zoek ziJjn naar woorden . BiJ' het
zoeken naar woorden kan het zoekcorpus de hele digitale bibliotheek omvatten, het kan zich ook
b ePerken tot een enkel boek, met daartussenin verschillende mogeliJ'ke gradaties zoals het oeuvre
van een auteur of alle tekst uit een tiJ'dvak . Eventueel kunnen nog andere criteria worden gehanteerd
zoals geslacht, beroeP of regio van de auteur . Verdere verfiJ'ningen ziJjn selecties op basis van aard
van de tekst : zoekacties die biJ'voorbeeld de noten in een tekst niet meenemen of zich J'uist daartoe
bePerken.
5.1 . De ideate digitale bibliotheek biedt adequate metadata .

Het sPreekt helaas niet voor zich dat digitale bibliotheken zorg dragen voor adequate catalogisering .
Het komt maar al to vaak voor dat werken wet aanwezig maar volstrekt onvindbaar ziJjn, misschien
doordat een collectie tot stand komt op basis van de collecties van meerdere sieke bibliotheken
misschien ook doordat de digitale bibliotheek wordt gemaakt door mensen met onvoldoende
verstand van of aandacht voor catalogisering .
6 . De ideate di 'tale bibliotheek bevat ook modern materiaal .
Veel digitale bibliotheken ontstaan vanuit de wens zeldzame of moeiliJ'k toegankeliJ'ke werken uit
het verleden bereikbaar to maken voor de moderne onderzoeker of andere geinteresseerde en dat
is ook de achtorgrond van dit artikel . Er is echteregen o
gede reden waarom dat verleden zich niet
zou uitstrekken tot gisteren . Integendeel : met elk modern werk neemt ook de waarde van de oudere
werken in de digitale bibliotheek toe . De belangriJ'kste reden daarvoor is dat automatische analyses
op het vlak van intertekstualiteit en onderlinge verwiJ'zingen zie stelling 8 meer zullen oPleveren
naarmate meer materias1 aanwezig is . Wanneer de digitale bibliotheek ook hedendaagse studies over
de werken uit het verleden bevat kunnen biJ'voorbeeld biJ' elk middeleeuws vers de Plaatsen in de
moderne literatuur worden genoemd die naar dat vers verwiJ'zen . 13

13

Er zijn nog wat elementairder argumenten voor de oPname van modern werk in de digitale bibliotheek : ook moderne
literatuur staat niet in ieders boekenkast terwijl bibliotheken sluitingstijden hebben en niet naast de deur zijn, en ook
moderne literatuur moet doorzocht kunnen worden .
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Een biJ'zondere klasse van moderne boeken moet zonder meer digitaal ter beschikking komen en
dat ziJ'n moderne tekstuitgaven van oudere literatuur . Als dat niet gebeurt, ontstaat de Paradoxale
situatie dat oudere uitgaven gedigitaliseerd tot ieders beschikking staan, terwiJ'1 de moderne - en
waarschiJ'nliJ'k betere - uitgave ongebruikt op de Planken staat to verstoffen .l 4
6 .1 . Verstandi9a auteurs verlan9en directe beschikbaarheid van hun boek in de di9hale
bibliotheek.
Auteurs die een aanmerkeliJ'k financieel belang hebben biJ ' de verkooP van gedrukte exemPlaren van
hun boek zullen wellicht aarzelen maar alle andere auteurs winnen biJ' de digitale bereikbaarheid
van hun werken .
6 .2 . De ideate di9hale bibliotheek zet zich in voor inPerkin9 van het auteursrecht .
Het auteursrecht was ooit van belang voor de bescherming van de auteur tegen roofdrukken . In
de huidiga omstandigheden is het echter verworden tot een rem op de ontwikkeling van digital e
bibliotheken . Dat bliJ'kt biJjvoorbeeld uit Googles genoemde voorzichtigheld in het ter besehikkin g
stellen van rechtenvriJ'e boeken . Een ander voorbeeld is dat in de Verenigde Staten Google kon
worden gedwongen tot substantiele aanPassingen in de Presentatie van zoekresultaten van
boeken waarvoor het auteursrecht nog niet is verstreken . 15 Een recent Nederlands v0orbee1d van
de onwenseliJ'ke gevolgen van het auteursrecht in ziJ'n huidiga vorm is het felt dat Pictoright de
auteursrechtenorganisatie van fotografen en beeldend kunstenaars, de DBNL kon dwingen
afbeeldingen van de site to verwiJ'deren .l6
KB-directeuren Bossenbroek en Jansen 2008 bePleiten oPname in de Auteurswet van een
sPeciale InternetParagraaf, over niet-commercieel gebruik door erfgoedinstellingen . Daarin zou
geregeld moeten worden dat digitale bibliotheken niet verPlicht ziJ'n vooraf actief de rechthebbenden
op to digitaliseren werken op to sPoren . De rechthebbenden zouden het recht houden oPname van
hun werk to weigeren . Uit oogPunt van tactiek en haalbaarheid is dit misschien een verdedigbasr
standPunt . Bezien vanuit het standPunt van de gebruikers van de digitale bibliotheek is een veel
radicalere aanPassing van de wet wenseliJ'k. Na het verstriJ'ken van een bePerkte Periode zeg twinti g
J'aar zou elk gePubliceerd werk in een niet-commerciele digitale bibliotheek oPgenomen moeten
kunnen worden ongeacht de oPinie van de rechthebbenden en zonder verdere vergoeding . Het valt
niet goed in to zien welk maatschaPPeliJ'k belang gediend is biJ ' de huidiga restrictieve wetgeving.
Het is echter duideliJ'k dat een dergeliJ'ke wetswiJ'ziging niet binnenkort zal worden gerealiseerd . Tot
het zover is zal de digitale bibliotheek de grenzen van de wet moeten oPzoeken en actief moeten
lobbYen .
'tale bibliotheek is er maar een.
7 . Van de ideate di ~
Het heeft belangriJ'ke voordelen als alle teksten die voor een bePaald onderzoek of een bePaald veld
van belang ziJ'n, beschikbaar ziJ'n in een enkele digitale bibliotheek . De gebruiker kan dan met een
enkele zoekoPdracht alles wat relevant is voor ziJ'n onderzoek doorzoeken . De hulPmiddelen voor
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14

Een situatie die nu bijvoorbeeld bestaat bij veel van de gedichten van Huygens .

15

Zie bijvoorbeeld Band 2008 .

i6

Zie http ://dbnl .org/nieuws/20091oo1 .htm en http ://www.pictoright.nl/nieuws/DBNL.html (12 oktober 2009) .

automatische analyse kunnen het vollediga terrein bestriJ'ken . Geautomatiseerde analyses die een
g ebruiker zelf ontwikkelt kunnen uitgaan van een enkel standaardformaat van de digitale boeken .
Omdat in de PraktiJ'k terreinen van studie overlaPPen er ziJjn onderzoekers die geinteresseerd
ziJ'n m Priodes
anderen interesseren zich voor culturele thema s, weer anderen voor letterkundige
e
genres) is er voor de digitale bibliotheek geen natuurliJ'ke gren s .
TeeliJ'kertiJ'd
ziJjn er ar~menten voor het bestaan van meerderekleinere digitale bibliotheken.
g
Het belangriJ'kste argument is zonder twiJ'fel dat mensen met aandacht en liefde voor een bePaalde
Periode, een bePaald genre of een bePaald onderwerP, co11ecties kunnen maken die aantrekkeliJ'ker
ziJjn overzichteliJ'ker en beter toegesneden op het terrein van studie . Een ander argument is dat de
aanwezigheid van concurrentie, of alleen maar het bestaan van vergeliJ'kbare sites, kan biJ'dragen aan
innovatie .
Misschien kan een comPromis worden gevonden in een bibliotheek die de collectie beheert
en basisontsluiting biedt, en verschillende onafhankeli'keJ'ke instellingen die op deel collecties
toegevoegde waarde bieden : inleidingen die de teksten Positioneren binnen een terrein van studie
meer sPecifieke zoekmogeliJ'kheden, extra vormen van indexering, et cetera . De teksten uit de ideate
digitale bibliotheek mogen immers verder worden bewerkt stelling to en de digitale bibliotheek
biedt de technische mogeliJ'kheden om teksten nader to analYseren zelf aan stellin g43
8 . De ideate di 'tale bibliotheek is een centrum voor onderzoek naar (semi-)
automatische elektronische verriJ'king van teksten .
De ideate digitale bibliotheek werkt aan technische ontsluiting van de teksten, biJ'voorbeeld door
analyse van intertekstualiteit tussen de teksten in de bibliotheek en door het automatisch oPlossen
van verwiJ'zingen binnen boeken en tussen boeken . Wanneer Busken Huet of Hermans verwiJ'zen naar
Multatuli's gebruik van de fictieve Mainzer Beobachter zouden de betreffende passages van Multatuli
onmiddelliJ'k aanklikbaar moeten ziJjn . Een andere vorm van automatische verriJ'king is named entity
recognition, waarbiJ' namen van biJ'voorbeeld Personen, Plaatsen, organisaties worden herkend
en vervolgens gekoPPeld aan biJ'voorbeeld andere Publicaties of aan lemmata in nasla
~^'erken .
Om zoeken to vereenvoudigen kunnen woorden worden gelemmatiseerd, of kan spelling worden
genormaliseerd . Voor al deze semi-automatische Processen kan feedback of assistentie van de
gebruiker worden gevraagd .
9 . De ideate di~'tale bibliotheek is ook een platform voor werken en samenwerken .
Een digitale bibliotheek hoeft niet alleen een collectie van goed of minder goed ontsloten materiaal to
ziJjn, maar kan daarnaast een omgeving bieden om in to werken . Gebruikers zouden hun bevindingen
in de vorm van annotaties moeten kunnen achterlaten docenten zouden studiePaden door de
bibliotheek moeten kunnen definieren en groePen zouden moeten kunnen samenwerken aan de
studie van deelcollecties binnen de bibliotheek . Zulke door gebruikers toegevoegde gegvens
e
zouden
oPtioneel aan andere gebruikers ter beschikking gesteld kunnen worden .
io . De ideate digitale bibliotheek is een publieke nutsvoorziening .
De ideate digitale bibliotheek is gratis toegankelijk . De bibliotheek biedt de neerslag van ons verleden
en moet tcegankelijk zijn voor iedereen met een interesse in onze cultuur .

In het Englse
e
tan1gied
eb bestnat Early English Books Online EEBO een online versie van een
eerdere microfilmserie die commerciee1 verkriJ'baar
is . Het resultant is dat alleen Personen die
g
verbonden ziJ'n asn een instelling die zich EEBO kan veroorloven, toegang hebben tot de oudere
Engelsa litoratuur . Zo n toestand is onwenseliJ'k. Waar Nederlandse universiteitsbibliotheken
waarschiJ'nliJ'k wel een abonnement op een vergeliJ'kbare Nederlandse collectie zouden nemen zou
de toe
togang
gang
voor
worden
onafhankeliJ'k onderzoekeys, voor scholieren en voor buitenlandse geinteresseerden
.
Deze vriJ'e toegankeliJ'kheid hoort niet alleen een recht om to lezen to ziJ'n, maar ook een recht om
door to geven en om in technisch oPzicht to bewerken mits de digitale bibliotheek als bron wordt
genoemd . Derden kunnen dan op basis van het materiaal in de digitale bibliotheek biJ'voorbeeld
een hoo ~^'
aardige digitale editie maken, of exPerimenteren met een intuitiever interface voor de
collecties zie stellin g43 .
Conclusie
De ideals digitale bibliotheek bestaat niet, zo zou de conclusie en elfde stelling kunnen luiden en
dat is een waarheid als een koe . Maar ik denk dat we iets verder kunnen gaan dan dat . BelangriJ'ke
onderdelen voor een digitale bibliotheek voor de historische letterkunde ziJ'n immers wel degeliJ'k in
aanbouw.
De DBNL heeft met een gedegen aanPak de basis gelegd voor zo'n digitale bibliotheek . De
aanvankeliJ'ke aanPak van de DBNL was sterk selectief, wat voor een project dat van start ging in de
vorige eeuw begriJ'PeliJ'k is . 17 De KoninkliJ'ke Bibliotheek is inmiddels begonnen met de digitaliserin g
van een ambitieus volume aan boeken helaas nog steeds niet volledig uit de Periode 1781-1800
in het project Dutch Prints Online .i8 De voltooiing van de STCN maakt het in Principe mogeliJ'k alle
drukwerk uit de Periode 1540-1800 sYstematisch of to werken en levert een onmisbaar instrument
voor het structureren van de digitale bibliotheek. De inventarisatie van middeleeuwse handschriften
in de MMDC le de basis voor een uitbreiding van de digitale bibliotheek met manuscript
images . Integratie van de nationals Proefschriftensite zou een eerste stnP zin
J naar oPname van
wetenschaPPeliJ'ke literatuur in de digitale bibliotheek, en op grond van de Verklaring van Berlin
J
zouden de universitaire repositories moeten volgen . 19
Ondertussen heeft NWO met het CATCH Programma aangeven een open oog to hebben voor
de betekenis van informatics voor ontsluiting van cultureel erfgoed en geesteswetenschaPPeliJ'k
onderzoek . Al is helass nog maar weinig van dat geld terechtgekomen biJ ' de ontwikkeling van de
digitale bibliotheek zoals die hier is geschetst, het is duideliJ'k dat in de integratie van de hier genoemde
comPonenten een aantal interessante informatiekundiga uitdagingen verborgen li . Hetzelfde geldt
voor de semi- automatische ontsluiting van het tekstmateriaal stelling 8 en de mogeliJ'kheden van
de digitale bibliotheek als platform voor samen-werken stelling 9 . De digitale bibliotheek biedt
ruimte voor een hele serie aan CATCH onderzoeksProJ'ecten .
17

In het aangekondigde tweefasenmodel zal het aantal boeken sterk worden opgevoerd .

18

http://www .dutchprintsonline.nl/ (12 oktober 2009)

19

De Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities is een verklaring waarin
wetenschappelijke instellingen beloven zich to zullen inspannen voor vrije toegang tot wetenschappelijke publicaties. Deze
verklaring is onder andere getekend door KNAW, NWO en alle Nederlandse universiteiten.

Wat node is
g voor het bouwen van de digitale bibliotheek is, natuu rliJ'k, een bee 'e overheidsgeld
maar voora1 gaat het om verbeeldingskracht de bereidheid tot samenwerken en enthousiasme over
de zich oPenende vergezichten .
Literatuur
Baffler, Moritz en ¥ainer Karczewsld

`ComPutergstiitzte
e
Literaturwissenschaft als

- online, 9
'r ComPterphilolo9ie
u
0P •: httP : comPuterPhilologie .tu-darmstadt .deJ'go7BassKarcz .html, 31 augustus 2009 .
Bossenbroek Martin and Hans Jansen `Auteurswet nekt de digitale bibliotheek' ,
Ku1tuiwissenschaft . Eine Wunschliste' . In: Jahrbuch

In •: N¥CHandelsblad, 17-o4-2008 .

Crane, GregorY, `What Do You Do with a Million Books?' In : D-Lib Magazine, 12 2006
Op : htt P : www .dlib .orgdlib marcho6 crane o3crane .html, 31 augustus 2009 .
Crane, GregorY en Melissa Terras eds .
`Changing the Center of Gravi

2009 .

nr. 3 .

: Transforming

Classical Studies through CYberinfrastructure' . In : Digital Humanities Quarterly, 3 20o9nr . 1 .
Danowski P . 'Library 2 .0 and user-generated content : What can the users do for us', In : 73rd IFLA
General Conference and Council (Durban) . 0P : httP : ifla .queenslibrarY.orgIV ifla73 P aPers
113-Danowski-en .Pdf, 31 augustus 2009 .
Grafton Anthony, Codex in Crisis. New York 2008 .
HolleY> ¥ose 'Many Hands Make Light Work : Public Collaborative OC¥ Text Correction' .
In : Australian Historic Newspapers .

Z.p ., 2009 .0P :

httP :

www.nla .gov .au ndPProJ'ect_details

documents ANDP ManYHands .Pdf, 31 augustus 2009 .
KlaPwiJ'k, Cees en ¥ene van StiPriaan, `Alle boeken thuis voor biJ'na niks : PennYwise but
Poundfoolish'. 0P : httP : www .dbnl .orgnieuws 29112007 .htm, 31 augustus 2009 .
van de Stichtin
KuiPre
Willem `Een delto1an voor digitale
tekstedities', In : Studieda9 9
P
TekstcorPora en Databestanden in de Humaniora : Historische data, modern verpakt . 7J'uni 1996,
Leeuwarden . PersoonliJ'ke mededeling .
Kuiper, Willem `Een digitaal deltaplan voor de literatuur van het verleden' . In : BZZlletin Literair,
themanummer Middeleeuwen nu 277 (2000), pp. 113-121 .
McGann Jerome The Textual Condition . Princeton 1991 .
Sanders, Ewoud`Gun boeken een tweede leven : digitaal' . In : N¥C Handelsblad.
0P : httP : webtogs3 .nrc .nl woordhoek 200711 28 gun-boeken-een-tweede-leven-digitaal
31 augustus 2009 .
Unsworth John `The Scholar in the Digital Library', 2000 . 0P : httP :

w ww3 .isrl .illinois .

ed u Nunsworth sdl .html, 31 augustus 2009 .
Van OostendoI`p, Marc `Het Nederlands op het Net', In : emnet 1997 .
0P: httP : www.vanoostendorP .nl comPuters ideaal .html, 31 augustus 2009 .

Van StiPriasn ¥ene' `Waar zit de winst? Een digitale bibliotheek voor de hele neerlandistiek .
Enkele overwgingen
e
biJ' de inrichting van de DBNL' . In : Spie9el der Letteren, 45 (2003), nr . 4,
pp . 4o3 - 416.

Nieuwe Literatuur, Nieuwe gidsen? 1
Onderzoek naar de onlinekritiek
van ¥ecensieweb

Tom de Boer

Literaire kritiek op Internet is ailan9 9een onder9 eschoven kindJ'e meer ~• het liJ'kt uit9e9roeid
tot een volwaardi9 kritisch medium dat, in Positieve en ne9atieve zin, wordt oP9emerkt in

de traditionele media . Bestaat er ei9enlJ i'k een wezenliJ'k verschil tussen internetkritiek en
literatuurkritiek in de `9evesti9de' media? Tom de Boer, die Nederlandse taal en cultuur studeerde
aan de Universiteit van Amsterdam tracht op deze vraa9 een antwoord to 9even door een
analyse to maken van de literatuurkritiek op twee verschillende podia : ¥ecensieweb en N¥C
Handelsblad.

i

Dit artikel is een bewerking van een uitgebreidere bachelorscriptie . Geinteresseerden kunnen contact opnemen met de
auteur voor inzage.
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Litoraite kritiok op internet . Het zou overdreven ziJ'n om te z e~en dat we er niet mear omheen
kunnen maar ziJ' sPeelt onmiskenbaar een steeds grotere rol in het literaire debat. Niet alleen
worden er op interactieve websites als De Contrabas, PoezierpPort
a
en Achille van den Branden
Pnbare discussies gevoerd over het hoe en wat in de literatuur, maar ook wordt internet steeds
be1angriJ'ker als alternatief voor de gedrukte media waarin de h teraire kritiek steeds verder in de
verdrukking komt . Met het verdwiJ'nen van `Cicero' van de Volkskraut en de afnemende ruimta voor
hteratuurkritiek in andere dag- en weekbladen liJ'kt Nederland definitief het to
spoor
volen van de
Verenigde Staten, waar de boekenkaternen al langer `als sneeuw voor de zou verdwiJ'nen' .
oet
2007 De vraag liJ'kt gerechtvaardigd of internet deze leemte kan oPvullen .
En waarom zou de toekomst van de literaire kritiek er op internet niet rooskleurig uitzien? Het is
een p1ek waar snel uitgebreid en interactief gepubliceerd kan worden en daar sshort het nu J'uist in
toenemende mate aan in de gedrukte media . Niet voor nets sPrak Erik SPinoY in 2005 al over internet
als een Plek waar het terrein geeffend zou kunnen worden `voor een terngkeer van het verdrongene' .
SPinoY 2005 : 6 Ook Jos Joosten liet zich in diezelfde tiJ'd ontvallen dat literaire kritiek op internet
was uitgegroeid van `tweede circuit' tot een `volwaardig kritisch medium' en noemde de vraag hoe
onlinekritiek zich zou gaan ontwikkelen `een van de sPannendste vragen van vandaag' . 2 Joosten
2006 : 87-89)
Maar daar staan veel bedenkingen togenover . Andrew Keen is met ziJ'n boek The Cult o theAma teur
uitgagroeid tot een van de meest gaPrononceerde rePresentanten van het internetscePticisme . Keen
2007) HiJ' vertegenwoordi
het idee dat internet is uitgagroeid tot een meningencircus waarin
de professional het ondersPit delft, met het gevolg dat kennis en expertise erodeert . Als we Keens
denkwiJ'ze toePassen op de literaire kritiek zou dat betekenen dat op internet de mening van een
Professionele criticus net zo veel waard is als die van een amateur, wat zou kunnen betekenen dat
de professional er dan maar mee stoPt . Het standPunt van Keen is terng to vinden in de meningen
van veel Nederlandse schriJ'vers en critici . Voorbeelden hiervan ziJ'n Elsbeth E
die aangeeft dat oP
internet vaak `zomaar wat wordt geroePen' over literatuur De Boer 20083 en Herman Stevens die
beweert dat internetrecensies `nauweliJ'ks het niveau van een boekverslag overstiJ'gen' . Stevens 2007)
Ook Jos Joosten aanvankeliJ'k dus tameliJ'k Positief gestemd over de gebeurtenissen op het net,
is recent op ziJ'n mening ternggekomen . In een nog ongaPubliceerd artikel4 komt hiJ' met een analyse
waarin de recensiesites op Bourdiaanse wiJ'ze worden beoordeeld op hun rol in het literaire veld .
Worden ze oPgmerlet
e
door de gevestigde media? En op welke manier? Joostens antwoord is dat de
sites `uiterst welwillend worden getolereerd als een niet-kwaadaardiga nieuwe mensensoort maar
zeker niet beschouwd als serieuze PartiJ'' . Joosten 2009 : 17 Daarnaast komt hiJ ' met behulP van
Poggioli's ideeen over de avant-garde tot de conclusie dat de recensiesites op hun beurt helemaal niet
tegen de gevestigde orde aanschoPPen, maar zich J'uist conformeren en erbiJ ' willen horen . Het ziJ'n
in Joostens woorden `PaPieren recensies die alleen niet op PaPier geschreven ziJ'n' . Joosten 2009 :
17-18)
2

Het is vooral spannend om de ontwikkelingen rond het in september gelanceerde literatuurplatform De ¥eactor to volgen,
dat nadrukkelijk de lacune in de gedrukte Pers tracht to vullen met behulp van professionele critici (een unicum op het net) .

