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Redactioneel

‘Mijn lichaam loopt gevaar de karikatuur van mijn geest te worden’, schreef de Duitse
dichter Rainer Maria Rilke in een brief aan Lou Andreas-Salomé. ‘Ik draag het als een
dode last met me mee.’ Het is een van de eerste clichébeelden die opdoemt als we aan
schrijvers, denkers of wetenschappers denken. Immer peinzend, de wenkbrauwen gefronst, wallen onder de ogen van het slaaptekort, het haar verwilderd, de rug voorovergebogen, schouders neerhangend, de nek geknakt als een winterklokje, de ogen
gericht op allerhande geschriften of starend in het niets. Lezen, peinzen, schrijven.
Als we denken over denken, praten over denken en schrijven over denken – oftewel:
studeren, wetenschap bedrijven of een Vooys tot stand brengen – dreigt het lichaam in
dat proces nogal eens het ondergeschoven kindje te worden. De hoogste tijd, zo vond
de redactie, om daar eens verandering in te brengen. In een dubbelnummer met het
thema ‘het lichaam’ geven we het lichaam eens alle ruimte en aandacht die het verdient. In plaats van het lichaam te zien als een belemmering die met zijn gezeur om
slaap, voedsel, water of affectie kostbare tijd van het denken opslokt, omarmen we het
lichaam in al zijn facetten. Is het lichaam immers niet een eerste voorwaarde voor die
geestelijke arbeid? Zoals Gerrit Achterberg dichtte: ‘Stemmen, die in mijn bloed beginnen,// maken zich er uit los// om in de dunne zenuwen te zingen.’
Hoe stem, bloed en zenuwen zich tot elkaar verhouden, vraagt ook promovendus
Arne Vanraes zich af. Met behulp van affecttheorie bestudeert hij de relatie tussen de
taal en de lijfelijke indrukken van de schrijver. Anders gezegd: hoe wordt een schrijver
nu eigenlijk tot schrijven bewogen? Vanraes bestudeert de energetische schrijfhandeling en bepleit dat het lichaam meer is dan louter vlees en bloed; het is ook een relationeel veld dat altijd in beweging is en in relatie staat tot zijn omgeving. De zaak blijkt
gecompliceerder te liggen dan het simpele eenrichtingsverkeer van bloed naar zenuwen dat Achterberg beschreef. Het lichaam is zowel beweger als bewogene in het wordingsproces van een tekst, volgens Vanraes. Het creatieve continuüm van lichaam,
wereld en schrijfsel analyseert hij verder door de bestudering van het notitieboek –
een voorwerp dat velen bezitten, maar slechts weinigen bestuderen. Het is juist daar
dat de vroege dynamiek en materiële dimensies van het schrijven als handeling nader
bestudeerd kunnen worden.
Maar niet alleen de schrijver, ook de lezer is onvermijdelijk onderhevig aan lichamelijke ervaringen. Probeer eens na te gaan wat uw lichaam u al verteld heeft in de tijd
dat u deze tekst las. Knorde uw maag misschien? Kramp in de kuit? Heeft u wellicht
een geeuw niet kunnen onderdrukken? Of ging u juist volledig in de tekst op, vergat u
dat u een lichaam bezat en stopte de wereld even met draaien? Die laatste ervaring
is wat in de empirische literatuurwetenschap wel aangeduid wordt als een ‘absorberende leeservaring’. Moniek Kuijpers doet aan het Max Planck Institute of Empirical
r edact ion eel
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Aesthetics onderzoek naar de lichamelijke gewaarwordingen die plaatsvinden tijdens
zo’n absorberende leeservaring. De centrale vraag die daaraan ten grondslag ligt is of
die ervaring niet alleen metaforisch uitgedrukt kan worden, maar ook objectief meetbaar gemaakt kan worden. Deze uitdaging gaat men aan met behulp van instrumentaria als vragenlijsten, hartslagmeters en eye-trackers.
Niet alleen de schrijver en de lezer, maar ook de personages ín literatuur zijn onderhevig aan lichamelijke gewaarwordingen. Frank Brandsma stelt dat er in middeleeuwse literatuur vaak weinig aandacht voor het lichaam is, maar dat Merlijn een interessante uitzondering op deze regel blijkt. Zijn uiterlijk was namelijk nogal opvallend:
door zijn duivelse afkomst is Merlijn een opmerkelijk harige baby. Brandsma laat zien
hoe Merlijns bijzondere uiterlijk, samen met zijn welbespraaktheid, hem in staat stelt
de touwtjes in handen te houden tijdens de begintijd van Arthurs rijk. Het artikel van
Gwen Kerkhof Mogot beschrijft hoe Indisch eten functioneert als lieu de mémoire en
een lichamelijke vervulling van het nostalgisch verlangen biedt. Annelot Prins werpt in
haar artikel een kritische blik op masturberende vrouwen in contemporaine popmuziek. Masturbatie en vrouwelijke lust kennen een lange geschiedenis van negatieve
connotaties, maar masturbatie kan ook gezien worden als een feministische daad van
verzet die het mogelijk maakt te ontsnappen aan de mannelijke heteroseksuele hegemonie. Prins onderzoekt in haar artikel de representaties van masturberende vrouwen
in hedendaagse popsongs én bijbehorende videoclips, om te onderzoeken of het deze
vrouwen inderdaad lukt te ontkomen aan de aanwezigheid van een mannelijke ander.
Het lichaam kan ook op een metaforischere manier ingezet worden in de literatuur. Zo
laat Levi van der Veur zien hoe de metafoor van het lichaam ingezet wordt om de natiestaat te beschermen tegen levensbedreigende ziektekiemen, aan de hand van Ilja
Leonard Pfeijffers roman La Superba.
Verder in de vaste rubrieken nog aandacht voor het disabled lichaam en de groeiende wetenschappelijke studie hiernaar, een interview met een auteur voor wie het lichaam bij uitstek een rol speelt, het lichaam in de poëzie van vrouwe Bilderdijk en zoals altijd recensies van onlangs verschenen wetenschappelijke werken. Het begint u
wellicht onderhand te duizelen en u merkt het al: het lichaam blijkt een onuitputtelijke
bron van inspiratie. De lichamen van de redactieleden hebben in het maakproces van
de Vooys die u nu in handen hebt eveneens velerlei ervaringen doorstaan: euforie en
enthousiasme voerden gelukkig lange tijd de boventoon, vanaf het bedenken van dit
thema tot hartstochtelijke lezingen van de artikelen. Maar zoals in ieder proces was er
af en toe een periode van stress waarin we met de handen in het haar zaten en het
angstzweet over onze rug liep. Zou het allemaal wel op tijd af zijn? En dan toch, uiteindelijk, de opluchting als het nummer warm bij de drukker vandaan komt en ons tegemoet straalt. Dan schudden wij het juk der verantwoordelijk héél even van ons af, laten
een welverdiend hartversterkertje warm door de keel glijden, ontspannen, lachen,
slaken een zucht van verlichting en geven elkaar een klop op de schouder alvorens we
weer opnieuw beginnen. Neem en lees, want dit is ons lichaam.

4

Vooys | 35.1/2 | 2017

r edact ion eel

Vooys 35 1-2B 18-05-17 10:56 Pagina 5

Inhoud

Harig, maar welbespraakt en alwetend 7
Baby Merlijn en Merlijn als wildeman
Frank Brandsma

Het lezende lichaam in de empirische literatuurwetenschap 17
Moniek M. Kuijpers

Bewogen tot – door schrijven 27
Affect, literatuur en het notitieboek
Arne Vanraes

‘Feeling Myself’ 38
Masturberende vrouwen in contemporaine popmuziek
Annelot Prins

Een belichaming van de Zwarte Dood 50
Over pesten en plagen in Ilja Leonard Pfeijffers migratievertelling
Levi van der Veur

De geur van in olie sidderende bananen zorgt voor herinnering 62
Indisch eten als lieu de mémoire
Gwen Kerkhof Mogot

i n t erv ie w 73
‘Wat de Nederlandse literatuur momenteel is, wil ik openbreken’. Interview met auteur Mounir Samuel
Anne Sluijs & Carmen Verhoeven

v ersta n d va n z a k e n 80
Een korte geschiedenis van literary disability studies
David Bolt

i n hou d

5

Vooys 35 1-2B 18-05-17 10:56 Pagina 6

st ijl br eu k 85
Collage
Laura de Bruijn

i n de k ast 86
Lijf en leed. Katharina Wilhelmina Bilderdijk-Schweickhardt
Klaas la Roi
column 92
Over lijken gaan
Jante Wortel
n ieu w e bu i t el i nge n 94
Een radicale avond in Rotterdam
Maartje Amelink

r ece nsies 97
Stephan Besser, Liedeke Plate, Esther Op de Beek, Inge Mathijssen
Personalia

6

114

Vooys | 35.1/2 | 2017

i n hou d

Vooys 35 1-2B 18-05-17 10:56 Pagina 7

Frank Brandsma

Harig, maar welbespraakt en alwetend
Baby Merlijn en Merlijn als wildeman

Aan het lichaam wordt in de middeleeuwse verhalende literatuur vaak opmerkelijk weinig aandacht geschonken. Het personage Merlijn is een uitzondering op deze regel: door
zijn duivelse afkomst heeft hij speciale gaven die zich onder andere manifesteren in zijn
uiterlijk. Mediëvist Frank Brandsma zet in dit artikel uiteen hoe de baby Merlijn in verschillende Middelnederlandse Arthurverhalen niet alleen harig, maar ook welbespraakt
is. Brandsma beschrijft hoe Merlijns bijzondere geestelijke en lichamelijke voorkomen
hem in staat stellen de touwtjes in handen te houden tijdens de begintijd van Arthurs
rijk.

Inleiding
In de middeleeuwse verhalende literatuur is het lichaam vaak opvallend afwezig. Alle
helden en heldinnen zijn mooi en knap, zonder veel details over wat er nu precies zo
mooi is. Als er al een portret wordt gegeven, dan meestal volgens het door de retorische handboeken aangereikte model. Lichamelijke schoonheid of lelijkheid wordt wel
benoemd, maar niet in detail beschreven. Een ridder op queeste neemt geen lunchpakket mee, krijgt soms wel honger of slaap, maar hoeft nooit naar de wc. Toch is er één
personage waarbij de lichamelijkheid meer aandacht krijgt dan gebruikelijk: Merlijn.
Arthurs tovenaar en adviseur is geen gewoon mens (hij is verwekt door een duivel) en
dat wordt op allerlei manieren getoond via zijn uiterlijk en zijn speciale vermogens. Hij
is een van de zeer weinige personages die ook als klein kind worden gepresenteerd in
de Middelnederlandse Arthurverhalen. Alle reden dus om als middeleeuws aandeel in
dit themanummer Merlijns verhaal onder de loep te nemen, met als bronnen Jacob van
Maerlants Merlijns boek (1261) en Lodewijk van Velthems Merlijnvoortzetting (1326).1

1

De directe aanleiding voor dit stuk was de lezing van Karl Steel over wolfskinderen in de literatuur van de romantiek (Utrecht, Comparative Literature Seminar, 11 april 2016). In de discussie
werd duidelijk dat het middeleeuwse type van de wildeman (een rol die Merlijn ook aanneemt en
in de oorsprong van het personage verankerd is) meespeelde in de beeldvorming van dergelijke
kinderen. Taalvaardigheid en harigheid bleken belangrijke elementen en die komen in deze bijdrage dan ook nog terug. Voor Maerlants tekst zal ik de editie Sodmann 1980 gebruiken, voor
Velthems Merlijnvoortzetting Van Vloten 1880 (zie ook noot 5) en voor beide teksten mijn eigen
bloemlezing/vertaling (Brandsma 2004).

fr a n k br a n dsm a
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Maerlant, Merlijn en de Graal
Het personage Merlijn heeft diepe wortels in de Welse Arthurverhalen, wordt door
Geoffrey van Monmouth rond 1150 van een heuse vita voorzien en is het onderwerp
van een Oudfranse biografie/roman van Robert de Boron, geschreven in verzen kort
voor 1200. De Boron schreef ook een Geschiedenis van de Graal en koppelde die aan zijn
Merlijn. Met nog een verhaal over de ridder Perceval ontstond zo een trilogie die rond
1200 in proza werd omgezet en vervolgens ook nog eens werd bewerkt om deel te
gaan uitmaken van een nog grotere verhaalcyclus, de Lancelot-Graal. Het Merlijnverhaal heeft een complexe ontstaansgeschiedenis waarin de Middelnederlandse versie
een interessante rol speelt: rond 1260 kreeg Jacob van Maerlant namelijk een handschrift in handen met de prozaversie van De Borons teksten over de graal en Merlijn.
Hij noemt zijn bron: ‘Mijn her robrecht van barioen / De in dat walsch screyff al dit
doen / Vnde sonder rime al gader dichte.’2 [Heer Robrecht van Barioen, die in het
Frans dit alles opschreef en geheel zonder rijm dichtte.] (ed. Sodmann 1980: vs. 15601562) Een vergelijking met de Franse traditie leert dat van deze versie van De Boron
bijna geen Franse handschriften zijn overgeleverd. Zo rond 1250-1260 werd het Merlijnverhaal steeds opgenomen in de grote Lancelot-Graal-cyclus en was een handschrift
met de oudere ‘trilogie-variant’ een buitenbeentje. Maar toch kwam zo’n tekst naar de
Lage Landen. Om precies te zijn, het handschrift belandde in de regio Voorne, waar
koster Jacob van de Sint Pieterskerk in het dorpje Maerlant de teksten over de graal en
Merlijn vertaalde in opdracht van heer Albrecht. (Van Oostrom 1996: 93-99, 127-136)
Zoals Van Oostrom uitlegt, kan de tekst heel goed gefunctioneerd hebben in de scholing van jonge edelen door deze geleerde koster. De jonge Arthur die in de Merlijn via
het zwaard in de steen koning wordt, was zowel toen als nu een inspirerend voorbeeld.
Bovendien spreekt de verteller in Maerlants tekst op één plaats zijn publiek aan als
‘kinder’. (vs. 543; Besamusca en Brandsma 1996) Er zijn Middelnederlandse fragmenten van de tekst overgeleverd, maar het bijna complete verhaal is alleen overgeleverd
in een Middelnederduitse omzetting, die bewaard is gebleven in een papieren handschrift (hs Burgsteinfurt) uit circa 1425.
Merlijns verwekking
Robert de Boron heeft zowel de graal als het personage Merlijn een religieuze herkomst gegeven. Chrétien de Troyes introduceerde de graal, maar liet onvermeld waar
dat heilige object vandaan kwam. Robert nam die kans waar en legde uit dat de graal
de schaal van het laatste avondmaal was, maar ook de beker waarin het bloed werd opgevangen dat na de kruisafname uit Christus’ wonden stroomde. Van een mysterieus
object werd de graal zo een bloedreliek. Merlijn krijgt op een vergelijkbare manier een
nieuwe oorsprong. De duivels hebben namelijk, volgens De Borons verhaal, besloten
om een eigen kopie van Christus te maken, een antichrist in de persoon van Merlijn,
om zo de mensen tot het kwade te verleiden en in de hel te doen belanden. Jacob van
2 Vgl. ook vs. 1300-1301.
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Maerlant vertelt hetzelfde, maar voegt er een extra motivatie voor de duivels aan toe.
Hij heeft namelijk meteen aan het begin van zijn vertaling een verhaal ingevoegd over
het proces dat de duivel Maskeroen aanspande om God te bewegen de mensen veel
strenger te straffen voor hun zondige leven. God was geneigd de duivel gelijk te geven, maar op het laatste moment greep Maria in en bewerkstelligde dat de berouwvolle mens altijd vergeving voor zijn zonden zal krijgen. Na deze nederlaag warende duivels des te meer gemotiveerd een ander middel in te zetten om de mens in het verderf
te storten. In Maerlants tekst zijn de verwachtingen omtrent Merlijn dus nog hoger
gespannen.
Een van de duivels is in staat om met vrouwen gemeenschap te hebben en een kind
te verwekken. Hij zet zijn zinnen op een vroom meisje en ziet zijn kans schoon als zij
voor één keer vergeet haar avondgebed te zeggen. Deze afbeelding laat zien hoe men
zich deze bedscène voorstelde, met de harige duivel bovenop het slapende meisje.3

De duivel verwekt Merlijn bij een slapend meisje. Afbeelding uit de Lancelot-Graal,
handschrift Parijs, Bibliothèque Nationale, 95, F.113V

3 Er is ook een moderne variant van deze gebeurtenis in de Nederlandse literatuur. In Willem
Brakmans verhaal ‘Artorius’ uit de bundel Een familiedrama (1984) vertelt het personage Merlijn
aan koning Uther dat hij door een schim werd verwekt bij zijn moeder, een non. (Brakman 1984:
123) Als Uther later in de gedaante van hertog Gorlois slaapt met Ygerna, Gorlois’ echtgenote,
krijgt dat de vorm van een seksueel rollenspel, waarbij Ygerna de rol van non aanneemt en haar
minnaar die van een monster (‘de grote bietenbauw’, Brakman 1984: 137). Merlijn kijkt via een
raampje toe bij deze heropvoering van zijn eigen verwekking. Hij beseft ‘dat hij zolang hij zag wat
hij zag niet bestond’ (139) en lijkt doorzichtig te worden en te verdwijnen, tot het seksspel is afgerond. Zo postmodern gaat het er in Jacob van Maerlants verhaal niet aan toe.

fr a n k br a n dsm a
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In Merlijns boek wordt uitgelegd dat Merlijns moeder wel doorheeft wat er gebeurd is,
hoewel haar deur gesloten was en is. Zij vertelt alles meteen aan haar biechtvader. In
deze passage en veel andere wordt beklemtoond dat priesters er zijn om de mensen te
helpen en de juiste weg hemelwaarts te wijzen. De biechtvader maakt een aantekening
van de datum en legt het meisje een zware boetedoening op. Haar vroomheid blijkt
haar redding en die van haar kind. Zij bidt zo oprecht dat God ingrijpt. Het kind had
namelijk van de duivels de kennis van het verleden meegekregen, om te gebruiken om
de mens op het verkeerde pad te brengen. God schenkt het nu ook de kennis van de
toekomst, die het kind zal kunnen inzetten om de duivelse intenties teniet te doen. Zo
krijgt Merlijn van God profetische gaven, maar het personage zal ook altijd iets ambivalents hebben vanwege het duivelszaad. Hij schept geregeld een duivels genoegen in
zijn kennisvoorsprong en komt, bijvoorbeeld, in een latere episode niet meer bij van
het lachen als hij ziet dat een man leer voor nieuwe schoenen koopt, omdat hij weet dat
die man op weg naar huis zal verongelukken. Een straatarme bedelaar die zonder het
te weten bovenop een begraven schat zit, wekt ook Merlijns lach op, maar hij heeft niet
de behoefte informatie over de schat met de man te delen. De kennis van de toekomst
zal Merlijn vooral gaan inzetten om Arthur te helpen. Net zoals in Geoffrey van
Monmouths Historia regum britanniae (ca. 1136) zal hij er voor zorgen dat koning Uther
Arthur zal verwekken bij Ygerna, de echtgenote van hertog Gorlois van Cornwall. In
Robert de Borons en Jacob van Maerlants teksten zal hij vervolgens ook de opvoeding
van de jonge Arthur regelen en hem later als raadsman bijstaan. Maar zover is het nog
niet, eerst moet Merlijn nog worden geboren en zijn babytijd zien te overleven.
Een harige lelijkerd
De raadselachtige zwangerschap van het vrome meisje blijft niet onopgemerkt in de
plaatselijke gemeenschap. Men zegt tegen haar: ‘Je wordt flink dikker, meisje!’ (ed.
Brandsma 2004: 18) Omdat zij niet kan vertellen wie de vader is, moet zij terechtstaan en wordt zij tot de bevalling met twee vroedvrouwen opgesloten in een toren.
Daarna zal er recht worden gesproken en is de verwachting dat zij ter dood zal worden veroordeeld. Bij de geboorte van het kind weidt de tekst uit over zijn duivelse
natuur, die weliswaar wordt gecompenseerd door zijn goddelijke gave, maar toch
heel duidelijk zichtbaar is. Net als zijn vader, de duivel in de afbeelding hiernaast, is
het kindje namelijk heel erg behaard. De vroedvrouwen en de moeder zijn er bang
van. (ed. Brandsma 2004: 21) Het kind wordt gedoopt en naar zijn opa Merlijn genoemd. Niemand wil het kind de borst geven omdat het zo lelijk is, dus de moeder
zoogt het gedurende tien maanden. Merlijn groeit als kool, maar het moment van de
berechting nadert.
Zijn moeder spreekt haar angst dat zij terechtgesteld zal worden uit, met Merlijn
(inmiddels anderhalf jaar oud) in haar armen, maar valt met kind en al op de grond
wanneer hij opeens zegt: ‘Lieve moeder, wees niet bedroefd. Om wat er met u is gebeurd, zult u niet worden gedood.’ (ed. Brandsma 2004: 22) Consternatie alom! Er is
bij moeder en vroedvrouwen angst en verwondering om dit zo welsprekende kind.
10
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De harige baby Merlijn.
Afbeelding uit de LancelotGraal handschrift Parijs,
Bibliothèque Nationale,
96, F. 63V

Als bekend wordt dat Merlijn praat, besluit men des te sneller de rechtszaak te beginnen.4
Merlijns moeder wordt bijgestaan door haar biechtvader, maar al snel neemt het
kind op haar arm de rol van advocaat over. Het ziet er slecht uit, want de moeder kan
niet uitleggen wat er precies is gebeurd en heeft de verwekker niet gezien. De aanwezige vrouwen bevestigen tegenover de schepenen en de rechter (de plaatselijke baljuw) dat het zonder man niet mogelijk is een kind te krijgen. Dan neemt Merlijn het
woord. Hij stelt dat twee derde van de aanwezigen, de rechter incluis, eigenlijk ook
niet echt weet wie zijn of haar verwekker is. Met zijn stelling ‘ik ken mijn vader beter
dan u de uwe’ daagt hij de rechter uit. Deze laat zich uit de tent lokken en zo neemt het
geding een compleet andere loop.
De vermeende misstap van Merlijns moeder verdwijnt uit beeld als de rechter
Merlijns uitdaging aanneemt: als Merlijn kan bewijzen dat de rechter in overspel verwekt is, pleit Merlijn daarmee zijn moeder en zichzelf vrij, zo niet, dan belanden zij
beiden op de brandstapel. De moeder van de rechter wordt erbij gehaald en door
Merlijn ondervraagd, achter gesloten deuren. Op dit punt ben je als lezer van de tekst
bijna vergeten dat deze ‘advocaat’ hooguit anderhalf jaar oud is. Merlijn blijkt zeer
goed op de hoogte te zijn van de relatie die de moeder van de rechter met de lokale
priester had en van haar huwelijksproblemen. Hij weet dat de pape noteerde wanneer
hij met de dame sliep, om te kunnen vaststellen of hij de vader van haar kind was.
Merlijn blijkt zelfs te weten dat zij, inmiddels weduwe, nog bij de priester sliep voor zij
4 In de editie Sodmann 1980 wordt de rechtszaak beschreven in vs. 3664-4007 (hfst XV), in
Brandsma 2004 wordt deze passage samengevat (p. 23).
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naar de rechtszaak kwam en dat haar minnaar haar adviseerde vooral te doen wat zijn
zoon haar vroeg. De pape weet dat hij papa werd. Hoewel de dame Merlijn een duivel
noemt, kan zij er nu niet meer onderuit en bekent zij dat de priester de vader van de
rechter is. Merlijn heeft in alles gelijk gehad en kan bovendien de rechter precies uitleggen dat zijn eigen verwekker een vliegende duivel was. Hij voorspelt nu ook nog
dat de pape zich zal verdrinken als de uitslag van het geding hem bereikt. De rechter
houdt zich aan de afspraak en spreekt Merlijn en zijn moeder vrij, tot grote vreugde
van de aanwezigen. Hij prijst de baby-advocaat voor zijn ongekende wijsheid. Als het
nieuws bekend wordt, pleegt de priester inderdaad zelfmoord in een rivier. Merlijn
verneemt dat en lacht.
Mini-advocaat Merlijn gebruikt hier vooral de ‘duivelse’ kennis van het verleden
om de afkomst van de rechter bloot te leggen. Alleen in de voorspelde zelfmoord
komt zijn ‘goddelijke’ kennis van de toekomst direct naar voren, en wellicht ook al in
het uitgesproken vertrouwen dat alles goed zal komen. De rechter moet hem wel serieus nemen en ook diens moeder komt niet weg met haar gescheld dat hij ‘Sathanas’
(ed. Brandsma 2004: vs. 3853) en een ‘viant’ (duivel, vs. 3880) is. Hij erkent dat zijn vader een duivel was en zo verdwijnt de reden voor de aanklacht jegens zijn moeder. Een
menselijke vader had hij niet en hij zal zijn status als vaderloos kind in het vervolg van
het verhaal nog goed kunnen gebruiken. De voorspelling van de rechter dat dit welsprekende en wijze kind voor grote dingen is voorbestemd, zal in het Merlijnverhaal
natuurlijk uitkomen. Op een bepaalde manier heeft Merlijn zelf daar de hand in. Hij
laat namelijk de biechtvader van zijn moeder alles wat hij doet en vertelt opschrijven.
Die geschriften zijn, in de bronnenfictie die De Boron opbouwde en Maerlant overneemt, de bron voor het verhaal. Voor het middeleeuwse publiek maakt dit het verhaal
uiterst betrouwbaar, want de ooggetuige heeft het allemaal zelf verteld en het is door
een priester opgetekend.
Deze lange en spannende episode demonstreert hoe via de beschrijving van
Merlijns bijzondere lichaam en intellectuele vermogens zijn niet geheel menselijke
status wordt gepresenteerd. Harig, want voortgekomen uit een harige duivel, maar
ook welbespraakt en eigenlijk een volleerde advocaat in de gedaante van een forse
peuter. De teksten van Maerlant en De Boron geven niet aan of de welbespraaktheid
nu van duivelse of goddelijke origine is. In het duivelse plan moest Merlijn de mensen
tot zonde verleiden en daarbij zou dit talent hem natuurlijk heel goed van pas komen,
maar ook in de door God voorziene rol van toekomstkenner helpt het om goed van
de tongriem gesneden te zijn. Het personage blijft ambivalent en speelt daar zelf ook
mee, zoals nog zal blijken bij de bespreking van de episode van Merlijn als wildeman
in Rome.
Vaderloze bastaard
Maerlant vervolgt het verhaal en vertelt, in de voetsporen van De Boron, hoe de rechtmatige koning van Engeland vermoord wordt en hoe de doortrapte edelman Vortigern
met de hulp van de Saksen de macht grijpt. De jonge prinsen die recht hebben op de
12
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troon worden in Frankrijk opgevoed en Vortigern vreest hun terugkeer naar Brittannië. Hij wil een toren laten bouwen om zich te kunnen verschansen, maar de toren
stort steeds in. Geraadpleegde helderzienden beweren dat alleen het bloed van een vaderloos kind, gesprenkeld over de fundamenten, de toren overeind zal kunnen houden. Vortigern zendt boden door het hele land om dat kind te vinden en het bloed op te
halen.
Merlijn weet dat de boden komen en gaat expres met de andere kinderen spelen als
zij arriveren. Tijdens het balspel slaat hij een van de andere jongens met een slaghout
hard tegen de schenen, zodat deze kwaad wordt en hem uitscheldt: ‘Vuile vaderloze
bastaard’. (ed. Brandsma 2004: 29) De boodschappers spitsen de oren en pakken bij
wijze van spreken hun messen al, maar Merlijn weet hen ervan te overtuigen dat het
beter is hem levend en wel naar Vortigern te brengen dan in de vorm van zijn bloed in
een flesje. Zonder dat zij hem iets verteld hebben, kan hij de boodschappers uitleggen
wat zij komen doen en wat er met Vortigerns bouwwerk aan de hand is. Weer is kennis
zijn redding. Hij maakt goede afspraken met de biechtvader/notulist om hem regelmatig van al zijn belevenissen op de hoogte houden, neemt voor altijd afscheid van zijn
moeder en reist naar het hof van Vortigern. Als hij de vorst uitlegt dat er twee draken
onder de fundamenten zitten en deze bij flink graafwerk ook aangetroffen worden, is
zijn status als koninklijk raadsheer gewaarborgd. Ook als de prinsen met Vortigern afrekenen, blijft hij in de gunst: hij gaat hen adviseren, regelt de verwekking van Arthur
en wordt diens leidsman en tovenaar. Hoewel hij steeds raadselachtig blijft en zich regelmatig vermomt, is hij vanaf nu geen kind meer en speelt de lichamelijkheid een
minder grote rol dan bij baby Merlijn. Er is echter in de Middelnederlandse Merlijntraditie nog wel een episode die zijn harige, ambivalente kant weer op de voorgrond
brengt: Merlijn in Rome.
Een woeste en harige wildeman, maar wel alwetend
De Arthurroman kent een aantal vaste personagetypen: de gemene dwerg, de informatieverschaffende jonkvrouw, de kluizenaar die raadselachtige gebeurtenissen en
dromen weet te verklaren, enzovoort. Een van deze typen is de wildeman. Soms
nemen bekende ridders, waanzinnig geworden door liefdesperikelen, een tijdje deze
rol aan, naakt en woest behaard levend in het bos, maar er zijn ook zelfstandige

Dit is een harige wildeman (‘wodewose’) uit een Engels psalmboek
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wildemanpersonages die door hun ‘andersheid’ een contrast vormen met de hoofse
ridders en hun voorbeeldige gedrag.5
In het vervolg op Maerlants Merlijns boek, de Merlijnvoortzetting door Lodewijk van
Velthem uit 1326, doet Merlijn zich voor als wildeman, in een bijzondere episode waarin gender en het vermommen van het mannelijk en vrouwelijk lichaam een belangrijke
rol spelen. Ook deze tekst is vertaald uit het Oudfrans en overgeleverd in handschrift
Burgsteinfurt en in enkele Middelnederlandse fragmenten. De bron is de Suite-vulgate
du Merlin uit de Lancelot-Graal-cyclus, een kroniekachtige overbrugging van het moment dat Arthur koning wordt (via het zwaard in de steen) tot de aanvang van het eigenlijke Lancelotverhaal bij diens geboorte. Merlijn speelt in deze tekst de hoofdrol:
niet alleen is hij steeds bezig Arthurs militaire activiteiten en die van zijn hulptroepen
te coördineren en ondersteunen, hij reist ook door heel Europa om allerlei klussen te
klaren en geregeld zijn liefje Nimiane op te zoeken.
Een van Merlijns reizen brengt hem naar Rome, waar de keizer getrouwd is met de
wellustigste vrouw van de wereld. (Brandsma 2004: 145-156)6 Zij heeft in haar gevolg
twaalf als vrouwen vermomde minnaars, waarvan in detail wordt beschreven hoe zij
hun baardgroei weten te maskeren. Aan het hof is ook een jonge vrouw die precies de
omgekeerde vermomming heeft: zij doet zich voor als man en is zo succesvol dat
zij/hij inmiddels de functie van stafchef (‘drossaard’) heeft gekregen. Zij is de dochter
van een Duitse hertog, maar uit haar land verdreven en gedwongen haar sekse te verbergen. Haar echte naam is Avengnable, maar zij/hij noemt zich Grisandoles. Op een
nacht droomt de keizer over een gekroonde zeug met heel lange haren (hij heeft het
idee dat hij haar ergens van kent), die met twaalf wolven de liefde bedrijft. In de droom
worden de zeug en wolven veroordeeld tot de vuurdood en verbrand.
Merlijn is in de buurt en neemt de vorm van een prachtig hert aan. Hij rent door de
straten van Rome naar de eetzaal van de keizer, knielt voor hem en vertelt hem dat alleen de wildeman zijn droom zal kunnen verklaren. (ed. Brandsma 2004: 147) Bij de
grote zoektocht naar de wildeman die onmiddellijk volgt, is Grisandoles succesvol,
vooral omdat Merlijn zich laat vangen. Hij laat zich lokken met allerlei eten, schranst
als een echte wildeman en valt in slaap, zodat hij kan worden geboeid. Wanneer hij
Grisandoles ziet, lacht hij, spreekt hem met haar echte naam aan en blijkt op de hoogte

5 In het Engels wordt de wildeman ‘wodewose’ genoemd. De British Library wijdde een dag aan
hen: Wodewose Wednesday (21 september 2016). Op die wildemanwoensdag twitterde de bibliotheek allerlei afbeeldingen van wildemannen uit de handschriftencollectie, zoals die hierboven.
Zij publiceerde in haar Medieval Manuscripts blog ook een geweldige Fieldguide to wodewoses, geschreven door Mary Wellesley.
6 Velthems tekst is alleen beschikbaar in een onbetrouwbare negentiende eeuwse editie (Van
Vloten 1880) van de Middelnederduitse versie. De editeur heeft geprobeerd in zijn tekst het oorspronkelijke Middelnederlands te reconstrueren, met een hybride tekst tot gevolg. De Romeepisode is te vinden in vs. 26366-27099.
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Het hert Merlijn bij de keizer van Rome.
Afbeelding uit handschrift Bonn S 526, F
125 R

van de travestie.7 Hij wordt naar de keizer gebracht en wint diens vertrouwen door te
vertellen dat hij een christen is. Zijn moeder werd door een wildeman aangerand en zo
werd hij verwekt. Hij werd gedoopt en christelijk opgevoed, maar de natuur van zijn
verwekker dreef hem toch naar het bos. Merlijn liegt hier natuurlijk, maar zijn verzinsel vertoont veel overeenkomsten met zijn eigen verwekking. Ten overstaan van alle
baronnen en de hele hofhouding legt de wildeman vervolgens de zeug-en-wolvendroom uit: de zeug is de keizerin, en de twaalf aanwezige jonkvrouwen zijn mannen en
haar minnaars. Grisandoles krijgt opdracht de twaalf travestieten uit te kleden, hun
bedrog komt uit en met hun dame belanden zij op de brandstapel. Als nieuwe keizerin
schuift de wildeman Grisandoles naar voren, dus er volgt weer een uitkleedpartij. Als
de keizer ziet dat zijn stafchef een prachtige vrouw is, besluit hij met haar te trouwen.
Zo wordt Avengnable in ere hersteld en kan zij weer als vrouw door het leven. Voor hij
verdwijnt, schrijft de wildeman in het Hebreeuws op een muur dat Merlijn zowel het
hert als de wildeman was. Dit ‘Merlin was here’ besluit deze episode, waarin gender
bending zowel negatief als positief wordt toegepast. Merlijns alwetendheid stelt hem in
staat twee misstanden recht te zetten. Hij zet in deze tekst zijn ambivalente vermogens
onbaatzuchtig in voor de goede zaak. De keizer van Rome zal later in Velthems tekst
zelfs tegen Arthur ten strijde trekken en toch wordt hij geholpen. Geheel vrouwvriendelijk is Merlijns optreden echter niet, want Grisandoles/Avengnable heeft niets in
te brengen bij de onthulling of haar huwelijk, en Merlijn legt de keizer wel heel
7 Hoewel hij uiteindelijk het beste met Grisandoles/Avengnable voorheeft, laat Merlijn deze kennis vooral blijken in scheldkanonnades; wie in middeleeuws schelden geïnteresseerd is, zou in deze tekst mooi materiaal kunnen vinden. Zie ook Veldhuizen 2014.
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nadrukkelijk uit dat vrouwen menig man te schande maken omdat zij zo gevoelig zijn
voor de zonde van wellust. Het optreden van Merlijn straalt, via de duivelse lach en de
spectaculaire vermommingen en acties, vooral plezier in zijn kennisvoorsprong uit.
Zijn demonische en goddelijke vermogens stellen hem in staat aan de touwtjes te trekken, totdat hij tenslotte zelf belandt in de strikken van een jonge vrouw (Nimiane), die
zijn verliefdheid zal gebruiken om hem zijn tovergeheimen te ontfutselen en hem in
een magische gevangenis op te sluiten.
Besluit
Veel meer dan bij andere middeleeuwse personages komt bij Merlijn lichamelijkheid in
beeld. Het is uitzonderlijk dat we iets horen over zijn verwekking en geboorte, zijn
eerste levensmaanden en zijn angstaanjagende uiterlijk, over zijn slimme trucje bij het
balspel en over zijn vermommingen als hert en wildeman. Toch zijn uiteindelijk zijn
geestelijke vermogens het allerbelangrijkst: herhaaldelijk stelt zijn alwetendheid hem
in staat zijn leven en dat van anderen te redden of ingrijpend te veranderen. Kennis is
macht, ook in de Arthurroman, en dat zou wel eens een van de lessen kunnen zijn die
Maerlants jonge adellijke publiek uit de tekst kon halen. Zijn goddelijke en demonische gaven verschaffen Merlijn agency en stellen hem in staat de regie te voeren bij het
ontstaan, de opkomst en de vroege bloei van Arthurs rijk. Niet gek voor een foeilelijke
baby...
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Moniek M. Kuijpers

Het lezende lichaam in de empirische literatuurwetenschap

In de empirische literatuurwetenschap staat de rol van de lezer gewoonlijk centraal. Dat
deze lezer een lichaam heeft waarmee gelezen wordt, is echter een denkstap die zo vanzelfsprekend lijkt, dat hij vaak niet (bewust) gemaakt wordt. Moniek M. Kuijpers onderzoekt aan het Max Planck Institute for Empirical Aesthetics door middel van empirisch onderzoek absorberende leeservaringen, waarbij ze zich focust op het lezende
lichaam. In dit artikel beschrijft ze de achtergrond van haar onderzoek, waarbij zowel
het metaforische als het fysieke lichaam een zeer centrale plek innemen.