3

Elsbeth Etty werkt als bijzonder hoogleraar Literaire Kritiek aan de Vrije Universiteit overigens samen met ¥ecensieweb en
is in het interview dat ik met haar had Positief over deze site .

4

Ik dank de heer Joosten voor het ter beschikking stellen van zijn artikel .
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0P Joostens conclusies zal ik later nog terngkomen, maar ik zal toch alvast met een togenwerPin g
moeten komen op ziJjn observatie dat de websites enkel glimlachend worden verwelkomd . Dat
dit niet altiJ'd zo is, bleek al uit de hierboven geciteerde woorden van Herman Stevens uit ziJjn in
N¥C Handelsblad gePubliceerde artikel met de veelzeggende titel `De goede recensies staan niet
op bet internet' Stevens 2007), maar biJ'voorbeeld ook uit onderstaand citaat van schriJ'fster en
critics MarJ'a Pruis die bet in haar column in De Groene Amsterdammer heeft over `de uitdiJ'ende
recensiePraktiJ'ken op bet internet waar bet dilettantisme triomfeert' :
¥ecensies op bet web, ik kan er slecht aan wennen . [ . . .) Het is alsof J'e wordt aangagriJ'nsd door een groot
monster zonder gezicht zonder context, maar met een enorme actieradius . Een onverslaanbaar monster dat tot
in lengten van dagen op bliJ'ft PtoPPen biJ' iedere willekeuriga zoekactie op bet internet . . . .l Dat bet vaak van die

korte nietszeggende stu 'es ziJjn op die recensiewebben, soft. Dat ze abominabel geschreven ziJjn, ook soft. Dat ze
kant nosh wal raken nog maar een keer soft . Dat ze niet allemaal J'uichend ziJjn over miJ'n boek, nou J'a vooruit.
[ . . . Maar bet allerergste is natuurliJ'k dat J'e niet eens J'e west-ik-wat ermee kunt afvegen . (Pruis 2008)
2 OnderzoeksobJ'ecten
Nu is vastgesteld dat internetkritiek in elk geval wordt oPgemerkt in de traditionele media en daar
zelfs eniga mate van irritatie kan veroorzaken, zal ik miJ ' in dit artikel verder ricbten op de site
¥ecensieweb en bet dagblad N¥C Handelsblad . Het doel is om antwoord to geven op de vraag of
er op ¥ecensieweb een wezenliJ'k ander soon literatuurkritiek to vinden is dan in een traditioneel
medium als N¥C Handelsblad . In dat kader zal ik bier een wetenscbaPPeliJ'ke analyse maken van
beide podia. De keuze voor deze onderzoeksobJ'ecten zal ik bieronder recbtvaardigen .
¥ecensieweb is een website die sinds 2005 bestaat en zich sinds die tiJ'd in een toenemende
belangstelling mag verbeugen : in oktober 2006 kreeg de site nog rond de 10 .000 bezoekers in
oktober 2008 was dit aantal gestegen tot ongeveer 50 .000 . Hoewel Pageviews en bezoekersaantallen
natuurliJ'k niet bet bele verhaal vertellen Hoeveel unieke bezoekers zitten erbiJ'? Wat doen ziJ ' Preties
op de website) is bet wel een PoPulariteitsindicatie die verder bliJ'kt uit bet feit dat ¥ecensieweb in de
gevestigde kranten en weekbladen steeds vaker wordt oPgePikt . Zo ricbtten de hierboven genoemde
Stevens en Pruis bun PiJ'len mede op ¥ecensieweb en werd er ook in andere bladen naar verwezen .
Kuitert 2005 , Scbutten 2007)
De keuze voor N¥C Handeisblad als vergeliJ'kingsmateriaal kan gerecbtvaardigd worden door
bet simPele feit dat dit bet eniga overgebleven dagblad is met een los boekenkatern . Daarnaast
bleek uit een kwantitatief onderzoek uit 2007 dat lezers de mening van een criticus van N¥C
Handelsblad bet boogst aanslaan . Noomen e .a. 2007 Daar komt nog biJ ' dat de kraut in mei 2008
een aParts boekensite heeft gelanceerd n rcboeken .nl , waaroP een groot deel van de biJ'dragen in de
boekenbiJ'laga gratis to lezen is . Zo kan bet dus voorkomen dat iemand die geInteresseerd is in, ze g,
bet nieuwe boek van Arnon Grunberg, recensies van N¥C en ¥ecensieweb acbter elkaar leest .

5

6

5

Vgl . http ://www.recensieweb.nl/stats/usag e 2006io .html en http://www .recensieweb.nl/stats/usag e 2008io .html, 14
september 2009 . Alle U¥L's in de voetnoten van dit artikel zijn voor bet laatst bezocht op deze datum die ik in bet vervolg
niet meer weergeef.

6

Lisa Kuitert schrijft in Vrij Nederland over de positieve recensie van Kluuns Komt een vrouw bij de dokter op
`[DitJ zijn precies die dissidents geluiden die literatuur nodig heeft.'
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¥ecensieweb :

Een case study naar een website als ¥ecensieweb is mede interessant omdat internetkritiek in
Nederland wetenschaPPeliJ'k gezien nog een relatief braskliend
~ torrein is . Naast de Publicaties van
Jos Joosten heeft Elke Brems een verkennende studie verricht naar de site b oek9rrls .n l Brems 2007),
masr helaas is de keuze voor dit platform als voorbeeld van literatuurkritiek op Internet een beetJ'e
ongelukkig . Het is een zelfverklaarde Pretentieloze site, een digitaal boekenclubJ'e, dat thuishoort in
de categorie van sociale netwerksites als Hyues en Facebook . Daar hoort ¥ecensieweb nadrukkeliJ'k
niet thuis. 0P de homePage Presenteert het zichzelf als een P1ek waar `een vriJ'willig maar deskundi g
team van recensenten ggrant staat voor heldere samenvattingen en beargumenteerde oordelen' .~ De
redsctie van de website bestaat dus uit amateurs maar belooft to gliJ'kertiJ'd
e
een bePaalde kwaliteit
.
to leveren
¥ecensieweb neemt daarnaast `Positie in het literaire veld', zoals dat in Bourdieus sociologische
veldtheorie heet . Het wil zich onderscheiden van de gedrukte media dat een door tiJ'd- en
ruimtegebrek veroorzaakt selectiebeleid voert . Is dit wel een selectie op kwaliteit vraa de site
zich af. `De kracht van ¥ecensieweb' > zo valt er to lezen `is dat het niet selecteert . WiJ' receneeren
alle nieuwe Nederlandse literatuur en laten de selectie aan de lezer over' .$ Ook de ondertitel van
¥ecensieweb `Nieuwe literatuur . Nieuwe gidsen', duidt op een strategie . Het roePt het beeld op van
een nieuwe generatie critici die de nieuwe literatuur begeleidt, net zoals in de negentiende eeuw De
Nieuwe Gids zich wilde onderscheiden van De Gids . In de Polemieken die ziJ'n uitgevochten met
schriJ'vers als Judith Visser en Herman Stevens beroePt ¥ecensieweb zich ook vaak op ziJ'n `frisse
kiJ'k' en `onbevoordeeldheid' . Stoffelsen 2007) Deze kenmerken liken
J niet to Passen in de conclusie
van Joosten dat de recensiesites geen avant-gardistische kenmerken vertonen .
3 Onderzoeksvragen en -methode
In dit onderzoek zal ik geen antwoord geven op de vraag of N¥C Handeisbiad nu beter is dan
¥ecensieweb of andersom . Het gaat miJ' vooral om de vraag : op welke manier onderscheidt
¥ecensieweb zich van N¥C Handeisbiad? DaarbiJ' komen ook andere vragen aan bod . Maakt
¥ecensieweb ziJ'n Pretenties waar? Heeft ¥ecensieweb een avant-gardistisch oogmerk en komt dit
terng in de inhoud? Wat voor snort recensies staat er op ¥ecensieweb? Wat vinden de recensenten o P
dit podium belangriJ'k? Wordt er gereflecteerd op literatuur en literatuurkritiek? Het mag duideliJ'k
ziJ'n dat de analyse van de literatuurkritiek van N¥C Handeisbiad in dienst staat van de analyse van
¥ecensieweb . Met andere woorden : het is uiteindeliJ'k de bedoeling om tot een
ering to komen van
¥ecensieweb en niet van N¥C Handeisbiad.
Hoewel ik ¥ecensieweb op drie manieren heb bestudeerd zal ik hier vooral aandacht besteden
aan de kwalitatieve analyse die ik heb gemaakt van de recensies op beide Podia .9 Daartoe heb ik een
corpus samengesteld van veertig recensies. Dit ziJ'n recensies van twintig Nederlandstaliga romans
die voor het grootste deel in 2008 towel op ¥ecensieweb als op nrcboeken.nl ziJ'n verschenen.
Hoewel de kritieken van N¥C Handeisbiad natuurliJ'k eerst in de kraut ziJ'n verschenen, ziJ'n de
7

www.recensieweb.nl

8

http ://www.recensieweb .nl/overons

9

In het oorspronkelijke onderzoek wordt nog meer aandacht besteedt aan kwalitatieve gegevens en een overkoepelende
analyse van de algemene karakteristieken van de site, waarbi er
J naast de recensies ook naar de oPiniesectie en de
publicaties in andere media gekeken wordt .
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recensies op de ze manier in verschiJ'ningsPeriode en -medium - vergeliJ'kbaar. Daarnaast is de
kans aanwezig dat een 1ezer die nieuwsgierig is naar e' 'en van de twintig boeken de twee recensies
achter elksar 1eest . Uiterasrd is hat masr aen gP u it
it een enorme hoeveelheid teksten maar door
de onderzoeksmathode en de onwillekeuriga selectie denk ik toch tot a1gemene conclusies to kunnen
komen .
In het kwalitatieve onderzoek bekiJ'k ik de recensies inhoudeliJ'k en zal ik trachten de
literatuuropvattingen van de recensenten en de recensiepodia to achterhalen . Ik gebruik hiervoor
de methode die Olf Praamstra in 1991 uiteenzette. ZiJ'n methode bouwde voort op de theorieen van
J .J .A . MooiJ' en H .T. Boonstra die de nadruk legden op de argumen en die de criticus gebruikt .
MooiJ' : 1979Boonstra : 1979 Volgens Praamstra doet een criticus meer dan enkel argumenteren .
Praamstra 1991 :19-2o De criticus kan mast zogenaamde directe uitsPraken'°, die direct betrekkin g
hebben op het besProken literaire werk en waarvan voornameliJ'k de argumenten belangriJ'k ziJ'n ,
ook niet-directe uitsPraken doen . Van deze uitsPraken waarmee de criticus dus niet meer direct
over het besProken literaire werk sPreekt, ziJ'n vooral de postulatieue en metakritische uitsPraken
van belang . In het geval van de Postulatieve uitsPraken ze de criticus iets algemeens over ziJ'n
literatuuroPvatting, terwiJ'l metakritische uitsPraken laten zien welke eisen hiJ' stelt aan goede kritiek .
Praamstra 1991 : 20-23)
4 Kwantitatieve onderzoeksresultaten
Voordat ik aan de kwalitatieve analyse begin zal ik kort wat kwantitatieve resultaten Presenteren . 0P
basis van het corpus valt op to maken dat de recensies die in N¥C Handeisblad verschiJ'nen een stuk
dichter op de actualiteit zitten dan de recensies van ¥ecensieweb . N¥C-lezers kunnen gemiddeld 22
dagen na de verschiJ'ningsdatum van een boek een recensie verwachten, terwiJ'1 dit op ¥ecensieweb
meer dan twee maanden is . De verwachting dat Internet het `snellere' medium is, gaat in dit geval
niet op . Het gemiddeld aantal woorden dat de lezer vervolgens to lezen kriJ' li dicht biJ' elkaar 747
voor ¥ecensieweb tegen 797 voor N¥C Handelsbla , maar het bliJ'kt dat de len es in de kraut veel
meer uiteen toPen : N¥C Handelsblad Publiceert recensies die varieren van 385 tot 1 .344 woorden
terwiJ'l de kortste recensie op ¥ecensieweb 568 en de langste 947 woorden telt .
Het totale aantal recensenten op ¥ecensieweb dat verantwoordeliJ'k is voor de twintig kritieken
is twee keer zo groot als biJ' N¥C twaalf om zes . Er liJ'kt biJ' de kraut dus sPrake to ziJ'n van een
kleiner c'ubJ'e mensen dat de inhoud van de Nederlandse literatuursectie bePaalt. Ook worden daar
duideliJ'kere accenten gelegd `grote' boeken kriJ'gen meer ruimte dan `kleine' boeken , terwiJ'l o P
¥ecensieweb ruimte is voor een meer agalitaire behandeling van de Nederlandse roman zeker door
het voornemen alles to willen besPreken . Het is wellicht gevaarliJ'k om op basis van dit kleine corpus
dergeliJ'ke conclusies to trekken, maar het algehele beeld dat beide podia ook buiten het corpus laten
zien, liJ'kt deze to bevestigen .

10

Praamstra onderscheidt in deze categoric ook nog enkele subcategorieen . Marielle Polman constateert terecht dat deze
verschillende soorten directe uitspraken moeilijk van elkaar zijn to onderscheiden . Ik zal ze dan ook voornameliJ'k onder
een noemer bespreken (Polman 2000 :16) .
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5 Kwalitatieve resultaten
5.1 Postulatieve uits Praken
De recensies van zowel ¥ecensiewe b als N¥C HandeIsblad worden ga eerd door een sterke
concentratie o
op het besProken boek • er wordt weinig afsta nd egnomen van het werk en a1s di t
ebeurt~
is
het
meer om het to koPPelen aan maatschaPPliJ'ke
e
g
gebeurtenissen dan om to reflecteren
r
n
l
iteratuurkritie
k.
In
de
terminolgie
o
van
Praamstra
•. er worden veel directe en weinig
oop literatuu e
niet-directe uitsraken
gedaan . Voor exPliciete reflectie op literatuur en kritiek is biJ' ¥ecensieweb de
P
e
zin over literatuur en
open ie sectie bedoeld en ook de N¥C-recensenten schriJ'ven meer in a1gmene
kritioken in essaYistische stukken.
Om toc h tot een reconstructie van de litoratuuroPvatting to komen van de recensie Platforms is het
noodzakeli Jk om Praamstra's deftnitie van een Postulatieve uitsPrack to verruimen . Praamstra stelt
dat de recensent in Postulatieve uitsPraken 1aat zien hoe hiJ over 1itoratuur denkt , welke eisen hi'J
eraan s telt en welke verwachtingenhiJ' ervan heeft . Praamstra 1991 : 21) Hoewel hiJ' de Postulatieve
uitsP raken rekent onder de niet-directe uitsPraken, maskt hiJ ' we1 het voorbehoud dat dit `niet wil
P eenrenkele band met het bes okene hebben . Prasmstra 1991 : 20) Dit voorbehoud
zeggen dat ziJ g
wil i k hier no g watoPrekken. In het corpus van dit onderzoek is een catogorie uitsPraken to vinden
waarin de rece ns ent weliswaar weinig a fstand neemt von het besProken boek, maar wel degeliJ'k
v
g over literatuur. Dit zi'Jn dus
uitsP raken doet die ziJn to extraPoleren tot een algemenere oPattin
i
r
ken
waarin
bi
Jvoorbeeld
wo
rdt
gzegd
e
`Ik
wind
De
Avonden
goed vanwega het navrante
geen u isP a
slot'. Deze dir ecte u its
P raak ze absoluut lets over de litoratuuroPvatting van de recensent maar die
wil daarmee niet direct lets gal emeens ze~en over literatuur . Het gaat meer om een o Pmerking als :
ondergeschikt weet
Ik wind De ontdek king van de hemel echte literatuur, omdat Mulisch zJi'n sti'1
J
ei ve u is
i P raken in mime zin ziJ'n dus passages waarin wordt
to maken aan het verhaal . ' De ostulat
P
eex
liciteerd
of
eim
liceerd
wat
litoratuur
en
eventueel `echte' of `goede' literatuur is .
g P
g P
Er is geen overvloed van dergeliJke uitsPraken to vinden in dit corpus, maar de voorbeelden
die er ziJn, leiden a1 tot interessante conclusies. Ten eerste geIdt voor beide platforms dat in acht
recensies Postulatieve uitsP raken in ruime zin voorkomen . Ook bli'kt
J er een aantal boeken to zi'n
J
dat der gJ
eli ke uitsP raken kenneliJk uitlokt en waarover beide podia zich Postulatief uitlaten : bi'J vi'f
J
'
andere accenten le dan N¥C
boeken is dit het egval . Ook bhJkt ult deze uitsPraken dat ¥ecensleweb
HandeIsblad. Ik zal hiero nder enkele exem Plar ische voorbeelden toelichten .
E n boe
podia tot ostulatieve nits raken 1aidt is Billy Doper van Jacob Groot.
Gr
oot h
eeft v oo
rn meli
a kJ P"zie
oe eschreven
en dat is vo1gnse de recensenten duideliJ'k to merken . In
g
k op het gebrek aan verhalende kracht
de recensie van Bob HoP ma n oP ¥ecenseeweb li de nadruo
recensie
heeft
dan
oo
k
de
veel
ze~ande t ito1 `Misschien had het een
van G roots roman. 111' H mans
P
'
gedicht moeten ziJn . Volg ens de recensent aat
g Groots vertelling verloren in een mist van taalsPel' ,
alleen Poetisch taalgebruik, maar o0k vertelling een kunstvorm op zich is .
omdat hi jJ ver geet dat
Het taaleb
gruck in Billy Doper is biJ vlagen heel schoon • een werkende > verhalende roman wordt het
nerg en s' . HPman
o stelt hier de duideliJ ke norm dat een roman ook een verhaal moet vertellen . Hi'J
neemt weliswaar geen afstand van het besroken
boek, maar ko PPelt aan zi' Jn directe uitsPraak wel
P
degeliJk een algemeen waardeoordeel over literatuur . Het past in het beeld dat we zullen gaan zien
11

httP

//www.recensieweb.nl/recensie/2678/Misschien+had+het+een+gedicht+moeten+zijn .htm l

dat Ewoud Kieft van N¥C Handelsblad meer nadruk 1e op de stiJ'lkenmerken . Ook hiJ' kan geen
noemenswaardigPlot vinden~ maar wasrdeert het experiment : 'Al en toe zal Jacob Groots Proza
dicht in de buurt van de irritatieg renzen van de 1ezer komen masr dat is onontkoombaar in een boek
dat met zoveel ze lfvertrouwen de extremen van de taal het denken en het verlangen opzoekt .' 12
De critics van ¥ecensieweb leggen vaker de nadruk op emoties e n waarderen deze anders dan
de N¥C-recensenten . Dit bhJ kt ook uit de recensies van JaaP Scholtens De wet van SPen9ler . In dit
boek wordt het stertbed van Julius SPng1er
e
beschreven, oudste zoon in een hecht gezin, waarbiJ' er
ngal
no
gal wat evoeli
g
ga momenton worden gdeeld tossen de familieleden . Nadat hiJ' zo'n `gevoelige'
heeft
eciteerd
vraa Daan Stoffelsen ¥ecensieweb zich af:
passage
Is dit sentimenteel? Ik moet het vragen, want ik word er sentimenteel van . En ligt dat dan aan miJ', aan dat ik
op de koP of tien J'aar geleden miJ'n moeder door kanker verloor, met een grafsteen die een tekst als die van
Julius over `een moos leven' debiteert? . Li het aan de cliches van het sterf bed en de broederliefde of aan
Scholtens schriJ'ftalent? [ . . .l Ik neig naar dit laatste, naar de erkenning van het talent van de auteur . 13
en Fortum N¥ ste1t daarentega n dat De wet van SSpengler een roman is `die uit literair oogPunt
no gal tognva1t ' . 14 Fortuin laakt de door Stoffelsen gaPrezen stiJ'l als `alledaags' en `een opeenstapelfin g
ngal
van mededeh 'nen
g . De cliches en sentimentaliteit die Stoffelsen een Positieve draai geeft worden door
Fortuln neg atiefg ewaardeerd . Fortuin start de recensie met het vermelden van de autobiografische
wortels die dit boek heeft die vol
g ens ham tovael de overhand hebben : `De wet van SPen9ler liJ'kt . .]
vee1 meer een uitm
'g van liafde voor een gestorven familielid dan van een artistieke missie . Het is als
: een geschenk voor de nabestaanden, maar eigenliJ'k ook
met een moose toesrask
op e en bgrafenis
e
P
alleen voor die nabestaanden.' Kortom: geen echte literatuur .
Als Je de Postu1atiave uiisraken
op een riJ' 'e zet, liJ'kt de tendens op ¥ecensieweb dat men veel
P
belang hecht aan `het varhas1' . StiJ'1 is daaraan ondergeschikt, want stilistisch geslaagde boeken
kunnen alsno g een matege beoordel ig
n kJg
ri en . ¥achel Levy ¥ecensieweb schriJ'ft biJ'voorbeeld over
Wands ¥eisels Die zomer dat ook hasr ervaren auteurschaP en krachtige pen onvoldoende ziJ'n'
want het zlJn immers niet de details . . . maar het verhaal zelf die een roman maken of breken
sic' . 15 Dit wl J kt of van N¥C Handelsblad, waarbiJ' uit de Postulatieve uitsPraken J'uist een hoge
waardering voor literaire stiJ'1 middelen bliJ'kt . Dit komt onder meer naar voren in een recensie van
en Fortum over Leon de Winters boek Het recht op tern9keer . De recensie heet `Hoe literair is
de romanschriJ'ver Leon de Winter nog?' en Fortuin rekent De Winter vooral of op stiJ'1 en goedkoPe
motieven.1 6 Pieter Stemz van N¥C besteedt in ziJ'n recensie van het door ¥ecensieweb gaPrezen
Paradiso van Kees van BelJ"num dat de schriJ'ver `te dol' is op voor de hand liggende sYmbolen .l~
En over de sti J1 schriJ ft Steinz .: `Anders dan in ziJ'n beste roman De nesters van Nam Kee > bedient
Van BeiJnum zich niet van straattaa1 en van een overtuigende, overromPelende stem die het verhaal
12
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vorm geeft maar van een bedachtzame, kabbelende stiJ'l die op zin
o best sensitief is en op ziJ'n s1 echtst
.'
kitscherig
Het aantal Postulatieve uitsPraken is to gering our een definitief oordeel to geven . De belangriJ'kste
constatering is dat recensenten van ¥ecensieweb net als die van N¥C Handeisbiad reflecteren o P
literatuur en de lezer of en toe laten zien wat hun beoordelingscriteria ziJ'n . 0P ¥ecensieweb wordt
dus niet `zomaar wat geroePen' en recensies op deze site ziJ'n dus ook geen samenvattingen met
een onoverdacht oordeel zoals wel over internetkritiek wordt beweerd . Maar our ook inhoudeliJ'k
hardere conclusies to trekken zal ik de directe argumentatieve uitsPraken onderzoeken die biJ' de
onderbouwing van het oordeel in de recensies worden gebruikt .
5 .2 Argumentatie
De uit het vorige Paragraaf to destilleren hYPothese is : ¥ecensiewebrecensies karakteriseren zich
door een sterke concentratie op `het verhaal', dat voor hen biJ ' de beoordeling uiteindeliJ'k de doorsla g
geeft . Dit wiJ'kt of van N¥C Handeisblad, waar de recensenten meer op de `literaire stiJ'1' van de
boeken letten .
In de directe uitsPraken, de argumenten waarmee de critici hun waardeoordeel over het boek
onderbouwen is genoeg evidentie to vinden dat bovenstaande hYPothesekloPt . Neem biJ'voorbeeld
de recensies van Vincent Overeems Mist. Eveline Vink ¥ecensieweb geeft een duideliJ'k voorbeeld
van een argument dat de inhoud vooroPstelt .i8 Ze is erg to sPreken over Misfit, hetgeen ze onder
meer duideliJ'k maakt met de volgende Postulatieve uitsPrack : `Zoals het fiJ'nste moment in een goed
verhaal elke keer weer aantoont is de werkeliJ'kheid niet zoals J'e hem tot dan beleefde .' Ze PriJ'st het
verhaal boven de stiJ'1 : `Het stoerdoeneriga taalgebruik, relevant maar weinig bekorend is . . . niet
de grootste kwaliteit . Dat ziJ'n Overeems personages . . . . Ze verleiden tot een medemenseliJ'kheid
die mensen in de echte wereld niet altiJ'd oPwekken : altiJ'd wil ik miJ'n best doen ze to begriJ'Pen .'
Daar staat een recensie van 'en Fortuin togm over die J'uist Overeems stiJ'lmiddelen en de `hechte
tourPositie' van het boek PriJ'st .
En waar Pieter Steinz voornameliJ'k teleurgesteld is over de to vet aangezette sYmboliek en de
`kitscheriga stiJ'l' van Van BeiJ'nums boek Paradiso is Nico VoskamP van ¥ecensieweb J'uist wel erg
to sPreken over de stiJ'1 en het verhaal .19 Uit de volgende passage bliJ'kt de hierarchische verhoudin g
tussen verhaal en stiJ'l die hiJ' aanle : `Absoluut wiJ'ze levenslessen, en nog krachtig oPgeschreven ook
. . . Paradiso is zeker intrigerend genoeg our to gaan lezen .' De inhoud is belangriJ'k en dan is het fiJ'n
dat het ook nog goed geschreven is, zo liJ'kt de boodschaP .
Een andere tendens op ¥ecensieweb die in veel mindere mate is terng to vinden in N¥C
Handelsblad is dat in de categorie van de argumentatieve directe uitsPraken het beoordelen van de
personages een veel grotere rol sPeelt. Dat bleek al uit Eveline Vinks recensie van Mist maar is ook
terng to vinden in Laura Starrevelds besPreking van De kleine miezeri9e God van Esther Gerritsen . 20
Hierin schriJ'ft ze over de hoofdPersoon : `Dominique ontroert sours, maar geeftJ'e ook de neiging haar
of en toe eens flunk door elkasr to wi11en ramorelen . Het bewiJ's dat ze een personage van vlees en
bloed is.' Vervolgens gaat Starreveld ook na of de verhaalgebeurtenissen wel togisch ziJ'n : `Waarom
i8
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ze de as van haar ongeboren kind meeneemt bliJ'ft in het ongwisse . Is het een Poging van Dominique
om met zichzelf in het reine ta komen hierna mat een schone lei to beg mnen? En is het echt nodig om
daarvoor een oceaan over te vlign?' ¥achel Levy, oo k van ¥ecensieweb doetainhsrce
e
over Wanda ¥eisels Die Zomer eveneens : `De togenstriJ'digheden in de karakterbeschriJ'vingen van
Dana maken haar personage nogal ongeloofwaardig . Vooral omdat de adolescente seksualiteit geen
detail maar het centrale onderwerP van het boek is, e n J'a niet verwacht dat een auteur di t soon
togenstriJ'digheden over het hoofd ziet .'
Het is
erend dat Janet Luis en 'en Fortuin zich deze vragen in hun recensies over dezelfde
boeken niet stellen . 21 Hoewel Fortuin vindt dat het in Dt'o Zomer ontbreekt asn `bindende kracht'
zoekt hiJ' de antwoorden niet in de inhoud, maar eerder in een ebrek
asn `vitolitoit' en ` een Passie
g
die J'e biJ' de lurven griJ'Pt' . 22 Luis schriJ'ft aan het eind van hasr r ecensie over De kleme miezen9e
God : `Het eniga dat men Gerritsen eventueel zou kunnen verwiJ'ton is dat ziJ' hasr personages wat al
to exPliciete namen gal. Dominique `de heer toebehorend' . . . en Kris afkorting van Christus .' Dit
gaat weer meer over de literaire kwaliteit : motieven, sYmbolen en stiJ'1
ische kenmerken die N¥Crecensenten liken
na
to
toPen
.
J
Het verschil in aanPak valt to omschriJ'ven als `PersoonliJ'k' ¥ecensieweb versus `onpersoonliJ'k'
N¥C Handeisbia . De recensenten van ¥ecensieweb nemen in hun besPreking en minder afstand
van boeken laten zich meer leiden door het g evoel dat bet werk biJ hen heeft oPgroe
a P en . Dit wordt
perfect verwoord door Henk Bergman van ¥ecensieweb : `MiJ'n eerste critori um voor de vraag of ik
een boek goed vind is nogal banaal : heeft het me geboeid?' 23
Wat als niets anders in bet beeld van `de PersoonliJ'ke recensie' Past, ziJ'n de autobiografisch e
elementen die sommiga recensenten in bun recensies verwerken . Al eerdor noemde ik de Pa rsoonltJke
ontboezeming van Stoffelsen in ziJ'n recensie van De wet van SPen9ler van JasP Scholten, wasrin hi'J
vermeldt dat hiJ' ziJ'n moeder 'op de koP of tienJ'aar geleden door kanker verloor' . ¥ecensiewebcollega
Henk Bergman begint ziJ'n recensie van Alleen maar nette mensen van ¥obert VuiJ'sJ'e zeifs met een
volledig autobiografische alinea waarin hiJ ' uitweidt over de overeenkomsten tussen ziJ'n J' eugd en die
van de hoofdPersoon . DergeliJ'ke passages ziJ'n in N¥CHandelsblad absoluut niet to vinden, w at past
biJ' de meer afstandeliJ'ke benadering van literatuur .
5.3 Mentions

Een ander punt waaroP de twee recensiePlatforms duideliJ'k verschillen is bet aantal mentions:
verwiJ'zingen naar andere literaire teksten . In Praamstra's methode is hier geen sPocifieke aandacht
voor, hoewel bet wel degeliJ'k iets kan zeggen over de voorkeuren en de breedte van de literaite horizon
van de criticus . De N¥C-recensenten ziJ'n in staat bet besProken boek met veel andere boeken m
verband to brengen . In vriJ'wel alle recensies twee niet wordt er verwezen nasr ander a teksten .
BiJ ¥ecensieweb gebeurt dit minder ; in acht recensies wordt op geen enkele manier verwezan naar
ander werk. Wanneer er op ¥ecensieweb wel wordt verwezen is dit vask naar eerder w erk van de
schriJ'ver, terwiJ'1 biJ' N¥C Handeisblad ook veel werken van andere schriJ'vers worden genoemd en
21
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het boek meer in een literaire traditie wordt gaPlaatst .
Een asntal voorbeelden kan deze observatie illustreren . Nico VoskamP verwiJ'st in zijn recensie over
Paratso
d van Van BeiJ'num niet naar ander werk, al sPreekt hiJ' we1 over `Kafkaiaanse sic dialogen' .
Stemz kPP1t
o e bet thema van Paradiso aan The Dead van James Joyce en stelt verder : `Paradiso zou
ee n verhaal van de Deense grootmeester Jens Christian Grondahl kunnen ziJ'n.' DaarbiJ' vergeliJ'kt
hiiJ'fstiJ'1 met eerder werk van Van BeiJ'num . In Stainz' recensie van Godverdomse da9en op
een godve rdomse bol bren hiJ' Verhulsts schriJ'fstiJ'1 in varband met Celine, Herman Brusselmans
en Jan Wolkers en vergeliJ'kt hiJ' bet werk thematiscb met de stiJ'loefeningen van Martin Amis Time's
Arrow en bet liedJ'e The Great Nations o Europe van ¥andy Newman .24 Daan Stoffelsen toont
zich op ¥ecensieweb vooral kenner van bet oeuvre van Verhulst en Probeert het boek daarin to
P laatsen .2 5
Daa rbiJ' geven de N¥C-recensenten biJ' verwiJ'zingen wat meer context . Zo schriJ'ft Dinie
Scho0rlemmer ¥ecensieweb over MeiJ'sings Over de lie de : `Er is een tweede laag in bet boek die doet
denken aan Montaigne's essay Over de vriendschaP waarin ook hiJ' eigen ervaringen onderzocbt .' 26
Masr buiten deze vermelding wordt de verwiJ'zing verder niet gebruikt . 'en Fortuin maakt actiever
gruik
eb van ziJ'n vergeliJ'king met bet tbema van Over de lie de met bet tbema van Gabriel Garcia
Ma'rquez' Kroniek van een aan9ekondi9de dood schaamte en wiJ'dt er een vollediga alinea aan .27
En zo brengt Elsbetb Et ¥obert VuiJ'sJ'es roman in verband met PhilliP ¥oths Portnoy's Complaint,
Ewoud Kieft Kester Freriks' Dahlia's en sneeuw met Bernlefs Hersenschimmen en Janet Luis Visser
van ¥ob van Essen met VestdiJ'ks Meneer Visser's Hellevaart, Anna Enquist en P .F . Tbomese. 28
6 Conclusie
op basis van de 1eus `Nieuwe literatuur, Nieuwe gidsen' zou J'e kunnen denken dat ¥ecensieweb
0
avant-grdististhe
ambities beeft . In dat geval verwacht J'e een samenbangend beeld met een
a
program, zoa 1s de avsnt-garde zioh meestal onderscbeidt . Dit is niet bet geval . Er is geen sPrake
van een a1omyattende ideologie of insteek waarbiJ' ¥ecensieweb heel nadrukkeliJ'k een bePaalde
`nieuwa' litoratuur steunt. Het is ook niet zo dat de oPkomst van ¥ecensieweb parallel looPt aan
de o Pkomst van een be as1d
snort nieuwa litoratuur . Zowel in de eisen die de website stelt aan
P
ziJn recensenten a 1s in de recensies die uitoindeliJ'k op ¥ecensieweb worden gaPubliceerd is geen
duideh Jke Prgrammatische
o
liJ'n to ontdekken . De redactie van de site bestaat dan ook niet uit een
kleme voorhoede maar is ee n vriJ' grnot P1uriform geheel met een groot verlooP waarin net zo goed
Jong aletterenstudenten a 1s viJ'ftigP1ussers met een Passie voor literatuur ziJ'n vertegenwoordigd . 29
Dit wil met ze ~en dat ¥ecensieweb `meer wil ziJ'n van betzelfde' zoals Joosten dat over
mternetkntiek zegt . ¥ecensieweb beoo zich biJvoorbeeld to onderscbeiden met bet voornemen alle
nieuwe Nederlandse literatuur to besPreken . Dit streven leidt to geli'k
Jerti'd
J tot Problemen want bet
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1ukt de vriJ'willigrs
e niet our gJ
eli ke tred to houden met nieuwe Publicaties en gemiddeld verschiJ'nen
de recensies meer dan twee maanden na de verschiJ'ning van het boek . Het roePt vragen op over de
functie van de literatuurkritiek . Is dit het zeer actueel volgen van de literatuur, waarbiJ' een selectie
wordt g
emaakt, zoals m N¥C Handelsblad geb eurt ?. Of
O is dit het
streven naar volledigheid, daarbi'
J
voor lief nemend dat de recensies sours wat aan actualiteit inboeten? Feit is dat op ¥ecensieweb
recensies staan van boeken > vaak debuten die in N¥C Handelsblad nooit ziJ'n besProken .
Er isnongg een andere manier wasrP ¥ecensieweb zich Probeert to onderscheiden en dat is een
naar eigen zggen
e
`frisse, onbevooroordeelde kiJ'k' op literatuur . En inderdaad komt uit dit onderzoek
naar voren dat de recensies van ¥ecensieweb inhoudeliJ'k verschillen van die van N¥C Handelsblad.
Zo is er een grotere nadruk op de PersoonliJ'ke beleving van de recensent biJ ' het lezen van het boek
en een minder grote nadruk op de literaire stiJ'1 . In togenstelling tot de afstandeliJ'ke, onPersoonliJ'ke
recensies van N¥C Handelsblad staat de recensent van ¥ecensieweb over het algemeen dichter bi'J
het werk . Daardoor wordt er misschien minder aandacht geschonken aan literaire tradities en ziJ'n
er minder mentions maar worden de personages en de verhaalliJ'n J'uist weer intensiever bekeken .
¥ecensenten op ¥ecensieweb deinzen er ook niet voor terng autobiografische elementen to verwerken
in de recensies en exPliciet to benoemen wat voor emoties het boek teweeg bracht .
Wanneer we de bevindingen van dit onderzoek Plaatsen in het algemene debat over internetkritiek
dat ik in de inleiding schetste, last ¥ecensieweb de criticasters zien dat ziJ'n toegevoegde waarde
op de traditionele kritiek bestaat uit een PersoonliJ'ke i agalitaire behandeling van elke nieuwe
Nederlandstaliga roman . Ook last de site zien dat er wel degeliJ'k reflectie en onderbouwde kritiek
op internet wordt gegeven, waarbiJ ' niet wordt beknibbeld op het aantal woorden . In ieder geval
heeft ¥ecensieweb een zodaniga naam verworven dat enkele schriJ'vers het de moeite waard vonden
een Polemiek met de site to beginnen . Daar staat togenover dat ¥ecensieweb geen gebruik maakt
van de interactie' a mogeliJ'kheden die het internet biedt, zodat er net als in de kraut sPrake is van
eenrichtingsverkeer van de schriJ'ver naar de lezer . In dat oPzicht is ¥ecensieweb inderdaad een
PaPieren boekenkatern op internet, maar wel een met een oneindig aantal bladziJ'den .
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Globalization in literature
Samuel Vriezen
In recent years, the effect of the Internet on Dutch poetry has been tremendous . I believe this
neither to be primarily a question of the invention of new genres such as interactive poetry or
Flash-animated poetry), nor just a question of different forms of distribution of poetry and poetical
discourse and the different organization of community, through the growth of the blogosPhere as
such . Both of these developments are of course vital and interesting . But from my own perspective,
the most fundamental aspect of the Internet's influence on my own reading and writing practice
and that of many Younger poets I know is how it has opened up Dutch poetic practice to outside
influences most notably American ones. And this raises fundamental questions about what it means
to be writing poetry in Dutch in a globalized world.
The Internet has seen a great expansion of the possibilities for world-wide distribution of poetry
from the American small presses . It is now very easy to order a book published by some small press
through Amazon .com Small Press Distribution in California or from the publishing company itself.
At the same time the poetical debate surrounding small press publications has become readily
accessible from Amsterdam because of the great liveliness of the American poetical btogosPhere .
Together, these two developments have made experimental poetry of America much more accessible
and have changed my perspective on American poetry .
Back in the 905, one might have heard of the existence of some poet doing interesting work but
unless he or she were published by a major trade press, it would be very tricky to get bookshops to
import their work, or even to find out what was available at all . Getting to know it would typically take
at least visiting their country. For example, I had heard of Jackson Mac Low and the Language Poets
primarily through references to them in the work of composers like John Cage or Brian FerneYhough ,
whose works and writings I was familiar with the field of contemporary music being by its nature
more international than that of literature ; but I had no way of knowing what their work was actually
like. If it was actually known to a few poets in Holland and Flanders, this could only be because they
had come across those books in fringe bookshops in the USA in Person .
We now live at the end of the Oughts, and the picture has changed dramatically . A new generation
of Dutch poets, which includes Arnoud van Adrichem the late Jeroen Mettes and mYself, have
managed to become very familiar with the Language Poetry tradition . I have been able to track down
the important works of Jackson Mac Low which allowed me to start a Jackson Mac Low Band based
in Amsterdam dedicated to the performance of his text compositions and of related work. Finally,
extremely recent literary Phenomena from America such as Flarf and Conceptual Writing have left
their mark on the Dutch scene particularly by the emergence of a Dutch counterpart to the Flarf
collective .
As has always been the case the liveliness of foreign literary developments is an important source
for the Dutch situation as well . But those literatures have now become available in much greater
quantities and it has become easier to sidestep the slow and heavily institutionalized process of
canonization . Consequently, in the Low Countries we now have access to work that would not have
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.
surfaced at all in the older economy
If it took half a century
iJ'k introduced Dickinson
make
its
mark
on
the
Dutch
situation
within
about five years . What
to Dutchh readers,
r
Flarf could
gets noticed and picked uup in The Netherlands and in Flanders has less and less to do with the
institutional structures o f mmajor publishing and academic canonization, and more and more with
the vitals of poetical discussion which in the States, generally is most vibrant in the `Post-Avant'
genera1 family of poetic directions .
And those American discussions of poetics
are influencing discussions in Dutch . Posts on
Silliman's Blog get discussed by Dutch readers and again Flarf presents a strong case in point,
with large-scale polemics being waged on Dutch weblog saround toics
topicsthat originate in American
blogdiscussions . De Contrabas' Ton van `t Hof, for example, very regularly Posts links to entries on
poetics on American websites .
For mYself, then foreign poetry has become a more important factor than original Dutch poetry .
About half the poetry I have bought over the past five years is in English ; about a quarter is in Dutch
the rest is mostly in German French or Spanish . This has caused a veritable reversal in my relation
to my own language : if, nnormally, one would read foreign poetry and evaluate it with respect to its
relation to domestic poetic developments, today I increasingly find myself `testing' Dutch language
poetry against what I know from foreign Poetries .
There is a subtle difference between the poetic situation in one's language being influenced b Y
outside influences and the continuation of some debate that comes from an outside context within
one's own language . The balance seems to shift now more towards the latter end, and this raises
questions about the status of Dutch in such debates . Because of course the positions of Dutch and
English are highly asymmetrical . American experimental poets may often show a genuine interest
in what happens
in Holland but the things that they might be most interested in, poetry generally
considered fringe within Dutch literature, is often just unavailable to them .
0f course this simply reflects the cultural realities of globalization
lobalization •; but it also points to a striking
controdiction within Dutch culture . The Netherlands has always been a major player in globalization
- modern global capitalism was practically invented here . Many aspects of Dutch society are
internationalist to the bone : banking, trading, etc' there exists a great openness to the world on
ihis level. 0n the other hand, there is residual authentic Dutch culture that from a global point
of view, cannot but appear provincial - particularly to the cosmopolitan Dutch themselves . For
the sake of cosmopolitan expediency, the Dutch have always been very ready if not eager to ignore
their own culture. Symptoms of this abound : from the complete impossibility for foreigners to learn
Dutch because the Dutch will always speak English to them to the oft-encountered attitude among
Dutch readers that they will only read English German French but not Dutch literature, to the near
impossibility of establishing enduring Dutch traditions in the arts since generation after generation
of artists is again more impressed b outside models . Dutch culture then can - and perhaps should
be defined as `that which the DutchY- are willing to relinquish' .
Of course a11 this has been cause for much complaining and, by way of reaction, insipid
canonizing debates - as if tho establishing of arbitrary
o
lists of `great authors' would somehow resolve
the fundamental paradoxes facing a modest-sized culture with a strong cosmopolitan streak . That
can only Provide Dutch literature with a false identity, one that is entirely
provincialism .
. If, once upon a time, Ni J hoff could hold that DutchbasedonThimutberjcd poetry was among the
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world's finest we can today only excuse him on the grounds that he had no Internet access .
Instead, Dutch literature should find ways to account for its own position between an irreducible
provincialism (because its language can't be widely read and its globalized culture . It is only in this
way that it might be able to address what it means to be a speaker of Dutch in this world . Thus first of
all, the Dutch literary scene should try t o follow foreign litoratures as much as possible, and always be
willing to compare its own production to what it finds abroad . The Dutch should do what the Dutch
are traditionally good at, which is to read other languages .
Finally, for a more radical suggestion I turn to the ideas of a Finnish Poet Leevi Lehto a specialist
among other specialties) in American experimental writing, who has devoted many essays to the
issues of translation and the relation of international Poetries . He observes that the most widely
spoken language in the world today is `English spoken as Second - or Nth - Language', but that this
language does not yet have its proper literature . Therefore he advocates the production of `barbaric
poetry' : that as a Finn, for example, he might write original work in other languages - including,
perhaps, languages he can not even read himself and in fact Lehto has done so) . Internationalism ,
then is not to be achieved by everybody speaking the same language, but by everybody coming to
the same uncontrollable Pluriformi of languages from an uncontrollable Pluriformi of linguistic
positions . ¥adicalizing a poetics of misprision, language and nation would then no longer be
fundamentally linked. Instead there would be a `new kind of World Poetry not yet in existence', a
poetry that might involve
inde Pendence vis-a-vis National Literatures including institutionally (. . .) ~• mixing of lanfig
a es,• borrowing of
structures - rhythmical, syntactical - from other languages ; writing in one's non-native languages
es ;; inventing
new, ad hoc languages ; conscious attempts to write for more heterogeneous, non-Predetermined audiences . . .
(quoted from his essay `Pluri ing the Languages of the Trite' )
¥ecent examples of similar approaches in Dutch literature might include Men Duinker's original
work in other languages or ¥ozalie Hirs' multi-lingual text-and-electronic-sounds composition,
Bru9 van Babel, based on quotes from poets in many different languages .
To acknowledge globalization in literature would then mean both to read and write in any
language that one has access to, one's own as much as those of others, acknowledging particular
backgrounds at the same time as their place in the world .
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Uit de Kast!
Ontsnappingsroutes
Elsbeth Etty
In de rubriek `Uit de kast!' biedt Vooys gerenommeerde personen uit de wergild der letteren de
9ele9enheid om hun Passie voor een werk uit hun ei9en boekenkast over to bren9en . In dit
nummer besPreeks Elsbeth Et bJ
i'aonder hoo9leraar Litorat're KritZ'ek aan de VrJ
i'e Universitet't
Amsterdam haar redenen om Nederlands to gaan studeren en haar ascinatie voor Harry Mulisch'
De ontdekking van de hemel .
Heel lang snaPto ik niet waarom ik ingewikkelde dikke boeken las films en theater verkoos boven
de televisie . Niet om de verstrooiing, het vermaak of doorbreking van de dageliJ'kse sleur • dan kon
ik miJ' beter op detectives of tv-soaps richten . Gaandeweg, nog op de middelbare school bedacht ik
dat ik las om ideeen op to doen, ideeen over hoe ik wenste to leven en vooral : over hoe ik miJ'n leven
niet wilde inrichten . Ik kende vrouwen en meisJ'es die alles lazen over inrichten in bladen als Libelle
en Mar9riet, die stonden bol van de ideetJ'es voor woon- en slagPkamers, alsmede de versiering van
kerst- en Paastafels, recePten A kniP- en breiPatronen, oPvoeding van kinderen en wat dies meer ziJ' .
Ik werd grootgebracht met dat snort idee 'es voor het ideale gezinsleven, zeg maar het standaard
repertoire over hoe een middle-class vrouwenleven eruit hoorde to zien : goede oPleiding om een
goede `PartiJ'' to kunnen trouwen en daarna kinderen kriJ'gen en grootbrengen . Van alle romans die ik
tiJ'dens miJ'n Puberteit las en dat waaen er vele was er helaas niet een die miJ ' een ontsnaPPingsroute
bond uit deze klasse- en seksegebonden voorbestemming . In al die romans draaide het altiJ'd maar
weer om de emoties fantasieen en verwachtingsPatronen van mannen, met voor miJ ' als tiener
de Anton Wachter-cYclus van VestdiJ'k als voorloPig hoo aPunt . Anton Wachter was bezig ziJ'n
leven vorm to geven - ziJ'n eerste liefde ma Damman ofgekort I .D oftewel Idee vervulde daarin
slechts de rol van mute. ¥omans waarin vrouwen Probeerden to ontsnaPPen aan de in miJ'n ogen
afschrikwekkende functie van louter zoogdier Eline Vere E Briest Madame Bovary liePen altiJ'd
verkeerd af: op ontsnaPPing aan de traditionele vrouwenrol stond niet minder dan de doodstraf .
Maar toen las ik Max Havelaar en werd meegesleePt in het zuiver uit ideeen oPgetrokken eigen
universum van Multatuli . Het kon me niet schelen dat Havelaar en dus Multatuli een onuitstaanbare
iJ'deltuit was ~; het misbruik van ziJ'n muzen zoals echtgenote Tine en ziJ'n i3-J'ariga biJ'zit Si OePi
Keteh deerde me al evenmin. Max Havelaar was een oPenbaring omdat het miJ'n eerste roman
was waarin een auteur een ontsnappingsrouto uitzette die wegvoerde uit de gevangenis van door
God of maatschPPJ
a elike verhoudinen edicteerde normen : vorm J'ezelf naar J'e eign
fantasiee"n, J'e
eg
eigen verwachtingen en mogeliJ'kheden, 1aat Je niet afschrikken door conventies of geboden lui dde
de boodschaP . En laat Ja niet kooien. Waarom die sukke1 van een Tine datzowel in de roman als >
naar ik later ontdektein het echt wel het gebeuren, beschouwde ik ais haar Probleem . Zolang er
vrouwen bereid zin
J om a1 dan net verkleed a1s muze, voor s1avin annex broedmachine te s P elen
zullen mannen hen daarv oor gebruiken . Als yrouwen daar voor Passenzoals ik miJ heig
' h had