Bij het idee van ‘het lichaam in de literatuur’ denkt men vaak alleen aan het gebruik van
lichamelijke metaforen in literaire teksten en misschien aan de lichamen van literaire
personages. Maar de lezer heeft ook een lichaam, een lichaam waarmee gelezen wordt
en dat reageert op dat wat gelezen wordt. Lezen bestaat niet in een soort mentaal vacuüm, al was het maar omdat het brein – waarin het gelezen verhaal zich afspeelt – deel
van het lichaam is. In de empirische literatuurwetenschappen gebruiken we drie verschillende methoden om leeservaringen te duiden en te verkennen: a) kwalitatieve
methoden zoals interviews, b) kwantitatieve self-reportmethoden zoals vragenlijsten,
en c) kwantitatieve psychofysiologische methoden zoals hartslagmeters en eye-trackers. Deze laatste methoden worden gebruikt om vast te leggen hoe het lichaam tijdens
het lezen reageert: harten gaan in zeer letterlijke zin sneller kloppen, handen kunnen
gaan zweten, specifieke delen van het brein worden geactiveerd en ogen schieten heen
en weer over de pagina.
Als empirisch literatuurwetenschapper ben ik voornamelijk geïnteresseerd in zogenoemde ‘absorberende leeservaringen’, waarbij een bijzondere verhouding tot
stand komt tussen de tekst, de geest van de lezer, en het lichaam van de lezer. Het feit
dat wij een lichaam hebben, een lichaam waarmee we de wereld om ons heen ervaren,
stelt ons in staat ons mentaal én fysiek in te leven in fictieve personages. En deze inleving is precies wat tot een absorberende leeservaring kan leiden. Het is een complexe
ervaring die we – zeer bondig – kunnen definiëren als een leeservaring waarbij we ons
minder bewust zijn van ons eigen lichaam en denken en ons mentaal verplaatsen in de
wereld van het verhaal. Bijna iedereen heeft weleens zo’n ervaring gehad: je kijkt op
van je boek en buiten is het plotseling donker geworden; je bent zo gegrepen door de
laatste alinea’s van een hoofdstuk dat je ongemerkt je station bent gepasseerd; een
scène is zo goed geschreven dat je ineens merkt dat je lichaam zachtjes meebeweegt
mon iek m. ku ijpers
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met de handelingen van de personages in de roman. In feite hebben we op zulke immersieve of transporterende momenten ons eigen lichaam even ingewisseld voor het
lichaam van een literair personage of een toeschouwer binnen de verhaalwereld. Ook
al laten recente empirische studies (Hauk & Pulvermuller 2004; Hsu, Conrad & Jacobs
2014; Kuijpers & Miall 2011) zien dat er eigenlijk veel gebeurt in ons lichaam tijdens het
lezen, lichamelijkheid wordt in de context van het lezen nog steeds voornamelijk gezien als een passief concept. Dat komt zowel doordat het lichaam zich niet of nauwelijks beweegt als doordat – wanneer de lezer geabsorbeerd is in of door een tekst – hij
zich niet of minder bewust is van zijn lichaam tijdens het lezen.
In mijn eigen onderzoek houd ik mij bezig met de vraag hoe we deze absorberende
leeservaringen met empirische methoden kunnen waarnemen en beschrijven. Het is
van belang om manieren te vinden waarmee we absorptie kunnen meten omdat absorberende leeservaringen een belangrijke rol zouden kunnen spelen in de bevordering
van individueel en maatschappelijk welzijn. Recent onderzoek (Greenfield 2009;
Kahneman 2011; Sherman, Michikyan & Greenfield 2013) heeft bijvoorbeeld uitgewezen dat de alomtegenwoordigheid van nieuwe media, zoals het internet en social media, in ons dagelijks leven schadelijke effecten heeft op onze cognitieve vaardigheden
en in het verlengde daarvan op ons welbevinden. Het absorberend lezen van literatuur
zou hier een stevig tegengif voor kunnen bieden. Door de ononderbroken concentratie en open reflectie die kenmerkend zijn voor absorberend lezen, kunnen lezers hun
mentale (en daarmee ook hun fysieke) welzijn vergroten. Absorptie in literatuur kan
bijvoorbeeld leiden tot gevoelens van catharsis en tot het overdenken van de grotere
vragen in het leven (Koopman 2013), en deze vormen van contemplatie kunnen positieve gevolgen hebben voor het psychologische welzijn. Absorptie-ervaringen kunnen daarnaast ook een intrinsieke waarde hebben doordat er een onderbreking van
automatische gedachten en gewoonten plaatsvindt. Juist de ontkoppeling van de lezer
en zijn meta-bewustzijn, die tijdens het absorberende lezen plaatsvindt, maakt ruimte
voor andere, belangrijkere dingen:
When we become absorbed or transported into a narrative, when we become emotionally and imaginatively identified with a character or characters, we are momentarily relieved of the task of maintenance of our personal and social identity. We are
no longer confined to the roles, unrealized potentials, or limitations of that identity.
We have temporarily expanded the boundaries of the personal and social self.
(Slater, Johnson, Cohen, Comello and Ewoldsen 2014: 444)

Absorptie lijkt in een complexe en veelzijdige relatie tot ons welzijn te staan, maar die
relatie lijkt positief te zijn. Er zijn echter empirische onderzoeken nodig om dit preciezer vast te stellen en antwoorden te vinden op vragen als: Betekent meer absorptie automatisch dat we ons beter voelen? Maakt het uit waarin we geabsorbeerd zijn? Hoe
krijgen we mensen geabsorbeerd in hetgeen ze lezen?
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Fenomenologie versus meetbaarheid
Voordat er echter praktische implicaties ontworpen kunnen worden, is er onderzoek
nodig naar de aard van absorptie-ervaringen, hoe ze opgewekt kunnen worden en of
sommige mensen er vatbaarder voor zijn dan anderen. Nu is er al een hoop empirisch
onderzoek met als doel antwoorden op deze vragen te verkrijgen (Green, Brock &
Kaufman 2004; Kuijpers 2014), maar de voortgang van het onderzoek blijft momenteel steken omdat we tot nu toe slechts subjectieve meetinstrumenten tot onze beschikking hebben gehad. Dergelijke meetinstrumenten betreffen veelal speciaal ontworpen vragenlijsten die door de deelnemers ingevuld worden. Over het algemeen is
het gebruik van zulke self-reportvragenlijsten een legitieme methode om zeer subjectieve ervaringen zoals kunst- of literatuurbelevenissen te ontdekken. Er kleven echter
twee grote nadelen aan. Ten eerste kan de vragenlijst pas ingevuld worden nadat de
ervaring heeft plaatsgevonden. Hierdoor weten onderzoekers nooit honderd procent
zeker of de antwoorden op de vragenlijst de ervaring in kwestie beschrijven of de herinnering aan die ervaring. Ten tweede is self-report per definitie subjectief, en hoe
graag we onze deelnemers ook willen vertrouwen, er blijft altijd een risico dat ze niet
helemaal eerlijk zijn in hun antwoorden. Zich sociaal wenselijk representeren of de
wetenschapper willen helpen zijn redenen waarom veel deelnemers hun antwoorden
op een vragenlijst bijstellen. In het geval van absorptie komt daar nog een extra nadeel
bij, namelijk dat een van de kenmerken van een absorberende ervaring is dat een lezer
zich op het moment zelf niet bewust is van het feit dat hij geabsorbeerd is. Hoe kunnen
we onze deelnemers vertrouwen wanneer ze een vragenlijst invullen over wat er met
hen gebeurde tijdens het lezen, terwijl ze, als ze echt geabsorbeerd waren, zelf nauwelijks toegang hadden tot hun eigen ervaring, laat staan dat ze toegang daartoe hebben
op het moment dat de ervaring voorbij is? Het lezen onderbreken voor invulling van
een vragenlijst om zo dicht mogelijk bij de ervaring te geraken is ook geen optie, omdat je hiermee de precieze ervaring die je wilt meten juist verbreekt.
We hebben daarom objectieve meetinstrumenten nodig, zoals psychofysiologische
instrumenten of zogenaamde ‘online’ instrumenten, zoals eye-tracking, hartslagmeters, huidgeleiding (waarmee zwetende handpalmen gemeten worden) en fMRI. De
zoektocht naar objectieve meetinstrumenten ben ik in mijn onderzoek net begonnen,
en die werd aanvankelijk bemoeilijkt door het feit dat de huidige definities van absorptie tijdens het lezen vrijwel uitsluitend metaforisch zijn. En als er iets is wat objectieve meetinstrumenten niet goed kunnen meten, zijn het wel metaforisch beschreven
ervaringen.
De metaforen van het lezende lichaam
Er zijn veel verschillende synoniemen voor absorptie in omloop, waaronder immersie,
transportatie, inleving en identificatie. Al deze termen zijn metaforische beschrijvingen. In mijn eigen onderzoek heb ik voor de term ‘absorptie’ gekozen omdat deze
term een hoedanigheid lijkt te kunnen vangen waar de andere termen niet bij kunnen:
de term geeft een zekere macht aan het boek én de lezer. De lezer kan geabsorbeerd
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worden door een boek (als het boek een echte page turner is kan het voor de lezer voelen
alsof absorptie afgedwongen wordt) of de lezer kan geabsorbeerd zijn in een boek
(waarbij de lezer actief kiest zich te verdiepen in een boek).
Normaal gesproken is ambiguïteit in de terminologie die we gebruiken om concepten te operationaliseren niet bepaald wenselijk. In het geval van absorptie valt er echter wat voor te zeggen omdat absorptie-ervaringen op sommige momenten vrij passief zijn, terwijl de lezer op andere momenten juist meer controle heeft over de tekst en
de ervaring die deze tekst biedt. Met andere woorden: niet iedere absorptie-ervaring is
hetzelfde, omdat er zoveel aspecten zijn – de lezer, de tekst, de omgeving – die een rol
spelen in het tot stand brengen van een dergelijke ervaring. In mijn onderzoek beargumenteer ik dat het goed is om de veelzijdigheid van absorptie te benadrukken, deels
om het stereotiepe negatieve beeld van dergelijke ervaringen te doorbreken. Lange
tijd werden absorptie-ervaringen namelijk gezien als passieve, gedachteloze ervaringen. Zoals Bertold Brecht beargumenteerde in zijn A Short Organum of Theatre (1964):
‘people seem relieved of activity and like men to whom something is done which leads
to feelings, insights and impulses of the main characters being forced on us, and we learn nothing more about society than that we can get from the setting.’ (Brecht: 7) Maar
een definitie van absorptie waarbij de lezer controle uitoefent op de tekst en waarbij de
uitdaging van het ontcijferen van die tekst hetgeen is dat als absorberend wordt gezien, kan de heersende opinie wellicht veranderen.
Een ander bijkomend voordeel van het benadrukken van de macht van het boek in
absorberende leeservaringen is het onderscheid dat hierdoor gemaakt kan worden
tussen absorptie-ervaringen en zogenaamde flow-ervaringen (Csikzentmihalyi 1988),
activiteiten waarbij een staat van flow of trance wordt bereikt doordat uitdaging en
competentie precies in balans zijn. Met andere woorden: flow wordt bereikt wanneer je
genoeg vaardigheden hebt om de activiteit aan te kunnen en de activiteit uitdagend
genoeg is om niet saai te worden. Absorptie en flow hebben zeker aspecten met elkaar
gemeen. Flowtheorie reduceert het lezen echter tot een ervaring die op gelijke voet
staat met activiteiten als vissen, koken of bergbeklimmen. Wanneer die precieze balans bereikt wordt, ervaart men een prettige flow die – net als absorptie-ervaringen –
ervoor zorgt dat we de wereld om ons heen even vergeten, dat we ons niet bewust zijn
van ons lichaam en dat de tijd ongemerkt verstrijkt. (Csikzentmihalyi 1988) Lezen kan
zeker ook onder deze noemer geschaard worden, maar het lezen van een roman biedt
ons meer dan dat, namelijk de mogelijkheid een alternatieve wereld te beleven.
Een veelgebruikte metafoor om absorberende leeservaringen mee te beschrijven is
‘transportatie’. Richard Gerrig heeft deze term oorspronkelijk geïntroduceerd in zijn
boek Experiencing Narrative Worlds (1993), waarin hij de activiteit van het lezen beschrijft als het maken van een reis. In deze betekenis sluit de transportatiemetafoor
perfect aan op de dubbele functie van absorptie tijdens het lezen: het is specifiek gerelateerd aan de alternatieve wereld van het verhaal waar de lezer – of reiziger – naartoe
gaat. Deze metafoor is ons absoluut niet vreemd: verschillende grote schrijvers hebben ons in die reismetaforiek over hun absorberende of transporterende leeservarin20
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gen verteld. Marcel Proust bijvoorbeeld beschreef in zijn essay Over het lezen (Sur la
lecture 1905) hoe zijn meest memorabele jeugdherinneringen zich zonder uitzondering
niet in deze wereld afspelen, maar in de werelden van de boeken waarin hij zich verloor. Een ander voorbeeld is het gedicht ‘No Frigate like a Book’ van Emily Dickinson,
waarin ze het gegeven van lezen als reizen eloquent uitdrukte:
There is no Frigate like a Book
To take us Lands away
Nor any Coursers like a Page
Of prancing Poetry –
This Traverse may the poorest take
Without oppress of Toll –
How frugal is the Chariot
That bears the Human Soul –
(Dickinson 1894)
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Er zijn ook literaire personages die zich lieten verleiden door de transporterende
krachten van romans, zoals de bekende voorbeelden van Miguel de Cervantes’ Don
Quichot (1605) en Gustave Flauberts Madame Bovary (1856). En dan zijn er nog de boeken waarin de metafoor van transportatie uitvergroot wordt en tot onderwerp van de
roman gemaakt wordt. Michael Endes Die unendliche Geschichte (1979) neemt niet alleen
ons als lezer mee, maar is ook een vehikel waarmee de hoofdpersoon Bastian door het
lezen naar Fantasia meegevoerd wordt en letterlijk deel wordt van het verhaal dat hij
leest.
Een recenter voorbeeld is Thursday Next, de heldin uit de gelijknamige romanserie van de Britse schrijver Jasper Fforde. Thursday is een literaire detective die zich
bezighoudt met het oplossen van misdaden die in literaire klassiekers worden gepleegd. Zo wordt in Ffordes eerste roman The Eyre Affair (2001) Jane Eyre uit haar
boek ontvoerd en moet Thursday haar terug zien te vinden in de pagina’s van de wereldliteratuur. Fforde tilt de transportatiemetafoor naar een geheel nieuw niveau
door zijn hoofdpersonage de kracht te geven zich daadwerkelijk een verhaalwereld
binnen te lezen:
I lowered my head, emptied my mind as much as possible and read from the book.
The words echoed about with a resonance that sounded like wind chimes and looked like a thousand glow-worms (...) and once more the room distorted around me like a barrel and then faded from view to be replaced by a kaleidoscope of images,
sounds and emotions as I jumped through the boundary that separates the real from
the written, the actual from the fable. (Fforde 2007: 36)

Al deze voorbeelden laten zien dat de metaforen van transportatie en absorptie in het
lezen veelvuldig gebruikt worden en wijdverspreid zijn. In essentie blijven het echter
altijd nog metaforen. Dat is natuurlijk ook de reden dat ze zo goed werken als literair
mechanisme: in het talige kan deze metaforische ervaring letterlijk gemaakt worden.
In de empirische wetenschap blijft de ervaring echter moeilijk te meten, omdat er achter de metafoor zelf geen duidelijke definitie schuilt van wat er daadwerkelijk plaatsvindt wanneer een lezer zich geabsorbeerd voelt.
Toch maken ook empirische wetenschappers nog steeds gebruik van deze metaforische terminologie. Een belangrijke reden daarvoor is dat de fenomenologische,
subjectieve ervaring die eraan ten grondslag ligt moeilijk te beschrijven is zonder
metaforisch taalgebruik in te zetten. In interviewstudies (Balint, Hakemulder, Kuijpers, Tan & Doicaru 2016), alsook op websites zoals Goodreads of BookLikes, blijkt
telkens dat ook lezers vanzelf naar dergelijke metaforen grijpen om hun ingewikkelde ervaringen onder woorden te brengen. Daarnaast heeft recent onderzoek waarin
self-reportmeetinstrumenten werden ontwikkeld uitgewezen dat de meeste deelnemers aan het onderzoek geen moeite hadden met de metaforische uitdrukkingen die
in de vragenlijsten gebruikt worden. Sterker nog, bij het ontwikkelen van dergelijke
instrumenten is het van groot belang dat er in de vragen gebruik wordt gemaakt van
22
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beschrijvingen en uitdrukkingen waar de deelnemers zich aan kunnen relateren.
Participanten delen een intuïtief begrip van zulke metaforische uitdrukkingen en de
ervaringen waar ze naar verwijzen. Kortom, de metafoor van transportatie of absorptie in een boek is zo alomtegenwoordig dat ze standaard is geworden.
Van metaforen naar data
Toch willen empirische literatuurwetenschappers voorbij deze subjectieve, metaforische beschrijvingen komen om de daadwerkelijke ervaring nauwkeuriger te kunnen
beschrijven, bijvoorbeeld aan de hand van fysiologische reacties en kenmerken. Het is
erg moeilijk om een ervaring te bestuderen die alleen in metaforisch taalgebruik lijkt
te bestaan, ook al herkent iedereen die weleens een middag op de bank een boek heeft
liggen lezen deze ervaring onmiddellijk. Om absorptie tijdens de leeservaring op een
objectieve manier te kunnen meten hebben we psychofysiologische meetinstrumenten nodig én dus ook mogelijke fysiologische kenmerken van een absorberende ervaring. Maar wat is de essentie van een absorberende ervaring? Wat blijft er over wanneer we deze ervaring van metaforen ontdoen?
In mijn huidige onderzoeksproject beargumenteer ik dat de kern van een absorptie-ervaring bestaat uit gerichte en aanhoudende aandacht op één stimulus, waarbij
andere stimuli buitengesloten worden. Een absorberende leeservaring, waarin de aandacht tenslotte op de verhaalwereld ligt, vereist doorgaans natuurlijk ook enige emotionele inleving van de lezer of een levendige voorstelling van de verhaalwereld zelf.
Wanneer een lezer echter niet werkelijk op het lezen gefocust is, niet geheel opgaat in
de activiteit zelf (zelfs al voelt hij medelijden met de hoofdpersoon of kan hij zich de
omgeving in het boek heel goed voorstellen), is hij niet geabsorbeerd. Aandacht of
concentratie is het belangrijkste aspect, nee, de kern van een absorptie-ervaring.
Ik wil dit argument nog een stapje verder doorvoeren en poneren dat absorptie een
vorm van aandacht is. Ze kan van andere vormen van aandacht, zoals bijvoorbeeld
mindfulness, onderscheiden worden omdat absorptie een smalle focus van de aandacht vraagt (dat wil zeggen het verhaal dat gelezen wordt), maar wel een verhoogde
oriëntatie op het nu (dat wil zeggen door zorgen en andere afleidingen te vergeten).
(Dane 2010) Het tegenovergestelde van absorptie is daarom mind wandering: het afdwalen van gedachten.
Er is veel onderzoek gedaan naar het fenomeen mind wandering, met name door
onderzoekers die bestuderen hoe de ogen bewegen tijdens het lezen. Deze onderzoekers hebben oogbewegingen gevonden die verraden of iemands gedachten tijdens het
lezen afdwalen. Oogbewegingen, zoals fixaties en regressies, maar ook pupilverwijding of oogknipperen, kunnen worden geregistreerd met behulp van een zogenaamde
eye-tracker. Onderzoekers die gebruikmaken van eye-trackingtechnieken hebben
ontdekt dat de oogbewegingen van ‘mindless’ of onoplettende lezers geleidelijk meer
en meer ontkoppeld raken van de tekst die ze proberen te lezen. (Schad, Nuthmann &
Engbert 2012) Dit is op te maken uit het feit dat ze gemakkelijk over fouten in een tekst
heen lezen. Geabsorbeerde lezers raken daarentegen niet ontkoppeld van de tekst,
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maar eerder van hun eigen metabewustzijn. Dit wil zeggen dat ze moeite hebben waar
te nemen wat er om hen heen en in henzelf gebeurt en zich meer bewust zijn van wat er
zich in de tekst afspeelt.
Wanneer we de aanname dat absorptie een vorm van aandacht is serieus nemen,
kunnen we ideeën uit onderzoek naar mind wandering toepassen om absorberend lezen objectief te bestuderen. Het is immers goed mogelijk dat we in eye-trackingexperimenten oogbewegingen registreren die exact tegenovergesteld zijn aan die van
een mind wanderer. Dit is precies wat we op dit moment aan het doen zijn in één van
onze huidige experimenten aan het Max Planck Institute of Empirical Aesthetics: we
gebruiken de eye-tracker om te onderzoeken of we absorberend lezen kunnen detecteren door de oogbewegingen van lezers te volgen. In ons huidige experiment nemen
we aan dat geabsorbeerde lezers die van hun directe omgeving ontkoppeld raken,
moeite zullen hebben snel op afleidende externe stimuli te reageren. Fouten in de tekst
zouden lezers daarentegen juist uit een staat van absorptie moeten kunnen halen.
Deze aannames zijn consistent met empirisch onderzoek waarin is vastgesteld dat
er zoiets bestaat als de karaktereigenschap absorptie: mensen kunnen in mindere of
meerdere mate in staat zijn zich in iets te absorberen. En ook in deze wetenschappelijke literatuur wordt absorptie direct verbonden aan concentratievermogen. Roche en
McConkey (1990) hebben bijvoorbeeld gevonden dat mensen met een laag absorptievermogen het moeilijk vinden om afleidingen te weerstaan, terwijl mensen met een
hoog absorptievermogen een flexibelere aandachtsspanne hebben waardoor ze zich
zonder veel moeite kunnen afsluiten voor afleidingen. In ons experiment laten we
deelnemers teksten lezen en achteraf vragenlijsten invullen over hun leeservaring en
of deze absorberend was of niet. Daarnaast leiden we ze af met een rode stip in het
beeld en meten we de tijd die het deelnemers kost om te reageren op deze stip. We nemen aan dat geabsorbeerde lezers langer de tijd nodig hebben om te reageren op de afleiding, maar wel zullen struikelen over fouten in de tekst. Wanneer ze niet over die
fouten struikelen, maar wel langer de tijd nodig hebben om te reageren op een afleiding, nemen we aan dat ze niet geabsorbeerd waren, maar gedachteloos aan het lezen
waren. We vergelijken daarna de oogbewegingen van net voor en net na de afleiding
met elkaar om te zien hoe lezen met aandacht en lezen zonder aandacht van elkaar
verschillen. Ten slotte zullen we de oogbewegingen van net voor de onderbreking correleren met de scores op absorptie gemeten met behulp van de vragenlijst. Door fysiologische metingen te combineren met persoonlijke antwoorden proberen we erachter
te komen of de resultaten van beide methoden overeenkomen. Als deze combinatie
werkt, zouden we aan de hand van eye-tracking het fenomeen absorptie verder kunnen bestuderen, waardoor we steeds beter in staat zullen zijn om – onder andere – absorberende literatuur in te zetten voor het verbeteren van educatie en welzijn.
Hoe nu verder?
Het lichaam speelt een cruciale rol in absorberend lezen. Ondanks dat een hele reeks
aan schrijvers een intuïtief begrip van die rol heeft en we collectief een enorm reper24
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toire aan metaforen hebben opgebouwd om lezen met lichamelijke termen uit te
drukken, zijn onderzoekers pas net begonnen die lichamelijkheid te meten en te begrijpen. Bestudering en beschrijving van zulke ervaringen op een objectieve manier
zouden, zoals gezegd, een eerste stap kunnen vormen in een mogelijk zeer interessant
traject. Daarin zouden de empirische resultaten implicaties kunnen hebben voor bijvoorbeeld het opzetten van een nieuwe vorm van literatuuronderwijs, die niet alleen
gericht zou zijn op leesvaardigheid en het overdragen van cultuurgeschiedenis, maar
ook op stimulering van pro-sociaal gedrag, empathie en algeheel welbevinden. De
ontwikkeling en integratie van bibliotherapeutische methoden (Elderkin & Berthoud
2013) in traditionele individuele of collectieve psychotherapie zou, op de lange termijn, een ander positief gevolg van ons huidig onderzoek kunnen zijn.
Er zijn meer dan genoeg vragen over de specifieke rol van het lezende lichaam die
nog onderzocht moeten worden voordat we dat traject in gang kunnen zetten. Neem
bijvoorbeeld de momenten waarop een lezer kippenvel ervaart bij het lezen van een
prachtige poëtische passage of een onverwachte metaforische vondst. Dat is een lichamelijke reactie van lezers die niet verbonden is aan reacties van de personages maar
aan de vorm waarin het verhaal verteld wordt. Wat gebeurt er nou precies in een bepaalde formulering waardoor een lezer rillingen krijgt? Waarom pakt een tekst de ene
lezer wel maar de andere niet?
Als literatuurliefhebber moet ik eerlijk zeggen dat ik blij ben dat er ook nog mysteries rondom het lezen en de literatuur bestaan. Uiteindelijk hoeft niet alles aan de werking van een tekst begrepen te worden, soms is het genoeg om te kunnen zeggen:
‘Successful art invites and sustains absorption in form and quality, a giving-in to their
force.’ (Beardsley 1981: 72) Soms voelt het gewoon goed om je lichaam over te geven
aan de absorberende krachten van een goed boek.
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Arne Vanraes

Bewogen tot – door schrijven
Affect, literatuur en het notitieboek

Op bijna ieder bureau ligt wel een notitieboekje waarin gedachten, boodschappen, herinneringen en ideeën elkaar afwisselen. Bij het maken van notities is het proces van denken en schrijven belangrijker dan de vorm van het eindproduct. Om deze bijzondere
soort van veelal onaffe teksten te bestuderen, maakt promovendus Arne Vanraes, verbonden aan de KU Leuven, in dit artikel gebruik van het theoretische concept ‘affect’.
Vanraes’ onderzoeksproject richt zich op de notitieboeken van Hélène Cixous en Bracha
L. Ettinger. Een theoretisch vertoog voor een relationele benadering van lichamelijkheid.