51

voorgnomen,
e
moeten za niet 1an ger met `ideetJ'es g enoe gen nemenmasr zelf ideeen ontwikkelen
over wie ze ziJ'n of willen worden . . Ik werd een fan van Multatuli en nam miJ ' voor om net als hiJ' van
en voor ideeen to gaan leven .
Een eerste staP was miJ'n studiekeuze : literatuur. De tweede : aansluiting zoeken biJ j 'Iinkse
intellectuelen' waarover ik miJ ' naar aanleiding van mei '68 en Sartres magistrale romantrilogie Les
chemins de la liberte een romantisch beeld had gevormd. In een Amsterdamse boekwinkel las ik in
1970 als eersteJ'aars student neerlandistiek een artikel van Harry Mulisch in De Gids met de uitsPrack :
`Links heeft ziJ'n mening als "belang" . ¥echts heeft ziJ'n belang als mening' - en hoe simPlistisch
ik dit adagium nu ook vind, in die tiJ'd klonk het Plausibel . Voor een onaangePast meisJ'e zonder
huweliJ'ksPlannen, kinderwens of bangle materiele verlangens en geen andere doel dan van haar
pen to kunnen leven, was de keuze tussen `mening als belang' en `belang als mening' niet moeiliJ'k to
maken .
Sindsdien heb ik alles van Mulisch gelezen en ziJ'n werk volkomen serieus genomen, of ik het er
mee eens was of niet of ik het meende to begriJ'Pen of er J'uist in grote verwarring door geraakte, hier
werd voelde ik, niet alleen aan een oeuvre gabouwd masr aan een 1evenswerk, een universum d at
ziJ'n voltooiing vond in De ontdekkin9 van de hemel . Die roman kende ik voordat ik hem direct na
verschiJ'ning achter elkaar uitlas . Ik kende hem oandat ik thois was in Homerus, de Griekse tragedies,
de BiJ'bel en het werk van Multatuli, universele werken maar met dit verschil dat De ontdekkt'ng van
de hemel gesitueerd was in m1i'n tiJ'd, de J'aren zestig van de twintigste eeuw en wat daaraan vooraf
i'n geschiedenis geschreven, weliswaar niet in details overeenstemmend met miJ'n
ging. Hier werd mJ
PersoonliJ'ke wederwaardigheden Mulisch kon miJ'n vader ziJ'n en hiJ ' is geen vrouw maar toch . . . De
ontdekkin9 van de hemel liet zien hoe een door afkomst, milieu en omstandigheden gestemPelde
figuur zich als het ware loswrikt uit ziJ'n gedetermineerde bestemming - ook al draait Mulisch de boel
op een ingenieuze manier om, zodat ziJ'n boek op het eerste gezicht een pastiche van een negentiendeeeuwse naturalistische roman liJ'kt .
Ook in het werk van Mulisch, zelfs in de Ontdekkin9 van de hemel dat ik tientallen keren heb
herlezen heb ik me er nooit aan gestoord dat vrouwen erin worden gereduceerd tot broedmachines .
Nogmaals : zolang vrouwen zich daarvoor lenen ook nu de noodzaak daartoe is vervallen moeten
ze het zelf maar weten . Wie togenwoordig een kind wil hoeft daar allang niet meer voor to boeten
met slaverniJ', afhankeli'kheidJ'kheid van een meester en veroordeling tot een lamlendig gezinsleven . En
wie geen kinderen wil, omdat ze wil leven zoals tot voor kort alleen mannen dat konden, heeft de
beschikking over degdeliJ'ke
u
antisoncePie
t en abortus . Voor veel mannen is die volstrekt nieuwe
nooit eerder in de geschiedenis vertoonde vrouweliJ'ke autonomic niet alleen onaanvaardbaar, ze is
letterliJ'k ondenkbaar .
In miJ'n ogen gaat De ontdekkin9 van de hemel dan ook vooral daarover : de ondenkbaarheid
van vrouweliJ'ke zelfbeschikking, terwiJ'1 die in de J'aren zestig 'uist werd uitgevonden . Ik was erbi'J,
biJ' die bevriJ'ding. Ik herkende de in de roman figurerende communistische huisarts dokter Ben
Polak die J'e zonder Problemen de Pit voorschreef en ook wel eens illeggal een abortus oPwekte . In de
door Mulisch in afschrikwekkende kleuren geschilderde studentenleider Bart Bork meende ik miJ'n
dierbare inmiddels overleden vriend Ton ¥e ien terug zien - hetgeen miJ' later door Mulisch werd
bevestigd. Ton ¥e ien dacht Preties zo over vrouwen als Mulisch en diens romanPersonages : ze
dienen de man, ziJ'n seksuele behoeften en ziJ'n nageslacht .
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' De Beziga BiJ' miJ' viJ'ftien J'aar na De ontdekkt'n9 van de hemel vroeg om ter
Toen uitgveriJ
e
ele
enheid
van
Mulisch' tachtigste verJ'aardag een novelle to schriJ'ven met een roman van Mulisch
g g
alsu itgan s u g P ntwist ik dan ook binnen een seconde dat ik die roman zou kiezen . MiJ'n inzet was
om de vrou welike
J hoofdPersoon, de J'onge celliste Ada Bron, s die i n De ontdekkin9 van de hem el
misbruikt wordt om de Verlosser to baren to verlossen van deze oPdracht . Dat is me met enige
moeito gelukt - zie miJ'n `roman' MaakJ'e zel maar klaar. Weliswasr kon ik Ada niet laten ontwaken
uit de hersendood waarin Mulisch haar oP sluit zodra ze zwan ger is oPdracht volbracht masr ik
heb haar in elk geval een volwaardig eigen leven en zelfgeformuleerde oPdracht gageven .
Ada Brons was een meisJ'e zoals ik - zij' zette al haar talenten en doorzettingsvermogen in om
to ontsnaPPen aan het lot dat het leven voor haar in Petto had . Een meisJ'e als Ada zou nooit en to
nimmer haar leven in dienst hebben gesteld van andermans m hes . Het graPPigste van alles : biJ' de
research voor MaakJ'ezel maar klaar heb ik de echte Ada Brons ontmoet . Ook zij' kwam als 2i-J'arige
in 1967 als celliste biJ' het Concertgebouworkest, ook ziJ' verkoos Purcell boven Wagner en ook zijJ
werd ongehuwd zwanger . Toen ik haar in 2007 sP rak was haar buitenechteli'ke
~ dochter al volwassen
en zij' zelf nog altiJ'd celliste biJ' het Concertgebouworkest . Ze had haar kind zelfstandig - zonder de
vader bedoel ik - oPgevoed en haar carriere had er niet onder geleden . ZiJ' had haar eigen m he
gecreeerd en die, Precies als Mulisch' manneliJ'ke personages kunnen naleven .
Deze celliste die nog veel meer gemeen heeft met Ada Brons dan ik in kort bestek kan weergeven
en Harry Mulisch beweren biJ' hoog en biJ' laag dat ziJ' elkaar niet kennen . Het maakt niet uit . Als Ada
Brons anders dan de manneliJ'ke personages, inderdaad een volstrekt fictieve figuur is, Pleft dat
des to meer voor Mulisch' inlevingsvermogen en voor het bestaan van de beroemde Mulichiaanse
coincidentie . De Ada uit De ontdekkin9 van de hemel is het romanPersonage dat ik het beste ken van
alle romanPersonages ooit gecreeerd . Ik geef toe dat ik haar naar miJ'n beeld herschaPen heb. Ik heb
haar laten afrekenen met de door miJ' verafschuwde Maria-m he, waarvan zij' - zoals zoveel vrouwen
voor haar - het slachtoffer dreigde to worden . Ik leg haar in de pen dat m hes gestolde werkeliJ'kheid
ziJ'n. `Misschien moeten eerst de m hes vernietigd of in elk geval ontkracht of ontmaskerd worden
voordat de werkeliJ'kheid kan veranderen .'
MiJ'n werkeliJ'kheid heeft biJ' het doorPrikken van m hes veel bast gehad - maar ik zou dat nooit
gekund hebben zonder grote schriJ'vers als Multatuli en Mulisch die me leerden dat er zonder een nieuwe
zelf gecreeerde en op J'ezelf toegesneden m e geen ontsnaPPing aan wat dan ook mogeliJ'k is .
Dit nummer van Vooys is gewiJ'd aan de nieuwe media. Ik had miJ'n onderzoek naar De ontdekkin 9
van de hemel nooit zo intensief kunnen doen zonder Internet : ieder begriP dat Mulisch gebruikt heb
ik per direct kunnen checken, elk muziekstuk dat hiJ' noemt kunnen beluisteren ieder kunstwerk
kunnen bekiJ'ken . Het is een vorm van slow-reading die ik iedereen kan aanbevelen . Charlotte
Mutsaers heeft ooit gezegd : `Elk boek bevat g eheimen die intact moeten bliven'
. Ik ben het daar niet
J
mee eens : ik wil J'uist elk geheim ontsluieren, en daarmee nieuwe geheimen creeren .
0P De ontdekkin9 van de heme1 na ziJ'n de Ideeen van Multatuli de boeken die ik in de loop
der J'aren het vaakst uit miJ'n kast heb aghas1d . ZiJ' bliJ'ven voorloPig op de plank, omdat de Ideee"n
togenwoordig integraal op Internet staan Toon ik een studie maakte van J'uffrouw Laps, kon ik met
behulP van de zoekfunctia PiJ'lsnel door de vele honderden b1adzJden
i'
heen . Sindsdien ben ik een
warm voorstander van digitalisering van zo vo1
e mgeliJ'k
o
literaire teksten . Ik weet zeker dat da ardoor
de vele raadsels die literaire t eksten herbergn
e
ontraadse1d zu11en wordan, om ons vervolgns
e met
nieuwe nooit voorziene raadsels op t e zade1en . HeerliJ'k!
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Zigzagt tot het knalt :
de poetische opmars van
Sylvie Marie

Jeroen Dera en Marleen van de Pol

In aPril 2008 rieP 'an Peters zich uit tot `ontdekker van SYlvie Marie' . De Volkskrant-criticus had
een gedichtencYclus van de J'onge Vlaamse dichteres gelezen in Het lie9 end koni'n
J en werd door
haar Poezie murw geslagen . Peters' woorden betekenden voor Marie 1984 een doorbraak in de
literaire wereld : na de Publicatie van de bewuste cYclus, getiteld `moedermomenten' kwam vanuit
het PaPieren circuit serieuze belangstelling voor de dichteres op gang, die uiteindeliJ'k resulteerde in
het verschiJ'nen van Manes debuutbundel Zonder in februari 2009 .
Is Peters echt de ontdekker van SYlvie Marie? Wie de ontwikkelingen aan de Poorten van
de Poeziewereld op de voet vol , kende haar naam waarschiJ'nliJ'k al voor de Publicatie in Het
lie9 end koni'n . We hebben hier to maken met een dichteres die vanaf het Internet in de Periferie
van het literaire sYsteem geraakte, en uiteindeliJ'k de staP wist to zetten naar een bundel biJ' een
gerenommeerde uitgeveriJ' in het centrum riJ'dagPodium . Hoe verlieP deze refs? Welke staPPen
heeft Marie gezet en wie heeft zoal haar pad gekruist? Welke rol sPelen oude en nieuwe media in haar
verhaal? WiJ' vroegen het de dichteres zelf, en stellen togeliJ'kertiJ'd haar Poezie aan u voor .
Naar een oPenbaar dagboek
De naam Sylvie Marie is een pseudoniem . De dichteres werd geboren als Sylvie de Coninck masr za g
v0or Publicaties van die naam af : `Ik had met de naam "De Coninck" in de dichterswere1d lets van :
"It's already taken" . Marie is miJ'n tweede naam, genoemd naar miJ'n g rootmoeder . Slvie
Marie bekt
Y
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' en maakt me een eigen Persoon . Ik herinner me nog dat ik aan miJ'n zus vroeg : "Wat
g~ d~ klinkt fris
e
instuurde als SYlvie Marie?" Dat vond ze een prima idee . So be
z ouJeervan zegg en als ik mijn gdicht
i't .' Hoewel Marie zich niet als afstammelinga van Herman de Coninck presenteert raakt haar poezie
`Ik heb me nooit zo in hem verdiP
e t~ maa r ikweet dat hiJ' van het eenvoudige
we l1 de gehJk aan de z
toeg ankehke
J hoe1d. Dasr houd ik ook wel van, dus we komen wellicht overeen . Toch denk ik dat ik
nog wat ironischer ben, als J'ong vrouweliJ'k geweld .'
Als we yrgn
a e naar het begin van Manes dichterschaP, regeert
a
ze bedenkeliJ'k : `Goh ik ben daar
n ooit echt bewust mee begonnen . Dat is als vrag en : wanneer schree 'eJ voor het eerst in J'e dagboek?
Het dichten is overigens wel begonnen in miJ'n dagboek, e n het artistiek schriJ'ven ook . Ik wilde een
1 dagboek dat aansPrak en mYsterieus was dat Pakte en van miJ ' een interessant mens maakte .
origmee
'
Niet dat ik wilde dat iemand het zou lezen maarJ'e wist maar nooit . Wie weet stierf ik, zat miJ'n moeder
snikkend in miJ'n kamer, en vond ze miJ'n dagboek. Dan moest ik toch iets boeiends schriJ'ven . MiJ'n
"verslagen" maakte ik daarom altiJ'd mYsterieus, biJ'voorbeeld door de identiteit van miJ'n personages
to versluieren . Als ik over mensen sPrak, schreef ik altiJ'd "hiJ'" of "ziJ'" of "ze" . Niemand moest weten
dat hiJ' eigenliJ'k "Brain" was, of ziJ' "Barbara" . Ik vond voornamen toen al banaal .'
In hasr dab
goek ontwikkelde Marie voor het eerst een stiJ'1 die togeliJ'kertiJ'd als `PersoonliJ'k' en
`onpersoonlif'k' kan worden gekarakteriseerd . Die
ering past ook biJ' haar Poezie, waartoe Marie
zich asngetrokken voelde `omdat ze nog krachtiger, allesomvattender en universeler kon ziJ'n dan een
gewoon varslag. Je kan er veel in kwiJ't qua emotie maar toch last J'e J'e niet gaan in het sentimentele.
Je gebruikt alts1J
d e herse nen . Als ik alleen emoties wil, schriJ'f ik niet : dan leg ik me gewoon to huilen
op een bed met de muziek keihard . Maar zodra ik schriJ'f, moet er een "pennenvrucht" ontstaan, en
daarvoor is mind nodig .'
trad Marie voor het eerst in de oPenbaarheid op een schriJ'fsite voor
Met hasrPnnenvruchten
e
amateurs. `Ik was ngntien en leidster in een J'eugdbeweging . Ongeveer een week voordat we op
kam P zouden g aan~ was ik druk oop zoek naar een verhaal waar dertig personages in voorkomen . Ik
vv~lde immers lets vertelle n waarin elk kindJ'e uit miJ'n groP
e een verhaalfiguur kon uitbeelden, terwiJ'1
ik voorlas . Ik zocht duso op Google op `verhalen' en kwam - na twee Pornosites - terecht op een site
voor amateurschrirs
Jve . Ik beg on meteen heel druk to zoeken in het archief daar . Het was boeiend
om to ontdekken dat zo'n site bestond . Je kon er gratis J'e verhalen en gedichten Plaatsen en mensen
reag eerden. Ik stond versteld van de mogeliJ'kheden, maar helaas : er was geen verhaal met derti g
personages to vinden . Doorr het ontdekken van de site besefte ik echter twee dingen . Een : ik schriJ'f
het verhaalg ewoon zelf. Twee : ik post het op die site en vraag wat men ervan vindt .'
Dit
' verhaal en de reacties die erP
o vo1den,
waren voor Marie aanleiding om teksten uit haar
g
da gboek to Pubhceren o P de site . In hoeverre heeft die hasr geholPen om vooruitgang to boeken als
s chrl Jfster,e n m hetet b Jzonde r als dichteres ?. `Ik denk dat die site me vooral nog regelmatiger heeft
doen schri Jven . Er was zovee11even onder de leden dat ik echt enthousiast was om nieuw werk to
kunnen tonen . Ik schreefiets an een uur later was het al gaPlaatst . Ik kreeg ook wel wat lof daar waar
ik erg trotso op was, maaroop den duur bg
e o n ik to voe1en dat er iets niet kloPte. Ik had het gevoel dat
wat ik schreof, seriewerk beg on to wo rden . Ik kon er minder mi'n ziel in le ggen zoals ik vroger
e bi'J
miJ'n dagboeken deed. Stilaan 1eerde ik echter andere dichters kennen en andere websites > waardoor
ik ontdekto dat ik enke1 PP
o ulair was in het kleme wereldJ'e van die ene sPecifieke site . Daarom wilde
ik miJ'n grenzen verleggen .'
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`U bent zo'n auteur waar we katoen voor hebben oPzi1'gelegd .'
BiJ ' het verkennen van de P"ziewere1d
liet Marie zich inPiteren
door David Troch de dichter met
oe
s
wie ze to aPril 2010 in het huweliJ'ksbootJ'e staPt, exact viJ'fJ'aar na de datum dat ze hem voor het eerst
ontmoette . `HiJ' zei destiJ'ds : "De dertigste is de deadline van een wedstriJ'd . Ik doe mee. En J'iJ'?" Ik
zocht meteen tien gedichten op en stuurde deze in maar het wend nets . BiJ' de volgende wedstriJ'd
- deadline 15 J'uni - kreeg ik waremPel wel een PtiJ's . Dus zo is de bal aan het rollen gagaan . Stilaan
wend ik van de schriJ'fsites weggetrokken om in de "echte" wereld succes to oogstep . MiJ'n eerste
Publicatie, het gedicht `sPiegelbal' volgde in het literaire internetmagazine Meander inJ'uli 2005.0P
de eerste PaPieren Publicatie was het wachten tot in het naJ'aar, in Lava. Het was wel eens fiJ'n om
miJ'n geschriften to voelen, al vond ik miJ'n eerste Publicatie in Meander echt geweldig . Toen viel ik
van miJ'n stoel . David sms'te het toenmaliga redactielid Tine Moniek om to zeggen dat ik zo bliJ' was.
ZiJ ' antwoordde : "Het is dan ook een goed gedicht" .'
Langzaamaan begon Marie het sYsteem to doorzien : `Mask J'ezelf bekend met Publicaties en
wedstriJ'den . Treed hier en daar op. Dan kunJ'e misschien een mooi Palmares naar een uitgever sturen
later . In miJ'n goval ging hot uiteindeliJ'k > heel onverwacht anders. Ik had voor Meander, waarvan ik
redactielid hen hot e-mailadres nodig van Ester Naomi Perquin . ZiJ ' had toen net de debuu riJ's van
Het lie9end konJi'n gewonnen . Ik mailde redacteur Jozef Deleu, en hiJ' antwoordde met haar adres en
bovendien met de vraag of hiJ' miJ' wat KoniJ'nen op mocht sturen. Ik zegde uiteraard toe en verzocht
hem bovendien via de mail : "Hob hier nog tien gedichten liggen die genomineerd ziJ'n voor een PriJ's,
maar J'e hebt vast to veel koPiJ' zeker?" HiJ' zei : "Ja, ik hob to veel koPiJ', maar stuur gerust op ." Dus ik
stuurde `moedermomenten' in en hiJ' antwoordde drie dagen later : "Eon schitterende en ontroerende
cYclus . Ik Plaats hem intograal en mask ruimte in hot volgende nummer ." Toen viol ik weer van miJ'n
stool .'
Zoals inmiddels bekend bleef Manes Publicatie in Het lie9end kon1
i'n niet onoPgemerkt .
`UiteindeliJ'k kwamen de uitgevers naar miJ' toe in Plaats van ik naar hen . Het Poeziecentrum stuurde
me biJ' monde van WillY Tibergien, oPrichter van de Poeziekrant, een mooie brief. HiJ ' feliciteerde
me met de gedichten in hot KonJi'n en vroeg me of ik een bundel wilde uitgeven . Intussen reageerde
Chretien Breukers van De Contrabas op een bericht op miJ'n weblog www.sYlviemarie .be , en ook hi'J
hood me aan een bundel uit to geven . Datzelfde weekend nog stuurde ik een manuscript naar beide
uitgevers. Breukers vertelde me drie dagen later al dat hiJ' tot Publicatie wilde overgaan . Het was nu
wachten op Tibergien, maar ook na aandringen bleef een reactie uit . UiteindeliJ'k zei ook hiJ' dat hi'J
miJ'n manuscript met veel Plezier wilde uitgeven . Ik bleef maar twiJ'felen tussen de twee want hot
ziJ'n kleinere uitgeveriJ'en . De een versPreidt een bee 'e in Belgie ; de ander in Nederland > maar verder
geraken ze niet . Ik wist niet wat to kiezen maar een keuze maken wilde ik wel. In voortdurende
twiJ'fel vertr0k ik naar Macedonie" oP een dichtersreis, waar ik een masterclass Nederlandse Poezie
volgde en deelnam aan een internationaal gedichtenfestival . Ik had me voorgenomen daar de knoo P
door to hakken maar toen ik miJ'n e-mail checkte, zag ik een vreemd mail 'e van een zekere Uitgeveri' J
VriJ'dag. Het was echt gek : ik had nog nooit van die uitgeveriJ' gehoord . De mail luidde als vo1
Het Internet is een wonder van een adresboek . Het was na twee aanwJ
i'zin9en van Goo9le 9een moeite uw

e-mailadres to vinden ; excuus. De kwestie: Uit9everJi' VriJ'da9, enkele woken 9eleden oP9ericht door ¥udy
Vanschoonbeek hoe ideeen over wat een 9oed book moot zJi'n, en hoe ze hun auteurs in de wolli9a watten
moeten le99en. U bent zo'n auteur waar we katoen voor hebben oPJ
zj9ele9d. Was dat vooruitziend o
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achterstalli9? Met andere woorden : bent u al door wakkere burgers van boven de MoerdJi 'k aan9esProken
terPublicatie in boekvorm van uw 9edichten?Als dat niet zo is, wat natuurlJi'k zeer onwaarschJ i'nlJi'k weze

dan kunnen we u misschien b1i' Uit9everJ
i' VrJi'da9 een dak bieden? Als dat wel zo is dan wens ik u van
harte een zeer 9eslaa9d boekdebuut toe, luid en lovend besProken en op de boekhandelstoonbank naast de
rinkelende kassa li99end .

Ik was heel kritisch en begon to googelen op ¥udY Vanschoonbeek . Het bleek inderdaad een
mteressante figuur to ziJ' n dus ik mailde naar De Contrabas en Poe "ziecentrum om to melden dat ik no g
een gesprek met een derde uitgeveriJ' wilde hebben voordat ik naar hen zou staPPen . Ik ging Praten
met VriJ'dag en tot miJ'n verrassing ontdekte ik dat men daar heel ambitieus was en goede contacten
onderhield met Podium en NiJ'gh & Van Ditmar . ZiJ' wilden geen bundel op de markt brengen zonder
een co-editie of to dwingen biJ' een van die uitgeveriJ'en . Ik gof miJ'n manuscript of en kreeg enkele
weken later lovend nieuws : Zonder kon in samenwerking met Podium uitgegeven worden .'
Parallelle realiteiten
`Het ging ontzettend snel . Hier en daar veranderde ik nog een woord, en toen was het hop : naar
de cover . Met nieuwJ'aar al werd Zonder gedrukt, waarbiJ' tweehonderd sPeciale exemPlaren met
flaPPen werden gemaakt die door VriJ'dag aan al haar vrienden en relaties werden uitgedeeld als
nieuwJ'aarsgeschenk . Voor de cover wilde ik een intrigerende foto, die uiteindeliJ'k geleverd werd
door Hans Co
.'
Eon interessante vraag is die naar de rol van het internet in de `PaPieren' doorbraak van SYlvie
Marie . Zou het haar zonder de nieuwe media gelukt ziJ'n om op deze manier to debuteren? `Ik had in
elk geval miJ'n lief niet ieren kennen. En hiJ' is het die me zo goed aangesPoord heeft . Misschien had
ik 0ok wel op eigen hou 'e gekund, maar dan interviewden J'ullie me niet nu, maar over teen J'aar . Ik
kan me moeiliJ'k voorstellen dat er geen Parallelle realiteit bestaat waarin ik David en Meander heb
1eren kennen. Dan had ik naar de bieb moeten trekken om tiJ'dschriften to bekiJ'ken, het adres over
moeten schriJ'ven en daarna thuis hebben moeten kiJ'ken of ik nog iets liggen had . De vraag is : "Wat
drift
J' me?" Ik heb nog altiJ'd zoiets van : "Wil ik per definitie schriJ'fster worden en doe ik het daarom
z0 goed, o f is het onoverkomeliJ'k : ik heb een talent, e n daarmee ook een onweerstaanbare drang om
to schriJ'ven en toubPliceren? Ik kan heel lang nadenken over wat nu zwaarder wee : ambitie of
talent . En dan is die voorstelleng van Parallelle realiteiten heel fascinerend . Men ze dat een talent
er sowieso geraakt, maar daaraan twiJ'fel ik .'
Afgaande oop de commentaren op Zonder is het talent echter ondubbelzinnig aanwezig . `De eerste
reactie kwam a1 oP de dag van miJ'n bundelvoorstelling, en de toon was gezet . Luuk Gruwez merkte in
De Standaard op
o dat dit een van de beste bundels van de laatste J'aren is . Een bee 'e onvoorstelbaar
vond ik dat want ik ben altiJ'd onzeker geweest . Ik was vooral erg bang dat ik to veel lof had gekregen
voor miJ'n KomJ"n-biJ'draga, en dat men zou reageren met : "Ja, die teen gedichten waren fraai maar
die andere negnendentig . . . " lk heb dus a1tiJ'd miJ'n vingers gekruist gehouden, en dat doe ik no gg
steeds.'
BesPeurt Marie in de recensies verschilien tussen Nederland en Belgie enerziJ'ds, en het internet
en het PaPieren circuit anderziJ'ds .? `Daar heb ik nongg niet over nagedacht . Ik zou ze~en : eigenliJ'k
Maar ik moet bekennen dat ik meer be1ang hecht aan de PaPieren recensies . Kwalitatief gezien
ziJ'n alle besPreking en aan elkasr gewaa d,
pathosen ziJ'n de
g al schnJ"ven de Belgen met wat meer athos
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Nederlanders wat nuchterder. De internetrecensies z i'n
J g oed doorgrond en uitgebreid, dus wat
miJ betreft ziJn Internet en PaPieren circuit goed uitg eba1anceerd . Bi'
J mi'n
J voorkeur voor PaPieren
Bespoken
r
worden in De Standaard
recensies komt toch een bee a de erkenning our de hoek ki'k
J en .
is knaPPer dan een recensie in Meander, gewoon omdat meer mensen die kraut kennen . Ik stond
ook in de Humo , on geloofliJ"k hoevee1 mensen dat gezien hebben. Ze sPreken me er nu nog over aan :
"JiJ
" stond in Humo, J iJ stond in Humo! " 0 P"' miJ'n web1go moest ik de internetrecensies biJ ' wiJ'ze van
i
sPreken zelf gaan hYPerlinken, terwiJ1 ik op PaPeren
bes Prekingen zelf werd aangesProken zo van :
"Heb Je bet al gezien ?. " Vreemd gnoe
e g PaPier versPreidt zich sours nog rapper .'
is Marie goed op de boo e van de debatten
Al ss redacteur van Meander en Deus ex
die gevoerd worden over de status van internetti'dschriften ..J'dschriften `Ik zit zowel in de redactie van een
. Als ik kiJ'k naar de redacties, zie ik maar een ding :
internettiJ dschrift als van eenaPPieren Priodiek
e
ze ziJn beide samen esteld
uit
literatuu
rminnend
yolk dat een fulltime job en een gezin met die
g
.
Dasrin
zie
ik
geen
kwaliteitsverschil
. Sterker nog : ik vend dat bet er sours erg
hobby mbineert
amateuristisch asn toe kan asn
a
redacties, terwiJ'1 ziJ' sours twintigduizend euro per J'aar
g in PPieren
.
Geen
enkel
tiJ'dschrift
kan haar redacteurs betalen, dus daarin bestaan geen
aan subsidie ontvane
gn
verschillen .'
'
7
nde stabeel zouden
De veelgahoo rde klac ht dat dighale
tiJ dschriften met oop niveau an onvodoe
ziJn~ wuift Marie ha rdhandigwewgg :• `Dat is echt bullshit! Ik ben al biJ'na viJ'fJ'aar biJ' Meander, heb daar
inderdaad wel wat verloo Pg ezien maar of dat nou echt meer is dan biJ' PaPieren bladen? En of dat
nou echt de kwaliteit omlaa g haalt .? UiteindeliJ'k rust veel verantwoordeliJ'kheid biJ' die traditionele
tiJ dschriften oop even weini g schouders a 1s biJ' intornetmagazines . Je hebt werkers enJ'e hebt luilakken
altsJ d en overal . Somme eg willen a11een masr bi J een tidschrift,
omdat dat aanzien biedt . Ms J'e met
J
die ambitie een redactia insta Pt, duurt het niet lang voordat J'e door de mand valt .'
Hoe denkt Marie dat internettiJ'dschriften zich in de toekomst gaan evalueren? `Je kan de
'
tiJ dschriften niet over ' een
kam scheren . Als ik bass was van Meander, had ik allang subsidies
aan gevraa gd, waardoor bet blad no g mee r overlevingskansen zou hebben, maar dat gebeurt niet. De
kans bestaat dat ¥ob de Vos, initiatiefnemer van het magazine , er genoeg van kri'Jgt en dat bet dan
even evaarli
g
J k wordt . Aan de andere kant denk ik dat iemand Meander wel zou willen overnemen
aan mezelf, met miJ'n Parttime job .
en subsidies aan zou durven vragen . Ik denk nu zeifss Pntaan
o
In ie der geval •. de aPP
ieren ti Jdschriften gaan digito1er. Slechts enkele zullen verdwiJ'nen • andere
bundelen de krachten . Internetti
J dschriften voe1en zich intussen geroePen een PaPieren "best of
uit to breng en . De wisselwerkm g tussen intornet en PaPier bliJ'ft dus bestaan. Ik zie dat niet zo gauw
overslaan in het een of het ander .'
Gedichten zonder luie schriJ'ver
Over naar Manes rimaire
werk, dat ziJ als vo1 omschriJ'ft : `ToegankeliJ'k, herkenbaar, maar ook vaak
P
verrassend . Ik schets niet zomaar taferelen, masr gof
e ook inzichten . Het liefst schriJ'f ik gedichten
' " Plastsvindt, bo vendien met een ironisch of duister randJ'e . Tegenwoordig gebruikt
waarin een "klik
men vaak de dooddoener dat oezie
vervreemdend is, maar ik streef naar helderheid . Grasg gebruik
P
maar intussen volstrekt tog isch zin.'
ik tog enstellingen en conclusies die eerst verg ezocht liken,
J
J
Een isch Marie-edicht
is
`vertrokken',
dat
o0k
werd
oPgenomen
in
Zonder
en
eerder
verscheen
g
in De brakke bond:
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vertrokken
op aen dag was J'e vertrokken
zonder J'a g1as leeg to drinken ik
m de keuke n het water in de hand, deed
het biJ het miJ"ne . en dat ik dan geen onderscheid
meer kon maken tussen het ene en het andere ,
verbazend . hoe vertederend dat kiJ'ken sours
naar het versmelten van dingen . zo moet J'iJ' ook
hebben gedacht toen J'e vader met
ziJ'n vrachtwagen en J'e moeder
over kanker, J'e de ene pot
as biJ' de andere goot .
Het vertrek van de geliefde, het afwezig ziJ'n, het gaan zonder het glas leeg to drinken, het feit dat de
ouders van degliefde
e
er ook niet meer ziJ'n : van dit sPecifieke gedicht spat SYlvie Manes algemene
thematiek af. `Het concept "zonder", dat is een motiefpur sang . In miJ'n bundel ziJ'n het de dingen die
ontbreken die de Poezie betekenisvol maken .'
Neem ook het gdicht
e `vallen', waarmee Marie in de PriJ'zen viel biJ ' de wedstriJ'd in de stad
Harelbeke :