And that is how I would think following the course of my hand on the paper, confident, my hand, me in my hand, among the mysterious forces that breathe us the
movement of life, that is how, starting with these Leader Price [note]pads (...) I travel
in sentence fragments all the sacred and insignificant moments of my story.
(Cixous; geciteerd en vertaald in Sellers 2004a: 25-26)

Hoe wordt dat ikje (–) zo tot schrijven bewogen? Hoe knopen lijf en wereld zich in elkaars weefsel in, in de neiging naar woord en tekst (texere: ‘weven’)? Met deze vragen
richt dit artikel zich op de vroege genetische energieën van de schrijfhandeling en het
verband tussen het talige medium van de literatuur en de lijfelijke, sensibele indrukken
die inwerken op de woordkunstenaar. Een eerste suggestie van de vraagstelling stelt
het schrijven voor als een gemeenschappelijk wordingsproces waarvan zowel de creatieve subjecten als hun maaksels gelijktijdig het object zijn. Beide gaan op in de dynamiek van een wederzijds verleiden tot kwalificatie. Daarnaast wordt het lijf hier niet
aangedragen als het lichaam simpliciter van vlees en bloed, aangeroerd door elektrische signalen in de spieren. Eerder wordt het lichaam gesuggereerd als een processueel en relationeel veld; een assemblage van de vele sensaties die deelnemen in de verhouding tot andere lichamen en de omgeving.
Dit stuk zal beargumenteren dat het doorleefde en begeesterde lichaam nooit eenvoudig op zichzelf staat in de indruk-uitdruk/inscriptie-afzetting van zijn sensibel
materiaal in het komen tot schrijven. Daarvoor wordt een beroep gedaan op het begrip ‘affect’, een naam voor basale energetische intensiteiten die als het product verschijnen van omvormende ontmoetingen tussen lichamen en hun leefwereld. In de literatuur laden affecten de taal op met een zekere materialiteit en sensibiliteit, en
schrijvers hebben het talent om de onmiddellijkheid van zulke minutieuze pulsies te
a r n e va n r a es
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bemiddelen. Door het doorleefde lichaam als een relationele assemblage te impliceren,
wordt deze bemiddeling van affect voorgesteld als een proces dat door schrijvers bewogen wordt en hen zelf telkens roert. Het creatieve continuüm van lichaam-wereldschrijfsel wordt verder geanalyseerd in de context van het notitieboek – een wat miskend voorwerpje binnen de literatuurstudie. In het notitieboek kan men de vroege
generatieve dynamiek en de materiële dimensies van het schrijven als handeling observeren. Het nodigt een schrijven uit, zo wordt beargumenteerd, dat heel dicht tegen
het lijf en het zintuigelijke detail staat. Bovendien benadrukt het notitieboek de proceskant van het geschreven document met de vluchtigheid en onvolkomenheid van
zijn inscripties en zijn immense potentieel voor verdere transformatie.
Het affectbegrip
In de vroege jaren negentig kwam het affectbegrip centraal te staan in een academisch
moment binnen de humane, sociale en cognitieve wetenschappen dat de ‘affectieve
wending’ wordt genoemd. Kortweg gesteld kan deze ontwikkeling gezien worden als
‘(...) a turn away from interpretation based on language, discourse, ideology, and representation, and toward description of the body’s powers to affect and be affected
and the borderless relation of body to environment.’ (Diamond 2013: 260) Eerst kan affect dan ironisch gekenschetst worden binnen een beweging weg van of aanvullend op
een aantal principes die kristalliseerden in een groot deel van de twintigste eeuw.
Toonaangevend was daar een logocentrisch kennisapparaat dat stelde dat we onszelf
en onze omgeving rationeel betekenis kunnen geven omdat ons begrip ervan zich altijd al op talige wijze laat ordenen. Het vormgeven aan ervaringen en ideeën wordt dan
gecodeerd als een talig opnieuw aanwezig stellen (‘representeren’) langs een symbooldenken gesublimeerd in binaire structuren: betekenaar/betekende, vorm/inhoud,
binnen/buiten, zelf/ander, subject/object, lichaam/geest, voelen/denken, proces/
product, materieel/immaterieel, etc.
De affectieve wending die ‘affect’ in het hart plaatste van haar visie op ontologie
(zijnswijze, subjectiviteit), epistemologie (kennisvergaring, betekenisgeving) en esthetica (zintuiglijke ervaring, gewaarwording) liet die principes van structuur en stabiliteit met een aantal complementen dialogeren: het lichamelijke en zintuiglijke, beweging en wording, differentie en multipliciteit, het speculatieve en het potentiële. Ik
sta even stil bij het grondbegrip.
Baruch Spinoza plantte met zijn Ethica (1678) een zaadje voor het moderne affectbegrip. Hij verstond affect als de intensiteit van een ontmoeting. ‘Geaffecteerd worden’
betekent immers letterlijk door iets bewogen worden, een impact ondergaan van wat
buiten je homogene zelf ligt, de introductie van een discontinuïteit in de identiteit. Als
kenbaar element neemt het de gedaante aan van een energetische roering op psychocorporeel niveau – een soort buikgevoel dat vaag aanwezig is in de periferie van de
perceptie. Spinoza zag het als een verschuiving in de capaciteit van het lijf om te handelen en te bewegen – de besluipende gewaarwording dat iets is gebeurd, iets anders is
geworden dat men zich moeilijk eigen kan maken.
28

Vooys | 35.1/2 | 2017

a rt ik el

Vooys 35 1-2B 18-05-17 10:56 Pagina 29

Een reeks denkers na Spinoza vatten het affect eveneens op als een inwerking op
het lijf die basaler en beweeglijker is dan een emotie, idee of andere conceptuele waarneming. Zo stelden onder meer Henri Bergson, Gilles Deleuze, Félix Guattari en Brian
Massumi dat affect als ‘het nog-niet’ of ‘het niet-langer’ bestaat van wat men kan benoemen of inpassen in een taxonomie (bijvoorbeeld in emotionele categorieën als
boosheid, droefenis en blijdschap). Affect verhoudt zich eerder tot een dergelijke specificiteit als dynamische voorbode, energetische onderstroom, een nazinderen, of
soms als vluchtige schim die voor eeuwig ontsnapt aan concretisering. Belangrijk is dat
de affecttheorie het vlezige gewicht van het lichaam als pure materie en motorische
huls opheft uit de Cartesiaanse lichaam/geest-splitsing en het daarentegen aanvoert
als een doorleefd, denkend en voelend iets dat beweegt en bewogen wordt in een vergankelijke relatie tot zijn omgeving.
Aangezien affect tussen lichamen vloeit als een sensibele inwerking is het nooit het
eigendom van of de een of de ander, maar het omvormend effect van hun ontregelende ontmoeting. Daarom wordt het soms als een ‘voorpersoonlijk’ of ‘transpersoonlijk’
spoor van andersheid bestempeld, in de zin dat het radicaal relationeel en transformerend is. Het geaffecteerde subject staat niet aan de oorsprong van de ervaring, maar
wordt zelf met elke sensatie telkens opnieuw gecomponeerd. Gedefinieerde lichamen
en werelden verschijnen en verdwijnen als tijdelijke producten van hun gezamenlijke
opkomen in de ontmoeting en kennen elkaars gedaante langs die dynamiek. Elizabeth
Grosz verklaart: ‘Sensation is neither in the world nor in the subject but is the relation
of unfolding of the one for the other through a body created at their interface’ (Grosz
geciteerd in Reynolds 2012: 129) en Dee Reynolds stelt in navolging: ‘Affect escapes
confinement in particular bodies, operating rather at the interface of body and world
(...).’ (Reynolds 2012: 131-132)
Bijgevolg impliceert affect een zijnswijze in termen van de omvormende wording,
de veelheid en het ‘verschil’ (niet als het falen van identiteit – het Zelfde versus het Andere – maar als radicale beweeglijkheid). De subjectiviteit is dan niet simpelweg gestructureerd zoals een taal, als een scherp afgelijnd subject versus object, ik versus de
Ander, zoals voorgesteld door Jacques Lacan die het affectbegrip verafschuwde. Affect werkt over de grenzen van subjectiviteiten als monolithische structuren heen en
inspireert hun verwevenheid tot nieuwe dynamieken van lichaam-lichaam en lichaamomgeving. Het is de vluchtige passage tussen momenten van stabiele eigenheid die het
potentieel draagt tot creatieve assemblages. Van identiteit naar intensiteit (en weer terug).
Een verdere implicatie van die vluchtigheid is dat affect al snel in iets anders ontaardt wanneer men het wil vangen in een vaste vorm of het symbolisch wil reproduceren. Voornoemde denkers en hun navolgers zien het affect an sich als pre-conceptueel
en sub-symbolisch of pre-linguïstisch. Omdat affect zo’n basale energetische oplading is, is men nog niet in staat het als affect te benoemen en discursief weer te geven.
Dit ‘buikgevoel’ als een soort intensieve gradatie is nog te chaotisch om tot kenbare essentie te verstillen, zoals een emotie of idee die men vanwege concrete cognitie echter
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wel talige vormen kan geven. ‘To emotionalize one’s feelings (...) is to give a “reading”
to somatic and affective experience.’ (Shweder 1994: 39) Affect moet niet eerst langs
symbolen navigeren om begrepen te worden. We kunnen de affectieve ondertoon van
onze gevoelens niet als buitenstaander beschouwen – ofwel voelen we de oplading direct, of gewoon niet. (naar Claparède; zie Bennett 2005: 22) In theorie informeert affect an sich ons dus op onmiddellijke wijze als een energetische oplading, een besmetting tussen lijven. In een Deleuziaanse benadering wordt de zingeving daarom
omgebogen van wat iets symboliseert naar hoe we er direct door worden bewogen.
Van betekenis naar beweging, van representatie naar presentie.1
Affect en de literatuur
Wanneer men deze principes binnenloodst in een literatuuranalyse kan affect aanvankelijk antithetisch aandoen ten opzichte van de bezigheid van schrijvers die de autoriteit of het ‘auteurschap’ op zich nemen om waarnemingen en ervaringen in de taal te
leggen. Het lijkt zich eerder te lenen voor een doorlichting van een abstract visueel
werk, een muziek zonder lyriek, het post-dramatisch theater en andere kunstvormen
die geen tekstueel, logisch of ander symboliserend element in hun kern dragen. Affect
is evenwel allesbehalve vijandig aan de literatuur – sterker nog: het is er wezenlijk aan.
Het is onterecht de binaire wetten op de verhouding tussen het affectieve en het
conceptuele te projecteren. Juister is het om te zeggen dat tussen hen een feedback
heerst; een dialogerend relais tussen symbool en sensibiliteit, een ebben en vloeden
tussen het semiotische en de psycho-corporele intensiteit. Affect voegt in de literaire
taal een intensief, parallel register toe aan de symbolische orde dat de literatuur doet
verschillen van de standaardtaal, de letter van de wet, of het objectiverende discours
van de geschiedenis (hoewel ook die discoursen door een affect gesignaleerd en herkend worden). Complexer dan de compositie van een taal die hoofdzakelijk beschrijft
en representeert, vibreert de literatuur met een ‘stilistische’ component die doet voelen en bewegen – een component die roert. Claire Colebrook verklaart kernachtig:
‘We are not reading a work as artistic or literary if we read it for its representation of
the world or its presentation of theories.’ (Colebrook 2002: 12)
Affecten worden anders gecommuniceerd dan via de substituerende, mimetische
functie van taal, maar laden die taal op met een sensibele directheid van de werelden
en lichamen waartussen ze circuleren. Hoewel affect an sich zo buiten de representatie als verschijningsmodus valt, cultiveren woordkunstenaars de gevoeligheid voor de
contexten en ontmoetingen die het affect produceren. De onmiddellijkheid kan dus
paradoxaal gemedieerd worden in het kunstwerk. De vaardigheid van de schrijver behelst een intuïtie voor de invalshoek van waaruit het sensibele via het discursieve in
feedback wordt opgeroepen en terugkeert. De literaire verbeelding is dan nooit puur
imaginair of fantastisch, maar altijd al doorleefd. Het ene woord uit koppels binnen
1
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een semantisch veld beweegt ons zwakker of intenser dan het andere, ondanks dat die
woorden dezelfde referent analoog symboliseren. Bovendien, stelt Alan Bourassa met
Jacques Derrida: ‘It is only because signification is exceeded by affect that we can make the same words the basis for different speech acts.’ (Bourassa 2009: 24-25)
Het stilistisch mediëren van de affectgeladen tonaliteit en ritmiek van onderscheiden lichaam-wereldnetwerken informeert op die manier naar specifieke taalregisters
– een taal van de liefde, van de rouw, van de verveling, van de lust et cetera. Het gevoelige lijf van de schrijver of lezer kan tot een staat van verliefdheid geaffecteerd worden
zonder een geliefd object, een paniek ervaren zonder het bevel daartoe uit een boodschap te moeten interpreteren. Een bepaalde literaire tonaliteit kan ook affecteren tot
het benaderen van concrete historische periodes en trauma’s, lokale culturen, habitus
en identiteiten. Binnen de context van één werk
is een ritmiek in staat ons instinctief te sturen
‘Wie vastzit in een
richting een specifiek personage-assemblage.
schrijversblok, hoeft zich
Daarbij weten, in het geval van werkelijk singuliere auteurs, slechts enkele regels tekst zonder maar te wenden tot zijn of
referentie ons buikgevoel op te laden met een
haar notities en ontdooit
‘Kafka-affect’, een ‘Artaud-affect’, ‘Plath-afheel waarschijnlijk
fect’, ‘Cixous-affect’, en zo meer.
Gezien het omvormende potentieel van een
vroegere staten van
‘onpersoonlijk’ of ‘transpersoonlijk’ affect, kan
het lijken alsof de wending tot affect de notie beroering die erin werden
van auteurschap in de literatuurstudie voor een
afgezet.’
zoveelste keer doet wankelen. De individuele
autoriteit van de auteur als stabiel subject aan de
oorsprong van ervaring en expressie wordt eerder altijd al geroerd door affecten die
aan de zelfreferentiële identiteit van de auteur voorafgaan en haar overschrijden. Creatief werken is een bestoken van het statische zijn, een literaire tekst een verleiding tot
opnieuw geboren worden. Simon O’Sullivan naar Gilles Deleuze: ‘(...) writing always
involves becomings.’ (O’Sullivan 2006: 43) Het verhaal van de gedeelde oorsprong van
en complex causaal verband tussen schrijver en schrijfsel is er dan een van de kip of het
ei, waarbij schrijver en schrijfsel elkaar simultaan kwalificeren en de schrijver ‘zelf’ net
zozeer geaffecteerd wordt tot nieuwe assemblages. Affect is een motor voor de vorming van nieuwe identiteiten en stuwt de drang tot spreken tot aan de drempel van de
uitdrukking. Zo is het voorbeeld bekend van Marcel Prousts verteller (Op zoek naar de
verloren tijd (1913)) die zijn kindertijd wil verhalen en pas getransporteerd wordt tot
doorleefde lichaam-wereldweefsels uit zijn verleden na het eten van een madeleinegebakje, zoals hij dat vroeger deed als kind. De daarbij horende sensibele pulsies slaan
een brug in de tijd en bewegen hem tot expressie.
Affect als relationeel potentieel tussen dergelijke assemblages koppelt het auteursconcept dan aan een theorie van de inspiratie of begeestering. Het artistieke maaksel kan
beschouwd worden als een compositie met en van de geesten die eraan deelnemen –
a r n e va n r a es
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die schemerfiguren gespannen op het overgangspunt van verdwijnen en verschijnen.
Zij vinden een dubbele en wederzijdse inscriptie, als ‘spoor’ afgezet op de pagina en als
‘spoor’ van het wegdeemsteren en opkomen van auteurssubjecten die bewogen worden tot en door schrijven (of ook in het Frans/Engels: ‘trace’). Virginia Woolf, bijvoorbeeld, was zich bewust van de infusie van het andere in het zelf en het verleden in het
heden: ‘(...) Virginia Stephen was not born on the 25th January 1882, but was born many
thousands of years ago; and had from the very beginning first to encounter instincts
already acquired by thousands of ancestresses in the past.’ (Woolf 1976: 69) De affectieve inscripties van het andere in de ervaringslagen van het lijf en hun relationele
absorptie binnen een continuüm van subject-wereld-schrijfsel is een werk van
‘(psycho-)co-poiesis’, om het met Bracha Lichtenberg Ettinger aan te duiden. Het ik komt
tot componeren en wordt zelf opnieuw geconstrueerd door de inmenging van graantjes van het niet-ik. In het co-poietische creëren met het sensibele materiaal van affect
is de auteur dus gelijktijdig productieve maker en receptieve ontvanger.2
Het notitieboek
Overlappend met het academisch modeverschijnsel dat affect heet, kwam er een aantal algemene publicatie- en onderzoekstendensen op die een interesse voor de processuele en materiële dimensies van de literaire productie markeren. Zo kan onder andere een groeiend onderzoek naar creatieve pedagogiek en literair advies vastgesteld
worden, alsook recente publicaties rond schrijverskamers en kunstenaarsateliers en
een ‘biografische wending’ tot de figuren waardoor ze bewoond worden, en een sterk
toegenomen ontsluiting van notitieboeken en ander als ‘voorbereidend’ of ‘marginaal’
gedacht materiaal. Deze ontwikkelingen illustreren een belangstelling voor de creatieve praxis en de lichaam-wereldkoppelingen waarbinnen schrijvers tot maken geaffecteerd worden. In wat volgt, ga ik in op het notitieboek dat zich situeert in de stap
naar het schrijven en daar de grenzen tussen maakproces en product doet vervagen en
het materiële aspect van zogezegd immaterieel denken en voelen benadrukt.
Het notitieboekje, een schijnbaar onbenullig prullending, is wellicht een van de
meest universeel geproduceerde maaksels onder schrijvers. In zijn alledaagse eenvoud
signaleert het de primitieve kernhandeling van de woordkunstenaar: schrijvers schrijven. Toch lijkt dat basale processuele aspect in het notitieboek nog maar weinig verkend en wordt het notitieboek nog erg vaak gewaardeerd als secundair artefact in de
marges van de literatuur. Daar blijft het onverzoenbaar met de kwaliteiten van het literaire werk gedacht als primair, voltooid en eengemaakt object, gesloten en bestendigd
en in zekere mate doeltreffend en gestandaardiseerd (bijvoorbeeld in genresystemen
en mediale tradities).
2 De creatieve pulsie van activiteit en passiviteit, van productiviteit en receptiviteit heb ik verder
uitgewerkt in een casus rond Butoh danspedagogie. Die studie verschijnt in augustus 2017 in een
artikel getiteld ‘Borne from Difference – Carriance in Co-Respond-Dance. Blind Walking,
Carrying-Caring and the Matrixial’. (Vanraes 2017)
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Zelfs wanneer het notitieboek uitdrukkelijk in dienst staat van het traditionele literaire kunstwerk dialogeert het met bovengenoemde parameters als een radicaal open en
uitbreidbaar ding, onvoltooid en in sterke mate onbestendig. Zijn delen staan buiten
een graad van volledigheid ten opzichte van een gedefinieerd geheel.3 Het notitieboek
valt dan moeilijker als structurele eenheid en dus ook als cultureel/economisch goed
te beschouwen omdat het zich voorlopig met geen standaard inpast in een genreclassificatie, geen regels voor reproductie of serialisering heeft en zich doorgaans ook simpelweg aan het publieke oog onttrekt. Binnen de creatieve pedagogiek, bijvoorbeeld,
wordt het bijhouden van notities wel eens een vorm van ‘pre-writing’ of ‘voor-schrijven’ genoemd. Men kan interpreteren dat het prefix daarbij een archaïscher moment
aanduidt dan het schrijven bestendigd door het literaire werk. Het procesdocument
wordt niet noodzakelijk retroactief verstild door de vooropgestelde tekstualisering.
Veel van het onderzoek binnen heuristische, filologische tradities heeft de creatieve
potentialiteit van het notitieboek naar mijn mening dan ook miskend door het object
voornamelijk als voorstudie in dienst van het uiteindelijke literaire product te analyseren. Nochtans benadrukt het notitieboek net zo goed een nog radicalere proceskant
van de productie, de oersprong van lichaam naar taal, het schrijven als fysieke, mentale en psychische energie of gebaar. Het notitieboek betoont het evenement van het document.4
Die vroege creatieve handelingen en genetische energieën worden uitgenodigd
door de positie van het notitieboek in het gedeelde en opkomende (cf. Ettinger: ‘coemerging’) weefsel van maker en leefwereld. Zij die gaan onder het teken van de
Schrijver worden aangeroerd door de drang om verschuivingen in doorleefde lichaam-lichaam- en lichaam-omgevingkoppelingen met de pen te geleiden tot de formatie van het woord. Ze ondergaan een voorvoelen van de aankondiging van zulke
recomposities en geven inscriptie op het blad aan hoe de koppelingen zich inschrijven
in de grenszone van lichaam-geest. In een van haar notitieboeken wijst Bracha L.
Ettinger op zo’n wederzijdse en generatieve inscriptie van de binnen-buitendialoog:
‘Sporen uit de binnenzijde en sporen komend vanuit de blik vermengen zich en vormen elkaar om.’ (Ettinger 1992: ii; mijn vertaling) Ervaringen die het eigen referentiekader doorbreken, het verwekende effect van de ontmoeting met de ander, verleden
versies van het zelf binnengedrongen in het heden, de impressie van de buitenwereld
op de zintuiglijke textuur, de kleverige afzetting van vluchtig droommateriaal op de
ziel... Het zijn allen zaadjes van potentiële werelden die in het notitieboek gepreserveerd en geactualiseerd kunnen worden tot de mogelijke werelden van de literaire
verbeelding.

3 Chus Martínez stelt gelijkaardig dat notities geen ‘fragmenten’ zijn en niet in een relatie van
zwakte staan tot een geheel. (Martínez 2012: 49)
4 Een aantal van de voorafgaande argumenten over het notitieboek worden in meer detail besproken in een nog te verschijnen boekhoofdstuk getiteld A Pulse Before Shelf Life. Literary Advice on
Notebook Writing. (Vanraes)
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In het notitieboek overleeft die potentialiteit in de talige materie zelf, nog voordat
een uiteindelijk kunstwerk zich al moest aankondigen. Het preserveren gebeurt evenwel niet met een taal die enkel constateert en beschrijft. Nog anders dan het dagboek
waarmee het overlapt en/of vaak verward wordt, is het doel van het notitieboek geen
‘accurate factual record of what I have been doing or thinking.’ (Didion 1968: 132) De
notities reiken buiten verlate representaties van gebeurtenissen van de orde van de
dag. Ze zijn in hogere mate opgeladen met de ogenblikkelijke intensiteit en het zintuiglijke detail van lichaam-wereldontmoetingen. Wanneer de bliksem inslaat, wil de
schrijver de inval snel kunnen afleiden in de inscriptie: ‘In the note’s speed, we dream
of immediacy, of a place where there is no longer a gap between our thoughts and the
words on the page.’ (Piper 2012: 68) Een dergelijk epifanisch denken-voelen en het
taal-worden zijn heel dicht verknoopt in het compulsieve fysiek-grafische gebaar dat
nog niet betrokken is in discursieve of syntactische regels. Zo schrijft Michael Taussig
in zijn indrukwekkende en uitzonderlijke studie van notitieboeken over ‘(...) that extension of the body and mind that is one’s notebook’ – ‘It is all body (...) Go corporeal!’
(Taussig 2011: 109, 127)
Vaak zijn de schrijfsels in het notitieboek dan ook erg chaotisch, diffuus, onvolledig, speculatief enzovoort, in de zin dat we de voorlopigheid of potentialiteit al willen
beteugelen van pulsies van ideeën of emotionele toestanden die nog te wild zijn om te
temmen. Anders gesteld kunnen we er duidelijk observeren hoe affect de schrijver tot
aan de drempel van de articulatie voert en hoe de oversteek ervan niet altijd goed geslaagd is volgens de logocentrische wetten. De ordeloze bezetting van de bladspiegel,
de rommel van gejaagd schrift, mislukte en onderbroken expressies, elliptische zinnen, bewuste of onbewuste neologismen, misplaatste herhalingen, asemische schrijfsels, onderlijning en tracering, symbooltjes, tekeningen, krabbels, lijntjes, druppels en
vlekken tonen hoe dwingend en dringend de schrijfact is wanneer die de snelheid van
affectgeladen processen wil bijbenen.
In die zin beschrijft Susan Sellers hoe verschillende stijlen van handschrift, onafgewerkte letters en afgebroken lijnen in de notitieboeken van Hélène Cixous de energie
overbrengen van de schrijfster aan het werk. (Sellers 2004a) Cixous zelf meent aan
haar handschrift de verschillende ‘stemmen’ waarmee ze schreef te herkennen.
(Sellers 2004b: 118) In de prachtige notitieboeken die Bracha L. Ettinger uitwerkt tot
een quasi-genre van kunstwerken in hun eigen recht, duiken dialogische registers van
‘tekenen-schrijven’ op. (Pollock 2015: 264) Daar leunen merktekens, inktschetsen en
chromatische waterdruppels met een andere symbolische orde aan tegen het talig materiaal.
In de notitieboeken van beide kunstenaressen weerklinkt in de materiële ingrepen
ook de zang van de taal. De homonymie waarmee verschillende woorden op het oor
drukken en de grafemische analogie waarmee ze het oog inspireren, geven vorm aan
een overdrachtelijk werk en bouwen metaforische schakels tussen semantische velden. Moeder en zee (mère-mer), droom en worm (rêve-ver) of vergeten en lezen (oublire:
oublier-lire) sluipen op die manier via de zintuiglijkheid de ficties van Cixous binnen. De
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kennis van het samen geboren worden (co-naissance), het resonerend redeneren met de
ander (re(a)sonance) of het zorgend communiceren (communicaring) bevolken de idiosyncratische woordenschat van Ettinger.
In zijn onvolkomenheid beeft het taalmateriaal van het notitieboek, zelfs na zijn inscriptie dus, nog met het creatief potentieel om uit te groeien tot concrete ideeën en
concepten. De taal wordt als het ware gevangen in het opkomen van haar mogelijke
vormen en draagt de sporen van haar ‘pre-articulatie’, om het met een begrip van Erin
Manning te verwoorden. (Zie onder andere Manning 2012) Dit suggereert allesbehalve
dat de vulling van het notitiereservoir onzinnig is. Iedereen die een notitieboekje bijhoudt, kent het informerende en ‘inspirerende’ (cf. supra) vermogen van dergelijke
processuele uitdrukkingen deinend tussen verschijning en verdwijning. Wie vastzit in
een schrijversblok, hoeft zich maar te wenden tot zijn of haar notities en ontdooit heel
waarschijnlijk vroegere staten van beroering die erin werden afgezet.
In het notitieboek is het herlezen een creatieve handeling, zoals ik het eerder omschreef als de productieve receptiviteit van de auteur. Herlezen is opnieuw deelnemen
aan het evenement van het document. Herlezen is herleven. De ingeschreven gelegenheid wordt niet enkel gesymboliseerd, maar vindt wedergeboorte langs en in de notities. Immers wordt de discursieve specificiteit van het notitieboek mee afgedwongen
door de context van de ontmoetingen tussen lichaam-lichaam, lichaam-wereld. De inscriptie vibreert in de taal met gelijkaardige affecten van die oorspronkelijke instantie.
Affect geeft presentie aan het verleden, maakt de gebeurtenis weer tot evenement,
kleurt de herinnering. Zo is een te rigide primair/secundair-dichotomie van een literair kunstwerk en een notitieboek zelden terecht, aangezien de notities de tekstualisering kunnen doorsnijden en erin reïncarneren. Michael Taussig verklaart in zijn studie
van het notitieboek, in een fase waar hij nog geen sterk terminologisch onderscheid
maakt met het dagboek: ‘(...) on rereading by its author, the diary has the potential to
bring forth a shadow text that can simulate the experience that gave birth to the diary
entry (...).’ (Taussig 2011: 100) Zoals er zojuist sprake was van de begeestering, noemt
Taussig die schaduwen overigens ‘fantomen’, naar Roland Barthes (wiens notities intussen ook befaamd zijn).
De schemerfiguren uit het notitieboek zetten ons aan tot getuigenis. Zij het een getuigenis waarbij we nooit eenvoudig passieve buitenstaander zijn, maar niet anders
kunnen dan deel te nemen aan de affectieve besmetting van lichaam-psyche – de reden waarom Bracha L. Ettinger getuigen als een ‘wit(h)nessing’ aanduidt in haar metaforiek. Hierin schuilt het hoopvolle inzicht dat het schrijven niet in noodzaak altijd ‘na
de feiten’ komt als document, maar ook de potentialiteit van het evenement kan dragen. Lichaam en wereld kunnen zelf opnieuw co-poietisch gecomponeerd worden
met de affectieve sporen in het woord. ‘The notebook is enchanted as well as enchanting,’ aldus Taussig. (2011: 109)
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Conclusie
Spinoza’s vraag wat lichamen kunnen doen en hoe ze elkanders capaciteit tot handelen kunnen affecteren is inherent aan de verplichting haar altijd opnieuw te moeten
stellen. Elk lichaam zoekt immers inbedding in doorleefde en telkens variabele netwerken met andere lichamen en de omgeving. Naast en dialogerend met de grote historische evenementen die hele samenlevingen tot nieuwe structuren choqueren, wijst
het affectbegrip ons op een zijnswijze en zingeving als een wording, voortgestuwd
door de meest microscopische prikkels die hun oorsprong vinden in en zich weer definiëren als omvormende sporen in de grenszone van lichaam-geest. In de schrijfhandeling vinden de woordkunstenaars tractie op die sporen – zij geleiden hen tot inscriptie
op het blad. Die ambiguïteit van het spoor waarbij de schrijver met de stap tot componeren ook zelf geaffecteerd wordt tot ongekende assemblages geeft zich te kennen in
het notitieboek. Ondanks zijn onschuld en alledaagsheid, herbergt het notitieboekje
het creatieve potentieel om grenzen te traverseren, tussen lichamen, tussen werelden
en tussen de discoursen en vormen waarmee het hun presentie geeft. Verleden plooit
zich erbovenop het heden met een nieuwe futuriteit – de ander en het ik verleiden er
elkaar tot een onontdekte relatie in de beweging tot-door schrijven. Daarom noem ik
het notitieboekje een knoopboek, nodebook, carnet de noeuds: altijd wevend tussen al te
statische afperkingen van het (on)voltooide, het (in)stabiele, het (im)materiële, het
(on)bewuste, binnen/buiten, actief/passief, ik/ander, productie/receptie, perceptie/
creatie, product/proces, lichaam/woord, voelen/denken, verleden/toekomst, ontwerp/kans...

Literatuur
Bennett, J., Empathic Vision. Affect, Trauma, and Contemporary Art, Stanford, California 2005.
Bourassa, A., Deleuze and American Literature. Affect and Virtuality in Faulkner, Wharton, Ellison and
McCarthy, New York 2009.
Colebrook, C., Gilles Deleuze, Londen/New York 2002.
Diamond, E., ‘Deb Margolin, Robbie McCauley, Peggy Shaw: Affect and Performance’. In: P. Farfan & L. Ferris (eds.), Contemporary Women Playwrights: Into the 21st Century, Hampshire/New York
2013: 258-274.
Didion, J., ‘On Keeping a Notebook’. In: J. Didion, Slouching towards Bethlehem, New York 1968: 131141.
Ettinger, B.L., Matrix. Carnets 1985-1989. Fragments, Parijs 1992.
Manning, E., Relationscapes. Movement, Art, Philosophy. Cambridge, Massachusetts/Londen 2012.
Martínez, C., ‘How a Tadpole Becomes a Frog. Belated Aesthetics, Politics and Animated Matter.
Toward a Theory of Artistic Research’. In: K. Sauerländer (red.), Documenta (13). The Book of Books.
Catalog 1/3, Ostfildern 2012: 46-57.
Masschelein, A., K. Steenbergh & A. Vanraes, ‘The “affective turn” in de eenentwintigste literatuurtheorie en historische letterkunde’. In: Cahier voor Literatuurwetenschap, 7 (2015): 117-139.
O’Sullivan, S., Art Encounters Deleuze and Guattari. Thought Beyond Representation, Hampshire/New
York 2006.
Piper, A., Book was There. Reading in Electronic Times, Chicago/Londen 2012.

36

Vooys | 35.1/2 | 2017

a rt ik el

Vooys 35 1-2B 18-05-17 10:56 Pagina 37

Pollock, G., ‘Between Painting and the Digital. Matrixial Aesthetics Creates Matrixial ThoughtForms’. In: B.L. Ettinger, And My Heart Wound-Space, Leeds 2015: 259-274.
Reynolds, D., ‘Kinesthetic Empathy and the Dance’s Body. From Emotion to Affect’. In: D. Reynolds en M. Reason (red.), Kinesthetic Empathy in Creative and Cultural Practices, Bristol/Chicago
2012: 121-136.
Shweder, R.A., ‘“You’re Not Sick, You’re Just in Love”. Emotion as an Interpretive System’. In: P.
Ekman en R.J. Davidson (red.), The Nature of Emotion. Fundamental Questions, New York/Oxford
1994: 32-44.
Sellers, S., ‘Translating the Enigma: Hélène Cixous’s Writing Notebooks’. In: M. Diocaretz en M.
Segarra (red.), Joyful Babel. Translating Hélène Cixous, Amsterdam/New York 2004a: 25-38.
Sellers, S., Hélène Cixous. The Writing Notebooks, Londen/New York 2004b.
Taussig, M., I Swear I Saw This. Drawings in Fieldwork Notebooks, Namely My Own, Chicago/Londen
2011.
Vanraes, A., ‘Borne from Difference – Carriance in Co-Respond-Dance. Blind Walking, Carrying-Caring and the Matrixial’. In: Performance Research, 22 (2017) 4, (nog te verschijnen).
Vanraes, A., ‘A Pulse Before Shelf Life. Literary Advice on Notebook Writing’ (nog te verschijnen).
Woolf, V., Moments of Being. Unpublished Autobiographical Writings, New York 1976.

a r n e va n r a es

37

Vooys 35 1-2B 18-05-17 10:56 Pagina 38

Annelot Prins

‘Feeling Myself’
Masturberende vrouwen in contemporaine popmuziek

Masturbatie en vrouwelijke lust kennen een lange geschiedenis van negatieve connotaties, maar sinds de jaren tachtig wordt masturbatie ook gezien als een feministische daad
van verzet, die het mogelijk maakt te ontsnappen aan de mannelijke heteroseksuele hegemonie. Door mediarepresentaties van masturberende vrouwen te analyseren, kan het
beeld van de seksuele vrouw in onze maatschappij onderzocht worden. Cultuurwetenschapper Annelot Prins vraagt zich in dit artikel af hoe vrouwelijk seksueel verlangen
gethematiseerd wordt in contemporaine popsongs. Om tot een antwoord te komen analyseert Prins zowel songtekst als videoclip in popsongs van vier vrouwelijke zangeressen.