vallen
ooit komt er een eind aan .
het blad, neem dat van een boom ,
dwarrelt, slentert als bezoPen
door de lucht, zigzagt
tot het knalt . geen korrel zand
geen kruimel aarde
die ervoor zal wiJ'ken .
ook als wiJ', raken
onze liPPen de keien, Proeven
we bloed krabbelen we
gekrenkt weer overeind .
maar de avond
de avond niet, die doet het
weer, telkens en steeds maar
oPnieuw als onwrikbaar .
laten we daarvan uitgaan .
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`Dit gedicht is eigenliJ'k een redenaring zonder nadenken . In die cYclus s taat het en het stagt or
terecht . Het gaat over de avond die valt, maar ook over de onzekerheid daarover . Je kriJ' het beeld
van een sombere figuur die een vanzelfsPrekendheid in twiJ"fel trekt. Er stoan veel observaties in die
Pessimisme suggereren : "we Proeven bloed", het blad dwarrelt als "bezoPen" en het "knalt" . Alles valt
dus in dit gedicht ook de verteller. Wat ontbreekt is een obJ'ectiever en minder noodlottig beeld .'
`vallen' is een snel gedicht, wat ook bliJ'kt uit de iconiciteit in de eerste regel van strofe dries daarin
is het woord `vallen' weggelaten omdat `wiJ'' de grond al in grote snelheid bereikt hebben. `Er moest
genoeg vaart zitten in het gedicht . Ik schreef het in 2006, en volgens miJ' staat het nog steeds . Maar
weinig gedichten uit die Periode heb ik uiteindeliJ'k goed genoeg bevonden om de bundel to halen .'
Naast die bundel heeft Marie onlangs ook een video-experiment gaPubliceerd op haar weblog.
`Ook dat vind ik fascinerend . Ik kende de techniek al van de gedichten van Tonnus Oosterhoff . MiJ'n
bewegende gedicht heet `afbraak' en ik had in eerste instantie een niet-dYnamische versie gemaakt .
Ik vond echter dat die er zwak uitzag, ondanks het feit dat ik de inhoud goed vond . Het is een van
de weiniga gedichten waaraan ik meteen begon to sleutelen in Word . Ik deed er van alles mee, maar
het wilde maar niet lukken : het bleef een minder sterk gedicht. UiteindeliJ'k bedscht ik dat het 1euk
zou ziJ'n als het gedicht, dat dus over afbraak gaat, echt ofgebroken werd en daarom ben ik nasr miJ'n
officieuze schoonbroer getrokken, die flashdingen kan maken . HiJ' is verantwoordeliJ'k v0or de versie
die nu op miJ'n weblog staat . 0P dit moment zie ik zo'n experiment als eenmaligmaar wie weet voel
ik nog eens zo'n drang in de toekomst .'
Over de toekomst gesProken : welke Plannen heeft SYlvie Marie nu ze niet onoPgemerkt is
gebleven in de literaire wereld? `Ik maak werk van een stimuleringsbeurs waarmee ik een tweede
bundel wil uitgeven die even goed is als de eerste . Geen idee hoe lang dat zal duren maar eerliJ'k
gezegd verwacht ik niet heel lang . Ik schriJ'f nameliJ'k nogal veel . Daarnaast wil ik voor miJ'n dertigste
een roman Publiceren. Ik ben daar nog niet aan begonnen, maar ik hou mezelf voor dat ik nog viJ'f
J'aar heb.' 0P dit moment vindt Marie zichzelf een luie schriJ'ver . VoorloPig vindt ze het gemakkeliJ'ker
om to dichten want dat is minder intensief qua arbeid . `Je moet gewoon een lumineus idee h ebben ,
en of en toe wat tiJ'd.' Daarnaast heeft Manes verhaal laten zien dat de J'uiste route door het bome
landschaP van de literaire wereld aan to bevelen is, natuurliJ'k in combinatie met een gezonde dosis
talent. Dat deze literaire wereld in het geval van Marie inderdaad uit twee Parallelle werkeliJ'kheden
bestaat heeft onze chatsessie wel bewezen .

In de least!

Carolien van den Bos

In de rubriek `In de least!' bren9en personen uit de wareld der letteren schr1ijvers o boeken
die ton onrechte ver9eten z1ijn, weer even onder de aandacht . In deze `In de least!' vertelt
ltteratuurwetenschapper Carolien van den Bos over verscht'llende hyper dies . Zoals The Unknown
een hyPer ctie waarin twee lezers urenlan9 kunnen ronddwaIen zonder preties dezel de tekst to
lezen . 0 Inanimate Alice een verhaal waarin beeld tekst en geluid een overweldigend geheel
cree"ren. Van den Bos laat zien dat hyper dies allerlei vormen en maten hebben en dat nieuwe
technieken mo9elJi'kheden bieden voor no9 meer diversiteit. De tijd
1 van de hyper ctie is no9 Ian 9
niet voorbJi'.
Na urenlang zinloos rondsurfen op Internet denk ik vaak : ik zou weer eens een boek moeten lezen .
Op zo'n moment kan ik de computer uitzetten en naar de boekenkast lopen, maar ik kan ook gewoon
verder surfen . Op Internet zijn namelijk naast gedigitaliseerde romans, ook verhalen to vinden die
speciaal zijn gemaakt voor het medium . Deze verhalen worden ook wel hyperficties genoemd . De
term is afgeleid van hypertekst, de techniek waarmee teksten op Internet worden weergegeven .
Schrijvers van hyperfictie gebruiken dus de typische eigenschappen van Internet, zoals links en de
combinatie van tekst met beeld en geluid, om een verhaal to vertellen . Lezen wordt daarmee een heel
andere ervaring dan bladzijden omslaan in een boek .
Maar voordat bet zover is, mcet je de verhalen eerst zien to vinden. Op een enkele uitzondering
na, zijn er geen uitgevers of boekhandels die hyperfictie verkopen . De meeste werken zijn gratis
toegankelijk op Internet, maar het aanbod is relatief klein en meestal Engelstalig . Met zoekopdrachten
als `hyperfiction' of de overkcepelende term `electronic literature' zijn in eerste instantie vooral
oudere artikelen over hyperfictie to vinden . Ook veel overzichtspagina's die eind jaren negentig
toonaangevend waren, zijn sinds die tijd niet meer bijgewerkt of bestaan niet meer .
Dat is naar mijn mening geen reden om hyperfictie of to schrijven als een mislukt experiment .
Allereerst omdat ook oudere hyperficties nog steeds de moeite waard kunnen zijn . Voor mensen
die zich niet storen aan de wat verouderde vormgeving, valt er bijvoorbeeld veel to beleven in The
Unknown uit 1998-2002 van William Gillespie, Frank Marquardt, Scott ¥ettberg en Dirk Stratton
[www .unknownhypertext .com] .
In de periode dat ik mijn scriptie schreef over de narratieve eigenschappen van hyperfictie,
heb ik langdurig rondgedwaald in deze hyperfictie . The Unknown bestaat namelijk uit een grote
hceveelheid pagina's met vaak veel links per paging . De leans dat twee lezers dezelfde pagina's in
dezelfde volgorde lezen, is in deze hyperfictie dus bijzonder klein .
De schrijvers bieden de lezer enige houvast door de verschillende onderdelen (`lijnen') een eigen
kleur to geven . Zo is de verhaallijn rood, de metafictielijn paars en de correspondentie oranje. Ook
deze lijnen zijn weer onderling verbonden met links . In de oranje correspondentielijn is bijvoorbeeld
een e-mail to vinden over de functie van links in hyperfictie . Een van de links in deze e-mail,
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Illustratie : Thierry Gentil

`line break' verwiJ'st naar een Pagina binnen de verhaalliJ'n wasrin een personage gaat bungeeJ'um pen
en een ongeluk kriJ' .
Dit laatste voorbeeld last ook zien waarom The Unknown nasr miJ'n mening zo'n biJ'zondere
hYPerfictie is . De schriJ'vers gebruiken de mogeliJ'kheden van hYPertekst zeer inventief en met humor,
vooral in de links . Hypertext, schriJ'ven en literatuur theoriekomen exPliciet aan de orde in h et
werk zoals de hierboven g enoemde e-mail al last zien . Ook ziJn er biJ'voorbeeld Pagina's in de stiJ1
van beroemde schriJ'vers, zoals `Waiting for the Unknown' g odot.htm naar Samuel Beckett.
De verhaalliJ'n draait dan ook nog eens our de avonturen van vier schriJ'vers die veel succes hebben
met de hYPerfictie `The Unknown' en vervolgens op een boektournea gaan . Ook binnen het verhas1
sPeelt hYPerfictie dus een grote rol . Dit effect wordt versterkt doordat de auteurs hun eigen namen
gebruiken voor de `schriJ'vers' in het verhaal .
En dat is nog maar het begin van een complex sP el dat The Unknown met feit en fictie s Pee 1t .
Zelfs de corresPondentieliJ'n, die de `echte' corresPondentie zou moeten bevatten, is in dit oPzicht niet
helemaal to vertrouwen . In de overzichtsPagina van deze liJ'n staat biJ'voorbeeld de link `¥ettberg's
Holiday Greeting to the Unknown Y William)' . Om het nog ingewikkelder to maken heeft Scott en
dus eigenliJ'k William het in de e-mail over Marla . ZiJ' is echter een personage uit de verhaalliJ'n . En
binnen de verhaalliJ'n wordt Marla J'uist weer fictief genoemd, ziJ' is de publicist in dit citaat :
Wait, wait wait. Dirk this is sounding way too crazy . /Any crazier than my becoming a cult leader? Or m Y
assassination on New Year's Day? Or Frank being a member of the CIA? Or William bungieJ'umPing? Or you
marrying a fictional publicist? inthehosPital3 .htm
Nadat ik miJ'n scriPtie op internet had gePubliceerd kreeg ik een mailtJ'e van Scott ¥ettberg, een van
de schriJ'vers van The Unknown. HiJ' had miJ'n scriPtie gevonden en de Nederlandse tekst Proberen to
ontciJ'feren. Omdat de schriJ'vers zoals gezegd hun eigen namen voor de personages gebruiken was
het even alsof ik e-mailde met miJ'n favoriete romanPersonage . Het sPel tussen feit en fictie van The
Unknown leek dus gewoon verder to gaan, maar nu in miJ'n eigen mailbox .
Toch is deze ervaring ook wel weer kenmerkend voor verhalen op internet : niet alleen de teksten
maar ook de schriJ'vers ziJ'n erg toegankeliJ'k . Vaak staat er een e-mailadres biJ ' het werk en sours
nodi de schriJ'ver mensen ook axPliciet uit our to reageren op het verhaal .
The Unknown bestaat net als veel andere hYPerficties uit eind J'aren negentig vooral uit tekst
en links . `We're putting the text back into hypertext', zoals een van de personages oPmerkt . Ook
de uitgebreide reflectie op het medium past goed in deze periode . Internet was een relatief nieuw
medium en er moesten antwoorden worden gevonden op vragen als : hoe gebruikJ'e internet our een
verhaal to vertellen? Hoeveel invloed kun J'e de lezer geven? Hoe verwerk J'e beeld en geluid in een
verhaal?
Deze vragen leverde - ook in de academische wereld - allerlei nieuwe ideeen en theorie op, zowel
over verhalen als over internet . In die Priode
verschenen dan ook veel hYPerficties en artikelen . Ik
e
vermoed dat deze bloeiPeriode oPhie1d nasrmate internet meer ingeburgerd raakte .
Dat betekent niet dat de ontwikkalinen
g sinds die tiJ'd stilstaan zoals to zien is in Inanimate
Alice van Kate Pullingr
e en Chris JoseP . Dit werk combineert animatie foto s illustraties > geluid
muziek en tekst tot een overweldignd
e
gheel.
e
0ndanks, of egenli'k
i
Jt dankziJ, die comb 1'nat 1e
J 'uis
draait Inanimate Alice our h et verhaal .

Inanimate Alice is o

Pg

edee ld io teen afleveringen, wasrvan er nu vier ziJ'n verschenen . De eerste
aflevering bg
e mt als Alice acht Jas r is . Alles sluit daarP
o asn : de sfeer, d e tekst en de plot . In de
volgende afleveringen is ziJ' steeds een Paar J'aar ouder en het werk bliJ'ft daaroP aansluiten . Alice
groeit op en het verhaal groeit als het ware met haar mee .
Het verhaal verandert ook oandat iedere aflevering zich tot nu toe in een ander land afsPeelt :
China Italie, ¥usland en Groot-Brittannie . De beelden en muziek geven deze ourgevingen een eigen
uiterliJ'k en sfeer . De avonturen die Alice en haar ouders meemaken ziJ'n nogal beangstigend zeker
vanuit Alice's PersPectief. Ook hieraan dragen de muziek en het beeld sterk biJ' .
In de afleveringen ziJ'n sPelle 'es verwerkt die J'e moet of mag, de oPtie is sours uit to zetten
`uitsPelen' voordat het verhaal verdergaat. Deze sPelletJ'es worden steeds ingewikkelder naarmate
Alice oPgroeit . De makers hebben aangekondigd dat ziJ' in de laatste aflevering in de twintig is en
games ontwerPt . Dat belooft wat voor de komende afleveringen . De creatieve kwaliteiten van Alice
sPelen overigens al vanaf de eerste aflevering een rol biJ ' Brad, het vriendJ'e dat ziJ' tekent. Brad
sPeelt een cruciale rol in de afleveringen, hiJ' helPt de Problemen oPlossen die Alice en haar ouders
togenkomen . In de laatste aflevering kun J'e zelfs als lezer ziJ'n hulP inschakelen.
Een andere ontwikkeling is dat schriJ'vers web 2 .0 beginnen to ontdekken . Een aansPrekend
voorbeeld hiervan is We tell stories van uitgever Penguin www .wetellstories.co .uk . Zes schriJ'vers
maakten voor dit experiment een digitale `remake' van een klassieker . ZiJ' gebruiken allemaal een
andere techniek.
In 21 steps van Chris Cummings is dat biJ'voorbeeld Google Maps . Het verhaal ontvouwt zich o P
de kaart. Je vol het personage - letterliJ'k en figuurliJ'k - naar de ontknoPing van deze thriller . De
schriJ'vers Nicci French schreven met Your place and mine de beide kanten van een liefdesverhaal .
ZiJ ' deden dat live, in viJ'f dagen, iedere dag een uur . Ook in Slice van TobY Lift is het verhaal vanuit
verschillende PersPectieven to volgen . Zowel de Puber Lisa Slice voor haar vrienden als haar ouders
houden een blog biJ' en gebruiken Twitter orte berich 'es van maximaal 140 tekens . De ouders
Plaatsen foto's op de fotowebsite Flickr. Ook de reacties van de lezers ziJ'n de moeite waard zeker
omdat de personages daar sours weer op reageren.
Ook deze nieuwe technieken kunnen dus zeer creatief worden gebruikt en betekenis toevoegen
aan verhalen . Kortom, het is echt to vroeg our hYPerfictie of to schriJ'ven . Misschien vormen de
genoemde voorbeelden zelfs het begin van een heel nieuwe bloeiPeriode van hYPerfictie . De gebruikte
technieken kunnen immers weer allerlei nieuwe ideeen en theorie oProePen . En wellicht een nieuwe
naam . Zoals ook Kate Pullinger in een blog stelt, ziJ'n de huidiga benamingen ziJ' noemt het zelf
`digitale fictie' to bePerkt our comPlexe multimedia-werken to beschriJ'ven .
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Een oordeelarme dagwerker, een
irenische middenvelder, een vileine
literatuurpaus en andere critici uit het
interbellum geportretteerd
¥uim veertig J'aar geleden, in 1969, Promoveerde J .J . Oversteegen de later e Utrechtse
hoogleraar theoretische litoratuurw etenscha P,
aan de Universiteit van Amsterdam op een
monumentaal
grensverlegg end
modernletterkundig proefschrift Vorm o vent. De
literatuuroPvattingen en de kritische PraktiJk

van de belangriJ'kste Nederlandstaliga critici
uit het interbellum stonden daarin vanuit
het PersPectief van de zogenaamde vorm-ofventdiscussie centraal. AParts hoofdstukken
werden onder meer gewiJ'd aan M . NiJ'hoff Paul
van OstaiJ'en, H . Marsman E . du Perron, Menno
ter Braak en S . VestdiJ'k. Dat deze schriJ'vers no g
steeds een dominants Positie in de canon van
de literaire kritiek hebben is niet het minst to
danken aan Oversteegens studie die twee keer
werd herdrukt . Met Vorm o vent werd tevens
een literatuurwetenschappelijke
discipline
geinitieerd die uiterst succesvol zou worden : het
P oetica-onderzoek en dan vooral het onderzoek
naar literatuuroPvattingen die buiten het
creatieve werk exPliciet geformuleerd ziJ'n.
Het is dus niet verwonderliJ'k dat
Kritiek in crisistJi" d, een nieuwe studie over
literatuurkritiek tussen de twee wereldoorlogen
scha lichtig is aan het werk van Oversteegen .
In een aantal hoofdstukken vormt Vorm o vent
het rePoussoir en in het inleidende hoofdstuk
wordt uiteengezet wat de overeenkomsten en
verschillen ziJ'n tussen beide boeken . Vooral de
verschillen zorgen ervoor dat Kritiek in crisisti'd
J
een welkome aanvulling, verdiePing en correctie
op Vorm o vent is. Vlaamse critici kriJ'gen nu
nadrukkeliJ'k aandacht evenals de retorische
dimensies en de institutionele kaders van de
gBanalYseerde uitsPraken . Een oPmerkeliJ'k
verschil geeft verder de selectie van de elf
critici die een afzonderlik
J hoofdstuk kriJ'gen .
Volgens de flaPtekst staat in die hoofdstukken
telkens een `toonaangevende' criticus centraal
maar toonaangevend waxen de Protsgonisten
van Oversteegen, terwiJ'1 die kwalificatie nu
J'uist voor de meeste van de hier verzamelde
critici niet oPgaat . Dat we hier overwegend to
maken hebben met schriJ'vers die althans voor
de huidiga Nederlandse lezer, alleen nog maar
namen liken
J of volstrekt onbekend zijn, verleent
aan Kritiek in crisist1i" d in hoge mate ziJ'n charme

en relevantie . Het ziJ'n deze critici die in deze volgorde worden gaPresenteerd : Jan Greshoff Victorvan
Vriesland, C lara Eggink, F .V . Toussaint van Boelaere, ¥aymond Herreman, Marnix GiJ'sen Paul de
VreeEd. Hoornik . P.J . Meertens, Wies Moens en Martien Beversluis . Wat Nederland betreft hadden
alleen Greshoff Van Vries1and en Hoornik in de J'aren dertig een steviga rePutatie als criticus met
aantien en gezag. Mat betrekking tot Vlaanderen kan hetzelfde gezegd worden van de `oordeelarme
dagwerker' Toussaint van Boelaere, GiJ'sen en Moens . Thans ziJ'n alien uit de canon van literaire
critici verdwenen,; de namen van enkelen ziJ'n nog bekend in een andere hoedanigheid : die van GiJ'sen
als romancier, van Moens en Greshoff als dichter en wellicht die van de `irenische middenvelder'
Meertens als directeur van het naar hem genoemde Instituut voor Dialectologie, Volkskunde en
Naamkunde .
In het eerste inleidende hoofdstuk schetst de redactie - Gillis DorleiJ'n, Dirk de Geest, Koen
¥Ymenants en Pieter Verstraeten - een verhelderend panorama van het literaire landschaP en
dan in het biJ'zonder van de literaire kritiek tiJ'dens de J'aren dertig in Nederland en Vlaanderen .
Ze toont onder meer overtuigend aan dat na de Eerste Wereldoorlog een autonomistische visie
op literatuur, geintroduceerd door de Beweging van Tachtig in Nederland en door het tiJ'dschrift
Van nu en straks in Vlaanderen voor zowel de neutrale als de levensbeschouweliJ'ke circuits het
belangriJ'kste referentiekader bliJ'ft, ook al komt dat autonomiemodel in de crisistiJ'd van de J'aren
dertig aliengs onder druk to staan. Eveneens nuttig voor de lectuur van de volgende hoofdstukken
is de uiteenzetting over verschillende soorten literatuurbeschouwing - J'ournalistiek, essan'stisch en
wetenschaPPeliJ'k - en over de drie Poetica's die de signatuur van de literaire kritiek bePaalden . De
meest Prominente Poetica is de zogenaamde kiassieke, die aanleunt biJ ' common sense oPvattingen
over literatuur en die to karakteriseren is met sleutelwoorden als waarschiJ'nliJ'kheidvoor de roman),
eenvoud en togica voor het gebruik van beelden in Poezie en eenheid evenwicht en harmonie in
het algemeen . In de literair-kritische teksten die in Kritiek in crisistiJ"d besProken worden is deze
Poetica dominant. Daarnaast komen eniga aanzetten tot een modernistische Poetica aan bod . De
derde Poetica is de volksverbonden literatuuroPvatting waarin het concept `het yolk' in tai van
betekenissen centraal staat .
Het is binnen het bestek van deze besPreking onmogeliJ'k op alle afzonderliJ'ke hoofdstukken in
to gaan . De zestien auteurs - viJ'f hoofdstukken ziJ'n door twee auteurs geschreven - ziJ'n er over het
algemeen uitstekend in geslaagd van `hun' criticus een veelziJ'dig en genuanceerdPortret to Presenteren .
Slechts een enkele keer bliJ'ft toelichting achterwega die voor een goed begriP noodzakeliJ'k is . Zo
wordt biJ' voorbeeld in het hoofdstuk over de `vileine literatuurPaus' Marnix GiJ'sen niet uitgelegd
wat de `souffleursrol' van Du Perron of de `eierdans' van WalschaP betekenen in de context van het
conflict dat aanleiding was tot de oPheffing van Forum . Overigens geeft dit hoofdstuk een correctie
op het traditionele beeld van deze befaamde kwestie : redacteur GiJ'sen sPrak ziJ'n veto over Victor
Varangots verhaal `Virginia' niet uit op morele atholieke maar op Poeticale gronden . Gebrek aan
informatie is ook merkbaar in het hoofdstuk over Paul de Vree tenminste voor de Nederlandse
lezer voor wie deze Vlaamse criticus een onbekende is en die bovendien de meeste door De Vree
besProken schriJ'vers en titels niet zal kennen . Hier ontbreekt biJ' voorbeeld een literair-biografische
introductie zoals die wel gageven wordt in de andere hoofdstukken.
Om een indruk to geven van de wiJ'ze waaroP critici in Kritiek in crisistJi'd zoal belicht worden de hoofdstukken ziJ'n niet volgens een bePaald methodologisch stramien oPgezet - ga ik tenslotte

kort in op twee hoofdstukken en wel op het eerste over Greshoff, en het laatste > over Beversluis . D e
keuze van deze hoofdstukken die ik exemPlarisch acht voor de he1dere en accurate manier waaro P
de vele facetten van de uiteenloPende literatuurkritiek in het mterbellum ziJ'n beschreven is voora1
ingegeven door particuliere interesse .
Een van de oPmerkeliJ'kste kritieken die ik ooit las, is van Jan Greshoff (1888-1971) . In de
Nieuwe courant besPrak hiJ' op 5J'anuari 1950 Het eiberschiId van F . BordewiJ'k. In deze bunde1 zijn
viJ'f verhalen oPgenomen met een sterk surrealistische ins1ag . Het ziJ'n ingenieus geconstrueerde ,
nadrukkeliJ'k artificiele verbeeldingen ter verkenning van verbanden die zich grotendeels onttrekken
aan de alledaagse werkeliJ'kheid . Te midden van de vele Positieve besPrekingen detoneert de recensi e
van Greshoff niet alleen vanwege haar extreem afwiJ'zende toneur masr ook omdat over de inhoud
van de verhalen niets wordt gezegd . Voor Greshoff was de 1ectuur een `marteling~'• de varhalen
ziJ'n `bedenkseltJ'es in een zeer verwiJ'derd verband met iedere vorm van leven'~~ de personages ziJ'n
gekunstelde figuren die `al bitter weinig op mensen liJ'ken' • de taal is `klazig' g ebruikt en `kramachti
P
g
uit woordenboeken samengaPrutst' . Greshoff articuleert ziJ'n klassieke Poetica zowel in de afwiJ'zin g
van BordewiJ'k als in de exPliciete formulering van wat voor hem goed en mooi is . Men gruwt van
BordewiJ'ks wereld wanneer men
verlangt naar zwier en leven, naar verbeelding en sPel, naar waarachtigheid en een beheerste en toch
vriJ'e schriJ'fwiJ'ze, wanneer men behoefte heeft aan natuur en natuurliJ'kheid, mens en menseliJ'kheid aan
overtui~'ng, verlangen, drift tederheid, aan een doodgewone lack en een doodgewone traan .
Greshoff, zo maken Lut Missinne en Koen ¥Ymenants in hun hoofdstuk over deze in de J'aren dertig
`alom aanwezige' duideliJ'k, zag kritiek als een vorm van liefdeslYriek : een teleurstelling in de lectuur,
aldus Greshoff, `is niet minder PiJ'nliJ'k dan een blau 'e' . Ondanks zo'n PiJ'nliJ'ke ervaring en een
fundamentele weerzin moet Greshoff in het werk van BordewiJ'k een goede aanleiding hebben gezien
vooral ziJ'n eigen literatuuroPvatting to ventileren . De behoefte ziJ'n Poetica to afficheren in negatieve
en Positieve termen moet sterk ziJ'n geweest . Zo is het to begriJ'Pen waarom hiJ' toch de moeite nam
een kritiek to schriJ'ven over literatuur waarmee hiJ', zoals hiJ' zelf benadrukte, geen enkele affiniteit
had' zo is het ook to begriJ'Pen waarom een inhoudeliJ'ke besPreking eevan achterwege bleef . De
Poetica van de criticus Greshoff wordt in de regel ga eerd als inconsistent en weinig doordacht .
Missinne en ¥Ymenants corrigeren dat beeld . 0P grond van een analyse van Greshoffs in de J'aren
dertig gePubliceerde bundels met beschouwend Proza is een literatuuroPvatting to construeren die in
al haar verscheidenheid een aanzienliJ'ke coherentie vertoont . SubJ'ectiviteit en menseliJ'kheid zijn de
twee kernbegriPPen van die Poetica . De `qualiteit der menscheliJ'kheid' is voor Greshoff onder meer
to vinden in het onaffe en ongekunstelde . Wat volmaakt wil ziJ'n, onttrekt zich `aan de menschenmaat'
en roePt derhalve ziJ'n afkeer op : `Al wat gaaf is, moet onecht ziJ'n' meende Greshoff. Na de Tweede
Wereldoorlogzo laat ziJ'n besPreking van Het eiberschild zien heeft deze overtuiging niets aan
kracht ingeboet .
In het laatste hoofdstuk vertelt Gillis DorleiJ'n het au and tragische verhaal van Martien Bevers1uis
(1894-1966), die graag in het centrum van het literaire veld wilde staan die daarin redelijk leek
to slag en maar toch eindide
ma itoitniet in de laatste P 1acts omdat hijJ
g in abJecte margl
buiten sPel zette. Beversluis' dichterhJke carriere kent enie
tournures . AanvankehJk
g ovallenda
P

schri1'ft hiJ' natuurPoezie in de traditie van Tachtig, daa rna evalueert hiJ" nasr het sociali sme en het
communisme Publiceert hiJ ' socialistische Poeziebundels om vervolgens van 1939 tot en met 1942
Poeziecriticus met een eigen rubriek to worden van het inmiddels extreem rechts georienteerde
tiJ'dschrift De nieuwe 9ids . TiJ'dens de bezetting kiest hiJ' v0or de Nieuwe 0rdewordt lid van de NSB
en de Germaanse SS en weet ziJ'n maatschaPPeliJ'ke carriere in 1944 to b ekronen met het kortstondige
burgermeesterschaP van Veere .
DorleiJ'n besPreekt eerst de kronieken uit 1942, toen De nieuwe 9ids een antisemitische en
nationaalsocialistische signatuur had . Beversluis' Poetica is dan volksverbonden to noemen, wasrbi'J
yolks gedefinieerd wordt in termen van eenvoud zuiverheidverstaanbaarheld en b1oed en bodem .
Daartegenover staat alle literatuur die volgens hem geinfecteerd is door de `moderna ziekte' van
individualisme intellectualisme en experiment . De J'oden acht hiJ ' yer antwoordehJk voor deze
verloedering . Daarna komen de kronieken uit de J'aren 1939 e n 1940 aan bod . De antimoderne
teneur daarvan is dezelfde . Om de Poezie van de `ontaarding' to redden, verklaart Beversluis de
dominerende literatuurkritiek van Ter Braak > G reshoff VestdiJ'k en H oornik onbevoegd . In deze
Periode vermiJ'dt Beversluis antisemitische en exPliciet `vo1kse uitsPrak en . 0PmerkehJk is het dat
hiJ' in de rechtse ambiance van De nieuwe 9t'ds nationaalsocialistischa P"zi
oee negatief beoordeelt . De
criteria van harmonie en evenwicht tussen vorm en inhoud die hiJ' dan hanteert, verbendt DorleiJn
met het normensYsteem van de klassieke litoratuuroPvattm'g, die in het in terbellum dominant was .
In de laatste Paragraaf gaat DorleiJ'n nog verder torugin de tiJ'd om onder meer met behul P
van institutionele factoren verklaringen to vinden voor de kritische attitude en positionering van
Beversluis . Net wanneer hiJ' in de J'aren twintig op het punt staat een behoorliJ'k succesvo1 dichter to
worden - Dirk Coster norm veer gedichten vorn hem op in zijn fameuze b1oemlezm g Nt'euwe 9eluiden
(1924), terwiJ'1 Slauerhoff en Marsman het met twee gedichten moesten doen - kriJ' hiJ' to morken
met een nieuwe generatie critici die een vooraanstaande rePutatie aan het verwerven is en Publicee rt
in toonaangevende organen . NiJ'hoff in de N¥ en Marsman in De 9ids rekenen of met de J'onge ,
in hun ogen overschatte, neet-moderne dichtor. De toenaanva1
die Beverslues ' m 1924 schriJft heeft
g
geen enkel effect, onder meer omdat hiJ' die 1aat verschiJ'nan in een onbestemd Protestants Periodiek
zonder literair gezag . Ms Beversluis zich vervolgens als socialist Profilaert, komf hiJ ' nog meer m
de marge terecht en verdwiJ'nt voor hem ieder zicht op htera ire erkennm'g . De genadeklP
a deen t
de rancuneuze schriJ'ver ziehzelf toe warmeer hiJ' in 1939 Poe"ziechroniq ueur van De nieuwe 9ids
'
wordt. Dat klein en onbetekenend geworden podium was ondertussen zo besmet dat Beverslue' s zich
definitief buiten de literaire orde P1astste .
Ik hoop met deze korta imPressie van twee hoofdstukken een bee1 d gegeven to hebben van de
riJ'ke inhoud van deze verzameling studies over Nederlandstalig litoratuurkritiek
a
m het in terbe11um .
Met deze flaPtekst kan dan ook volledig worden ingstemd:
e
Kr~'tiak in cr~'s~'sti
d
biedt een veelkanti g
J
panorama van oudere en J'ongere, gevestigde en aanstormende critici van uiteenloPende P oliitieke
confessionele en poeticale p1uimage'.
Horns Anten
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Over het leven van Dante Alighieri is weinig
meer bekend dan wat hij er zelf over verteld
heeft . Dat levert weinig objectieve feiten op,
maar vele hoogte- en dieptepunten uit een
bewogen leven . Uit gedichten die hij uitwisselt
met collega-dichters spreekt zijn jeugdige
overcnced en zijn passie voor de dolce stil nuoUe .
In zijn jeugdwerk La vita nuova bezingt hij in
becommentarieerde gedichten zijn onmogelijke
liefde voor het buurmeisje Beatrice en Zijn grote
verdriet om haar voortijdige dood . Hij spreekt
dan al de hoop uit over haar `eens dingen to

kunnen zeggen die nooit over een vrouw gezegd
zijn' . Voorlopig zoekt hij troost in filosofie en
wetenschap en zal meerdere wetenschappelijke
verhandelingen het licht doen zien over taal,
filosofie en politiek . Ook daarin steekt hij zijn
mening niet onder stoelen of banken en ziet hij
leans zijn (politieke) tegenstanders aan de kaak
to stellen . Na al deze verspreide verhandelingen,
gedichten en commentaren vindt hij in zijn
Komedie tenslotte de stijl waarin hij al zijn
kennis en kunde verenigt op een zodanige wijze
dat die later goddelijk genoemd zal worden . Hier
komt alles samen : auctor en actor, schrijver en
hoofdpersoon, encyclopedie en poezie, theologie
en filosofie. Vorm en vent vloeien ineen en
vrijelijk presenteert hij zijn subjectieve kijk op
de wereld als betrof het de Bijbel zelf . De lange
tocht door de krochten van de hel en daarna
over de bergpaden van het Purgatorium vindt
zijn voleinding in het Paradijs waar hij Beatrice
weer ontmoet en tenslotte de Allerhoogste
aanschouwt . De dichter blijkt een ziener en op
de flow van de esthetische vervoering wiekt een
mystieke ervaring.
De eerste die het waagde dit leven in een
biografie to vangen was Giovanni Boccaccio .
Zijn Vita di Dante, in twee versies (onlangs
fraai vertaald door Ike Cialona), is nog steeds
lezenswaard. Boccacio kende mensen die
Dante gekend hebben, maar veel objectieve
gegevens leverde dat niet op . Hij was Dantes
eerste bewonderaar en dat wilde hij weten ook,
totdat hij er letterlijk bij neerviel midden in een
onvoltooide vcetnoot .
Latere biografen hebben het met deze
summiere en subjectieve gegevens mceten doen .
Er zijn behoudens enkele druppels nauwelijks
nieuwe bronnen gevloeid. Sommigen hebben er
devrijheidaanondeendhetontbrekendeopeigen
fantasie in to wllen, maar niet weinigen hebben
geprobeerd Dantes leven to reconstrueren uit zijn
werk. De meeste faam geniet Giorgio Petrcechi's

biografie, merkwaardigerwiJ's nog steeds slechts in het Itoliaans beschikbaar . Ook wil ik wiJ'zen op d e
kleine maar fine
biografie, enkel in het Engels beschikbaar, van de Amerikaanse
Dantekenner bi'
J
J
uitstek ¥obert Hollander . Veel omvangriJ'ker is Barbara ¥eynolds' Dantode dichter, de denker > d e
mens een nodeloos vriJ'e vertaling van de Engelse titel : Dance, thepoet, thePolitical thinker, the man .
Gelukkig, last ik dat meteen zeggn
e is de verdere vertaling van het boek deskundig en in vloeien d
Nederlands . Ik heb het niet zin voor zin gecontroleerd, masr heb de Nederlandse versie met hetzelfde
Plezier gelezen als daarvoor de Engelse . Slechts een enkele keer zocht ik houvast in het ongineel . De
vertaler heeft zich bovendien verzekerd van de steun van gerenommeerde Dantevertalers al kende hi'J
bliJ'kbaar niet Frans van Doorens vertaling van Folgore da San Gimignano's ed
gicht Corona dei m esi
uitgeven door Ambo! , want hiJ' vol de verwiJ'zing naar de Englse
e vertaling . Kleinigheden in een
riJ'k en doorwrocht boek.
Barbara ¥eynolds, inmiddels 95 J 'aar oud en bezig met een biografie over Petrarca, heeft een gr oot
deel van haar academische en literaire leven aan Dante gwiJ'd
e
. BeP1end
a
daarin was h aar vriendscha P
met Dorothy SaYers, ten onzent wellicht het best bekend gebleven via haar detectives maar zaif wil
ziJ ' vooral herinnerd bliJ'ven door haar Dantevertaling, een van de eerste en meest succesvo11e boeken
in de Penguin reeks en nog steeds verkriJ'gbaar . Ook haar Papers on Dance verdienen verme1ding.
¥eynolds schreef een inleiding bij' het eerste deel in 1953 en toen Sa Yars in 1957 Ptotsehng overleed
aangekomen bij ' canto 21 van het ParadiJ's - zoals bij' Boccaccio is ook het moment van hasr overliJ'den
in Dantes tekst gegraveerd - was ziJ' de aangewezen Persoon SaYers vertaling to voltooien . Hoe
belangriJ'k de insPiratie van SaYers bleef, bliJ'kt uit een boek van enke1eJ'aren ag1eden, T he passionate
intellect waarin ¥eynolds de ontmoeting van SaYers met Dante indringend en liefdevol besthriJ'ft .
Met de vertaling van ¥eynolds' boek beschikt de Nederlandse lezer nu over een kwalitatiof
hoogstaande, uitvoerige Dantebiog rafie . Zoals hasr illustere yooran
g gers r econstrueert ook ¥eynolds
de schriJ'ver uit ziJ'n werk. Alle asP ecten en het totata oeuyre komen asn de orde . Het hoofdaccent h
duideliJ'k bij' de Diving Commedia, die ook de belangrlJkste biografische bron biedt. Daardoor gaat
de biografie over in een Prafrase
a
van Dsntes reis door de drie riJ'ken en on tstaat er een boek m een
boek. Dat heeft een negatief effecto op de balans van het oghee1 masr het 1overt behalv e biografische
ook veel literaire informatie op .
Voor lezers die Dante minder goed kennen is het boek in ziJ'n tomPTeetheid en leesbaarheid een
fraaie inleiding . Voor gvorderden
e
stagn er oPmerkeliJ'ke vondston en beschouwing en m . Ik noem
¥eynolds' onginele roterPretatie van het befaamde tra eltro e veltro . Het aantal roterPretati es
is eindeloos en de vertaler gaat in een voetnoot zelfs in op de roterpretaties van Nederlandse
Dantevertalers . Volgens ¥eynolds verwiJ'st Dante naar PaPier dat tussen vilt feltro gedroogd werd en
daarmee weer verwiJ'zend naar de teksten van het civie1e en canonieke recht die oop derg ehJk kostbaar
papier geschreven werden . ¥eynolds presenteert haar roterpretatie als de definitieve op1ossin g van
een aloud probleem biJ'na als de ontknoPing van een detective daarmee tredend in de v oetsPoren
van haar al even zelfverzekerde leermeesteres . Wellicht heeft ze gliJ'k,
e
en zo niet dan bhJ" ft het mooi
evonden
.
g
SPannender nog is haar veronderstelling dat Dante de PsYchedelische werking van en kele kruiden
kende en dat sommiga passages
in ziJ'n werk verwiJ'zen naar beroefde ervaring op dat gebied .
TegeliJ'kertiJ'd treft de lezer die met Dame bekend is voora1 in de p agina's Tang e parafraseringen van
de Komedie wel erg veel aan dat hiJ' of ziJ' al wist, of dat men beter maar m eteen biJ Dante zelf zou

1en
boek. Voor de kenner
lezen, eventuee1 g ¥eynolds'
P door de vele,waardevo1le voetnoten in
talloze
oPmerkingen
in de kantliJ'n .
w ee
r een reden o m he to p Punten met haar o neens to ziJn en voor
Een klem voorbee 1d . Dantes Inferno is mede geinsPiteerd oop vroegmiddeleeuwse manuscripten . De
bgleidende
mmiaturen, zo ze ¥eynolds, z ouden zo g ebruikt kunnen worden als illustraties bijJ
e e
de Diuma Com media zich bh Jkbaar n iet realiserend dat dat m de Penguin uitgave waaraan ziJ' heeft
mee gewerkt mde rdaad a n miJns inziens mislaatst
p
g ebeurt . 0 P de b oekomslag van De He! uit 1978
e
n
Ver
t
hus
maar
een
en
el
en
n
een
heih
' g Brandaan .~ bij' hun bezoek aan de hel of
staan niet Dant e
g
g
Waarom is niet zoals bij'
hetPurgatoriu m. H et verschil tussen die twee was toen no gg niet zo du
de ande re delen gekozen voor ee n van de ontelbare illustraties biJ' Dantes hel?
h ¥eynolds' boek met veel Ple zier gelezen en het heeft me weer op allerhande
Kortom, ik eb
abalanceerde
biografie een intensere
edachten
ebracht
al hood ¥obert Hollanders Puntig e,
g
g
g
vents.
Echter,
dat
doet
voor
vee
1
1ezers
niets
af
aan
¥eynolds
Prachtige
boek. Wie vanuit
bele
Nederland met Dante opoadpad
vvil, besc hikt vanaf flu over een betrouwbare refsgids .
Jacques Janssen
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i'dschri uoor literatuur, kritiek en

amusement voorheen Yang enfreespace
Nieuwzuid
Jaargang i ( 2009), nr. i en nr. 2
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€ 8,00

Nit, nY nieuw?
Hoe zou Angelus Nouus, het nooit uitgebrachte
tiJ'dschrift dat Walter Benjamin uoor ogen had
er in 2009 uitzien? Met genoegen neemt de
redactie van nY de aanbeveling van Benjamin
uit 1922 over, om het nieuwe tiJ'dschrift dat
ontsProten is uit de teloorgegane Yang en
eesPace Nieuwzuid, de J'uiste richting op to
sturen. Niet het modieuze of allernieuwste dat wordt uitgebuit door de dagbladen - maar
de werkeliJ'ke actualiteit die zich onder de
onvruchtbare oppervlakte aan het vormen is, zal
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de inhoud van nY TjJ'dschri uoor literatuur,
kritiek en amusement bePalen. nY. Of: nieuw .
Nieuw? Dat is nog maar de vraag . De redactie ,
waarvan de kern wordt gevormd door Matthi'sJ's
de ¥idder Bram Ieven, Piet Joostens en Johan
Sonnenschein, geeft alvast aan het warme
water niet oPnieuw uit to willen vinden . En
waarom zouden ze? Als we hen moeten geloven
is `nieuw' een concept dat ziJ'n beste tiJ'd gehad
heeft. Bovendien heeft het verdwiJ'nen van
Yang en eesPace Nieuwzuid al genoeg tot
gelamenteer geleid . Sinds hun verdwiJ'nen en
het verschiJ'nen van nY han het weeklagen
als een voortdurende ruffs in de lucht . Want dat
literaire tiJ'dschriften meer en meer onder druk
komen to staan in een klimaat van bits en bites
hoeft niemand to verbazen. Niet alleen Yang
en eesp ace Nieuwzuid legden het loodJ'e, ook
Bunker Hill bltes haar laatste adem . ¥eden uoor
Dirk van Bastelaere om de fusie tussen Yang
en eesPace Nieuwzuid to bestemPelen als een
waardedestructie, een verschraling van cultuurinstitutionele heterogeniteit, die J'uist zorgde
uoor concurrentie als ontdekkingsProcedure .
De terngbrenging tot slechts een tiJ'dschrift is
een rationalisering in economische zin : meer
doen met dezelfde middelen . nY is volgens hem
'Angelus nouus2oo9: deepgelalszesvoltlamPJ 'e .'1
Een lamPJ'e dat weliswaar brandt maar ieder
moment gedoemd kan ziJ'n tot uitdoven . Van
Bastelaere le met ziJ'n wellicht al to Polemische
woorden de vinger op de zere Plek zoals de
stortvloed aan reacties op Internet bewiJ'st maar
doet geen recht aan de inhoudeliJ'ke biJ'draga van
nYaan het cultuur-kritisch debat .
Het warme water was dus waarschiJ'nliJ'k
nog niet helemaal ofgekoeld . nY gaat nameliJ'k
verder vanuit een gezamenliJ'k tre unt van
Yang en eesP ace Nieuwzuid met de vraag 'op
welke manier de kunst de confrontatie met de
i

Van Bastelaere D. `No Fusion No Kiss:
`PowerPlaY!' In : nY, 1(20o9nr.
2, pp . 265-281 .
),

werkehJ kheid asngaat en welke voorwaarden de Politieka en cu1torele wereld stellen aan de kunst' . nY
is hiertoe m gedee1d in viJ'fverschillende onderdelen : de kwestie de omzet unta~ed, de zift en de gast .
De kwes tie een onderdea1 dat nog
g meest doet danken a n ahet dossier in Yang
- is een bundelin
g
.
In
het
eerste
nummer
werd
meteen gekozen
van een asntal teksten rondom een thema of concept
voor een
iet onomstreden onderwerp : Hotel
n
New Flandres de onlangs verschenen
g
bloemlezin
uit de Vlaamse Poezie van na 1945 . Dat een meer doordachte raflectie meer dan welkom is in een
verder hsterisch
debat tonen onder anderen Geert Buelens, Erik PinoY
S en Matthi'sJ's de ¥idder door
Y
hun heht to laten schiJ'nen over de bloemlezing en de ontstone discussie omtrent de Publicatie . In
het tweede nummer is gekozen voor een minder delicaat maar minstens even interessante kwestie :
noise, `een concept waarvan de werking net zo grillig is als de inhoud die het wil concePtualiseren .'