Hoewel de eerste voorbeelden van liedjes over masturberende vrouwen kunnen worden teruggevoerd tot de jaren tachtig, is er weinig onderzoek gedaan naar onanie in de
popmuziek. In 1984 nam Cyndi Lauper haar single ‘She Bop’ op, waarin ze onder meer
zingt: ‘They say I better get a chaperon because I won’t stop messing with the danger
zone’. Het nummer veroorzaakte een controverse en eindigde zelfs op de ‘Filthy
Fifteen’-lijst die werd opgesteld door het Parents Music Resource Center – een lijst die
uiteindelijk leidde tot de creatie van de welbekende Parental Advisory-sticker. (Lewis
1990: 127) Laupers auto-erotische verlangens stootten duidelijk een hoop mensen voor
het hoofd.
Hoewel Lauper in staat was haar auto-erotische verlangens kenbaar te maken,
stuitte haar claim op masturbatie als onderdeel van seksualiteit op een algemeen degout. Ofschoon masturberende vrouwen nooit het thematische middelpunt vormen in
de hedendaagse popmuziek, zijn er, wanneer men goed zoekt, toch een aantal nummers te vinden die wel degelijk over onanie gaan. Onderzoek waarin seksuele scripts
getheoretiseerd worden binnen deze uitingen van vrouwelijke autoseksualiteit is echter nog onvindbaar. Dit artikel tracht dat gat in de wetenschap te helpen dichten.
Wat volgt is een korte introductie van de heersende ideeën over vrouwelijke seksualiteit en masturbatie. Vervolgens zal ik een aantal nummers analyseren. Er zijn zes
popnummers uitgebracht door vrouwelijke artiesten tussen 2005 en 2015 die masturbatie als centraal thema hadden, maar omwille van de beperkte ruimte in dit artikel
heb ik er vier geselecteerd om hier te bespreken.1 De nummers en hun videoclips
1
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worden zowel tekstueel als visueel geanalyseerd. Er wordt specifiek gekeken naar de
mate waarin deze nummers breken met een patriarchaal en heteronormatief framework waarin vrouwelijke seksualiteit in dienst wordt gesteld van de mannelijke seksualiteit.2 De vraag die mij als onderzoeker bezighoudt, is hoe deze nummers via hun focus op masturbatie, een niet-sociale vorm van seksualiteit, vrouwelijk seksueel
verlangen en genot vormgeven.
Vrouwelijke seksualiteit en masturbatie
Reproductie wordt historisch gezien vaak als het hoofddoel van seksualiteit beschouwd. Seksuele activiteiten die niet tot voortplanting leiden, zoals masturbatie en
anale seks, worden in deze lezing afgeschilderd als slechte gewoonten en bovenal als
bewijzen van antisociaal en ongezond gedrag. (Oosterhuis 2000: 27) Oude definities
van masturbatie omschrijven de daad onder meer als ‘zelfvervuiling’ (1849), een ‘geheim gebrek’ (1860) en ‘zelfmisbruik’ (1884-1928). (Cornog 2003: 5)
Masturbatie is echter niet het enige onderdeel van seksualiteit met een lange geschiedenis van negatieve connotaties. Vrouwelijke lust werd in zijn geheel lange tijd
als onnatuurlijk beschouwd: de veronderstelling dat vrouwen aseksuele wezens waren
was in de negentiende eeuw algemeen geaccepteerd. (Oosterhuis 2000: 31, Laqeur
1986: 23) Bij een nymfomane, een seksuele vrouw, werden de eierstokken of clitoris
operatief verwijderd zodat haar lustgevoelens zouden verdwijnen. (Groneman 1994:
350-1) Een alternatieve behandeling van genitale massages, die verzorgd werd door
artsen en vroedvrouwen, met een orgasme als einddoel, vormde een minder onomkeerbare remedie. In de vroege twintigste eeuw begonnen de ideeën over vrouwelijke
seksualiteit in de Westerse wereld echter langzaam te veranderen. Reproductie werd
niet langer als het voornaamste doel van seksualiteit beschouwd en vrouwen verloren
stilaan hun aseksuele imago. Sterker nog: vrouwelijk seksueel genot werd een maatstaf voor een succesvol huwelijk. (Groneman 1994: 358)
De publicatie van het Kinseyrapport in de jaren vijftig is een bekende mijlpaal in de
geschiedenis van seksuologie. Het rapport, dat zich richt op seksueel gedrag in de Verenigde Staten, stelt onder meer dat van alle mogelijke seksuele daden masturbatie bij
vrouwen het meest tot een orgasme leidt. (Vause 2004: 60) Dit gaf sekspositieve feministen uit de jaren zeventig een opening om masturbatie op te pakken als oplossing
voor het gebrek aan orgasmes dat veel vrouwen ervoeren. Dit probleem werd met de
mooie term ‘anorgasmia’ omschreven. (Cornog 2003: 38) Twee decennia later stelt literatuurwetenschapper Eve Kosofsky Sedgwick dat masturbatie een feministische
daad van verzet is, een ontsnapping aan de patriarchale verhoudingen in de maatschappij:
[I]n the context of hierarchically oppressive relations between genders and between
sexualities, masturbation can seem to offer (...) a reservoir of potentially utopian
2 Zie Oware (2009), Stevens Aubrey and Frisby (2011), Levande (2008) en Bretthauer et al. (2006).
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metaphors and energies for independence, self-possession, and a rapture that may
owe relatively little to political or interpersonal abjection. (Sedgwick 1991: 821)

Masturbatie is hier dus een middel om te ontsnappen aan oppressie en om jezelf als
vrouw tijdelijk te bevrijden. Dit artikel houdt zich vooral bezig met dit specifieke
beeld van de masturberende vrouw als een verstoring van de mannelijke heteroseksuele hegemonie.3
Wat deze korte geschiedenis van vrouwelijke seksualiteit en masturbatie laat zien is
dat ideeën over seksueel gedrag en de betekenissen die aan dat gedrag worden toegekend historisch en cultureel bepaald zijn. Menselijke seksualiteit is inherent instabiel:
ze wordt gereproduceerd via alledaagse handelingen binnen een specifieke sociale
omgeving en kan dus niet gereduceerd worden tot een biologisch aanwezige drift.4 De
mogelijke seksuele scenario’s of scripts bestaan uit fluïde en performatieve seksuele
handleidingen die met elke seksuele daad opnieuw worden geschapen. Wanneer seksuele scripts in mediarepresentaties worden geanalyseerd, zoals in dit artikel, is er bovendien sprake van een representatie van seksualiteit die gemanipuleerd is door de
cultuurindustrie. Door deze manipulatie kunnen de representaties als hoogst conventioneel worden beschouwd: het zijn representaties van seksualiteit die door alle kijkers
als zodanig kunnen worden herkend. (Jackson en Scott 2007: 108) Deze culturele seksuele scripts co-construeren het seksuele als kennisobject.5
Popmuziek biedt hierdoor talloze mogelijkheden om een studie naar seksuele
scripts te verrichten. Het primaire doel van popmuziek is, cru geformuleerd, het creëren van een plezierige ervaring die zoveel mogelijk mensen met zo min mogelijk inspanning kunnen consumeren. Dit betekent dat popmuziek een ingang biedt voor cultuuronderzoekers die zich bezighouden met de analyse van maatschappelijke ideeën
over bijvoorbeeld seksualiteit. Anglisten Diane Railton en Paul Watson omschrijven
popmuziek als ‘a destillation of the ways in which contemporary culture perceives itself through cultural production’. (Railton en Watson 2005: 52) Seksualiteit vormt een
belangrijk onderdeel van de plezierige ervaring die popmuziek zichzelf ten doel stelt:
‘The display of the sexualised body and the potential for that body to be figured as an
object of desire or fantasy are crucial to the economics of both pleasure and profit of
the pop music video.’ (Railton en Watson 2005: 52) Met een analyse van masturberende vrouwen in popmuziek wordt dus eigenlijk gekeken naar hoe een seksuele vrouw in
onze maatschappij er volgens deze cultuurproducten uitziet.

3 Zie Butler (1990: 17) voor een theoretisering van de verstoringen van mannelijke heteroseksuele
hegemonie.
4 Zie Jackson en Scott (2007: 103) voor een uitgebreidere analyse van de manier waarop alledaagse
praktijken betekenis geven aan seksualiteit.
5 Zie Foucault (1978).
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Masturbatie als empowerment: ‘I don’t need a man to make it happen’
Zangeres Pink staat bekend om haar vrolijke rebellie en simplistisch feminisme dat
zich vooral uit als een verzet tegen objectiverende vrouwbeelden in popmuziek. In
haar lied over masturbatie, ‘Fingers’ (2005), behandelt ze zelfbevrediging voornamelijk als een oplossing voor een seksueel falende partner:
I’m starving
For some attention
I’m begging, pleading, bleeding
For a suggestion
(...)
Cause I need more than you are gonna give
(Pink 2005)

Door het gebruik van ‘you’ richt Pink zich direct tot een onbekende ander die haar te
weinig aandacht geeft. Onanie wordt gepresenteerd als haar ontsnapping aan dit tekort. Pink zingt over haar nachtelijke solo-escapades tussen de lakens: ‘When it’s late
at night and you’re fast asleep, I let my fingers do the walking.’ Vervolgens wordt de
Engelse tekst onderbroken en vervangen door orgasmisch gekreun. Onder het kreunen zegt Pink de Spaanse woorden ‘me vengo, me vengo!’.6 Deze overstap van Pinks
moedertaal, het Engels, naar het Spaans functioneert als een verzachting – hij creëert
een afstand tussen de uiting en haar betekenis – maar benadrukt ook een geëxotiseerd
beeld van vrouwelijk seksueel plezier dat in dit lied slechts tot uitdrukking komt via de
‘sensuele’ Spaanse taal. In ‘Fingers’ wordt masturbatie dus gepresenteerd als een oplossing voor anorgasmia. Tegelijkertijd wordt masturbatie niet genormaliseerd in het
lied; het is slechts een tijdelijke ontsnapping aan ongelukkigheid. Zelfbevrediging
wordt desalniettemin ingezet als emanciperend middel dat gebruikt kan worden om
voor het eigen genot te zorgen en seksuele afhankelijkheid te voorkomen.
‘Fingers’ representeert haar protagonist als een mondige, ondernemende, gehaaide
en zelfredzame vrouw. De relatie tussen dit vrouwbeeld en de meritocratische overtuigingen die ten grondslag liggen aan de hedendaagse neoliberale maatschappij is bijzonder sterk. In dit gedachtegoed is het idee dat eenieder met gelijke kansen geboren
wordt en het vertrouwen in ongelimiteerde sociale mobiliteit gebaseerd op individuele capaciteiten essentieel. De vrouw wordt hier niet langer beschouwd als passief, maar
juist als dynamisch en ambitieus.
Postfeminisme, een term die ooit door cultuurwetenschapper Angela McRobbie in
het leven is geroepen, omarmt deze overtuigingen. Het postfeminisme benadrukt de
individuele keuzevrijheid en zelfbeschikking die vrouwen genieten. (McRobbie 2004)
De verscheidenheid van geaccepteerde seksuele keuzes die een vrouw vandaag de dag
kan maken wordt in dit discours meer dan eens gepresenteerd als bewijs dat vrouwen
6 ‘Ik kom, ik kom!’
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en hun seksualiteit niet langer onderhevig zijn aan maatschappelijke normen en waarden, maar juist gevierd worden in hun eigen unieke aanwezigheid. De vrouwelijke seksualiteit wordt hierbij vaak gerepresenteerd als actief, recreatief en onafhankelijk.
(Evans, Riley en Shanker 2010: 114) Attwood betoogt dat seks niet langer alleen een activiteit is die iemand in staat stelt om zich voort te planten of om genot te ervaren,
maar ook een middel dat de individuele identiteit helpt vormgeven. (Geciteerd in
Evans et al. 2010: 115)
In het nummer ‘I Don’t Need A Man’ (2005) van The Pussycat Dolls wordt masturbatie op eenzelfde manier aan onafhankelijkheid en vrijheid gekoppeld. Het lied vertelt het verhaal van een man en een vrouw die elkaar ontmoeten in een discotheek. De
man vindt de vrouw aantrekkelijk en zoekt toenadering, maar de vrouw is niet gediend van zijn avances en gebiedt hem haar met rust te laten. Het narratief draait voornamelijk om de vrouw als hard to get: ‘The more you try, the less I bite / And I don’t have
to think it through / You know if I’m into you.’ De voorvrouw van The Pussycat Dolls,
Nicole Scherzinger, gooit verleidelijk haar haren in haar nek terwijl ze uitdagend
zingt: ‘So let me break it down / I can get off when you ain’t around!’. De mogelijkheid
om via masturbatie tot een orgasme te komen is hier wederom een ontsnapping aan
heteroseksuele geslachtsgemeenschap.
De videoclip bevat voornamelijk beelden van de groep terwijl die zich voorbereidt
op een avondje uit. De vrouwen kleden zichzelf aan achter een kamerscherm dat hun
naaktheid bedekt, ze föhnen hun haar, lakken hun nagels en scheren hun benen. Terwijl ze dit doen kijken ze continu sensueel in de camera. In combinatie met de kunstmatige omgeving waarin deze voorbereidingen plaatsvinden – niet in een huiselijke
omgeving, maar op een steriele set – wordt het performatieve karakter van deze handelingen sterk benadrukt. Het optutten verwordt tot onderdeel van de performance
van vrouwelijke seksualiteit.
Hoewel de blik van de kijker onafgebroken wordt erkend, kruisen de blikken van
de vrouwen elkaar niet en kijken zij ook zichzelf niet aan. Dit versterkt een lezing
waarin vrouwelijke seksualiteit wordt gepresenteerd als een performatief machtsmiddel gericht op de buitenwereld. Via blikken in de camera wordt de kijker tot een geaccepteerde voyeur gemaakt: zij/hij gluurt mee bij het intieme optutten. Deze voorbereidingen op de avond uit zijn sterk geseksualiseerd: de vrouwen lijken genot te
ervaren van het föhnen van het haar tot het scheren van de benen. In dit deel van de video zijn de artiesten schaars gekleed en wordt de kijker via sensuele dansbewegingen
aangemoedigd om hun lichamen te consumeren.
Hoewel ze tekstueel een seksueel onafhankelijke subjectpositie claimen, objectiveren de zangeressen zichzelf tegelijkertijd visueel. Cultuurwetenschapper Rosalind
Gill bevraagt de veronderstelde seksuele vrijheid die in dit soort narratieven geclaimd
wordt. Gill stelt dat een actieve seksualiteit vandaag de dag tot verplicht onderdeel van
normatieve, ‘heterosexy’, jonge vrouwelijke subjectiviteit is verworden: ‘a “technology of sexiness” [has] replaced virginity or virtue as a dominant currency of feminine
desirability (whilst not altogether displacing the earlier valuations and double
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standards.’ (Gill 2012: 743) Bovendien is het belangrijk om op te merken dat dit postfeministische beeld van vrouwelijke seksualiteit geenszins universeel is, maar juist een
heel specifiek type vrouw op de voorgrond stelt. Deze vrouw is voornamelijk jong,
wit, dun en heteroseksueel – ze voldoet dus aan een smal en normatief ideaalbeeld van
vrouwelijkheid.
De opkomst van postfeminisme, samen met de zogenaamde ‘sexualization of culture’, maakt het lastig om nog te spreken van een male gaze. Evans et al. beargumenteren
dat de male gaze niet langer zo genoemd kan worden in een wereld waarin vrouwen
zichzelf en elkaar steeds meer bekijken vanuit hetzelfde geseksualiseerde oogpunt.
Zij stellen dat de geseksualiseerde cultuur zoals zij die vandaag de dag waarnemen
niet alleen de male gaze reproduceert, maar bovendien een narcistische, neoliberale
‘self-policing gaze’ produceert waarin vrouwen niet langer mannelijke goedkeuring
zoeken voor hun zogenaamd vrij gekozen uiterlijk. (Evans et al. 2010: 116) In een postfeministische wereld, waarin seksisme reeds is uitgebannen, kunnen The Pussycat
Dolls zichzelf dus objectiveren voor de camera terwijl ze tegelijkertijd zingen over
hun onafhankelijkheid.
Dit werkt verwarrend: enerzijds zingen The Pussycat Dolls dat ze geen ander nodig
hebben om tot een orgasme te komen, anderzijds eisen ze dat het publiek hun mooi gemaakte lichamen consumeert terwijl zij zich sensueel objectiveren. De climax van het
narratief vindt plaats wanneer de zin ‘I’m over you’ meerdere malen wordt herhaald
aan het eind van het lied. Dit bemoedigt een lezing van het lied als break-upsong. Hierdoor wordt de indruk gewekt dat de protagonist haar ex jaloers probeert te maken via
een performance van zowel haar schoonheid als haar seksualiteit. Dit betekent dat
zelfbevrediging en seksualiteit hier niet het vrouwelijk genot vooropstellen, maar eerder als wapen worden ingezet om een specifieke ander mee op zijn plek te zetten.
Hoewel The Pussycat Dolls hun nummer over zelfbevrediging framen als break-upsong, wekken ze niet de indruk verdrietig te zijn. Het up-temponummer is melodisch
energiek en de vrouwen in de video zien er zelfverzekerd en gelukkig uit. Pink klaagt
in ‘Fingers’ over een onbevredigende relatie, maar claimt desondanks masturbatie als
een emancipatoir middel – als een onafhankelijke vorm van genot dat altijd binnen
handbereik is. In ‘I Don’t Need A Man’ en ‘Fingers’ wordt zelfbevrediging dus beschouwd als een middel dat onafhankelijkheid en empowerment bevordert. Onanie is in
dit kader geen vanzelfsprekend auto-erotische daad: in beide nummers wordt het expliciet gepresenteerd als een alternatief voor een onbevredigende, ongewenste of
beëindigde interpersoonlijke relatie. Masturbatie wordt dus gepresenteerd als een
niet-sociale handeling die de ander buitenspel zet: een seksuele handeling die de vrouwen in deze nummers de mogelijkheid geeft om te ontkomen aan en niet te participeren in onbevredigende seksuele activiteiten waar partners voor nodig zijn, zonder
daarbij aan seksueel plezier in te hoeven boeten.
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Masturbatie als auto-erotisch verlangen: ‘Feeling me right now’
De relatie tussen braggadocio7 en de postfeministische, seksueel wereldwijze vrouw
speelt een grote rol in Nicki Minaj’ en Beyoncés lied ‘Feeling Myself’ (2014). Dit nummer is volledig gefundeerd op braggadocio: beide vrouwen rappen over hun professionele verdiensten, welvaart en seksuele bekwaamheid. Zowel de videoclip als de tekst
geeft het idee dat de begeerlijkheid van de vrouwen voortvloeit uit hun professionele
succes. Maar deze begeerlijkheid bevindt zich ook in hun lichamelijkheid: de vrouwen
scheppen op over hun seksuele bekwaamheid en ontwrichten witte schoonheidsidealen door hun ronde vormen zowel tekstueel als visueel te claimen.8 Zo schept Beyoncé
bijvoorbeeld op dat ze ‘36 of that real, hanky full of that bounce baby’ heeft, waarmee
ze metaforisch haar voluptueuze figuur bezingt. Bovendien zien we de vrouwen elkaar friet en hamburgers voeren. Hoewel eten en seksualiteit wel vaker gemengd worden in het kader van hun focus op fysiek genot, duidt het eten hier voornamelijk op
een weerlegging van het dunne (witte) schoonheidsideaal dat overheerst in de media.
Nicki Minaj en Beyoncé laten de kijker op verschillende manieren weten dat ze niet
hun best doen om in de smaak te vallen.
In de videoclip van ‘Feeling Myself’ zijn vriendschap en plezier maken belangrijke
thema’s. De clip toont Nicki Minaj en Beyoncé als vriendschappelijk duo, maar laat ze
ook zien als onderdelen van een grotere groep vrienden, die zowel uit mannen als
vrouwen bestaat. De vriendschap tussen de twee artiesten wordt als authentiek geframed door tijdens de clip de professionele beelden te onderbreken met een fragment
waarin de artiesten backstage staan. Door vriendschap en plezier maken als focus te
kiezen worden de vrouwen nooit volledig geobjectiveerd – de kijker krijgt een multidimensionaal beeld van Nicki Minaj en Beyoncé, waarin ze niet slechts als lustobject
gezien kunnen worden. Desalniettemin wordt het nummer meer in een heteroseksueel kader vormgegeven dan in een auto-erotisch kader. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de
aanwezigheid van het fallische waterpistool dat eerst een symbolische zaadlozing
weergeeft en later door Nicki Minaj gebruikt wordt om fellatio te simuleren. Tijdens
het nummer schept Nicki Minaj bovendien op over haar bekwaamheid mannelijke
bedpartners te bevredigen.
Zelfs wanneer zelfbevrediging het onderwerp van de tekst is, wordt het heteroseksuele kader bestendigd. Nicki Minaj rapt:
Bitch never left but I’m back at it
And I’m feelin myself, Jack Rabbit
Feelin myself, back off,
7 Braggadocio is een term die vooral gebruikt wordt in de analyse van hiphopmuziek. De term
doelt op een stijlfiguur waarbij op een arrogante manier wordt opgeschept over bijvoorbeeld fysieke aantrekkelijkheid, financieel welbevinden en seksuele bekwaamheid.
8 Zie Durham (2012) en Hooks (2015) voor een gedetailleerde theoretisering van het zwarte lichaam als subversieve aanwezigheid.
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De fallische symboliek van de
waterpistolen in ‘Feeling Myself’ (2014)

Cause I’m feelin myself, jack off
Heard he thinks about me when he whacks off
(Nicki Minaj and Beyoncé 2014)

Met deze referentie aan de meest beroemde vibrator ter wereld9 maakt Minaj niet alleen duidelijk dat ze weet hoe ze voor haar eigen genot kan zorgen, maar stelt ze vervolgens ook dat een mannelijke ander aan haar denkt terwijl hij masturbeert. Minaj
eist hier dus de controle op van zowel haar eigen genot als het seksuele plezier van de
ander. Hoewel ze geen directe seksuele verhouding met de man heeft (ze stelt immers
slechts dat hij aan haar denkt wanneer hij zichzelf bevredigt), presenteert ze zichzelf
hier tegelijkertijd als seksueel subject en object.
Het laatste nummer dat ik wil bespreken behandelt masturbatie niet noodzakelijkerwijs als auto-erotisch, maar benadrukt vooral ‘pleasure for pleasure’s sake’. Macy
Grays ‘B.O.B.’ (2015) vertelt het verhaal van een vibrator genaamd Bob. In de geanimeerde videoclip van het nummer zien we Bob ronddansen in een geanimeerde versie
van Macy Grays huis. De antropomorfe vibrator Bob wordt halverwege de video vergezeld door een miniatuurversie van Macy Gray, een kleinere gele vibrator en een
vrolijk uitziende batterij. Macy Gray zingt:
B is for battery
O – operated
B is for better ‘cause he’s not complicated, oh yeah!
He gets me so excited
I turn him on
We go baby go
Start the fire and lightning
Ooh aah ooh I
I love my baby Bob!
(Macy Gray 2015)

De videoclip is gevuld met vrolijke kleuren en de sfeer doet denken aan kindertelevisieprogramma’s zoals Sesamstraat. Macy Gray zingt over de ongecompliceerdheid
9 De Jack Rabbit deed zijn intrede in de popcultuur via een aflevering van Sex and the City die volledig om de vibrator draaide.
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van Bob, in tegenstelling tot andere seksuele partners, en het feit dat Bob altijd presteert.
Het lied bevat veel woordspelingen, zoals wanneer ze het heeft over ‘turning him
on’. Zelfs de naam van haar vibrator, Bob, verwijst naar het werkwoord to bob, straattaal voor het hebben van seks. Wanneer Macy Gray de naam van Bob noemt, verschijnt deze in grote letters in beeld, wat een stilistische verwijzing is naar de pornografische troop van het schreeuwen van de naam van de bedpartner. De combinatie
van tekst, beeld en melodie zorgt voor een vrolijke en lichtvoetige bespreking van
seksualiteit.
Macy Gray gebruikt dit kader om te zinspelen op een controversieel onderdeel van
zelfbevrediging: anale masturbatie.
B is for buttercup
O is for ‘oh baby’
You look so good to me
And the other B...
Well...
That’s between you and me...
(Macy Gray 2015)

De tweede B alludeert op ‘butt’, wat impliceert dat de protagonist geniet van anale
zelfbevrediging. Het feit dat dit niet hardop genoemd wordt, benadrukt dat deze
vorm van zelfbevrediging niet algemeen geaccepteerd is in de maatschappij. Macy
Gray maakt haar publiek er desalniettemin op een speelse manier bewust van dat masturbatie vele vormen kent. Haar video eindigt met een hippie-achtig pleidooi voor
seksueel genot:
Tonight I’m gonna love myself
Make love, not war!
Tonight I’m gonna love myself
Make love!
(Macy Gray 2015)

Bobs naam staat nogmaals groot in beeld en de geanimeerde vibrator wuift de kijker
enthousiast gedag in het midden van de letter o.
De vibrator kan worden gelezen als een symbool dat het klassieke begrip van mannelijke seksualiteit destabiliseert. Hoewel de vorm herkend kan worden als mannelijk,
is een vibrator een genderloos object. De symboliek die normaal geïnterpreteerd
wordt als mannelijk wordt op deze manier losgekoppeld van zijn oorsprong. De vibrator verwordt hiermee tot een simulacrum en ondermijnt zo de penis als betekenisvol
en stabiel orgaan. (Reich 1992: 121) De vibrator als simulacrum is een penis die nog fallischer is dan de penis zelf: een vibrator is immers ontworpen om zo fallisch mogelijk te
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De portretten van Macy Gray
en haar partner zoals ze te zien
zijn in de geanimeerde woonkamer in de videoclip van
‘B.O.B.’ (2015)

zijn. Hiermee compliceert de vibrator een gegenderd begrip van ‘zijn’ en ‘hebben’.
Het is echter opmerkelijk dat zelfs in deze video, waar zelfbevrediging draait om
een verhouding met een seksspeeltje, een heteronormatief kader duidelijk aanwezig
is. Bob is niet alleen een mannelijk en fallisch karakter waarnaar continu verwezen
wordt met ‘he’, er wordt bovendien een geanimeerd fotolijstje met daarin een foto van
Macy Grays partner tentoongesteld in de video. Hoewel haar mannelijke partner dus
niet tekstueel aanwezig is, wordt hij wel visueel getoond.10
Conclusie
Wordt in popmuziek waarin zelfbevrediging centraal staat vrouwelijke seksualiteit
autonoom gedefinieerd? In eerste instantie valt vooral op dat alle nummers die geanalyseerd zijn in dit artikel verwijzen naar een externe ander, meestal in een directe
adressering (‘you’) of een indirecte omvatting (‘he’). Wanneer dit niet tekstueel gedaan wordt, gebeurt het visueel – soms zelfs via het toekennen van mannelijke eigenschappen aan antropomorfe objecten zoals in ‘B.O.B.’. In het geval van ‘B.O.B.’ vindt er
echter tegelijkertijd een destabilisering van mannelijke seksualiteit plaats door de op
zichzelf staande fallus.
De externe ander is hier en daar expliciet gegenderd als man, waardoor liedjes als ‘I
Don’t Need A Man’, ‘Feeling Myself’ en ‘B.O.B.’ vasthouden aan een heteronormatief
kader. In deze nummers wordt de vrouwelijke seksualiteit niet vormgegeven zonder
op zijn minst de mannelijke seksualiteit te noemen. Masturbatie wordt hier vaak gepresenteerd als een oplossing voor mannelijk seksueel falen. Het beeld van masturbatie als emancipatoir middel geeft de indruk dat zelfbevrediging een gevoel van empowerment tot stand kan brengen, in plaats van slechts de fysieke ontlading van een
orgasme. Met andere woorden: het veronderstelt de aanwezigheid van een meerwaarde van een orgasme dat plaatsvindt via masturbatie.
In ‘Fingers’ is weliswaar ook een externe ander aanwezig, maar deze wordt niet
10 Bovendien zit er een zeer verontrustende regel in Macy Grays ode aan de vibrator. Macy Gray
bezingt het twijfelachtige voordeel van Bob dat ze de seks kunnen beëindigen wanneer zij er genoeg van heeft (‘and we stop, when I want to’). Enerzijds kan dit gelezen worden als een aanklacht
tegen haar partner die wellicht de seks afkapt wanneer hij zelf een orgasme heeft beleefd, anderzijds impliceert het dat Macy Gray wellicht niet bij machte is om seks met een partner te beëindigen wanneer zij dit wil. Het idee dat een voordeel van zelfbevrediging is dat seksuele grenzen
aangegeven kunnen worden normaliseert het idee dat dit niet het geval is in seksuele activiteiten
waar anderen bij betrokken zijn.
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gegenderd. Dit nummer plaatst masturbatie dus nog steeds in een kader van sociale
seksuele relaties, maar versterkt noch ontkracht een heteronormatief beeld van seksualiteit. Desalniettemin bespreken alle artiesten zelfbevrediging, een niet-sociale activiteit die men veelal alleen ervaart, in een sociaal verband in hun nummers. Deze externe focus geeft de indruk dat masturbatie gekoppeld wordt aan een performatief
idee van heterosexiness,11 waarin zelfbevrediging een onderdeel van het sexy-zijn
vormt. Deze performatieve notie van seksualiteit lijkt aan te sluiten bij het vrouwbeeld
zoals dat vorm krijgt binnen het postfeminisme. Hoewel heterosexiness door sommigen
als bevrijdend wordt geclaimd, ontstaan er ook allerlei nieuwe normatieve idealen die
als onderdrukkend kunnen worden bestempeld.
Masturbatie wordt in de nummers ook gekoppeld aan eigenliefde en niet-erotische
verdiensten. Zo wordt in sommige videoclips zelfbevrediging op een niet-erotische
manier aan beelden gelinkt waarin platonische vriendschappen centraal staan. Hoewel
dit niet per se problematisch is, lijken de niet-seksuele onderdelen hier de seksuele onderdelen van de nummers wat te ontkrachten. Zo worden seks en liefde bijvoorbeeld
continu aan elkaar verbonden. Deze koppeling tussen seksuele en extraseksuele noties12 staat de normalisatie van vrouwelijke seksualiteit als autonoom in de weg. Zelfbevrediging wordt gepresenteerd als een gevolg van iets extraseksueels, in plaats van
simpelweg een manier om seksueel verlangen te bevredigen.
Hoewel er in alle besproken nummers een ruimte wordt gecreëerd waarin vrouwen
hun verlangens, prestaties, onafhankelijkheid en vriendschap kwijt kunnen, lijkt geen
van de nummers actief het heteronormatieve patriarchale kader dat zo overheersend
aanwezig is in popmuziek te ondermijnen. Masturberende vrouwen worden niet besproken buiten een (hetero)sociaal kader waarin een (mannelijke) ander ofwel visueel
aanwezig is, ofwel tekstueel genoemd of geïmpliceerd wordt. Masturbatie dient voornamelijk doelen die zich buiten het gebied van het fysieke en het erotische bevinden,
waarvan het belangrijkste doel emancipatie lijkt te zijn.
Dit zorgt ervoor dat het beeld van vrouwelijke seksualiteit als aangeleerd en artificieel – alleen bestaand om specifieke doelen buiten het seksuele te dienen – als tegenhanger van de natuurlijke en intrinsieke mannelijke seksualiteit niet wordt verstoord.
Geen enkel nummer plaatst masturbatie in een narratief van alledaagse genormaliseerde activiteiten; alle nummers verbinden zelfbevrediging aan culturele noties en interpersoonlijke relaties die voorbijgaan aan de persoonlijke fysieke ervaring. Hoewel de
heersende idealen wat betreft vrouwelijke seksualiteit weinig directe overeenkomsten
hebben met de denkbeelden uit de negentiende eeuw, valt niet te ontkennen dat representaties van vrouwelijke seksualiteit nog steeds niet genaturaliseerd zijn. Zelfs wanneer een onderwerp als zelfbevrediging centraal wordt gesteld, glipt de vrouwelijke
seksualiteit als autonoom kennisobject door de vingers van de popmuziek.
11 Radner (1993, 1999), Gill (2008), Harvey and Gill (2011), Evans et al. (2010).
12 Met extraseksueel doel ik hier op alles buiten het seksuele; de niet-seksuele concepten die desalniettemin aan de seksuele concepten verbonden worden.
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Levi van der Veur

Een belichaming van de Zwarte Dood
Over pesten en plagen in Ilja Leonard Pfeijffers migratievertelling

De Italiaanse havenstad Genua roept een beeld op van schepen die aanmeren en rustig
aan de kade kabbelen terwijl de scheepstouwen worden vastgelegd. Dat Genua echter
ook uitnodigt tot een reflectie op het lichaam, het land en een levensbedreigende ziekte
laat literatuurwetenschapper Levi van der Veur zien in haar analyse van Ilja Leonard
Pfeiffers roman La Superba. Zoals ook de havenstad een knooppunt van vele
(water)wegen is, is La Superba een roman waarin thema’s in een wirwar vervlochten
zijn. Van der Veur ontrafelt de metaforische connectie die tussen de Zwarte Dood en migratie wordt opgeroepen, en levert hiermee een nieuwe lezing van het verhaal, die natiestaat en lichaam onlosmakelijk verbindt.

[I]k wil deel uitmaken van deze wereld. Ik wil wonen in het labyrint als een gelukkig
monster, samen met de duizenden andere gelukkige monsters. Ik wil mij nestelen in
de ingewanden van de stad. (Pfeijffer 2013: 17)

Er is geen enkele ziekte die zo tot de literaire verbeelding heeft gesproken, die zoveel
pagina’s inktzwart heeft gekleurd, als de builenpest. Als een uiterst overdraagbare
ziekte staat de Zwarte Dood in het Europese culturele geheugen gegrift en is diep
doorvlochten met ons begrip van besmettelijkheid, onze angsten voor verspreiding,
het onbekende en naderend onheil. Daarnaast verwijst de geschiedenis van de pest
ook naar de maatregelen die ertegen genomen werden: straffen, quarantaines, vervolgingen en meer. Zo beargumenteerde Michel Foucault in Discipline, toezicht en straf
(1975) dat met name in de zeventiende eeuw de strijd tegen de pest hoogst georganiseerde vormen aannam, waarbij de bewegingsvrijheid van het individuele lichaam
ontzegd werd om het collectieve lichaam te beschermen. Foucault laat zo een van de
belangrijkste verschuivingen zien in hoe de politiek zich mengt met de medische wereld: het individuele lichaam is van collectief belang. In dit opzicht werd de pest, en
meer algemeen het begrip rondom besmettelijkheid, definitief een onderdeel van het
politieke lichaam.1
1

50

In mijn Engelstalige scriptie, waar dit artikel uit voortkomt, gebruikte ik veelal het woord ‘contagion’, dat, anders dan ‘infection’/‘infectie’ dan wel ‘besmetting’, teruggevoerd kan worden op de
Latijnse wortel contagio, wat ‘contact’ of ‘aanraken’ betekent. Hoewel ‘contagie’ in het Nederlands
wel gevoerd werd, is het woord uit de mode geraakt. Evenwel vraag ik de aandacht van de lezer
voor het belang van de verschillende connotaties in dit stuk.
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Men associeert de pest meestal met de ‘donkere’ middeleeuwen, maar de eerste
teksten die verhalen over pestepidemieën kennen we al uit de klassieke tijd. Tijdens
een groot deel van de oudheid en de middeleeuwen zijn de teksten die verhalen over
de pest veelal ooggetuigenverslagen, maar gaandeweg baant de pest zich ook een weg
tot fictionele teksten en krijgt deze meer en meer een metaforische kwaliteit.2 Dit is
bijvoorbeeld zichtbaar in Mary Shelleys The Last Man (1826) dat niet verhaalt over een
‘echte’ pestepidemie, maar de connotaties die de Zwarte Dood met zich meedraagt
gebruikt om iets anders duidelijk te maken. De pest is hier onderdeel van een verbeelde toekomstige wereld; het is een vertelling waarin de groep personages die ten tonele
verschijnt steeds kleiner wordt. Hier is de pest een boodschapper van naderend onheil
en aftakeling, de veroorzaker van het apocalyptische einde en een narratieve entropie.
Recenter en ook meer ambigu, is Albert Camus’ La peste (1947), waarin de auteur gebruikmaakt van het eugenetisch discours van zuiverheid en dreigende ziektekiemen,
deze naar zijn eigen hand zet en terugkaatst.3 Bij Camus draagt de pest niet zozeer één
specifieke betekenis. In zijn artikel ‘The Plague Narratives of Defoe and Camus’ stelt
Raymond Stephanson dat de pest gelijk is komen te staan aan het onbekende en dat
zowel lezers als schrijvers de neiging hebben om aan de Zwarte Dood een symbolische
waarde toe te kennen. (Stephanson 1987: 232) Stephanson laat zien dat de personages
in beide teksten (Camus en Defoe) te maken krijgen met sociale uitsluiting. Er is een
sensatie voelbaar van een opdoemend gevaar: het gevaar van de ander die van buitenaf
komt. Dit zijn hoedanigheden die de pest als literair motief met zich meebrengt. Belangrijk voor Stephanson is met name dat de sensatie bij de personages van ‘a void within’, veroorzaakt door de pest, uiteindelijk ook de menselijke verbeelding tenietdoet,
zij het metaforisch.
Het zijn precies deze metaforische kwaliteiten van de pest die mij brengen tot de lezing van een meer recente tekst: Ilja Leonard Pfeijffers autofictionele tekst La Superba
(2013). In deze postmoderne roman wandelt de fictionele Ilja door de stad Genua, waar
hij als Nederlandse schrijver naartoe is geëmigreerd. Negroni drinkend op zijn
2 Samuel K. Cohn geeft in zijn boek Cultures of Plague (2010) aan dat er in de jaren na 1348, het jaar
dat er een eerste medische verhandeling over de pest verscheen, een ware bloei was aan literaire
pest-teksten. (1) Het schrijven over de pest gaf een bepaalde mate van (gevoelsmatige) controle
over de ziekte. (Cohn 2010: 6) Hij stelt dat veel pestschrijvers veranderingen in het landschap bemerkten en opschreven; deze hingen samen met hun eigen doodsangst. (Cohn 2010: 6) Cohn
geeft aan dat: ‘With new health-board records plague writers of 1575-8 created new forms of plague writing, which wove stories of dark comedy, pathos, and personal trauma into narratives of
the plague’s relentless ‘progress’ as measured by its death counts. Similar journals of plague, unknowingly indebted to these sixteenth-century works, would later develop into masterpieces of
plague literature, from Defoe to Camus.’ (8)
3 In haar boek Contagious Metaphor (2012) licht Peta Mitchell uit dat vanaf de allereerste pagina
‘“Camus asks us to read his plague metaphorically, if not symbolically, by quoting as an epigraph
Defoe’s reflections upon his Robinson Crusoe,” that is: “It is as reasonable to represent one kind
of imprisonment by another, as it is to represent any thing that really exists, by that which exists
not.”’ (Mitchell 2012: 50)
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favoriete terras, maar ook wandelend door de steegjes van de stad, ontmoet hij het ene
kleurrijke personage na het andere. Een aantal rasechte Italianen, maar veelal ‘vreemdelingen’, net als hij – of toch ook niet. Graag wil hij tot de eerste groep behoren, zich
één maken met de stad en haar rechtmatige bewoners. Verteller Ilja laat, zoals hij zelf
aangeeft, zijn ‘eigen geslaagde luxe-immigratie (...) contrasteren met het betreurenswaardige lot van al die sloebers uit Marokko en Senegal die in dezelfde stegen zijn verdwaald in hun fantasie van een beter leven.’ (92-93) Genua, ‘La Superba’ (‘de hoogmoedige’), is zowel de plaats van handeling als de narratee, het belangrijkste personage
van deze roman. La Superba is een zij, een warm lichaam waarin Ilja zich baadt en
waarin hij wil thuiskomen, maar ook een kil en afstandelijk wezen dat hem wil uitspuwen als ware hij een rat. Kundig laat Pfeijffer op deze manier het migratievraagstuk samenvloeien met Genua’s geschiedenis als havenstad, en als stad waar ooit in de middeleeuwen de ratten met pestbacillen Europa binnendrongen. Net zoals de pest ooit
aanmeerde, arriveren veel huidige migranten per schip:
Het beste is om op een schip te arriveren vanuit het zuiden. Dan doemt de stad vóór
je op als een ondoordringbare muur van overmoed. Genua La Superba (...) Ik heb
ook verzonnen dat dit mijn stad is, de bakermat van mijn ware ziel, waar ik voor het
eerst waarlijk gelukkig ben. (104)

De pest is in Ilja’s narratief verbonden met de thematiek van migreren, het bewegen
over grenzen en het verlangen te behoren. Hoe deze metafoor, die door het hele verhaal verweven is, precies een rol speelt in Pfeiffers tekst en hoe deze samenhangt met
de overkoepelende metafoor van Genua (en Europa) als lichaam, is dan ook de drijvende vraag van dit stuk.
Als je eigenlijk over iets anders praat
Het begrip ‘metafoor’ krijgt in het licht van de pest een extra dimensie: het verwijst
immers naar de Griekse wortel ‘overdragen’. ‘Metafoor’ heeft aldus in zichzelf iets besmettelijks. (zie ook Mitchell 2012) Net zoals de pest zich verplaatst door de lichamen
van zijn verschillende gastheren, zo draagt de metafoor van de rat-migrant betekenis
over die tekenend is voor de migratieproblematiek. Om een beter inzicht te krijgen in
hoe de pest als metafoor een rol speelt in Pfeijffers tekst over migratie is het belangrijk
om eerst aandacht te vestigen op een overkoepelend figuur: die van natiestaatlichaam. Deze metafoor krijgt vorm wanneer we in politieke of militaire termen over
het lichaam praten én wanneer we over een samenleving praten in medische termen.4
De natiestaat-lichaamfiguur is moeilijk uit elkaar te trekken, mede door haar lange
4 Het meest spraakmakende en recente voorbeeld is wel de afbeelding van de Amerikaanse president Donald Trump die het vrijheidsbeeld (die met haar lichaam symbool staat voor de Verenigde Staten) bij het kruis grijpt. De natie, de groep mensen die zich als eenheid dient te bewegen,
wordt meestal voorgesteld als een vrouw.
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geschiedenis – zo bemerkt Ernest B. Gilman dat de analogie loopt ‘van Plato’s Politeia
naar Hobbes’ fundamentele aanname in Leviathan dat het Brits gemenebest “slechts
een artificiële man is.”’ (Gilman 2009: 42) In Ilja’s vertelling neemt zowel Genua – weliswaar meer op de achtergrond – als Europa als geheel de gedaante van een vrouw aan.
In de figuur van de pest en de natie als lichaam is nog een factor van belang: het lichaam ontwikkelt zich en ondervindt invloeden van zowel buitenaf als binnenuit. Een
lichaam is gevoelig voor ziektes: ziekteverwekkers veroorzaken schade en aftakeling,
en mogelijk ook de dood. Het is dan ook uitermate lastig om, zowel wanneer we praten over het zieke lichaam als over de beweging die plaatsheeft over landsgrenzen, militaire en medische taal daarvan gescheiden te houden. We praten over onze lichamen
als waren ze onderhevig aan een aanval van een vijandelijk leger en we praten over onze natie als een ziek lichaam, over bewegingen van mensen over grenzen in termen van
ziekten (‘plaag’).5 De notie van ziekte staat nauw in verband met die van besmettelijkheid: het zieke lichaam is drager van ziektekiemen en een potentieel gevaar voor andere lichamen.6 De angst voor besmetting is niet exclusief voor pesttijden of pestteksten,
maar speelt wel een uitermate belangrijke rol in beide. In On Immunity (2014) stelt Eula
Biss dat de pest symbool is komen te staan voor angst voor besmetting en dat ‘[p]erhaps the final qualification for what constitutes a plague is its proximity to your own
life.’ (Biss 2014: C26) We willen zowel ons eigen als het collectieve lichaam beschermen
en sluiten het daarom af, voorkomen contact met anderen en gooien de grenzen dicht.
We kennen geen pestepidemieën meer, maar andere infectieziekten zoals aids, ebola
en zika ‘plagen’ nu op globaal niveau. Nog altijd lijkt de archaïsche figuur van de
Zwarte Dood door te echoën.
Ilja’s Genua is niet alleen een geografische plaats waar ooit de pest woedde en vanwaar deze zich verspreidde over de rest van Europa – iets waar hij herhaaldelijk naar
verwijst – Genua en Europa zijn in zijn verhaal ook metaforisch ‘ziek’. De verwijzingen
naar de pest vormen een literaire greep, een metafoor op het niveau van de gehele
tekst, waarmee problemen van de huidige (westerse) maatschappijen worden aangekaart: die rondom migratie. In I is An Other: The Secret Life of Methaphor and How It Shapes
5 Zo veroorzaakte De Telegraaf onlangs oproer met twee van haar koppen over asielzoekers: ‘Asielzoeker-invasie’ verderop in de krant vervolgd met ‘Kansloze asielplaag ongehinderd verder.’ (zie
bijvoorbeeld Nrc.next maandag 9 januari 2017) De woorden ‘invasie’ en ‘plaag’ verwijzen ook hier
naar de bredere figuur van natiestaat-lichaam, waarbij militaire en medische termen inwisselbaar
zijn. Met het woord ‘plaag’ vervalt De Telegraaf volgens Aafke Romeijn ‘in het aloude retorische
stijlfiguur dat een groep ongewensten in de samenleving vergelijkt met ongedierte.’ (Romeijn
2017)
6 Het is interessant om de nieuwe golf aan medische kennis, die zich voordeed na de ontwikkeling
van betere microscopen, te bekijken in correlatie met ideeën rondom besmettelijkheid en immuniteit. Zo beschrijft Sheldon J. Watts bijvoorbeeld in zijn boek Epidemics and History: Disease.
Power. Imperialism (1998) dat Louis Pasteur en Koch onafhankelijk van elkaar een germ theory ontwikkelden door het bestuderen van micro-organismen die met het blote oog niet zichtbaar waren. Het idee dat deze ‘kleine beestjes’ ziekten veroorzaakten... Zo waren de eerste stappen ondernomen die leidden tot vaccineren en het lichaam ‘immuun’ maken.
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the Way We See the World (2012) bespreekt James Geary een interessant experiment
waarin middels het lezen van teksten over overdraagbare bacteriën zorg werd opgewekt voor besmetting en vervolgens een vragenlijst moest worden ingevuld over verschillende politieke kwesties. De metaforische relatie tussen het lichaam en de natie
werd onbewust gevoed en beïnvloedde de mening over migratie. Eula Biss stelt over
dit experiment: ‘[w]ithout having the metaphor explicitly established for them, those
people gravitated toward thinking of immigrants as bacteria, invasively contaminating the body of the nation.’ (Biss 2016: C22) In zijn trilogie Communitas (1998), Immunitas
(2002) en Bios (2004) onderzoekt Roberto Esposito de relatie tussen menselijke lichamen en samenlevingen. Hij plaatst het immuunsysteem van het lichaam naast de wetten van de natiestaat: beide zijn een strategie om te overleven, iets wat duidelijk zichtbaar wordt wanneer het lichaam dan wel het land geconfronteerd wordt met een
dreiging van buitenaf. Beide ‘lichamen’ staan of vallen met hun grens en zijn daarbij in
constante relatie tussen dat wat erbinnen valt, ertoe behoort, en dat wat erbuiten staat;
een relatie tussen ‘Zelf’ en ‘Ander’:
The risk has to do with trespassing or violating borders. Whether the danger that
lies in wait is a disease threatening the individual body, a violent intrusion into the
body politic, or a deviant message entering the body electronic, what remains constant is the place where the threat is located, always on the border between the inside and the outside, between the self and the other, the individual and the common.
Someone or something penetrates a body – individual or collective – and alters it,
transforms it, corrupts it (Immunitas 2002: 2)

In Immunitas specificeert Esposito de metafoor van natiestaat-lichaam (beide zowel
vehicle als tenor) met onze notie van het immuunsysteem.7 Het ‘immuun worden’ van
het biologische lichaam en het politieke lichaam houdt een proces in van het vaststellen van grenzen (die zowel de plaats van afscheiding als van contact is). Hij stelt, in
overeenstemming met Susan Sontag8 en Biss, dat ons militaire begrip van het immuunsysteem en ons medische begrip van onze samenlevingen gevaarlijk zijn – vaak
ook omdat we het metaforische aspect ervan niet eens doorhebben.9 Esposito voegt
7 Ik maak hier zijdelings gebruik van I.A. Richards tenor-vehiclemodel. Richards noemt het gebruikte woord het ‘vehicle’ en datgeen waarnaar verwezen wordt de ‘tenor’. (Richards 1979) Tenor en vehicle samen construeren de metafoor. Richards beargumenteert dat het bij metaforisch
taalgebruik gaat om de spanning tussen vehicle en tenor en dat door hun relationele positie geen
van beide ongewijzigd blijven in betekenis.
8 Susan Sontags Ilness as Metaphor (1978) is een sleuteltekst over metaforisch taalgebruik in medische context. Sontag laat hierin zien dat bepaalde ziekten paradigmatisch waren in verschillende
tijden en dat deze allerlei culturele connotaties met zich meebrachten. Ze stelt dat metaforisch
taalgebruik in relatie tot ziekte schadelijk kan zijn en dat we hier zoveel mogelijk vanaf moeten
stappen.
9 Zo observeert Biss bijvoorbeeld dat ‘[o]ur understanding of immunity remains remarkably dependent on metaphor, even at the most technical level’ and that this ‘metaphor of a body at war is
most often not perceived as a metaphor.’ (Biss 2014: C11)
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daaraan toe dat dit bovenal komt doordat we een onjuiste voorstelling hebben van hoe
ons immuunsysteem nu eigenlijk werkt. Lange tijd is dit ‘systeem’ omschreven als een
lichamelijk mechanisme van afstoting, exclusiviteit en de vernietiging van dat wat
vreemd is aan het lichaam. Daarbij wordt over het hoofd gezien dat het lichaam alleen
kan voortleven door middel van een constante uitwisseling van ‘binnen’ en ‘buiten’ en
dat ook het immuunsysteem alleen zijn werk kan doen door dat wat ‘vreemd’ is te leren kennen en eigen te maken. Ook stelt Esposito dat hedendaagse maatschappijen
vaak een neiging tot auto-immuniteit kennen: een zelfvernietigende, overgevoelige
reactie van uitsluiten.10 De overdraagbaarheid van connotaties bij zowel vehicle als tenor maakt dat het politieke lichaam kan reageren op het ‘binnendringen’ van dat wat
vreemd is als ware het een besmetting. De figuur van natiestaat-lichaam en de bijbehorende noties van besmetting en ziekte die vaak culmineren in pestteksten, spelen een
belangrijke rol in het uiten van en de discussies rondom xenofobie, polarisatie en het

10 In dit opzicht bouwt Esposito ook op Giorgio Agambens notie van ‘homo sacer’.
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verharden van grenzen.11 Pfeijffer laat in zijn tekst zien wat ook Esposito beargumenteert: de notie van het eigen lichaam met een duidelijke grens is een fictie.
Europa, het beloofde land
Pfeijffers keuze om het narratief te plaatsen in Genua, om Genua tot personage te laten verworden is niet alleen te lezen in autofictionele zin. Genua is als havenstad een
plaats van connectie, een toegangspoort tot de rest van Italië en Europa. Dat was ze
ooit toen de pest vanuit het oosten meegenomen werd door Genuese zeelieden en dat
is ze nu migranten de Europese kust vanaf het water proberen te bereiken nog steeds.12
In Pfeijffers migratievertelling ontmoet Ilja dan ook meerdere medemigranten en al
moge het contrast groot zijn tussen de uit het noorden gekomen Ilja en de zuid-oostelijken zoals Djiby en Babu, de gemeenschappelijke motivatie achter het bewegen over
landsgrenzen blijft altijd de behoefte aan een beter leven elders. Ilja wordt als schrijver
van de roman in wording een spreekbuis voor de Senegalese Djiby die hem het bizarre
verhaal van zijn overtocht vertelt: ‘[i]k vind het belangrijk dat mijn verhaal aan de
mensen van het Noorden wordt verteld. Het is het verhaal van mijn volk.’ (241) ‘Hoeveel zwarte inkt is er nodig om onze dromen op te schrijven op zwart papier?’ vraagt
Djiby, en ‘wie zal ons lezen? Begrijp je mij, Ilja? Jij hebt een pen en een naam.’ (250, mijn
cursivering). De zwarte inkt op het zwarte blad zou zijn verhaal onleesbaar en onoverdraagbaar maken. Met de pest als metafoor door de tekst geweven, trekt de ‘zwartheid’ van Djiby’s huid en van zijn woorden ook aandacht: deze zwartheid spiegelt die
van de donkere pestbuilen, en zijn status als immigrant configureert met het door de
pest besmette lichaam (of dat nu van een rat of een mens is), verstoten en ongehoord,
zoals ook Foucault beschrijft.13
Djiby’s verhaal begint met de reis van zijn thuisland naar de stad Agadez in Nigeria,
‘het knooppunt van de verschillende wegen naar het beloofde land’ (244), waar reizigers stagneren als gevolg van uitputting, gebrek aan geld, en, inderdaad, door ziekte.

11 Het idee dat de samenleving, vaak in de vorm van de natie, één definieerbaar geheel is, is uiteraard ook terug te voeren tot Benedict Andersons Imagined Communities: Reflections on the Origin
and Spread of Nationalism (1983). De notie dat er een typische nationale literatuur is, ontwikkelde
samen met de opkomst van de natiestaat in de vroege negentiende eeuw. Ook taal speelt hierin
een rol: er lijkt een natuurlijke band te zijn tussen natie en taal, maar het is precies deze ‘natuurlijkheid’ die door academici en literatoren vaak bekritiseerd wordt. (e.g. Jacques Derrida’s
Monolingualism of the Other (1996), Emily Apters The Translation Zone (2006))
12 Pfeijffer refereert pas op een laat moment in zijn roman direct naar de geschiedenis van de pest in
Genua (op bladzijde 331). Daarvoor is de pest echter wel aanwezig in de gedaantes van trippelende ratten, arriverende schepen, beten en builen.
13 Zie hier bijvoorbeeld ook de volgende passage: ‘Maar niemand zag hoe ’s nachts een zwarte rat uit
het ruim van een van de schepen naar boven kwam en (...) de kade bereikte om op zoek te gaan
naar voedsel (...) een tweede rat volgde en daarna tientallen andere (...) Na een paar dagen begonnen de eerste Genuezen bulten te vertonen in hun oksels en liezen (...) Ze kregen zwarte vlekken op
hun huid.’ (Pfeijffer 2012: 333, mijn cursivering)
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Zijn verhaal vervolgt hij met zijn reis naar het eiland Lampedusa, gesitueerd tussen de
Libische en Italiaanse kust. Als dusdanig is Lampedusa een grensgebied dat functioneert als een ‘multidimensional space of exception: it is both a border zone that
straddles Europe and Africa, as well as the setting for administrative detention facilities,’ zo stellen Nick Dines, Nicola Montagna en Vincenzo Ruggiero in hun artikel
over het non-fictionele Lampedusa.14 (Dines et al. 2015: 435) Libische mensenhandelaars zetten Djiby en medereizigers op een grote rubberen boot met onvoldoende
ruimte, proviand en brandstof. ‘Ze zeiden dat we niet moesten zeuren, Lampedusa was
vlakbij, en Lampedusa was Italië, en Italië was Europa.’ (249) Europa is het beloofde
land, het beloofde lichaam en omdat Lampedusa, Genua en Italië er onderdeel van
zijn, verworden ze tot een metonymische stand-in voor Europa. Maar er zit niet veel
waarheid in het sprookje: Lampedusa is nog lang niet het beloofde land, maar komt
veel meer overeen met een strafkamp, of zelfs zoals Djiby het noemt: ‘een concentratiekamp’. (Pfeijffer 2012: 260) Ze behoort niet tot het lichaam van Europa, maar ligt aan
haar voet. Verdeeld en onwillend als Europa is, neemt niemand verantwoordelijkheid
voor diegenen die op de deurmat staan. Ze verblijven in een niemandsland aan de
grens tot poortwachter Berlusconi hen een verblijfsvergunning voor de hele Europese
Unie geeft – deze laatste weet immers dat de meeste immigranten niet in Italië zullen
blijven, maar zullen doorstromen naar andere landen, zoals Frankrijk. (Pfeijffer 261262) Zoals Dines et al. voorstellen, heeft de figuur van de migrant een janusgezicht: hij
wordt als bedreiging en als slachtoffer gezien. (Dines et al. 2015: 438)
Madonna en hoer
Dit gevoel van bedreiging is van belang wanneer we niet alleen Europa, maar ook Genua als lichaam, een vrouwelijk lichaam, voorstellen.15 Die angst heeft niet alleen betrekking op iets pathologisch, maar ook op iets seksueels: als vrouw dienen Genua en
14 Dines et al. bespreken Lampedusa als een migratie hot-spot, een border zone en bespreken de figuur
van de migrant in relatie tot Giorgio Agambens notie van bare life. Ze bekritiseren ‘the common
image of a remote outpost that by geographical accident has become a ‘natural’ destination for irregular migrants arriving from Africa.’ (Dines et al. 2015: 431) Ook is er een andere border zone
aanwezig in Pfeijffers tekst, een die intens te vergelijken is met Lampedusa en die de auteur dan
ook gebruikt om de huidige samenleving een spiegel voor te houden, namelijk: het Ellis Island
van de laat negentiende eeuw. (Pfeijffer 2015: 164) ‘De Amerikanen hadden in 1892 een eiland ingericht om de immigratiestromen uit Italië op te vangen. De passagiers van de eerste en tweede
klasse mochten van boord in de haven. De derde klasse werd om te beginnen eerst maar eens in
quarantaine gezet, wat gezien de epidemieën aan boord niet eens onverstandig geacht kon worden. En dan de vernederingen. De ondervragingen in het Engels en het medisch onderzoek. (216217; cf. 167, 193, 213) Djiby’s ervaringen komen overeen met die van de Italiaanse Alessandro: medische onderzoeken, quarantaines en geforceerde behandelingen: het migrantenlichaam moet
onder controle worden gehouden.
15 Als een polemische collectie essays, columns en een stuk uit La Superba, begint Pfeijffers
Gelukzoekers (2015) met een brief gericht aan Europa: het Europa van de klassieke mythologie die
ontvoerd wordt door Zeus vanaf de kust van Noord-Afrika en meegenomen naar het eiland Kreta.
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Europa beschermd te worden tegen penetratie en corruptie door andere mannen.16 De
voorstelling van de stad en het werelddeel als vrouw heeft dan ook alles te maken met
(een geschiedenis van) verovering en herovering. Zo stelt ook Ilja zich de geschiedenis
van Genua voor, lopend tussen de eeuwenoude muren van de stad:
Hier lagen adellijke dames te zuchten onder hoge plafonds in een voortdurende
koortsdroom dat Genua eindelijk eens een oorlog zou verliezen en dat de invasie
zou komen met brute soldaten met bajonetten en barbaarse driften. Sommigen liggen daar nog achter hun verfijnde lambriseringen en zuchten nog altijd in de zinderende hitte van het middaguur die oude geesten tot leven wekt (...) De gauwdieven
en gevallen vrouwen van toen zijn er nog steeds. De straten zweten. De eeuwenoude
muren druipen van het vocht. Hoge hakken tikken op het plaveisel. Ratten schieten
weg. De nacht kreunt. (185)

Anderzijds is zij een hoer:
[La Superba] verleidt en verdelgt. Zoals ratten in de val worden gelokt met gif dat
hun als honing smaakt. In die zin staat Genua La Superba symbool voor Europa als
geheel. Achter haar ondoordringbare muur van grenscontroles, asielprocedures,
opsporingsbeambten en gedwongen uitzettingen ligt zij onweerstaanbaar te pronken met haar belofte van glinsterend nieuwe Mercedessen en BMW’s. Wie hier
weet binnen te dringen, denkt alleen daarom al zijn droom te hebben waargemaakt
(...) vervolgens zal hij met elf landgenoten creperen in een lekkend tweekamerappartementje en als een rat worden verdelgd. (93)

Pfeijffer speelt met de (vrouwelijke) lichamelijkheid. Enerzijds dwaalt Ilja als man in
haar rond, anderzijds neemt hij zelf een steeds vrouwelijkere vorm aan. Er zijn vier belangrijke vrouwelijke figuren onderdeel van Ilja’s narratief. Aan het begin van zijn verhaal vindt Ilja een vrouwenbeen in een afvalbak – inclusief pantykous en hakkenschoen – waaraan hij een hele vrouw fantaseert en van wie we op het einde te weten
komen dat het om een travestiet gaat. Daarnaast is er het andere object van Ilja’s fantasie, ‘het mooiste meisje van Genua’, dat werkt in de bar met de spiegels, uiteraard is er
ook La Superba én uiteindelijk ook de figuur van Ilja die steeds meer beweegt richting
het vrouwelijke (Giulia). (e.g. 346) Zijn fantasie van behoren tot Genua spiegelt dan
ook zijn verlangen naar het samenzijn met een vrouw. ‘Ik wandel over de rondingen en
tussen de kieren en spleten van deze stad, waar ik de weg ken als geen ander (...) Het
plaveisel buigt gewillig mee met mijn stappen. Daaronder golft het moeras van pus
waarin we allemaal zullen verzinken zodra we de opening hebben gevonden.’ (64) De
stad is ontstoken als een pestbuil, onder haar oppervlakte beweegt ze zinderend van
16 In de publieke sfeer is een veelgehoorde uiting van discontent dat ‘het allemaal jongemannen zijn’
die de grens over komen, die ons land ‘binnendringen’.
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de koorts. Ook hier is zij verbonden aan de metafoor van de pest. Het is een voorbode
van de Zwarte Dood die Ilja op een later moment in zijn narratief ten tonele voert, een
gebaar naar ziekte en vergankelijkheid.
Ilja’s fantasie die aan het gevonden been een vrouw verbindt, is zowel metonymisch
van aard (het been staat voor de vrouw als geheel) als illustrerend voor het idee dat we
lichamen het liefst als volledig, vastomlijnd geheel zien. Ilja zelf erkent, op een metafictioneel moment, dat het been als ‘een treffende metafoor voor het misverstand dat
liefde heet’ dient. (52) Het mooiste meisje van Genua is serveerster bij de bar met de
spiegels waar Ilja veelvuldig op het terras zit. Ilja is geïntrigeerd door haar zoals Djiby
ooit Europa als fata morgana voor zijn neus zag – ‘Zij is een sprookje,’ delicaat en fragiel. (106) Als gastvrouw kan zij niet aan Ilja’s blik ontsnappen. (91) Hierin lijkt ze het
Europese lichaam te spiegelen. Veelzeggend raakt zij op een gegeven moment gewond. Als Ilja eindelijk in haar armen ligt, vraagt hij haar naar haar wonden, waarop zij
vertelt: ‘Ik ben gebeten door de ratten.’ (91) Hoewel zij meteen ook zegt dat dit een
leugen is, is het beeld daar wel: ze is bedorven, besmet door de beet van een rat.
Als ratten in de val
Europa is tegelijkertijd madonna en hoer; een sprookjesprinses, een mythologisch wezen dat men in bescherming wil nemen of een femme fatale die onschuldige mannen in
haar duistere web lokt, hen opslokt en hen vervolgens weer uitspuwt. (262) Djiby wijst
Ilja erop dat de rat-migrant geen adequate metafoor is in dit verhaal omdat Europa
geen rat zou willen lokken en opslokken. Toch trippelt de figuur van de rat door het
hele verhaal en is ze al aanwezig voordat Ilja zijn verhaal doorweeft met de geschiedenis van Genua als pest-stad (en ook als stad waar Columbus geboren is en van waaruit
de kruistochten per schip vertrokken). De rat als gelukszoeker, hongerig naar een beter leven elders en de migrant als ziektedrager. Aan Ilja’s gebouw is een bordje bevestigd met daarop de zin ‘derattizzazione in corso non toccare le esche.’ (18, 68, 264, 336)
Dit zinnetje maakt dat Ilja zich thuis voelt, hij ziet het immers ook op andere gebouwen in zijn buurt staan. Echter, Djiby wijst hem erop dat het ‘betekent dat de rattenverdelging in volle gang is’ en dat het ‘af te raden [is] om het lokaas aan te raken.’ (264265) De rat is een ongewilde gast, iemand die je de kaas van het brood eet. De bacterie
die pest veroorzaakt in zijn gastheer, Yersinia pestis, maakt deze ironisch gezien ook
hongerig. De vlo, die de eerste gastheer is, kan zijn eten niet verteren en gaat wanhopig op zoek naar eten waardoor hij de bacterie overdraagt aan de volgende gastheer,
de rat, voor wie hetzelfde riedeltje begint. De figuur van de rat-migrant is aldus in zekere zin ook vanuit het perspectief van de migrant te begrijpen, al blijft het uiteraard
een pijnlijke metafoor. De honger naar een beter leven elders is niet ongegrond, maar
hoe zit het met de angst voor besmetting?
Pfeijffer zet de beweging over grenzen terug in historisch perspectief door bijvoorbeeld zijn bespreking van de Italiaanse diaspora, maar ook door zijn bespreking van de
kruistochten. Zo stelt Ilja zich voor dat hij ‘[m]et een hip harnasje de Moren tegemoet’
gaat. ‘De zangers zullen eeuwenlang zingen van de heldendaden van Don Leonardo
l e v i va n der v eu r

59

Vooys 35 1-2B 18-05-17 10:56 Pagina 60

voor de muren van Aleppo, voor de muren van Sana, voor de muren van de Heilige
stad.’ (337) Zo draait hij de rol van de veroveraar en de veroverde om: de beweging is
niet van Oost naar West, maar van West naar Oost. Veelzeggend valt Ilja als kruistochtvaarder voor een oosterse vrouw en nestelt hij zich in een nieuwe gemeenschap.
Dan komt er echter een nieuwe vlaag aan westerse kruisridders die zijn vrouw verkracht en zijn nieuwe familie grotendeels uitmoordt. Wraak is het enige waar zijn fantasie hem vervolgens heen leidt. Genua is ‘de plek die ik het meest haat op aarde. Ik beloof u, vader, ik zal er terugkeren. Sta mij toe om mij te beroven van mijn eigen leven
en er te verschijnen als de geest de wrake van de slachtoffers van het kruis.’ (302) Ilja
insinueert hiermee dat de pest die Genua raakte in de middeleeuwen een vergelding is
van de westerse rooftochten. Deze geschiedenis resoneert door in het heden van de
verhaaltijd door drie blazen van de hoorn, terugverwijzend naar het signaal dat ooit
de pest aankondigde: ‘[Z]e betekenden alles, maar zelfs de oudste zeelieden in de stad
konden zich niet herinneren wat. Dat signaal hadden ze voor het laatst gehoord toen
hun grootouders kinderen waren en van hun grootouders hoorden dat niemand nog
wist wat de hoorn zei die drie keer klonk.’17 (337) Men is vergeten welke bewegingen
over grenzen hebben plaatsgevonden en wat deze betekenden en voor wie. Pfeijffer
stelt hiermee de vraag wie die reiziger is die bij ons aan de deur klopt. Wie is de gelukszoeker, de vluchteling, en wie is de ongenode gast?18
Poreuze lichamelijkheid
De natie en het lichaam kunnen niet als een totaal afgesloten entiteit overleven. Pfeijffer
illustreert deze meer poreuze lichamelijkheid ook door een belichaamde ondefinieerbaarheid en vestigt met Ilja’s diffuse gender aandacht op de maakbaarheid/veranderbaarheid van onze lichamen, van onze naties en samenlevingen. Zijn naam, Ilja, wordt
verkeerd uitgesproken door een van de Italiaanse vrouwen met wie hij een negroni
drinkt op het terras als ‘Giulia’. (32) Zijn vrouwelijkheid, of eigenlijk meer dat hij geadresseerd wordt als vrouw, komt ook tot uiting door twee van zijn seksuele escapades
waarbij de vrouw zijn lange haar bekoort en liefkozend over zijn ‘zwangere’ buik aait.
(e.g. 96, 191-192) Hij kleedt zich uit onder de blik van deze vrouw en zodoende versmelt zijn figuur met die van La Superba, met die van het meisje van de bar met de spiegels. De metamorfose is compleet wanneer hij zich aan het einde van het verhaal prostitueert in het gebouw waar ook de ‘echte’ vrouw – die het been toebehoorde – werkt.
Giulia is op haar beurt onderhevig aan de wil, de lust van mannen. Maar in plaats van
het penetreren van Genua, in een poging haar te bezitten, is zich te vereenzelvigen
met haar voor Ilja de enige mogelijkheid om echt tot haar te behoren. Opgeslokt en
geïncorporeerd heeft Ilja zich als een pestbacterie genesteld in zijn gastvrouw, maar
17 Zie ook: ‘Omdat niemand je wilt omarmen, omhels je je eigen arm. Tot het pijn doet van de
kramp. Je staat jezelf toe om te huilen. Maar zelfs dat lukt niet. Terwijl niemand kijkt, vaart het
zwarte schip met gestreken zwarte zeilen geruisloos uit in de zwarte nacht.’ (337)
18 Het is ook interessant om deze vraag te zien in het licht van Derrida’s On Hospitality (2000).
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geenszins betekent hij haar ondergang.19 Pfeijffer legt de angsten voor corruptie en
vergankelijkheid in het gezicht van de Zwarte Dood bloot, plaatst deze in historisch
perspectief, maar laat met Ilja’s metamorfose/metafoor vooral zien dat lichamelijkheid geen statische eenheid behelst.
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Gwen Kerkhof Mogot

De geur van in olie sidderende bananen zorgt voor
herinneringen
Indisch eten als lieu de mémoire

De geur en smaak van een bekend gerecht kunnen je transporteren naar een andere tijd
en plaats. In dit artikel gaat literatuurwetenschapper Gwen Kerkhof Mogot in op de bijzondere plaats die Indisch eten inneemt binnen het debat over cultural memory. Met een
lezing van de roman Honolulu King en het kookboek Boekoe Bagoes, beide verschenen in 2015, toont zij de verschillende manieren waarop het bereiden en consumeren van
Indisch eten dient als drager van herinnering en meewerkt aan het construeren van een
Indische identiteit. Zij heeft hierbij oog voor de spanning die kan ontstaan tussen betrokken generaties, wanneer eten het nostalgisch verlangen naar een gewoonlijk ontoegankelijk verleden vervult.