(169) Wat voor rol sPeelt noise in het werk van Ernst Junger en Walter Benjamin, in Poezie in
filosofie Bram Ieven interviewde ¥ay Brassier en vertaalde een stuk van hem in beeldende kunst
en in literatuur? In het tweede onderdeel de omzet is er vervolgens aandacht voor `de creatieve
asndacht van vertalers .' In nY#i vinden we de Prachtige vertalingen door Jan-Willem Anker van de
Poezie van Ken Babstock en de dadaistische Poezie van Paul Joostens vertaald door Piet Joostens .
In nY#21egt Jan H . MYJ skin uit hoe de Poezie van Jacques ¥oubaud op eenJ'uiste manier to vertalen .
Vervo1e
gns vinden we `de rubriek zonder dwingend label', untagged die in het eerste en tweede
nummer letterli'k
een continuum vormt met Yang : Marc Kre ing
J
g
J werkt zi'n gebruikershandleidin
voor de koffiedrinker verder uit . Verder is er ruimte voor de gedichten van Nick J . Swarth, Proza van
c .c . KriJg elmans en een vermakeliJ'ke discours-analyse een spoor van eesPace Nieuwzuid) van
Bush an Obama . De vierde rubriek biedt ruimte voor beschouwingen over film muziek> literatuur en
bee1dende kunst . `Cultuur door de zeef van de kritiek .' Zo leest Marc ¥eugebrink De revanche van
de roman besPreekt Sander Bax het werk van LidY van Marissing en schriJ'ft Pieter de BuYsser over
KunstenfestivaldesArts 09 . In de afsluitende rubriek, de gast, kriJ'gt een gastauteur carte blanche .
Vanaf nY#2 zal Elisabeth Tonnard haar per experiment gevonden teksten doen laten verschiJ'nen .
Verder wordt - net a1s eerder in Yang P en eesace Nieuwzuid - iedere uitgave aangevuld met werk
van een beeldend kunstenaar, zoals Nikolaus Gansterer en het duo Mine BouvYJohn Gillis .
nY? Niet helemaal dus. Yang en eespace Nieuwzuid zijn dichtbiJ ' en niet voor niets staat in de
ondertito1 `vootheen Yang & eesPace Nieuwzuid .' Maar dat was voorheen, nY is nu . nY heeft het
wat same uiterliJ'k van een no-nonsense tiJ'dschrift, maar onder de schiJ'nbare rust gaat duideliJ'k een
eclectisch gewoe1 schuil . Gewoel dat biJ ' vlagen brilJ'ante stukken oPlevert maar op andere momenten
nog niet is wat het zou kunnen ziJ'n . De vertaling van Babstock en Joostens of de uitleg van MYJskin
ziJ'n sterk en vormen een P1ezierig
e afwisseh 'ngn
a tossen de essays . Het metaPersPectief op het
debat omtrent Hotel New Flandres heeft a1 de nodieg stof doen oPwaaien over meer dan alleen de
bloemlezing. nY zou een indicator zijn van het afkalvende Vlaams literaire landschaP, waarvan het
overiens
to gven
e zie ook het stuk van Van Bastelaere in nY#2
g ook een continue diagnose robeert
P
en het gev01g op
o de n Y-blog . En de biJ'dragn
e over noise, Benjamin en Brassier zijn doorwrocht .
Daar togenover stasn jets minder sterke biJ'dragen over biJ'voorbeeld literair engagement en een niet
al to overtuignd
e
PYhoana1
sc
isch stuk over een mannenboek die nog iets meer zouden moeten
riJP' en. Wat nY Presenteert is dus niet alleen een ec1ecticisme van onderwerPen maar ook wat
kwaliteit betreft. Kortom een ececticism
l
e dat oed
g past biJ ' de hedendaagse blogosferische cu1tuur .
En v0oralsno g is de websito van nY eenen blo hoewe1 dat in de toekomst zal veranderen in een
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gewone website . Wat de btog flu doet is het aangezwengelde literait cultuur-kritische debat op de
voet volgen . Een welkome aanvulling aangezien sommige stukken biJ ' papieren publicatie al achter
het debat aanhobbelen denk aan het stuk over Vaessens' ¥evanche van de roman) . Verder - en
dit is waar van Bastelaere ons maar al to graag op wiJ'st - biedt de sPlitsing in website en tiJ'dschrift
een veel breder platform waaroP contradictoire ProPosities de vollediga ruimte kriJ'gen die ze in
een redactie alleen niet zouden kriJg' en . Juist deze wisselwerking tussen de twee verschillende
media zou de Pluriformiteit en de Productiviteit van de kunstkritiek ten goede komen, een gezonde
concurrentie als ontdekkingsProcedure . Misschien moeten wiJ ' de twee media veeleer zien als de twee
vleugels van dit nieuwe engel 'e, dat ons behoedt voor de totale oPdroging van het Vlaams literaire
en cultuurkritische tiJ'dschriftencircuit en meeneemt naar wat komen gaat, nY . Of Benjamin dit ook
in gedachten had voor ziJ'n Angelus Novus?
Geertjan de Vugt
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www .recensieweb .nl
www .8 weeklY .nl boeken
www .literairnederland .nl
Datum van raadplegen : 25-08-2009
¥ecensiewebsites : liefde voor literatuur
Waar de komst van het Internet in de literatuur fenomenen a1s hYPerfictie, bewegende gedichten en
flaoezie deed ontstaan zorgde het in de literaire kritiek voor de opkomst van recensiewebsites .
Een ontwikkeling die sindsdien al meerdere malen voor discussie heeft gezorgd, biJ'voorbeeld omdat
men vraagtekens zet biJ' het nut en de kwaliteit van internetrecensies . Nu socioloog Marc Verboord
recenteliJ'k heeft aangetoond dat lezers vooral waarde hechten aan de oordelen van dagbladrecensenten
Oos terbaan 2009), kan voor sommigen oPnieuw de vraag riJ'zen wat de toegevoegde waarde van
internetrecensies is . Het bestuderen van drie belangriJ'ke Nederlandstalige websites voor literaire
kritiek - ¥ecensieweb Sweekly en Literair Nederland - kan helPen biJ' het beantwoorden van deze
vraag .
¥ecensieweb is een initiatief van letterenstudenten vooral van de masteroPleiding ¥edacteur
editor van de Universiteit van Amsterdam . De website streeft een duideliJ'k doel na : waar dagbladen
en tiJ'dschriften door ruimte- en tiJ'dgebrek maar een bePerkt aantal recensies kunnen Plaatsen
wil ¥ecensieweb ziJ'n lezers een zo comPleet mogeliJ'k overzicht van het nieuwste Proza bieden. De
websito die de ondertitel `Nieuwe literatuur . Nieuwe gidsen' draggt, recenseert daarom `zo veel
mogeliJ'k nieuwe oorsPronkeliJ'k Nederlandstaliga literaire romans verhalenbundels en novellen' . Dit
mooie doel liJ'kt de website, waarvan de database inmiddels uit biJ'na 85o recensies bestaat zeker to
behalen .
De doeistolling geeft overigens aan dat ¥ecensieweb alleen Proza recenseert . Toch kiJ'kt de
website ook verder dan in haar eigen woorden, `de grenzen van de roman' . In `0Pinie' worden andere
genres besProken, zoals J'eugdliteratuur en literaire tiJ'dschriften . `0Pinie' dient echter vooral om
in to sPelen op actuele gebeurtenissen in de literaire wereld . In de aanlooP naar de uitreiking van
literaite priJ'zen verschiJ'nen er biJ'voorbeeld extra oPiniestukken op dit gedeelte van de website . In
het recensie gedeelte worden bovendien recensies gaPlaatst die gerelateerd ziJ'n aan de betreffende
PriJ's . Zo werd m 2008 een groot asnta1 titeis van de tiPJ
list van de AKO-literatuurPriJ's besProken
door de schadwJrY
u u 1eden van de PriJ's . Nasst literaire PriJ'zen worden ook ProJ'ecten zoals Nederland
Leest onder de aandacht gebracht . Toen Nederland vorig J'aar Harry Mulisch' Twee vrouwen las
P ubhceerde ¥ecensieweb zes recensies van het boek en twee oPiniestukken over Harry Mulisch .
V0ordat recensenton voor ¥ecensieweb mogen schriJ'ven, moeten ze eerst een Proefrecensie
Iateng oedkeuren . 0 P deze ma nier zor gt de website voor een `strenga filtering van recensenten' . Ook
Probeert de redactie het degehJk redactieProces' van da g- en weekbladen to evenaren . Wellicht zJi'n
het dit selectie- en redactiProces
e
en de bovengnoemde
e
oPleiding van de recensenten, die zorgen
voor de goede kwahteit van de recensies . Doorgaans worden litaraire werken oop ¥ecensieweb Passend
geintroduceerd en vellen de recensenton een onderbouwd oordeel .
Een ander soort recensiewebsite dan ¥ecensiewebis Sweekly . Laatstg anoemde website is
breeds oPgezet en besPreekt nasst 1iteratuur ook film beeldende kunst > muziek en theater . Daarom
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is 8weekIy, zoals de website zaif aang eeft, ee n van de grootste Nederlandstaliga cultuurmagazines o P
Internet . Ook in de litoratuurafdelingdie to vinden is op www.8weeklY.n l boeken, is de brede oPzet
terng to zien . Alhoew a1 8weekly de nadruk le op het recenseren van Proza biedt de website ook
recensies aan van Poe"zie, wetenschPPJ
a elike boeken, tiJ'dschriften en strips . Naast recensies bevat de
literatuurafdeling bovendien interviews en rePortages van festivals en andere literaire activiteiten .
Net als ¥ecensieweb heeft 8weekIy een selectieProcedure voor het kiezen van recensenten . De
website last helaas weinig los over de achterg rond van ziJ'n medewerkers . Wel liken
de recensies
J
doorgaans van goede kwaliteit to ziJ'n . Net als biJ' ¥ecensieweb geven de recensenten van 8weekIy een
duideliJ'k beeld van de boeken die ze recenseren . Jammer is slechts dat 8weekIy niet altiJ'd rekenin g
houdt met de Pretensies die boeken hebben . Zo worden wetenschaPPeliJ'ke Publicaties meer dan
eens `moeiliJ'k' of `saai' genoemd . In de recensie van Vaessens' De revanche van de roman staat
biJ'voorbeeld dat het boek wel erg veel voetnoten heeft en dat het moeiliJ'k to volgen is . Timothy
SnYders geschiedenisboek De rode Prips wordt op ziJ'n beurt negatief beoordeeld omdat het de
geschiedenis to gedetailleerd beschriJ'ft en Thomas Kniebes 0Peratie Waiki re wordt als `droga kost'
omschreven . Dit snort beoordelingen geeft de indruk dat recensenten wetenschaPPeliJ'ke boeken
niet meten met de maatstaven van het betreffende genre, maar met de maatstaven van makkeliJ'ker
verteerbare genres - zoals de roman . Gelukkig hebben deze recensenten het ondanks bovenstaande
misPlaatste woorden, in het overiga gedeelte van de recensie vaak wel biJ' hetJ'uiste eind. De recensent
van De revanche van de roman geeft biJ'voorbeeld een heel nauwkeurig beeld van de inhoud van het
boek . Bovendien worden Iang niet alle op 8weekIy gerecenseerde wetenschaPPeliJ'ke Publicaties als
to moeiliJ'k ofgedaan . Ook 8weekIy is daarom een bron van internetrecensies van kwaliteit .
De recensiewebsite Literair Nederland heeft weer een ander karakter dan ¥ecensieweb en
8weekIy. De website Presenteert zichzelf als `website voor lezers en leesclubs van alle leeftiJ'den
met een overeenkomst : Plezier in lezen' . De ondertitel van de website luidt dan ook `Liefde voor
literatuur' . Deze liefde is vooral goed terng to zien in de vele extra's die Literair Nederland ziJ'n
lezers aanbiedt. 0P de website staan niet alleen interviews, gagevens van uitgeveriJ'en en links naar
andere websites • ook worden er regelmatig literaire filmPJ'es gaPlaatst . Bovendien informeert de
redactie de lezer over literaire ontwikkelingen en wiJ'st ze de lezer op allerlei literaire activiteiten :
van festivals en tentoonstellingen tot boekenmarkten en literaire wandelingen . Maar Literair
Nederland biedt nog meer. De website maakt - als eniga van de hier besProken websites - gebruik
van de interactieve mogeliJ'kheden die het medium biedt . Lezers kunnen reageren op artikelen en
recensies - een mogeliJ'kheid die overigens weinig wordt benut - en de website beschikt zelfs over
een `virtuele boekhandelaar' die de lezer `net als een echte boekhandelaar' adviseert op het gebied
van literatuur .
Een nadeel van Literair Nederland is dat alle extra informatie in het archief niet gescheiden
wordt van de recensies . Artikelen filmPJ'es literaire nieu 'es en recensies staan door elkaar > zodat
er geen duideliJ'k overzicht is van de recensies die de website to bieden heeft. Ook doet het scala
aan extra informatie de recensies op Literair Nederland ietwat naar de achtergrond verdwiJ'nen .
De recensies doen in aantal bovendien onder voor die van ¥ecensieweb en 8weekIy. Toch hoeft de
hoeveelheid recensies geen punt van kritiek to ziJ'n aangezien deze past biJ ' de doelstelling van Literair
Nederland. De redactie van de website die werkzaam is in het literaire veld heeft het streven 1ezer s
aanbevelingen to kunnen doen . Het is daarom niet vreemd dat Literair Nederland in tognstellin
e
g
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tot een website zoals ¥ecensieweb bewust ke uzes maakt biJ het aanbieden van informatI
'
e.
0P Literair Nederland verschiJ'nen zowel r ecensies van Proza ass van poezie
"
en ook andere
genres zoals kinderboeken komen soms asn bod. Verust de meeste recensies op LtterasrNeder
'
land
ziJ'n geschreven door redacteur, auteur en literatuurdocen t Coen PePe1enbos.
Ook
Plaatst
de
we
bs
i'to
P
recensies die ziJ'n geschreven door leden . De 1eden zorgen ervoor dat er op Llteratr
'
Nederlan d
rgelmatig
e
een heel ander snort boeken g erecenseerdwor dt dan op ¥ecensteweb en 8weeklyzoal s
bePaalde anderstaliga literatuur of schriJ'fcursussen in boekvorm . Daarom vormen de 1edenr ecensies
een leuke toevoeging.
0Pvallend is overigens dat er op de hier besPro ken recensIewebsites weinig aandacht wor dt
. . ..
bestee aan Poezie . Wat ¥ecensieweb betreft is dat begrJPI e1JI k . de website geeft duidelJi. kk aan dat
haar aandacht zich uitsluitend op proza richt . Maar ook 8weekly en LlterairNederland die wel af en
toe Poezie besP reken liken
de nadruk to leggen op het r ecenseren van Proza . Voor een groter aanbod
J
aan poeziekritiek zal men zich dasrom m oeten richten tot websst es die zich sPecialiseren in Poezie,
zoals De Contrabas PoezierapPort en Meander .
Dat lezers> tot slot nog steeds de meeste waarde hechten aan Professionele oordelen, zoals Marc
Verboord heeft aangetoond, is ni et erg. ¥ecensiewebsites hoeven dagb1adrecensies niet to vervangen
- ze moeten J'uist een goede aanvulling ziJ'n . Dat ze daadwerkelsJk een asnvu11Ing zIJn,
" maken
¥ecensieweb 8weekly en Literair Nederland zeker duideliJk. De meerwaarde van ¥ecensieweb en
8weekly bestaat uit de ruimto die het 'Internet bred t om grote hoeveelheden boeken to recenseren .
Literair Nederland vormt een aanvulling door haar Interactsef podium voor literatuurliefhebbers .
En alle drie de websites voegen i ets toe aan dagbladrecensies door d e extra informatie waarmee
ze de lezer op de literair e actuallteit wiJzen . Ust deze extra Informatie - de interviews artike1en
'
oPiniestukken en filmPJ'es - bliJ'kt een gr ote liefde voor lsteratuur . En die liefde voor literatuur oP
Internet vormt misschien wel de groot ste meerwaarde .
Anne G . Polkamp
Literatuur
Oosterbaan, W., `Papieren recensie houdt gezag' . In : N¥CHandelsblad, 03-07-2009 .
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erse
1978 is dichter en hoofdredacteur van literair tiJ'dschrift Parmentier .
In 2008 verscheen ziJ'n debuutbundel, Vis nominatie C . Buddingh'-P riJ's 2008•~ Hugues C . PernathPriJ's
Arnoud van Adrichem

2009 ; Charlotte Kohler StiPendium 2009 . Ook in 2008 verscheen de bibliofiele bundel Buiten .
Zie verder : h

www.arnoudvanadrichem .nl .

Hans Anten is onderzoeker en docent Modern Nederlandse letterkunde aan de Universiteit Utrecht .
Over het interbellum Publiceerde hiJ' onder meer Van realisme naar zakel1i'kheid. Proza-opuattin9en

tussen 1916 en 1932. Dat boek is een van de 1000 sleutelteksten van de DBNL-basisbibliotheek .

Jan Baetens is hoogleraar aan de Faculteit Letteren van de KU Leuven . HiJ ' verricht voornameliJ'k
onderzoek op het vlak van de woord- en beeldstudiesmeer beasld
in PoPulaite genres fotoroman ,
P
graphic novel, novellisatie, enzovoorts , en van de Franse literatuur, meer bePaald rond de `litterature

a contraintes' .

Tom de Boer Haarlem, 14 oktober 1984) studeerde van zomer 2004 tot winter 2008 Geschiedenis en
Nederlandse Taal en Cultuur aan de Universiteit van Amsterdam en een halfJ'aar aan de University of

Cape Town (bachelors cum laude ofgerond . Verder volgde hiJ' een minor Journalistiek . HiJ' heeft enkele

J'ournalistieke artikelen gePubliceerd in De GroeneAmsterdammer, ziJ'n bewerkte GeschiedenisscriPtie
in SkriPt Historisch TJ
j'dschri . 0P dit moment vol

hiJ' een schakelJ'aar Internationaal ¥echt, zodat hi'J
volgendJ'aar een master International Public Law kan doen .
Peter Boot studeerde Wiskunde en Nederlands aan de universiteiten van Leiden en Utrecht
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