Sinds 1 december 2015 is de Indische rijsttafel toegevoegd aan de nationale inventaris
van immaterieel cultureel erfgoed. In de Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel
Erfgoed in Nederland wordt de rijsttafel gekarakteriseerd als een ‘culinaire gebeurtenis in huiselijke sfeer’, een activiteit die beoefend wordt door mensen met een ‘fysieke
binding’ met de voormalige kolonie. Het gaat hier om het in ere houden van een eetcultuur. Het consumeren en bereiden van de rijsttafel gaat gepaard met het uitdragen
van een bepaalde identiteit.
Al voor de onafhankelijkheid van Nederlands-Indië speelde eten een belangrijke
rol. In de kolonie was het een statussymbool en diende het om het verschil tussen Europees en Indisch aan te duiden, zoals historica Susie Protschky beschrijft. (Protschky
2009: 376, 379) Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd eten de belichaming van een
verlangen. Vrouwen in interneringskampen wisselden recepten uit als een bezigheid
die een verlangen typeerde naar betere tijden. (Captain 2009) Tegenwoordig worden
recepten uitgewisseld om juist het verleden toegankelijk te maken. Het in ere houden
van een eetcultuur sluit aan bij de vormen van nostalgie waar migrantengemeenschappen door gekenmerkt worden, maar ook bij de nostalgie voor tempo doeloe, die typisch
is voor de beschrijving van het Nederlands koloniaal verleden in Indië, zoals antropoloog Lizzy van Leeuwen en bijzonder hoogleraar koloniale en postkoloniale literatuur
en cultuurgeschiedenis Pamela Pattynama veelvuldig hebben laten zien. (Van Leeuwen
2008; Pattynama 2012; 2014) Het in ere houden van een eetcultuur leidt tot een tastbare herinnering en schept een ‘fysieke binding’ met het verleden.
Zoals de positie van de Indische rijsttafel op de lijst met Immaterieel Cultureel Erfgoed in Nederland al aangeeft, is de aanwezigheid van Indisch eten in de Nederlandse
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samenleving opvallend. Het toont aan dat Indisch eten een lieu de mémoire geworden is.
Het bereiden en consumeren van Indisch eten bevestigt een bepaalde relatie met het
koloniale verleden. Voor de Indische gemeenschap maakt eten een belangrijk deel uit
van de identiteit, zoals blijkt uit de toevoeging van de rijsttafel aan de lijst met immaterieel erfgoed. Bovendien maakt de consumptie van Indisch eten regelmatig deel uit
van publieke herdenkingen en ceremonies.1 In dit artikel richt ik mij op de tweede en
derde generatie Indo’s (Indo-Europeanen)2 in Nederland. Voor deze generaties biedt
eten een toegangspoort tot Nederlands-Indië, een land dat niet meer bestaat en waar
deze generaties niet zijn geboren. In dit artikel analyseer ik twee culturele representaties van eten.
Allereerst bestudeer ik de roman Honolulu King (2015) van Anne-Gine Goemans.
Honolulu King werd in oktober 2015 uitgeroepen tot boek van de maand bij De Wereld
Draait Door. Grietje Braaksma, toentertijd lid van het boekenpanel, zei: ‘Wat ik zo ontzettend goed vind van Goemans: het is een rasverteller. Je ruikt de lekkere Indische
dingen echt. Spannend tot de laatste bladzijde.’ (Braaksma 2015) Braaksma benadrukt
de sensitieve ervaring van de geur van ‘Indische dingen’. Deze opmerking is tekenend
voor de roman: Hardy, de hoofdpersoon, is eigenaar van een Indische toko en Indisch
eten is altijd (op de achtergrond) aanwezig. Bovendien suggereert de nominatie als
boek van de maand bij DWDD dat het boek een breed publiek weet te bereiken. In dit
artikel wil ik laten zien hoe de hoofdpersonen in deze roman zich verhouden tot het
Indische eten en hoe het eten zorgt voor een verbinding met het verleden.
Deze fictieve roman vergelijk ik vervolgens met Boekoe Bagoes (2015), een kookboek
met familierecepten en bijbehorende verhalen van Mirjam van der Rijst, Harold Pereira
en Eveline Stoel. Het kookboek is biografisch van aard en belicht de relatie van verschillende geïnterviewde Indo’s met het eten en hun verleden. Het kookboek is onderdeel van een serie kookboeken die Indische familierecepten bevatten en is fascinerend
omdat het met klem benadrukt dat de recepten van generatie op generatie zijn overgedragen. Anders dan Honolulu King beroept Boekoe Bagoes zich op bestaande familierecepten en verhalen en zo biedt het een tegenhanger voor de roman.
Eten en cultural memory
In cultural memory heeft eten een interessante functie. Cultural memory is een collectieve vorm van herinneren en is gebaseerd op het beeld dat een maatschappij van
zichzelf heeft. In mijn definitie van cultural memory volg ik Aleida Assmann, een van
de grondleggers van het onderzoeksveld memory studies. Zij ziet cultural memory als
1

Als typerend voorbeeld zou ik de rijsttafel willen noemen die geserveerd werd na het evenement
Hacking History op 5 mei 2012 bij het Van Heutszmonument in Amsterdam. Het evenement werd
georganiseerd om de vertegenwoordiging van de relatie tussen Nederland en voormalig Nederlands-Indië ter discussie te stellen. Het evenement was bovendien speciaal gericht op de jongere
generaties met Indische afkomst.
2 Indo’s zijn een interessante groep om te bestuderen, omdat zij afstammen van gemengde relaties
tussen Nederlanders en de inheemse bevolking.
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een raamwerk van communicatie en benadrukt dat herinneren nauw samenhangt met
vergeten. (Assmann 2009: 97) Cultural memory heeft het vermogen het verleden te
reconstrueren, dat in dienst kan staan van het raamwerk van communicatie dat het
maatschappelijk zelfbeeld moet ondersteunen. In dit opzicht is eten een tastbaar medium dat bepaalde elementen uit het zelfbeeld ondersteunt en versterkt, zoals ik in dit
artikel zal laten zien. Het nostalgische element van het bereiden en consumeren van
eten uit het thuisland in de diaspora wordt gekenmerkt door het sensitieve: geuren en
smaken roepen beelden en sfeer op. Eten biedt een lichamelijke vervulling van het
nostalgische verlangen. Deze sensatie lijkt uiterst individueel, smaakbeleving is immers subjectief, maar juist in cultural memory overstijgt eten deze individuele herinnering. Antropoloog Jon D. Holtzman schrijft dat ‘food intrinsically traverses the public and the intimate’. (2006: 373) Het proeven van eten is een individuele ervaring,
maar het bereiden en consumeren van gerechten gaat gepaard met rituelen en tradities die gedeeld worden in een sociale context. Op deze manier worden de individuele
herinneringen, opgeroepen door bepaalde gerechten, gepositioneerd in het grotere
geheel van het collectief cultureel geheugen.
Net als David E. Sutton, een antropoloog gespecialiseerd in sensitieve herinneringen en de rol van eten in rituelen, zou ik willen beargumenteren dat eten een vruchtbare lieu de mémoire, plaats van herinnering, is. (Sutton 2008) Voor Pierre Nora zijn
lieux de mémoire monumenten in het publieke domein, die zijn opgericht op initiatief
van bepaalde instituties. Een lieu is noodzakelijk, volgens Nora, omdat het milieu de
mémoire, de doelgroep van het monument, afstand genomen heeft van de herinnering.
Het belang van herdenken moet daarom van bovenaf benadrukt worden. (Nora 1989:
11, 23) Een lieu houdt dus artificieel de herinnering in stand. Dit sluit aan bij Assmanns
onderscheid tussen canon en archive. Assmann beargumenteert dat de canon tot de actieve vorm van herinneren behoort en typeert dit als ‘the past as present’, het is ‘working memory’. (Assmann 2009: 98-100) De canon is een selectie die bepalend is voor
de collectieve identiteitsvorming. Deze wordt niet elke generatie opnieuw opgebouwd, maar wordt wel steeds opnieuw gepresenteerd. Door middel van de canon
wordt het heden gepositioneerd ten opzichte van het verleden. Het archief ziet Assmann als een passieve vorm van herinneren en het bevindt zich op de grens tussen vergeten en herinneren. Dit is een institutionele vorm van herinneren en werkt als ‘reference memory’. (Assmann 2009: 99-104) Een archief is een opslagplaats waarin niet of
nauwelijks een selectie gemaakt wordt. Anders dan ‘working memory’ worden deze
herinneringen niet direct geïnterpreteerd en toegepast. Dit is dan ook een passieve
vorm van herinneren. Nora’s lieu zou volgens Assmann dus tot het archief behoren.
Omdat eten zich tussen het publieke en individuele beweegt, wordt er actief aan de
herinnering ‘gebouwd’, het milieu neemt deel aan de vorming en instandhouding van
het gerecht als lieu. (Sutton 2008: 160) Door het bereiden van het gerecht sluit het milieu aan bij een collectief ritueel, maar verbindt het tegelijkertijd ook persoonlijke herinneringen met de smaak en de bereiding van het eten.
Eten, als lieu de mémoire, is veel minder statisch dan een monument: elke nieuwe
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bereiding of consumptie van het gerecht biedt een nieuwe interpretatie van het verleden. Dit betekent ook dat door het bereiden en consumeren van eten het milieu de mémoire actief betrokken is bij het vormen en doorgeven van de herinnering. Op deze
manier maakt de lieu niet meer deel uit van het archief, maar bevindt deze zich eerder
in het gebied van de ‘working memory’, zoals Assmann dit gedefinieerd heeft.
Honolulu King en de rol van herinneringen
In Honolulu King maken we kennis met Hardy. Hardy kwam na de Tweede Wereldoorlog en de Bersiap3 als jongvolwassene naar Nederland. Hij bouwde een leven op als
toko-eigenaar en als lid van een Hawaïaanse band. Zijn toko doet niet alleen dienst als
Indische (eet)winkel, Hardy interviewt hier ook zijn Indische klanten om ‘orale herinneringen aan Nederlands-Indië en de bezetting door Japan’ (Goemans 2015: 13) te verzamelen. Als de roman begint, is Hardy tachtig jaar en heeft hij zijn demente vrouw in
een verzorgingshuis moeten laten opnemen. Als hij niet aan het koken is of zijn vrouw
bezoekt, zoeken Hardy en zijn vrienden een persoon of verhaal op in de verzameling
cassettebandjes die Hardy in de loop der jaren heeft verzameld. Synne, Hardy’s kleindochter, werkt in de toko en luistert stiekem alle cassettebandjes met interviews af.
Hoewel Synne haar studie geschiedenis verwaarloost, is ze wel geïnteresseerd in het
verleden van haar grootvader. Synne voelt een grote verbondenheid met zijn herinneringen: ‘Mijn heftigste herinneringen zijn die van een ander. (...) Wanneer beginnen
mijn herinneringen? Waar begin ik?’ (Goemans 2015: 26) Het is alsof het ook haar herinneringen zijn. De roman is dus op drie manieren bezig met herinneringen: het verlies
van herinneringen, de pogingen van Hardy om herinneringen van zijn klanten vast te
leggen en Synnes fascinatie en toe-eigening van herinneringen die niet de hare zijn.
De angst om te vergeten speelt bij Hardy een grote rol. Zijn drang om herinneringen te noteren en op te slaan valt onder reference memory, de institutionele vorm van
herinneren. Synne, die zelf geen directe verbinding met de herinneringen heeft, probeert daarentegen zich de herinneringen toe te eigenen. Kortom, zij probeert de opgenomen herinneringen uit het archief van haar grootvader weer onderdeel te maken
van het working memory, de actieve vorm van herinneren, door ze te beluisteren en zich
ermee te identificeren. Synnes verbondenheid met deze herinneringen en haar ervaring dat ze die herinneringen niet van haar eigen herinneringen kan onderscheiden
kan gedefinieerd worden als postmemory. Marianne Hirsch schrijft hierover: ‘I see it (...)
as a structure of inter- and transgenerational transmission of traumatic knowledge
and experience. It is a consequence of traumatic recall, but (unlike post-traumatic stress
disorder) at a generational remove.’ (Hirsch 2008: 106)
Er wordt vaak gezegd dat trauma’s een generatie verder leven, maar Aswani (de
dochter van Hardy en moeder van Synne), als tweede generatie, ontkent dit. In plaats
3 De Bersiap is de benaming voor de periode na de capitulatie van Japan in 1945. Na de capitulatie
van Japan in 1945 ontstond een gezagsvacuüm in Nederlands-Indië. Deze tijd was een zeer gewelddadige periode, waarin machtsverhoudingen onduidelijk waren.
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daarvan is het Synne, als derde generatie, die de geschiedenis met haar opa beleeft. Dit
is belangrijk, want volgens Hirsch moet er een ‘personal/familial/generational sense
of ownership’ zijn. (Hirsch 2008: 104) In postmemory zit dus een bepaalde vorm van
intimiteit en Synne ervaart deze verbinding wanneer ze naar haar opa’s cassettebandjes luistert én wanneer ze met hem samen in de keuken staat. Dit is ook de reden dat ze
liever de koksopleiding had gedaan dan geschiedenis had gestudeerd. De studie geschiedenis is afstandelijk, er is weinig ruimte voor haar persoonlijke beleving van haar
grootvaders verleden. Als kok zet ze echter een familietraditie voort.
Nu zijn vrouw aan het dementeren is en hun gezamenlijke herinneringen alleen
voor Hardy toegankelijk zijn, voelt Hardy zich steeds meer verloren. Terwijl Hardy
zijn best doet juist dát verleden tastbaar te maken voor zijn vrouw, wordt hij zelf ‘belaagd’ door herinneringen aan de oorlog en de Bersiap ‘zoals meeuwen de binnenstad
aanvallen’. (Goemans 2015: 43) Het is een verleden dat hij met niemand in zijn omgeving deelt en dat zich doorgaans rustig in zijn onderbewuste bevindt. Maar tijdens het
bereiden van pisang goreng4 voor een nostalgisch feest in het Indische bejaardentehuis
worden de herinneringen wakker geschud: ‘Ruim zeventig jaar later zorgt de geur van
de in olie sidderende bananen voor herinneringen die zo hevig binnenwalsen dat het
Hardy duizelt.’ (Goemans 2015: 49)
Hoewel Hardy zijn best doet de orale herinneringen van zijn klanten te archiveren
en de cultuur van zijn jeugd levendig te houden door te koken, houdt hij zijn persoonlijke herinneringen doorgaans op afstand. Maar juist de bereiding van het eten triggert zijn geheugen en de traumatische herinneringen schudden hem door elkaar. Het
koken is hierbij een tweeledige activiteit. Aan de ene kant biedt het Hardy een manier
om zijn verleden levend te houden zonder direct uit zijn eigen herinneringen te putten. Tijdens het bereiden van de pisang goreng maakt hij deel uit van een collectieve
Indische cultuur. Aan de andere kant, is het juist hét ritueel dat zijn persoonlijke herinneringen wakker schudt. Hij heeft specifieke herinneringen die verbonden zijn aan de
pisang goreng. Op deze manier wordt duidelijk dat de bereiding van het eten zich tussen het collectieve en het individuele bevindt, zoals Sutton beargumenteert. (Sutton
2008: 160) Terwijl Hardy terugdenkt aan 1942, wordt deze oorlogsherinnering in de
roman verweven met gedachten aan zijn dochters afkeer voor pisang goreng. Dit
geeft een extra dimensie aan de herinnering.
Hardy betrekt zijn jeugdherinneringen tevens op zijn recentere verleden. Ook hier
wordt de individuele herinnering getriggerd door de collectieve herinnering aan oorlog. Aswani vindt de pisang goreng eruitzien als ‘een slap geslachtsdeel’ (Goemans
2015: 48) en wordt misselijk van de aanblik. In de roman wijst Aswani vaker het Indisch
eten agressief af: Indisch eten stinkt en vroeger wilde ze liever een boterham met kaas
dan Indische hapjes mee naar school: ‘Nog geen zes jaar en ze werd razend toen in haar
overblijftrommel pisang goreng en lumpur zat. Haar hele tas stonk, gilde ze tegen
[Hardy], naar smerige toko.’ (Goemans 2015: 251) Aswani’s afwijzingen worden over
4 Gebakken banaan.
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het algemeen gefocaliseerd door Hardy en het fragment met de pisang goreng karakteriseert de vader-dochterrelatie goed. Voor Hardy als toko-eigenaar maakt Indisch
eten niet alleen deel uit van zijn beroep, maar het verbindt hem ook met zijn verleden
in Nederlands-Indië. Aswani’s afwijzing van het eten is daarmee een afwijzing van
Hardy’s Indische achtergrond.
In Honolulu King is de toko een ontmoetingsplek waar herinneringen verzameld
worden en Indisch eten bereid en geconsumeerd wordt onder het toeziend oog van de
tachtigjarige Hardy. Voor Hardy is het Indische eten een direct middel om herinneringen op te roepen, maar zijn behoefte om orale herinneringen te verzamelen onder het
genot van een bakje nasi in de toko is misschien nog wel veelzeggender. Het eten en de
sociale activiteit daaromheen doen dienst als een lieu de mémoire die Hardy actief en
soms wat dwingend inzet om met zijn vrienden het verleden levend te houden. Net zoals Nora benadrukt, is bij Hardy de angst om te vergeten aanwezig, maar hij zet zijn toko zo in dat hij het verleden kan herdenken en doorgeven. Aswani is niet vatbaar voor
Hardy’s acties. Zij behoort tot het milieu de mémoire dat afstand genomen heeft van
het verleden. Synne is een ander verhaal. Hardy’s pogingen tot herdenken vallen bij
haar in goede aarde. Het Indische verleden is echter ver van Synne verwijderd; zij kan
de geschiedenis van Nederlands-Indië in de Tweede Wereldoorlog alleen maar benaderen in de vorm van een postmemory en daarna herinneren en gedenken. Ook voor
Synne functioneert het Indische eten als een lieu, die zij bewust inzet om dichter bij
haar grootvader (en haar roots) te komen.
Boekoe Bagoes en de rol van familierecepten
Een tegenhanger voor de roman Honolulu King is het biografische kookboek Boekoe
Bagoes (2015). Boekoe Bagoes (‘mooi boek’) is een verzameling Indische recepten met bijbehorende familieverhalen en op de achterflap staat het volgende: ‘de recepten zijn
van generatie op generatie overgedragen. (...) Deel de liefde voor de Indische keuken
en laat je ontroeren door de boeiende verhalen van families met wortels in voormalig
Nederlands-Indië.’ (Pereira, Van der Rijst & Stoel 2015) Deze twee citaten zijn tekenend voor de opzet van het kookboek. Ten eerste wordt benadrukt dat de recepten
overgedragen worden als een soort kostbare familieschat. Ten tweede wordt aangenomen dat de liefde voor de Indische keuken gedeeld kan worden, wat impliceert dat
het delen van recepten een manier is om een herinnering over te dragen, zoals ook de
overdracht van recepten van generatie op generatie dat suggereert.
In het boek staan tachtig recepten en dertien familieverhalen. Leden van een familie, voorzien van paginagrote foto, vertellen hun herinneringen bij de geselecteerde
recepten. Zo worden de eerste jaren van Joyce en Keng in Nederland beschreven. Zij
kwamen begin jaren vijftig, gewend aan een luxeleven, naar het koude Nederland. Het
contrast is groot, maar het stel is een van de twee Indische families in ‘een totaal blanke
omgeving. Niet dat ze daar ooit iets van lieten merken, want ze waren toch net zo “gewoon” als de rest?’ (Pereira et al. 2015: 13) Deze houding is karakteristiek voor de eerste
generatie Indische migranten die naar Nederland kwam. In alles doen zij hun best niet
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op te vallen tussen de Hollanders. Wat echter wél verschil maakt is het eten: ‘Alleen
dat eten, die geur... dat was het enige.’ (Pereira et al. 2015: 15) Het eten wordt een handelsmerk en een manier om contact te leggen met familie en met het thuisland: ‘En altijd improviserend op zoek naar de smaak van daar, met weinig middelen altijd proberen om een zo smakelijk mogelijke maaltijd in elkaar te flansen. Recepten uitwisselen
met familie, op briefkaartjes en losse velletjes [.]’ (Pereira et al. 2015: 15)
Voor latere generaties wakkert de geur van het Indische eten de herinnering aan
hun grootouders aan: ‘Indisch eten en kerst komen voor Iris en Hester samen in de
herinnering dat zij aan de grote tafel zaten te genieten van de verrukkelijke geuren bij
opa en oma thuis.’ (Pereira et al. 2015: 131) En er wordt gepoogd om de smaken van
grootouders’ gerechten te reconstrueren: ‘Sinds haar studententijd kookt Mei Li zelf
Indisch. Gewapend met Bep Vuijks [sic] beroemde kookboek reconstrueerde ze de
smaken uit haar jeugd – precies zoals Mei Li’s oma decennia eerder deed.’ (Pereira 2015:
197) Zo staan er nog veel meer opmerkingen in Boekoe Bagoes. Het concept verkoopt
goed, dit is een derde versie (na Boekoe Kita en Boekoe Bangsa)5 en de opzet is duidelijk
om de verbinding tussen wortels in Nederlands-Indië en het koken van Indisch eten
leggen.
Familie en eten zijn nauw met elkaar verbonden, zoals ook Sutton en Protschky beargumenteren. Voor Sutton ligt de verbinding in de familietradities rondom het bereiden van eten (Sutton 2008: 176). Tradities die passen in een grotere gemeenschap,
maar die per familie verschillen. Met het oog op de koloniale onderdrukking benadrukt Protschky echter de rol van eten als daad om de eigen identiteit (en niet die van
de koloniale overheerser) te ontwikkelen. (Protschky 2009: 371) Indo’s zijn van oudsher een vermenging van de inheemse bevolking en de Nederlandse overheerser en
binnen die vermenging was er strijd welke cultuur de overhand had. Eten valt onder
het huiselijke en wordt daarmee bepaald door de Indische vrouw. Zij vervulde vaak de
rol van huishoudster en was ook regelmatig (bij)vrouw van de Nederlandse kolonisten. (Protschky 2009: 375) Zo kreeg het Indische eten een plek in de gemengde gezinnen met Hollandse vader en Indische (bij)vrouw. Protschky benadrukt dat op deze
manier het contact werd gelegd met de Indische oorsprong van de kinderen. Het bereiden en consumeren van Indisch eten heeft zo zijn oorsprong in de koloniale tijd.
Voor de eerste generatie Indische migranten zorgt het bereiden van het eten voor
tastbare herinneringen aan thuis. Het ritueel van het koken en het consumeren is gemotiveerd door nostalgie. Svetlana Boym definieert nostalgie als het verlangen naar
een thuis waar men niet meer naar kan terugkeren. Ze schrijft: ‘Nostalgia is a sentiment of loss and displacement, but it is also a romance with one’s own fantasy.’ (Boym
2008: xiii) Het thuisland is niet meer toegankelijk, maar men voelt zich ook verloren in
de huidige locatie. Het verlangen wordt gemotiveerd door verlies en heimwee en dit
trauma zorgt voor een romantisering van de herinnering. Deze vorm van romantisering is karakteristiek voor de beeldvorming rondom Nederlands-Indië en wordt
5 Boekoe Kita is Indonesisch voor ‘ons boek’. Boekoe Bangsa wordt vertaald als ‘boek van de familie’.
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tempo doeloe genoemd. Pattynama beschrijft het als een ‘idyllische representatie van
het verloren paradijs’ (Pattynama 2012: 97, mijn vertaling) en zoals Van Leeuwen laat
zien in Ons Indisch Erfgoed (2008) is deze romantisering wijdverspreid in Nederland.
Nostalgie voor tempo doeloe is bovendien een manier om het trauma (en de schuld)
van het verlies van de kolonie uit het collectieve geheugen te wissen. Kortom, het is
een collectief verwerkingsmechanisme, dat ook veel invloed heeft op de individuele
herinneringen.
Het Indische eten is hier een mooi voorbeeld van. De geur en smaak van het eten
roept een persoonlijke herinnering aan Nederlands-Indië op, zoals de fragmenten in
Boekoe Bagoes laten zien. Holtzman claimt dat eten de intieme herinnering overstijgt
naar het publieke, omdat de maaltijd gemeenschappelijk geconsumeerd kan worden.
(Holtzman 2006: 373) Daarbij aansluitend zou ik willen beargumenteren dat de individuele herinnering van de eerste generatie in het perspectief van de collectieve herinnering aan Nederlands-Indië kan worden geplaatst. Voor de latere generatie is dit anders, zoals ook de verhalen in het kookboek aangeven. Het gaat niet langer om een
herinnering aan Nederlands-Indië, maar het betreft wel nog steeds een individuele
herinnering. Voor de jongere generaties betreft het een herinnering aan het familielid
dat dit eten bereidde. Het eten als fenomeen in cultural memory is daarmee nog verder verwijderd van de eigenlijke geschiedenis, maar voegt zich gemakkelijk in het collectieve geheugen vanwege de rol van eten als lieu de mémoire. Door de afstand tussen
generaties wordt er actief gepoogd om de herinnering in stand te houden. Het bereiden en consumeren van Indisch eten en de verbinding die gelegd wordt met de
(groot)ouders zorgt ervoor dat deze tweede en derde generatie bewust bezig zijn met
het in stand houden en doorgeven van de herinneringen van de eerste generatie.
Conclusie: eten als lieu de mémoire
Boekoe Bagoes en Honolulu King zijn twee heel verschillende werken, maar bieden allebei
een perspectief op de manier waarop eten als lieu de mémoire functioneert. Boekoe Bagoes, als kookboek met biografische verhalen, illustreert hoe Indisch eten binnen de
Indische gemeenschap geromantiseerd wordt. Honolulu King speelt ook in op deze romantisering, maar het medium van de roman biedt meer mogelijkheden om de herinneringscultuur te benaderen. In Honolulu King spelen drie generaties een rol: Hardy,
Hardy’s dochter Aswani en Hardy’s kleindochter Synne. Dezelfde drie generaties zie
je terug in Boekoe Bagoes. Ook met de migratie naar Nederland, zoals Boekoe Bagoes laat
zien, is het Indische eten het enige punt waarop men zich niet aanpaste aan de Nederlandse cultuur. Dit gebeurt binnen de intieme en persoonlijke sfeer van het gezin, maar
past in een grotere (koloniale) traditie.
Anders dan Boekoe Bagoes is Honolulu King een reflectie op de daad van herinneren.
Juist omdat het een fictief werk is, kunnen de verhoudingen tussen gebeurtenissen en
personages zo gepositioneerd worden dat het de lezer dwingt te reflecteren op de rol
van herinneringen in Honolulu King. Hardy’s demente vrouw verliest haar herinneringen en er blijft daarmee ook steeds minder over van de vrouw die Hardy heeft leren
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kennen. Hardy, als oude man, bevindt zich op de grens van de vergeetachtigheid en
zijn obsessie met het in stand houden van herinneren groeit. Dit wordt niet alleen
geïnitieerd door de vergeetachtigheid van zijn vrouw, maar ook door de afwijzing van
Aswani. Als zijn dochter zou Aswani de eerste persoon zijn aan wie de tradities van
het koken worden doorgegeven, maar zij voelt daar niets voor. Anders dan Boekoe
Bagoes laat deze roman zien dat het doorgeven van de herinnering een bewuste keuze
kan zijn, maar dat deze keuze ook verworpen kan worden. Bovendien wordt in Boekoe
Bagoes de afstand tussen de generaties niet benadrukt, terwijl dit in de roman juist een
grote rol speelt. Synne voelt afstand tussen haarzelf en haar moeder: ze heeft andere
wensen en in tegenstelling tot haar moeder probeert zij haar opa te begrijpen. Synne is
echter niet in staat haar belangstelling te kennen te geven aan haar grootvader en kan
alleen maar bij benadering zijn herinneringen bereiken. De generatiekloof zorgt ervoor dat het verleden minder tastbaar wordt en dat Synne middelen nodig heeft om de
herinneringen van haar opa te benaderen. De cassettebandjes met interviews zijn zulke middelen, maar het Indische eten is een nog veel sterker middel omdat dit haar direct met haar grootvader verbindt. Dit laat zien dat het Indische eten als lieu de mémoire tweeledig is: het bevestigt de band tussen Synne en haar grootvader, maar het
zorgt er ook voor dat Synne iets van haar Indische achtergrond kan uitdragen.
Boekoe Bagoes biedt de lezer toegang tot familierecepten en de bijbehorende verhalen en nodigt bovendien als kookboek uit om de recepten te bereiden. Op deze manier
wordt de lezer, wanneer hij de recepten bereidt, deelgenoot gemaakt in het proces van
herinneren en kan ook de lezer bijdragen aan het in stand houden van de lieu de mémoire. Indisch eten is geen statisch lieu dat onderdeel is van het ‘reference memory’,
maar bevindt zich in het gebied van het working memory. De bereiding van het eten en
de verbinding tussen het collectieve en individuele die tijdens de consumering van
eten ontstaat, maakt eten een lieu waar actief aan gewerkt wordt. Elke bereiding van
het gerecht nodigt uit tot andere herinneringen, maar sluit tegelijkertijd aan bij een
collectief ritueel van de bereiding en het gebruik van bepaalde ingrediënten.
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i n t erv ie w
Anne Sluijs & Carmen Verhoeven

‘Wat de Nederlandse literatuur momenteel is, wil ik
openbreken’
Interview met auteur Mounir Samuel
‘Het eerste boek van Mounir als Mounir’, zo wordt Mounir Samuels roman Liefde is
een rebelse vogel (2016) genoemd in de prospectus van Uitgeverij Jurgen Maas. Het is
het negende boek van de auteur die voorheen luisterde naar de naam Monique, maar het
eerste dat de auteur naar eigen zeggen zonder beperkingen of grenzen schreef. Redacteurs Anne Sluijs en Carmen Verhoeven spraken hem vlak na verschijning van zijn literaire debuut. In Theatercafé Podium Mozaïek passeerden de roman, culturele toeeigening, taboes en de verantwoordelijkheid die Mounir voelt als vreemde eend in de bijt
van de Nederlandse literatuur de revue.

Het eerste wat opvalt als je Liefde is een rebelse vogel in handen hebt, is de duidelijke aanwezigheid van de auteur op de voor- en achterkant. Kun je iets vertellen over de omslag van je roman?
Ik bedenk de covers van mijn boeken eigenlijk altijd zelf. Bij dit boek wilde ik graag de
naakte rug van een vrouw met daarop de naam Zetá, zoals mijn boek in eerste instantie zou gaan heten, getatoeëerd. Dat idee heb ik ingebracht bij de uitgeverij waar mijn
boek aanvankelijk zou verschijnen, maar de uitvoering was niet zoals ik hoopte: de cover deed me te veel denken aan van die Saskia Noort-achtige vrouwenthrillers. Het
was echt een cover van een vrouwenroman en dat wilde ik absoluut niet. Ik heb veel
mannelijke lezers, wat ook blijkt uit de statistieken van mijn blog, en ik vind het heel
belangrijk literatuur aan de man te brengen. Wanneer ik een cover ontwerp, bedenk ik
altijd van tevoren: zou een man met deze cover in de trein gezien willen worden? Dát is
mijn maatstaf. Toen stapte ik over naar een andere uitgeverij, en moesten er een andere omslag en titel komen. Dat was moeilijk, want ik heb tien jaar lang met één titel in
mijn hoofd gezeten: het boek heette voor mij gewoon Zetá. Tegenwoordig moet een titel echter veel meer vertellen over de inhoud van het boek. Lange titels zijn nu helemaal in, zoals De honderdjarige man die uit het raam klom en verdween (2011). Uiteindelijk
leek de openingszin van de ‘Habanera’ uit de opera Carmen (1875) van George Bizet me
het meest logisch. Het begin van de ‘Habanera’ is ook het motto van het boek geworden.
Bij de cover had ik zelf een heel sterk idee van hoe ik die wilde hebben. Ik wilde iets
stoers, iets urbans, iets met graffiti. Maar Zetá mocht er niet op staan, want ik wilde
juist níét invullen hoe zij eruitziet. Uiteindelijk kwam ik toch terug bij het tattoo-opde-rugidee, en ik wilde iets met vleugels. Mijn uitgever kon zich daarin vinden, maar
a n n e slu ijs & ca r me n v er hoe v e n
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wilde dat aan de rug niet te herkennen was of het om een vrouw of man zou gaan. Hij
wilde graag een androgyn model op de cover. We hebben het internet afgestruind en
vonden een prachtige foto van een Spaans haarmodel, maar wat we ook probeerden:
we konden noch de rechten van de foto krijgen, noch de naam van het model achterhalen.
Dus toen besloot je een foto van jezelf op de cover te plaatsen?
Op een gegeven moment zaten mijn uitgever en ik beiden met wat biertjes op in de
tuin, en hij zat een beetje naar mij te kijken en zei ineens: ‘Mounir, we zoeken een androgyn model met een mediterrane huidskleur...’ En het eerste wat ik dacht was: ik ga
echt niet op de voorkant van m’n eigen boek staan! Maar uiteindelijk heeft hij me toch
weten te overtuigen. De foto is gemaakt nog voor ik aan de testosteron ging, dus het is
wel de meest androgyne tussenvorm die je kunt hebben. Je ziet bijvoorbeeld wel al een
beginnende adamsappel en haargroei in m’n hals.
Ergens past deze cover ook wel heel goed bij het boek. Op deze manier is er toch
een directe link met de auteur, en zoals ook op de achterflap en in de promotiefolder te
lezen is, is dit ‘het eerste boek van Mounir als Mounir’. Dat staat er onder andere op
omdat het uniek is: ik ken in Nederland maar één andere transauteur. Ik ben trouwens
niet eens trans, maar genderqueer en dat is weer iets anders.1 Maar die ‘Mounir als
Mounir’-tekst staat er ook op omdat dit echt het eerste boek is van mij als mezelf. Tot
een vorig boek was ik nog erg in gevecht met mezelf, m’n familie, m’n geloof... Ik legde
mezelf een bepaalde censuur op, veel dingen durfde ik niet op te schrijven. Bij alles
dacht ik eerst: wat zou mijn moeder wel niet denken als ze dit leest?! Dit is mijn eerste
boek waarin ik die rem, die grenzen en beperkingen, heb losgelaten.
Je vertelde net dat je roman aanvankelijk bij een andere uitgeverij zou verschijnen. Hoe ben je vervolgens bij Uitgeverij Jurgen Maas terecht gekomen?
In het najaar van 2014 ben ik naar New York gegaan. Daar heb ik het manuscript van
Zetá gepakt en alle zinnen letterlijk helemaal herschreven. Toen ik terugkwam, realiseerde ik me dat ik echt verder wilde leven als Mounir. Ik heb gelijk mijn uitgever gebeld met de mededeling dat ik niet wilde dat mijn roman onder de naam Monique Samuel, maar onder Mounir Samuel zou verschijnen, maar dat was niet mogelijk. Ook
hadden we tegenstrijdige ideeën over de stijl en de ‘feministische’ inhoud. Het boek
dat hij wilde hebben, was mijn roman niet meer. Ik vond dat heel pijnlijk. Het boek
werd niet teruggegeven, en ook niet uitgegeven. Dan zit je als auteur in een impasse.
Maanden later heb ik eindelijk de rechten kunnen afkopen en ben ik op zoek gegaan naar een andere uitgeverij. Ik wilde óf een heel grote, óf juist een heel kleine uitgeverij, want met de uitgeverijen in het middensegment gaat het niet goed in Nederland. De grote uitgeverijen vielen eigenlijk ook af, want ik wilde een uitgever bij wie ik
1
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literair kon groeien. Een uitgever die, ook als de eerste titel niet goed loopt, zich toch
committeert aan een tweede titel. Bij grote uitgeverijen is die kans klein: ze komen
met veel debutanten en laten iedereen van wie de boeken niet goed verkopen gewoon
vallen.
Bij Jurgen Maas, die eerder de goed ontvangen roman Hoe ik talent voor het leven kreeg
(2016) van Rodaan al Galidi uitgaf, voelde het eigenlijk meteen goed. Hij had de perfecte redacteur voor mij in gedachten: een Vlaamse vrouw, 27 en queer! Jurgen staat bij
ieder optreden, overal. Ook al weet hij dat niemand in het publiek iets gaat kopen, dan
toch staat hij daar. En die steun, dat geloof in mijn werk, is heel fijn. Ik heb trouwens al
een tweede contract gekregen, we gaan een fonds opbouwen! Dat is echt heel tof.
Toen we je boek lazen, kregen we de indruk dat de personages veel elementen
bevatten van jouzelf. Ben je het eens met die observatie?
Ik zou toch zeggen dat ik erg ver van de psycholoog en van Zetá af sta, maar dat de
personages elementen van mij bevatten klopt. Want hoe voorkom je dat je van personages een karikatuur maakt? Door liefde en sympathie te hebben voor je personages,
en door ervoor te zorgen dat je die liefde en sympathie ook op de lezers overbrengt. Ik
heb mijn personages daarom allemaal een paar karaktereigenschappen – die ik soms
wat uitvergroot heb, het blijft literatuur – van mezelf gegeven. Hopelijk komen ze in al
hun gekke doch menselijke kanten heel geloofwaardig over. Ik wil ook geen oordeel
over hen geven, ik wil gewoon ieders perspectief laten zien. Dit merk je bijvoorbeeld
bij het personage Ayodele: ik wil dat je haar pijn kunt voelen, maar wil haar niet
a n n e slu ijs & ca r me n v er hoe v e n
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neerzetten als slachtoffer of gelukzoeker. Ze vlucht voor iets, maar dat doet Zetá net
zo. Wie van hen is dan de vluchteling?
Je wilt karikaturen voorkomen en geeft daarom eigenschappen van jezelf aan
je personages mee: dat sluit eigenlijk heel goed aan bij de discussie rond cultural appropriation, die losbarstte na de lezing van de Amerikaanse schrijfster
Lionel Shriver op het Brisbane Writers Festival en ook in Nederland gaande
is.2 Wat is jouw standpunt in deze discussie?
Ik snap de discussie heel goed, maar er is een probleem. Als je gehoor geeft aan de geluiden om niet meer te schrijven vanuit een andere positie dan die van jezelf, is het gevolg namelijk dat je precies die literatuur krijgt of behoudt waar ik me zo tegen verzet.
Ik vind dat de Nederlandse literatuur zich laat definiëren door, generaliserend gezien,
twee stromingen. In de eerste zit je in het hoofd van een witte, heteroseksuele man en
daar kom je nauwelijks uit. Hij reflecteert eeuwig op z’n jeugd, doet wat dingen, maar
je herkent er niets in van Nederland anno nu. Bovendien is de ontmoeting met ‘de ander’ – dat kan een vluchteling zijn, of een allochtoon zoals we dat zo lelijk noemen, of
een ander voor die witte, heteroseksuele man ‘vreemd’ persoon – altijd bij gratie van
het oordeel van die man. Je hoort die ander niet, je hoort enkel de observaties van de
witte man over die ander. En die ander is altijd een bijfiguur, nooit een hoofdpersoon.
De tweede stroming wordt gedomineerd door ‘allochtone’ auteurs, meestal Marokkaanse jonge schrijvers. In die stroming is het altijd hetzelfde: een Marokkaanse jongen groeit op met een soort dubbelleven in een Nederlandse grote stad, gaat naar Marokko en ontdekt aldaar toch minder Marokkaans te zijn dan hij dacht, komt weer
terug in Nederland en doet dan veel stomme en domme dingen, maar komt na een
harde breuk met zijn familie toch weer op zijn pootjes terecht. En beide stromingen
zijn zeer gewenst door en geliefd bij de poortwachters, die allen witte, heteroseksuele
mannen zijn.
Die twee dominante stromingen, dat wat de Nederlandse literatuur momenteel is,
wil ik openbreken. Dan moet je je óók kunnen verplaatsen in een donkere vrouw, bijvoorbeeld. Het is zeker mogelijk om zoiets te schrijven als je dat zelf niet bent, maar je
moet het wel goed kunnen doen. Tea-bag (2001) van Henning Mankell bijvoorbeeld,
2 De discussie draait om de vraag of je als romanschrijver personages mag aanvoeren met een andere afkomst, geslacht of huidskleur dan je eigen. Tegenstanders vinden dat je je daarmee onterecht de cultuur van een ander toe-eigent. De lezing van Lionel Shriver werd op 13 september
2016 onder de titel ‘I hope the concept of cultural appropriation is a passing fad’ gepubliceerd in
The Guardian. In Nederland werd er onder meer over cultural appropriation geschreven door Simone
van Saarloos (‘Bedenk eens welke hoed je als witte heteroseksuele vrouw al op hebt, Lionel
Shriver’ in Vrij Nederland 22-09-2016), Elma Drayer (‘Het gif dat identity politics heet’ in de Volkskrant 30-09-2016), Karin Amatmoekrim (‘Denk na witte schrijver, over het zwarte personage dat
je opvoert’, in NRC Handelsblad 21-10-2016), Walt van der Linden (‘Zwarte vrouw aan een leidband, dat mag in een goed boek’, in NRC Handelsblad 28-10-2016) en Christine Otten (‘Mag een
witte schrijfster het verhaal van een zwarte man vertellen?’, in Vrij Nederland 2-11-2016) (red.).
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over een Afrikaanse vluchtelinge: een ultieme prestatie dat zo’n witte Zweedse man
zich helemaal kan verplaatsen in het perspectief van een zwarte vrouw en haar zo geloofwaardig en echt maakt.
Ik kan me wel heel goed voorstellen dat, zeker nu het racismedebat hoog opgelopen
is en er zoveel raciale kwesties spelen, het heel kwetsend kan zijn als auteurs ineens
massaal allochtone hoofdpersonages in het leven roepen, enkel en alleen omdat het een ‘hype’
is. En ik neem nu ras als voorbeeld, maar ik zou ‘Bij alles dacht ik eerst: wat
het zelf ook heel kwetsend vinden als een witte, zou mijn moeder wel niet
heteroseksuele man ineens een transgenderdenken als ze dit leest?! Dit
hoofdpersonage opvoert in zijn roman puur om
die reden. De intentie waarmee je zo’n persona- is mijn eerste boek waarin
ge leven inblaast is zó belangrijk. Die bepaalt,
ik die rem, die grenzen en
denk ik, uiteindelijk of het storend of kwetsend
beperkingen, heb
is of niet, en of het geslaagd is.
Als het geslaagd is, dan draag je iets bij. Je
losgelaten.’
verbreedt niet alleen het perspectief van de lezer, maar je geeft ‘allochtone’ lezers of lezers
zoals ik eindelijk een roman waarin ze zich kunnen herkennen. Als ik lees over mannen kan ik me niet tot hen verhouden, want zij hebben totaal andere bagage dan ik heb,
maar ik kan me ook niet tot vrouwen verhouden, want ik voel me geen vrouw. En dat is
bij bijna alle boeken en films zo geweest. Ik voelde wel de emoties, ik begreep de liefde
en het gemis, maar ik was nooit hém. Ik was nooit háár. Ik kon me nooit identificeren
met het hoofdpersonage. Die onmogelijkheid tot identificatie zal zeker ook spelen bij
‘allochtone’ lezers.
In je boek masturberen de vrouwelijke personages, iets wat in de meeste andere Nederlandse boeken niet gebeurt. Betreft het hier een taboe dat je bewust wilde doorbreken?
Het is inderdaad een taboe en ik ben er niet vies van taboes te doorbreken, maar in dit
geval was het onbewust. Het is heel bizar: ik word door verschillende mensen op die
scènes gewezen, maar voor mij was het heel vanzelfsprekend. Ik heb gewoon een boek
van deze tijd geschreven. Pas daarna bedacht ik me dat dit inderdaad nooit in andere
boeken voorkomt. Ik heb onbewust iets geopend waarvan ik niet wist dat het een issue
was.
Dat geldt ook voor hoe ik mijn personages opbouw. Van mijn eerdere redacteurs
kreeg ik wel eens kritiek op de complexiteit van mijn personages. Ik mocht ze maar
drie karaktereigenschappen geven, anders zouden ze niet geloofwaardig zijn. Karakters zijn in de literatuur nooit zo complex als in de werkelijkheid, ze moeten heel consistent zijn. Ik vind zelf het tegenovergestelde: juist die complexiteit maakt personages
geloofwaardig. Personages moeten net als mensen inconsistenties hebben, en ze mogen wel tien karaktereigenschappen hebben voor mijn part. Ik observeer mensen en
a n n e slu ijs & ca r me n v er hoe v e n
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beschrijf ze aan de hand van hun gedragingen. Daarmee sta ik wellicht tegenover auteurs die meer literair geschoold zijn en die erg schrijven vanuit die geschoolde ervaring. Zij schrijven op grond van wat ze gelezen hebben, ik schrijf meer op grond van
wat ik geleefd heb. Ik vind dat literatuur écht moet raken aan de samenleving.
Het idee dat je een roman kunt schrijven waarmee je taboes doorbreekt, is iets
waarvoor de Amerikaanse auteur John Irving voor mij als voorbeeld fungeert. Hij
heeft keer op keer bewezen dat literatuur daadwerkelijk een toegevoegde waarde kan
hebben voor de samenleving. Die waarde gaat voorbij aan de ontspanning, de persoonlijke groei en taalvaardigheid van de lezer. Het gaat hier om maatschappelijk nut.
Toen hij In One Person (2012) uitbracht besefte ik: er is nog een wereld aan taboes te
doorbreken. Die realisatie liet me nog meer de urgentie van het schrijven van mijn eigen verhaal zien.
Onlangs werd je bij Radio 1 aangekondigd als transgender Mounir Samuel en
niet als auteur Mounir Samuel. Je gaf vervolgens op je blog aan dat erg vervelend te vinden. Denk je dat het wel mogelijk is dat mensen je totaal los zien
van je genderidentiteit?
Ik voel me niet eens transgender en ik ben het ook niet, dus het was sowieso al heel raar
om iets genoemd te worden wat je niet bent. Uit het voorbeeld dat jullie aanhalen toen
bij Radio 1, blijkt goed hoe mensen je in een hokje willen stoppen. Tijdens een ander
interview op een Vlaamse tv-zender gingen acht van de tien minuten over mijn transitie van vrouw naar hoe ik nu ben en die informatie zou nodig zijn voor de lezer om het
boek te kunnen begrijpen. Dat is complete bullshit.
Ik accepteer in bepaalde mate dat ik er niet omheen kan om over mijn genderidentiteit te praten – ik bedoel: het is er de tijd voor en ik heb de capaciteit en de kennis om
een bijdrage te leveren aan genderdiscussies en dat doe ik ook heel graag – maar ik
haat het als mijn lichaam, mijn transitie, het uitgangspunt vormt voor een interview.
Die fixatie op mijn lichaam in plaats van op het gendervraagstuk. Reacties als ‘Oh, wat
is het goed gelukt, bijna een echte jongen’ – verschrikkelijk vind ik die.
Het is ook heel pijnlijk om tot transseksualiteit te worden gereduceerd. Alsof je een
soort tussenmens bent of zo. Als je vrouw bent, vraagt niemand aan jou: ‘Sinds wanneer weet je dat je je vrouw voelt en dat je vrouw bent? En hoe is dat nou, dat je borsten
groeien en dat je stem zo hoog is? En hoe groot is jouw vagina eigenlijk?’ Misschien
klinkt het raar wat ik nu zeg, maar dit zijn feitelijk de vragen die ik krijg. Dit zijn de
vragen die aan transgenders wél gesteld worden. En dat is soms moeilijk. Ik zou mijn
boeken ook niet onder een pseudoniem willen publiceren om dit soort vragen te voorkomen, want wie voert dan het debat over Nederlandse literatuur en genderidentiteit?
Ik wil verantwoordelijkheid dragen voor mijn werk en erop aanspreekbaar zijn.
Draag je die verantwoordelijkheid om het debat over genderidentiteit te voeren uit eigen intentie?
Ik heb nooit gewild een spreekbuis te worden voor mensen in mijn positie. Maar als ik
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de reacties lees van mensen, dat zij zich herkennen in mijn situatie en zich kunnen verhouden tot mijn verhaal, dan doet dat toch wat met me. Soms wil ik me ook een tijdje
afzonderen van alles, maar dan gebeurt er weer iets en spring ik toch weer in de pen. Je
kiest er ook niet voor om rolmodel te zijn, mensen maken je een rolmodel. Het is net
zoals bij leiderschap: je kunt alleen een leider zijn als mensen jou in die positie plaatsen.
Als mensen mijn blogs massaal negeren en niet naar me luisteren, zit ik ook niet
’s avonds bij Humberto Tan te praten over een post die ik heb geplaatst.
Je was ook te gast in een uitzending van Jinek, waar je uitsprak hoe vervelend
je het vindt dat er zo vaak in hokjes gedacht wordt. Ook in de literatuurwereld worden boeken en schrijvers in hokjes zoals genre geplaatst. Hoe zou je
zelf je boek willen categoriseren?
Iemand zou mijn boek onder transliteratuur kunnen scharen, wat het totaal niet is. Ik
zou het wereldliteratuur willen noemen. Ik vind dat het voorbijgaat aan het genre Nederlandse literatuur, waar ik eigenlijk ook gewoon niks mee heb. Ik ken m’n Egyptische klassiekers, ik ken de Zuid-Europese klassiekers en ik lees heel veel Afrikaanse
literatuur, echt heel veel. Ik dwing mezelf vijf à tien Nederlandse bestsellers per jaar te
lezen, maar dat doe ik eigenlijk alleen maar om te proberen begrijpen waarom die
boeken succes hebben.
Eerlijk gezegd vind ik Liefde is een rebelse vogel ook niet zo’n Nederlands boek. Ik kan
me voorstellen dat het in Vlaanderen beter opgepikt wordt dan hier, omdat de thematiek van de katholieke kerk die het boek bevat daar veel meer aanslaat. In Frankrijk
zou het ook een groter succes zijn dan in Nederland, denk ik. Ik hoop heel erg dat het
vertaald wordt. Ik weet dat mijn uitgever goede contacten heeft met Italiaanse uitgevers. Mijn boek in het Italiaans... dat zou fantastisch zijn! De zinnelijkheid en de symboliek zal men daar beter begrijpen, kan ik me zo indenken. Bijbelse verwijzingen,
passages over biecht en boetedoening... die tref je niet zelden aan in Zuid-Europese literatuur.
Ik heb er ook bewust voor gekozen om het land waarin de psychologe woont niet te
benoemen, want ik wil dat een Vlaming of een Duitser of een Deen zich ook in haar
zou kunnen verplaatsen. Het verhaal zou zich in principe kunnen afspelen in elk
Noordwest-Europees land, ergens tot en met halverwege Duitsland. Het lijkt me geen
Polen, maar Noord-Frankrijk zou best kunnen. Voor mij gaat het boek gewoon om
Noordwest-Europa versus Zuid-Europa. Om diezelfde reden heb ik de psychologe
geen naam en geen uiterlijk gegeven. Uit de veronderstellingen van lezers over de psychologe blijkt precies hoe sterk geconditioneerd we zijn. Veel lezers zien haar als een
witte vrouw. Maar dat hoeft ze helemaal niet te zijn.
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v ersta n d va n z a k e n
David Bolt

Een korte geschiedenis van literary disability studies
Vertaald door Sanne Lammers

In de rubriek ‘Verstand van zaken’ reflecteren deskundigen in een essayistische vorm op
de stand van zaken in de hedendaagse literatuur, het boekenvak of de wetenschap.
Trends worden geduid, catastrofes voorzien en normen bevraagd. Het interdisciplinaire
veld van disability studies heeft zich sinds de jaren negentig verankerd in de academische
wereld en strekt zich sindsdien in steeds meer richtingen uit. Zo ook in de literatuurwetenschap, waarin het een plaats heeft verworven door het deconstrueren van normatieve
uitgangspunten op soortgelijke wijze als wetenschappers de afgelopen decennia met de
drie-eenheid van ras, gender en klasse hebben gedaan. David Bolt bespreekt de drie fases die de literary disability studies hebben doorlopen sinds de jaren negentig en geeft
aan de hand daarvan een inkijkje in de ontstaansgeschiedenis en ontwikkeling van deze
vaak onderbelichte tak van het letterkundig onderzoek.

Wat zijn literary disability studies? Ik heb deze vraag al vaak beantwoord, maar ik
vind het nog steeds moeilijk om een beknopt antwoord te geven. Het liefst doe ik dit
via een andere vraag: wat zijn disability studies? Allesomvattende ervaring, activisme,
vertegenwoordiging, theorie, taal, wetgeving, onderwijs en nog veel meer: deze academische discipline houdt zich bezig met disability in het verleden, het heden en de
toekomst. Het is een interdisciplinair veld op zichzelf, maar het strekt zich ook uit in
vele andere interdisciplinaire richtingen, waarvan literary disability studies er een is.
Dit veld is ontwikkeld door wetenschappers die zich bezighouden met disability studies en zich focussen op literaire vertegenwoordiging, literatuurtheorie en literaire
kritiek. Het resultaat hiervan is een relatief nieuwe benadering van literatuurwetenschap die normatieve uitgangspunten deconstrueert op een manier die parallel loopt
aan ondere andere de feministische, marxistische en postkoloniale benaderingen van
de afgelopen vijftig jaar.
Er is zoveel gebeurd in zo’n relatief korte tijd dat het bij een beschouwing van de
huidige stand van zaken in het onderzoek naar literary disability nuttig kan zijn om
drie fasen in de recente geschiedenis te onderscheiden: de oprichting in de jaren negentig, de ontwikkeling in het eerste decennium van de 21e eeuw en de toespitsing in
het tweede decennium van de 21e eeuw. Er zijn veel complexere manieren om te reflecteren op deze geschiedenis, maar ik ga ervanuit dat de eerste fase begon in 1995 met de
publicatie van Lennard Davis’ monografie Enforcing Normalcy, de tweede fase in 1999
met de lancering van David Mitchells en Sharon Snyders boekenreeks Corporealities en
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de derde fase in 2012 toen Julia Miele Rodas, Elizabeth Donaldson en ikzelf The
Madwoman and the Blindman redigeerden.
De oprichting
Hoewel literary disability studies verder terug te voeren zijn – bijvoorbeeld tot de sociale wetenschappers die onderzoek deden naar de houding van auteurs ten opzichte
van hun blinde personages, zoals Jessica Langworthy in de jaren dertig, Jacob Twersky
in de jaren vijftig, en Donald Kirtley in de jaren zeventig – is de eerste fase terug te
voeren naar 1995, toen Davis’ Enforcing Normalcy: Disability, Deafness, and the Body disability als een term erkende die de drie-eenheid van ras, klasse en gender zou moeten
hebben aangevuld. Het standpunt was dat terwijl veel ‘progressieve intellectuelen’
vooroordelen over racisme, seksisme en klasse afkeurden, het bij de meesten niet in
hen opkwam dat de fundamenten waarop hun informatiesystemen waren gebouwd,
hun praktijken van ‘reading and writing, seeing, thinking, and moving’, beladen waren
met ‘assumptions about hearing, deafness, blindness, normalcy, paraplegia, and ability
and disability in general’. (Davis 1995: 4-5) Dit werk combineerde poststructuralistische culturele geschiedenis met het concept van disability en gaf daarmee ‘disability
studies greater historical and theoretical depth’ en poststructuralisme een ‘muchneeded specificity with regard to theories of the “normal” body’. (Bérubé 2002: x)
Andere literatuurwetenschappers, zoals Thomas Couser, Brenda Brueggemann en
dav id bolt
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Georgina Kleege, publiceerden in de late jaren negentig ook monografieën over disability, maar Davis werd eruit gepikt toen de Norton Anthology of Theory and Criticism
fragmenten uit Enforcing Normalcy naast het werk van Homi Bhabha, Judith Butler en
vele andere gevestigde culturele namen zette.
De ‘classic trilogy of literary disability studies’ die ik elders heb genoemd (Bolt
2016: 754) bestaat uit de monografie van Davis die werd gevolgd door Rosemarie
Garland-Thomsons Extraordinary Bodies: Figuring Physical Disability in American Culture
and Literature in 1997 en door Mitchells en Snyders Narrative Prosthesis: Disability and the
Dependencies of Discourse in 2000. Deze vaak geciteerde fundamentele monografieën
bestudeerden en verklaarden de manieren
waarop literaire verhalen disability neerzetten
‘Hoewel andere
als een representatieve handhaving van het norwetenschappers
matieve standpunt van het onderwerp. Hun invloed was zo groot dat ik zelfs nu, zo’n twintig
ongetwijfeld een andere
jaar later, nog dagelijks citaten uit de klassieke
geschiedenis zouden
trilogie tegenkom en gebruik.
Net als deze monografieën hebben gerediaanvoeren, moet ik
geerde collecties ook een belangrijke bijdrage
concluderen dat de
geleverd aan de oprichting van literary disability studies. In 1996 werd het succes van Enforcing toekomst van het veld zeer
Normalcy snel opgevolgd door Davis’ Disability
hoopvol lijkt.’
Studies Reader. Dit boek, dat inmiddels al een
vijfde uitgave heeft, probeert disability in een
politieke, sociale en culturele context te plaatsen. In datzelfde jaar redigeerde
Garland-Thomson Freakery: Cultural Spectacles of the Extraordinary Body, in 1997 redigeerden Mitchell en Snyder The Body and Physical Differences: Discourses of Disability, in
2001 redigeerden James Wilson en Cynthia Lewiecki-Wilson Embodied Rhetorics:
Disability in Language and Culture, en in 2002 redigeerden Snyder, Brueggemann en
Garland-Thomson Disability Studies: Enabling the Humanities. Samen met de vroege monografieën bieden deze en andere geredigeerde boeken de fundamenten voor het onderzoek naar literary disability studies.
De ontwikkeling
Toen de jaren negentig overgingen in de 21e eeuw, brak de tweede fase waarin het vakgebied zich verder ontwikkelde aan. Enkelen van de auteurs die in de fundamentele
geredigeerde werken waren opgenomen, gingen verder met het publiceren van hun
eigen monografieën en de groep werd uitgebreid met andere wetenschappers die het
belang van het veld erkenden.1 Deze fase werd in de late jaren negentig ingeleid door
Mitchells en Snyders Corporealities: Discourses of Disability. Dit was de eerste boeken1
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reeks die een breed scala aan werken over representatieve betekenissen van disability
onderschreef.2 De reeks bood grote, boek-lange projecten over cultural disability studies een podium en had daardoor invloed op de vormgeving en de ontwikkeling van
het veld. Bovendien maakte deze reeks de weg vrij voor vergelijkbare projecten, zoals
Stuart Murrays en Robert McRuers serie Representations: Health, Disability, Culture and
Society, die als doel had interdisciplinair onderzoek naar culturele representaties van
gezondheid en disability op grotere schaal toegankelijk te maken.
Deze fase ontwikkelde zich verder toen aan de behoefte aan een gespecialiseerd
tijdschrift tegemoet werd gekomen in 2007 met de lancering van het Journal of Literary
and Cultural Disability Studies (JLCDS). Dit tijdschrift werd gepubliceerd door Liverpool
University Press, was een deel van de Project MUSE-collectie en had zijn basis in
Liverpool Hope University’s Centre for Culture and Disability Studies. JLCDS bevorderde vooruitgang in het veld met een aantal algemene en speciale uitgaven. Aangezien het tijdschrift zijn tiende verjaardag vierde in 2016, is het aantal behandelde onderwerpen veel te groot om hier te vermelden, maar een bijzondere uitgave was
Cripistemologies, dat door McRuer en Merri Lisa Johnson geredigeerd werd in 2014.3
Dit werk behelst twee uitgaven en voert methodes aan die niet-normatieve ervaringen
waarderen. Het draagt dus bij aan recent werk in disability studies dat disability opnieuw definieert in termen van bevestiging, opbrengst, complexiteit en positiviteit.
De toespitsing
Midden in deze ontwikkeling begon de toegespitste fase van literary disability studies. In 2012 redigeerden Rodas, Donaldson en ik The Madwoman and the Blindman: Jane
Eyre, Discourse, Disability. Ons uitgangspunt was dat toen Charlotte Brontë de rol van
vrouwen in de Victoriaanse samenleving op de proef stelde met haar bekendste roman, ze een plek in de literaire canon had veiliggesteld. Jane Eyre (1847) werd bestudeerd vanuit vele perspectieven, maar niemand had het nog bekeken vanuit disability
studies. Dit was echter ook de eerste keer dat er in een bundel over disability slechts
één literair werk onder de loep genomen werd, zoals Davis in het voorwoord beweert.
Hij noemt het dan ook ‘a coming of age moment for the study of disability’. (Davis
2 De titels in deze reeks zijn onder andere boeken van Helen Deutsch en Felicity Nussbaum,
Henri-Jacques Stiker, Susan Crutchfield en Marcy Epstein, Linda Hamilton Krieger, Allen
Thiher, Carrie Sandahl en Philip Auslander, Bradley Lewis, Michael Davidson, Tobin Siebers,
Martha Stoddard Holmes, Carol Poore, Terry Rowden, Edward Wheatley, Margaret Price,
David Gerber, Martha Rose, George McKay, Karen Bourrier, Shelley Tremain, Jenell Johnson en
Anne McGuire.
3 Andere speciale gastredacteuren waren onder andere Jim Ferris, Michael Davidson, Lucy Burke,
Georgina Kleege, Petra Kuppers, James Overboe, Sharon Snyder, David Mitchell, Clare Barker,
Stuart Murray, Elizabeth Donaldson, Catherine Prendergast, Thomas Couser, Ria Cheyne,
Siobhan Senier, Tom Coogan, Rebecca Mallett, Stella Bolaki, Chris Gair, Alice Hall, Tobin
Siebers, Tammy Berberi, Christian Flaugh en Sören Fröhlich. Het moet worden benadrukt dat
veel van de werken over cultural disability studies in de speciale en algemene kwesties een literaire focus had.

dav id bolt

83

Vooys 35 1-2B 18-05-17 10:56 Pagina 84

2012: ix) De collectie kreeg veel kritische bijval vanwege de manieren waarop auteurs
zoals Chris Gabbard, Essaka Joshua, Susannah Mintz, Martha Stoddard Holmes en
Margaret Rose Torrell opnieuw naar Brontës roman keken met een focus op disability.
Na dit succes en geïnspireerd door Mitchells en Snyders Corporealities, begonnen
Donaldson, Rodas en ik een nieuwe boekenreeks: Literary Disability Studies. Deze
reeks, gepubliceerd door Palgrave Macmillan, was de eerste die zich concentreerde op
de verkenning van literatuur en literaire onderwerpen vanuit een perspectief van disability studies. Hij werd omschreven als een ‘platform for the kinds of new conversations that will expand the field in years to come.’ (Stanback 2014: 114) Vanaf 2015 zijn er
boeken gepubliceerd; het eerste was Patricia Friedrichs monografie The Literary and
Linguistic Construction of Obsessive Compulsive Disorder, en andere waren Chris Foss’,
Jonathan Grays en Zach Whalens Disability in Comic Books and Graphic Narratives en
Michael Bradshaws Disabling Romanticism. Er zullen nog veel boeken volgen.
Conclusie
Door deze zeer korte geschiedenis van literary disability studies te schetsen, heb ik de
huidige staat van het onderzoeksveld in zijn context geplaatst. De ontwikkelingen
weerspiegelen echter niet de verschillende manieren waarop veel projecten, redacteuren en auteurs hebben gewerkt, of hoe zij vaak de voorlopige, conceptuele grenzen
hebben overschreden. Bovendien is een aantal zeer invloedrijke auteurs en werken helemaal niet genoemd: de geschiedenis zou gemakkelijk een grote academische bundel
kunnen vullen. Mijn doel hier was iets weer te geven van hoe het veld van literary disability studies is voortgekomen uit en zich ontwikkelde met cultural disability studies.
Hoewel andere wetenschappers ongetwijfeld een andere geschiedenis zouden aanvoeren, moet ik concluderen dat de toekomst van het veld zeer hoopvol lijkt. De ingelichte kritische betrokkenheid met literaire vertegenwoordigingen van disability
helpt om de sociale houding te veranderen, en deze verandering helpt om de kritisch
betrokkenen op de hoogte te houden.
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i n de k ast
Klaas la Roi

Lijf en leed
Katharina Wilhelmina Bilderdijk-Schweickhardt

In de rubriek ‘In de Kast’ bepleiten uiteenlopende figuren uit de wereld der letteren
waarom een bepaalde tekst of auteur opnieuw de volle aandacht verdient. Neerlandicus
Klaas la Roi breekt ditmaal een lans voor Katharina Bilderdijk-Schweickhardt, wier eigen werk onderbelicht is gebleven vanwege haar huwelijk met romanticus Willem
Bilderdijk, een van Nederlands beroemdste dichters. Ze was een veelzijdig auteur die zowel treurspelen, gelegenheidsdichten, vaderlandse poëzie als kinderpoëzie schreef. Toch
bleken vooral haar kinderversjes succesvol en bleef haar andere werk relatief onbekend.
La Roi laat echter zien dat ook haar andere poëzie zeer de moeite waard is, niet in de
laatste plaats omdat ze op vernuftige en artistieke wijze de thematiek van het lichaam
hierin wist te verweven.

Voor wie is de spotlight? Als je trouwt met een van Nederlands beroemdste maar ook
omstreden dichters, lijkt het bijna onmogelijk om uit zijn schaduw te stappen.
Katharina Wilhelmina Bilderdijk-Schweickhardt (1776-1830), die haar werk liet uitgeven onder de tekenende auteursnaam Vrouwe Bilderdijk, was een artistieke dochter
uit een kunstenaarsgezin, en werd vooral bekend als de tweede vrouw van romanticus
Willem Bilderdijk (1756-1831). Zelf schreef ze echter ook literatuur, aanvankelijk in het
Engels en Frans, en later ook in het Nederlands, die relatief weinig bestudeerd is en
nog maar weinig gelezen wordt. Van haar hand kwamen treurspelen, gelegenheidsdichten, vaderlandse poëzie en kinderpoëzie. Ze schreef graag over morele kwesties,
waarin ze erg conservatieve ideeën over de vrouw naar voren liet komen. Een favoriet
thema was de vrouwelijke roeping te allen tijde nederig en dienstvaardig aan de man
te zijn, dat ze op dusdanige wijze beschreef dat het zelfs voor die tijd wel erg conservatief werd geacht. (Schenkeveld-van der Dussen 1997: 778) Daardoor waren van haar
gehele oeuvre voornamelijk haar kindergedichtjes succesvol.
Via de literaire connecties van haar man werden Bilderdijk-Schweickhardts kindergedichten uitgegeven in een periode waarin dit genre, mede dankzij Hiëronymus
van Alphen (1746-1803), zeer populair geworden was. (Van Hattum 2010: 16) Haar
unieke positie, als moeder die aan haar eigen kinderen schreef, in combinatie met
haar focus op de thema’s deugdzaamheid en geloof, gaf haar kinderpoëzie een populair uitgangspunt. (Van Hattum 2010: 17) Toch wil ik bepleiten dat juist ook de poëzie voor volwassenen van Vrouwe Bilderdijk meer gelezen en bestudeerd zou moeten worden, aan de hand van een thematiek die zij door de gedichten over haar
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overleden kinderen heen verweefde: de thematiek van het lichaam.1
De relatie tussen Willem en Katharina Wilhelmina kende een opmerkelijke start:
hij was haar twintig jaar oudere docent Italiaans en was nog getrouwd met zijn eerste
vrouw Catharina Rebecca toen Katharina Wilhelmina al zwanger raakte. (Honings en
Van Zonneveld 2013: 159-160) Ze weken samen uit naar Berlijn om Catharina Rebecca
te ontlopen, waar Katharina Wilhelmina van hun eerste kind beviel: zoon Julius
Willem. (Honings en Van Zonneveld 2013: 158-159) Ze kregen echter veel tegenslagen
te verduren tijdens hun huwelijk: van de acht kinderen die ze samen kregen, overleden
er zes op kinderleeftijd, en vervolgens overleed tot overmaat van ramp Julius Willem
op twintigjarige leeftijd op een schip aan de kust van Java. (Honings en Van Zonneveld
2013: 198, 264-265, 380; Schenkeveld-Van der Dussen 1997: 777)
Bilderdijk-Schweickhardt schreef over het overlijden van haar zeven kinderen vele
gedichten, die allemaal zijn opgenomen in de reeks gelegenheidsdichten in het derde
deel van de bundel De dichtwerken van vrouwe Katharina Wilhelmina Bilderdijk (3 delen)
(1859-1860), postuum uitgegeven door biograaf Isaäc da Costa (1798-1860). De gedichten zijn schrijnende, gevoelige rouwklachten, waarin de protagoniste woorden voor
haar verdriet probeert te vinden. Het is een misvatting om te denken dat door de
alomtegenwoordigheid van kindersterfte in de achttiende eeuw het fenomeen als
1

Gerrit Komrij heeft in zijn bloemlezing Komrij’s Nederlandse poëzie van de 19de tot en met de 21ste eeuw
in 1000 en enige gedichten slechts één gedicht van Bilderdijk-Schweickhardt opgenomen. Het is toevallig juist het enige rouwgedicht dat ik van haar ken dat geen enkele lichaamsbeeldspraak bevat.
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normaler gezien werd. Kindersterfte bezorgde ook toen ouders exceptionele pijn, en
dit merk je als lezer in de poëzie van Vrouwe Bilderdijk.
Het viel mij op dat ze in haar rouwpoëzie een grote hoeveelheid lichamelijke elementen gebruikt. In het gedicht ‘Het afsterven van ons jongste dochtertjen’ schrijft ze:
Ach, de avond keerde weêr, en ik, ontzind van smart,
als of ik ’t gapend graf zijn prooitjen mocht ontrukken,
(ô Mocht ik ‘t, riep de hoop in ’t moederlijke hart)
bleef ’t eindloos aan de borst, aan teedre lippen drukken. (Bilderdijk-Schweickhardt
1860: 235)

In bovenstaand voorbeeld benadrukt ze hoe graag ze haar kind aan haar borst en lippen zou drukken en plaatst ze haar hoop dat het kind toch leeft in haar ‘moederlijke
hart’. Op andere plekken in het gedicht schreeuwen haar ingewanden, beschrijft ze
het met engelenglans omhuld gelaat van haar dochter, beveelt ze zich in Gods handen,
leest ze de stervenspijn in een starend oog, ziet ze haar dochter baden in doodszweet,
ziet ze een kalme rust van haar dochters voorhoofd stralen en een tedere lach rondom
de loodblauw geworden mond. En vlak voor de dochter de laatste adem uitblaast,
glijdt haar handje nog langs de lippen van de moeder.
In nagenoeg alle rouwgedichten van Bilderdijk-Schweickhardt ligt een nadruk op
lichamelijkheid, met een grote voorkeur voor het hart, dat ik in verschillende varianten (moederhart, ouderhart et cetera) al meer
dan vijftig keer ben tegengekomen. Door het
focussen op al die lichaamsbeelden, begint de ‘Achter de poëzie gaat een
pijn die ze beschrijft overal in je lichaam te le- kunstenares schuil die zich
ven. Ik kon ineens beter begrijpen hoe alomtewapende met beelden. Een
genwoordig en ondraaglijk die pijn moet zijn
poëet die met haar hele
geweest. Haar voorkeur voor de metafoor van
het hart is het duidelijkst te zien in het gedicht
lichaam schreef.’
dat zij voor ene Daniel Francois schrijft. Wanneer deze zijn pasgeboren zoon naar Julius
Willem vernoemt en ze daarover dicht, koppelt ze de naam Julius aan het kloppen van
haar eigen hart. ‘JULIUS! Hoe klopt my ’t harte by dien naam, my eindloos zoet!
JULIUS, gy zijt me ontnomen; ach dees tranen mogen stroomen, daar u ’t hart in hulde
doet.’ (Bilderdijk-Schweickhardt 1860: 322) De naam Julius wordt zo’n zes keer ritmisch in het gedicht herhaald, soms ook op het rijmwoord, zodra ze over haar eigen
hart schrijft. Daardoor gaat de repetitie van de naam ook daadwerkelijk als een kloppend hart functioneren, een sterk staaltje iconiciteit!
Hoewel Bilderdijk-Schweickhardt doorgaans kan worden gekarakteriseerd als iemand met conservatieve denkbeelden, laat haar rouwpoëzie toch ook een progressieve kant van haar zien. Wanneer zij dicht over haar zoontje dat binnen tien maanden na
geboorte overleed, schrijft ze:
88
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Laat af, ô laat my luidkeels weenen!
Laat af, opdat ik lucht voor ’t stikkend harte vind’!
Wat schoolt ge, ô wreedaarts, om my henen!
Zaagt ge ooit een Moeder kalm, by ’t lijkjen van haar kind?
(...)
Neen, stoort de tranen niet, die ’t lijkjen toebehoren:
Zy zijn der smart gewijd, verschuldigd aan mijn bloed.
Wat moederhart heeft ooit een lieve Telg verloren,
En vond de vrije traan niet onuitspreeklijk zoet!
(...)
Wie zal den tranen perken stellen
By ’t hartverscheurend lijk van zulk een minlijk kind?
ô Weg! – Uw troost is hartenkwellen!
Gy voelt niet welk een band my aan dien Engel bindt. (Bilderdijk-Schweickhardt
1860: 199)

Ze laat duidelijk merken dat ze zich niet schaamt voor haar hevige expressie van rouw,
hoewel ze hier klaarblijkelijk ook wel commentaar op kreeg. Ze noemt haar critici
‘wreedaarts’, en betoogt dat het kind (interessant genoeg gerepresenteerd door een
dood lichaam, ‘lijkjen’) recht heeft op die tranen; ze is het als moeder aan hem verschuldigd. Sterker nog, ze benadrukt de individuele band tussen moeder en kind (‘Engel’) juist ook om critici buiten te sluiten. Mensen die proberen te troosten door ‘den
tranen perken [te] stellen’ zullen nooit begrijpen wat zij doormaakt. In een cultuur
waarin vrouw-zijn werd geassocieerd met zwakte (emotie), en de man de taak had
om zijn vrouw tot orde te houden (ratio), is het verwonderlijk dat BilderdijkSchweickhardt hier juist een vorm van individualiteit van de moeder beschrijft, omdat
ze daarmee actief ingaat tegen het idee dat het fout is als een moeder excessieve emotie laat zien. Hoewel haar conservatievere teksten stellen dat vrouwen in dienst moeten staan van de man, laat ze hier dat idee varen. Een vrouw moet ook kunnen huilen
en rouwen om een kind. Er zijn zelfs gedichten waarin ze juist haar man oproept méé
te rouwen, zodat ze samen de pijn kunnen verwerken. Doordat de lichaamsbeelden
haar emotie zo begrijpelijk maken, kan je je als lezer automatisch beter inleven in haar
andere standpunt: haar activistische gevecht voor actieve en openbare rouwbeleving.
Daar kan je alleen maar in meegaan als je kan voelen wat zij voelde, en die lichaamsthematiek bereikt dat, regelmatig op stilistisch erg vernuftige manieren.
Het is lastig om de poëzie van Bilderdijk-Schweikhardt los te koppelen van haar
man, haar christelijke ideeën en haar tijdgebonden succes in de kinderliteratuur. Maar
toen ik die kennis naar de achtergrond schoof, viel me ineens op hoe begaafd ze was in
het verwerken van thema’s in haar werk; naast lichaamsthematiek zijn bijvoorbeeld
ook de natuurthema’s een analyse op zich waard.2 Zelfs als Bilderdijk-Schweickhardt
2 Zie alleen al in het geciteerde gedicht ‘Het afsterven van ons jongste dochtertjen’ hoe ze het graf
van haar dochter voorstelt als een roofdier dat een prooi in zijn opengesperde bek heeft.
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het plekje in de schaduw van haar man wel goed vertoeven vindt, dan alsnog is het de
moeite waard om daar eens de spotlight op te richten. Achter de poëzie gaat een kunstenares schuil die zich wapende met beelden. Een poëet die met haar hele lichaam
schreef. Deze vrouw die, al voor ze volwassen geworden was, treurspelen en aquarelschilderingen maakte, heeft haar artistieke talent gelukkig ook verwerkt in tal van gelegenheidsdichten, en deze zijn tot op de dag van vandaag inspirerend; zowel voor lezers, als dichters, als ouders, als kinderen.
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column
Jante Wortel

Over lijken gaan

Poëzie kun je tegenkomen op onverwachte plekken. Zomaar op straat op een doodnormale dag treft de schoonheid van het alledaagse je. Breng dat dan maar eens onder
woorden... Voor de columnreeks van deze jubileumjaargang nodigden we jonge schrijvers uit precies dat te doen. We stelden hen de vraag: waar zie jij poëzie in? Afstuderend
Creative Writing-student Jante Wortel trapt af en vertelt ons wat ze eigenlijk juist níet
zou moeten willen zien. Toch kan ze het niet laten.

Laatst zag ik een dode muis op de stoeprand liggen. Het beestje lag op zijn rug, zijn bek
hing nog open. Het zag er niet bepaald smakelijk uit, en toch bleef ik even staan om ernaar te kijken. Ik zette mijn tas op de grond, ging op mijn hurken zitten en boog voorover. Een deel van de muis was weggevreten. Aan de grijze vacht kleefden resten donkerrood, opgedroogd bloed. Terwijl ik weer overeind kwam, overwoog ik het lijkje
van de muis in de bosjes te leggen. Niet omdat ik het er afzichtelijk uit vond zien, maar
omdat ik niet wilde dat het met de ronddraaiende borstel van een schoonmaakwagen
uit de weg geruimd zou worden.
De Noorse schrijver Karl Ove Knausgård opent zijn boek Vader (2009) met een passage over de vraag waarom mensen de dood het liefst verbergen. Iets wat gestorven is,
of vermoord, moet zo snel mogelijk uit het zicht verwijderd worden. Met iets als de
dood willen we geen confrontatie. Dat in de natuur een uiteengerukt konijn gewoon
blijft liggen tot het verdwijnt, ja, dat noemen we natuur. Dat is iets anders. Het enige
waar wij het beeld van een dood mensenlichaam geschikt voor achten is als afschrikplaatje op sigarettenpakjes. Maar waarom laten we lijken niet gewoon liggen? Waarom zien we ze niet als iets moois? Als iets wat, net als geboorte, gewoon bij het leven
hoort?
Het lezen van Knausgårds passage over de dood en onze omgang daarmee bleef me
een tijdje bezighouden. Ik vond het interessant, logisch en onlogisch tegelijk. Niet alleen het verbergen van sterfgevallen, maar ook het verbergen van lelijkheid, imperfectie, of iets anders wat afschrikwekkend zou kunnen zijn. Dingen waar je eigenlijk
niet naar wilt kijken. Ik heb weleens walging gevoeld tijdens het lezen. Bij het verhaal
Dr. H.A. Moynihan uit Handleiding voor Poetsvrouwen (2015) bijvoorbeeld, waarin wordt
beschreven hoe een meisje met een tang het complete gebit van haar met whisky verdoofde grootvader op zijn eigen verzoek uit zijn mond trekt. De eerste keer dat ik dat
verhaal las, heb ik het bijna weggelegd. Ik werd er misselijk van, het soort misselijkheid
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dat ik als kind ook voelde wanneer ik boven in de vrije val van Movie Park Germany
hing, niet wetend wanneer ik zou vallen, alleen dat het binnen nu en een paar seconden
zou zijn. Ik las het verhaal toch uit, en het bleek een van de beste verhalen die ik ooit
gelezen heb. Een van de weinige ook waar ik een fysieke reactie op had, wat bij mij
meestal betekent dat ik het goed vind. Of dat het iets met me doet tenminste.
Een vriendin vertelde me laatst dat ze ’s avonds, als ze niet kan slapen, weleens naar
YouTube-filmpjes kijkt waarin artsen steenpuisten wegsnijden. Ze schaamde zich ervoor, maar ik kon zien dat het haar enthousiast maakte. Het was haar guilty pleasure.
‘Die dingen zijn soms zo groot als stuiterballen, en dan, moet je kijken, floep!’ riep ze.
‘Dat moment vlak voordat de pus eruit stroomt, daar kan ik uren naar kijken.’ We keken samen een filmpje, waarbij ik aan een stuk door bleef zenuwlachen, kokhalzen en
mijn armen gekruist voor mijn gezicht hield. Ik wilde het zien en tegelijkertijd wilde ik
het ook niet zien.
Dat laatste probeer ik in mijn schrijven ook
op te zoeken. Niet per se het veroorzaken van ‘Waar ik me voor schaam,
walging, maar wel het beschrijven van situaties
of waar ik me voor zou
die op een bepaalde manier wringen. Dingen die
over een bepaalde grens gaan en daardoor voor moeten schamen, daarover
mij interessant worden, al is het alleen maar omwil ik vertellen.’
dat je dan iets ziet wat normaal gesproken achter gesloten deuren blijft. Dat wat eigenlijk niet
verteld mag worden, daar moet het over gaan. Waar ik me voor schaam, of waar ik me
voor zou moeten schamen, daarover wil ik vertellen. Als ik Knausgård lees heb ik het
gevoel dat ik iets ‘echts’ lees. Iets oprechts. Er zit iets rauws in, iets schaamteloos, net
als in het verhaal Dr. H.A. Moynihan. Of het nu autobiografisch genoemd wordt of niet,
de schrijver durft zijn lezers naar lijken te laten kijken.
Toen mijn oma overleed zei mijn vader: ‘Misschien kun je haar maar beter nog even
zien.’ Ik was zeven, en met mijn hand in die van hem heb ik een kwartier naast het bed
gestaan. De reden dat hij wilde dat ik keek, vertelde hij me later, was omdat ik bang
was dat mijn oma er anders uit zou zien, onherkenbaar. In werkelijkheid lag ze erbij
met een huid die me aan porselein deed denken. Ze hadden haar handen in elkaar gevouwen en dat vond ik mooi: dat ik haar voor het eerst echt kon bekijken, zonder dat
het staren werd.
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n ieu w e bu i t el i nge n
Maartje Amelink

Een radicale avond in Rotterdam

In onze rubriek ‘Nieuwe Buitelingen’ neemt een van de Vooysredacteuren u mee naar
een bijzonder literair initiatief in Nederland. Voor deze zoektocht is geen uithoek ons te
ver. Ditmaal neemt redacteur Maartje Amelink u mee naar een editie van het evenement
Boek&Meester in Rotterdam, waarbij telkens een andere (internationale) schrijver centraal staat. Dit keer is Dyab Abou Jahjah uitgenodigd om te spreken over zijn geruchtmakende Pleidooi voor radicalisering (2016).

In boekhandels lijkt het politieke pamflet steeds meer te domineren. Op non-fictiebestsellerlijsten pronken publicaties van (oud-)politici, filosofen en activisten zoals Jan
Terlouw, Bas Heijne en de auteur die vanavond te gast is bij Boek&Meester: de
Belgisch-Libanese politiek activist Dyab Abou Jahjah. Het is een opvallende naam op
het programma. In eerdere edities stonden uitsluitend fictieschrijvers op het podium,
onder anderen Jonathan Safran Foer, Herman Koch en Philippe Claudel. Niettemin
heeft Abou Jahjah juist in de literaire wereld veel ophef veroorzaakt met zijn politieke
pamflet Pleidooi voor radicalisering (2016). Toen De Bezige Bij vorig jaar besloot het pamflet uit te geven als onderdeel van de Horzelreeks, dreigden verschillende gevestigde
auteurs de uitgeverij te verlaten wegens bepaalde uitspraken en tweets van Abou
Jahjah die zij zagen als antisemitisch en extreem polariserend.1 Een boek van zijn hand
zou ongepast zijn in de verzetsuitgeverij die De Bezige Bij van oorsprong is. Ondanks
deze opstapdreigementen hield De Bezige Bij voet bij stuk en zo gold Abou Jahjah al
voor de daadwerkelijke publicatie van zijn pamflet als omstreden auteur. Inmiddels is
zijn essay verschenen en is het tijd om over de inhoud ervan te discussiëren.
Boek&Meester lijkt zich na een paar edities al goed te hebben gevestigd in de wereld van literaire evenementen. De vierkoppige redactie organiseert gemiddeld zeven
keer per jaar literaire avonden met bekende auteurs op verschillende locaties in Rotterdam. Het doel is om de aandacht voor internationale literatuur in de stad te vergroten. Initiatiefnemer en schrijver Ernest van der Kwast interviewt tijdens deze avonden
de hoofdgast en leidt daaropvolgend de discussie met het publiek, zo ook deze keer in
debatcentrum en kerkgebouw Arminius in Rotterdam.
Toegegeven: ik had nog niet eerder van Dyab Abou Jahjah gehoord. Ter voorbereiding op ‘een diepgaand interview’, zoals de organisatie van Boek&Meester de literaire
1
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Onlangs beëindigde ook De Standaard Abou Jahjahs columnreeks nadat hij op Facebook een bericht had gepost waarin hij Palestijns gewelddadig verzet legitimeerde (‘By any means necessary
#FreePalestine’).
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avonden op haar website beschrijft, lees ik Pleidooi voor radicalisering (2016) en voor
even voel ik hoe een links-radicale, geweldloze (en vooral theoretische) revolutionair
zich in mij naar boven worstelt. Radicalisme is volgens Abou Jahjah het streven naar
veranderingen aan de wortels van een systeem. In Abou Jahjahs geval is ‘het systeem’
de politieke structuur die vanuit westerse landen de hele wereldorde bepaalt. Veranderingen aan dat systeem kunnen destructief van aard zijn, maar Abou Jahjah pleit
voor constructief radicalisme: het heroverwegen van de fundamenten van het politieke systeem zonder dat systeem volledig te diskwalificeren. Zo blijft hij bijvoorbeeld
voorstander van de liberale democratie.
Voor de geesteswetenschapper hanteert Abou Jahjah vertrouwde concepten als
globalisme, kolonialisme, subalterns, elite en macht. In het voorwoord van zijn pamflet
geeft hij aan inspiratie te halen uit het werk van onder anderen Michel Foucault, Noam
Chomsky, Gayatri Chakravorty Spivak en Edward Said. (2016: 10) Hierdoor bevatten
zijn analyses vrij gangbare cultuurkritiek, wat
het soms moeilijk maakt om de twitterende
‘Voor even voel ik hoe een
Abou Jahjah te rijmen met de analyserende. De
laatste blijkt een stuk minder controversieel dan links-radicale, geweldloze
alle mediaophef over de eerste deed vermoe(en vooral theoretische)
den. En hoewel Abou Jahjah een poging waagt
revolutionair zich in mij
om tot concrete ideeën te komen voor het implementeren van een nieuw systeem, blijft het
naar boven worstelt.’
pamflet toch behoorlijk theoretisch van aard
(teleurstellend, gezien de verwachtingen die het genre en de titel van zijn pamflet oproepen). Cynisme ligt daarom op de loer, want hoe denkt Abou Jahjah de ‘machtsbolwerken van de elite’ te doorbreken en constructief radicalisme te realiseren? (2016:
134) Terwijl ik het Arminius binnenstap, hoop ik op een diepte-interview waarin Abou
Jahjah zijn theorie van wat meer controverse zal voorzien.
Het publiek kan er vanavond niet van worden beticht uitsluitend mannelijk en blank
te zijn, maar intellectueel is het zeker, te zien aan de serieuze gezichten die pronken
boven sober geklede lichamen. Een lichte spanning is voelbaar in de zaal: maken we
vanavond nog kennis met Twitter-Abou Jahjah of wordt het toch echt een taaie theoriebespreking? Wanneer Van der Kwast opent met de vraag naar Abou Jahjahs aanstootgevende mediaoptredens geeft de laatste aan dat zijn boodschap altijd dezelfde is
maar dat het medium in hoge mate het effect beïnvloedt. Een theoretisch pamflet bevat een andere toon dan een korte Twitter-slogan: zo is dat nu eenmaal, het is vorm.
De vermeende nuance in Pleidooi van radicalisering (2016) is dus enkel een effect van het
genre en moet volgens Abou Jahjah niet verward worden met een milder geworden
boodschap. Hoewel hij overtuigend spreekt, lijkt hij het effect van vorm op inhoud wel
erg te relativeren; scherp en provocerend zijn lijkt me toch een stuk eenvoudiger in
honderdveertig tekens dan in honderdveertig bladzijden. Moet Abou Jahjah niet simpelweg concluderen dat zijn boodschap veranderlijk en dus wél milder is in de vorm
van een pamflet?
m a a rt je a mel i n k

95

Vooys 35 1-2B 18-05-17 10:56 Pagina 96

Van der Kwast gaat helaas niet dieper in op deze vraag, maar laat Abou Jahjah op
bevlogen, felle wijze nog wat gemeenplaatsen verkondigen: macht is een sociaal systeem, neoliberaal kapitalisme is onrechtvaardig, nationalisme staat op gespannen voet
met globalisme, we moeten de status quo omverwerpen et cetera. Van der Kwast komt
er moeilijk tussen, wat jammer is, want zo begint de avond enigszins op een dieptemonoloog te lijken in plaats van een diepte-interview. Abou Jahjah vervolgt zijn pleidooi
en zegt een ‘virus’ te willen zijn dat het systeem van binnenuit ‘hackt’. Hij maakt een
vergelijking met Thomas Kuhns paradigmatheorie: de huidige maatschappij bevindt
zich in een periode van crisis en dat wijst op de behoefte aan een nieuw systeem. De
identiteitscrisis is hier een symptoom van, we vragen ons af: wie zijn wij eigenlijk, welke normen en waarden erkennen we? Het antwoord van populistisch rechts op deze
crisis ziet Abou Jahjah als een stuiptrekking: het is een panieksprong naar nationalisme in een wereld die onherroepelijk globaliseert. De opdracht aan links is om hier een
radicaal constructief antwoord tegenover te plaatsen waarin macht decentraliseert,
de natiestaat zijn einde nadert en een geglobaliseerde ‘cultura franca’ ontstaat.
Hoewel Abou Jahjahs woorden ook vanavond niet ontkomen aan utopische klanken (wellicht de last van politieke theorie in het algemeen), zetten het interview en de
discussie zeker aan tot denken. Met name de nadruk die Abou Jahjah legt op gemeenschapszin en de ‘commons’2 is interessant en bovendien al zichtbaar in de (digitale)
praktijk. De ruimte die Boek&Meester vanavond creëert voor debat, waarin het publiek zowel toeschouwer als deelnemer is door vragen te stellen, laat de structuur zien
waar Abou Jahjah op veel grotere schaal naar op zoek is. Het gaat hem om de toegankelijkheid en inclusiviteit van een systeem: iedereen doet mee, iedereen heeft macht.
Dit is geen rooskleurig streven naar een vredige samenleving; Abou Jahjah voert een
strijd en gebruikt daarvoor nietsontziende taal als hij dat nodig vindt. Zijn revolutie is
een ‘beweging’ die begint bij bewustzijnsverandering en eindigt in een nieuwe wereldorde. Het voordeel van zijn mediacontroverse is dat het de aandacht trekt. Vanavond
luistert een vol kerkgebouw naar kritische geluiden over politiek en macht, er wordt
gediscussieerd over grenzen, educatie en activisme. En zo keert Boek&Meester terug
naar de wortels van het democratische systeem. Vanavond worden stemmen gehoord,
radicaal en constructief.
Literatuur
Abou Jahjah, D., Pleidooi voor radicalisering, Amsterdam 2016.
2 In Pleidooi voor radicalisering (2016) omschrijft Abou Jahjah de commons als volgt: ‘[De macht als]
gemeenschappelijke kracht is macht die bevrijd is van de greep van haar complexen en door de
menselijke actor verdeeld is in gemeenschappelijke structuren. Die gemeenschappelijke structuren, die als commons worden aangeduid, moeten op alle mogelijke gebieden worden opgebouwd,
als tegengif tegen de machtscomplexen. Dat systeem is niet zonder macht, integendeel, het is
zeer machtig, want het is een systeem waar macht zich niet concentreert, maar waar ze verspreid
is en toegankelijk is voor iedereen.’ (2016: 117) Zo biedt internet bijvoorbeeld de mogelijkheid om
de ‘kenniscommon’ Wikipedia te realiseren waarin maken en gebruiken op gelijke voet met elkaar staan. (2016: 123)
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Gert Hofmann en Snježana Zorić (red.)
Presence of the Body: Awareness in and beyond Experience
Leiden & Boston (Brill Rodopi) 2016
280 pagina’s
ISBN 9789004328754

Stephan Besser

Gewaar van het lichaam, gewaar van de wereld
De Engelse term awareness laat zich moeilijk naar het Nederlands vertalen: ‘bewustzijn’ en ‘kennis van’ zijn opties, maar klinken erg cognitief, terwijl ‘besef’ en ‘bezinning’ het reflectieve en intentionele gehalte van de term minder goed weergeven. In
deze bundel, die is voortgekomen uit een symposium aan de universiteit van Zadar
(Kroatië) in 2012, staat het verband tussen awareness en lichamelijkheid centraal. Zoals samenstellers Gert Hofmann en Snježana Zorić in hun programmatische inleiding
uitleggen, zijn de veertien artikelen over uiteenlopende onderwerpen als performancekunst, literaire teksten en boeddhistische filosofie, bedoeld als verkenning van de
‘presence and experience character of the body-awareness relationship as a transformative and creative dynamic. We aim at investigating the analytical capacities of categories such as body and embodiment, mind, consciousness, and awareness, without
relying on fixed and commonly used definitions.’ (2) Het gaat de auteurs om het verband tussen lichamelijkheid en awareness als verschijnsel met fysiologische, sensomotorische en socioculturele implicaties, dat vanuit antropologisch, etnografisch, fenomenologisch en literatuurwetenschappelijk perspectief kan worden onderzocht (als
referentiepunten worden onderzoekers als Francisco Varela, Maurice Merleau-Ponty,
Antonio Damasio, Richard Shusterman en Thomas Csordas aangehaald). Awareness
wordt hierbij niet beschouwd als ‘objectiverende’ kennis van de omgeving, maar als lichamelijke interactie met de wereld die duidelijke afbakeningen van subject en object
ondermijnt. (2) Hofmann en Zorić merken echter meteen op dat er naast deze grofweg
fenomenologische opvatting van lichaamsbewustzijn in relatie tot een omgeving of
‘wereld’ ook een Boeddhistische notie van awareness bestaat, die juist niet intentioneel
is maar op een ‘empty space’ of ‘pure presence’ doelt en in de bundel eveneens aan bod
komt.
st eph a n besser
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Deze focus op awareness is veelbelovend, niet alleen vanwege het interdisciplinaire
en interculturele potentieel van de notie, maar ook omdat het een duidelijke conceptuele toespitsing en afbakening van de bijdragen ten opzichte van de enorme hoeveelheid van recent onderzoek naar lichaam, affect, embodiment et cetera mogelijk zou maken. Ook zou je je binnen dit kader een kritische blik kunnen voorstellen op de
huidige fascinatie voor awareness en mindfulness als praktijken van subjectvorming
en zelfmanagement. Helaas worden deze mogelijkheden en de programmatische premissen van Hofmann en Zorić in veel van de artikelen maar gedeeltelijk gerealiseerd.
Vaak ontbreken directe verwijzingen naar awareness of ‘lichaamsbewustzijn’ of zijn
deze zo oppervlakkig dat de teksten nauwelijks in verband lijken te staan met de door
de samenstellers geschetste onderzoeksinteresse. Dat geldt bijvoorbeeld voor het artikel van Josip Zanki over ‘Ritualised Corporeality in Contemporary Croatian Art’, dat
vooral een overzicht geeft van belangrijke ontwikkelingen op het gebied van de performancekunst in Kroatië sinds de jaren negentig, Leonida Kovaćs bijdrage over biopolitieke aspecten van dode lichamen in de exhibitie ‘Fascinating + Real: Bodies
Revealed’ en, in mindere mate, Karin Bauers artikel over de beschrijving van de psychosomatische gevolgen van eenzame opsluiting in een gedicht van Ulrike Meinhof.
Los van de thematische focus missen sommige bijdragen een heldere conceptuele onderbouwing of hebben moeite om het niveau van beschrijving en samenvatting te ontstijgen. Ik zal me in het vervolg op de artikelen concentreren die op een interessante
en relevante manier aan de slag gaan met de door de samenstellers geformuleerde belangstelling voor de nexus van lichaam en awareness.
In haar bijdrage ‘Performances in the Anthropocene: Embodiment and
Environment(s) in Ilija Trojanows Climate Change Novel’ gaat Sabine Wilke uit van
Merleau-Ponty’s notie van environmental embodiment als een interactieve en pre-reflectieve toestand van corporal awareness. Aansluitend op de ‘eco-fenomenologie’ van de filosofen Charles Brown en Ted Toadvines vraagt Wilke zich af wat de parameters van
environmental embodiment in het antropoceen zijn: wat betekent de dominante menselijke invloed op de atmosfeer en biosfeer van de aarde voor de lichamelijke awareness
van lichaam, omgeving en planeet? Wilke benadert deze vraag aan de hand van de roman EisTau (2011) van de Bulgaars-Duitse schrijver Ilija Trojanow, waarin twee belichamingen van ecologisch bewustzijn een rol spelen: een protestactie annex performatieve kunstbijeenkomst waarbij de deelnemers aan een cruise naar Antarctica met hun
lichamen op een ijsschol de letters ‘SOS’ vormen (als aanklacht tegen milieuvervuiling) en de affectieve en lichamelijke reactie van de melancholieke glacioloog Zeno op
het ‘sterven’ van zijn onderzoeksobject, een gletsjer in de Tiroler Alpen. Wilke laat
mooi zien dat deze twee elementen uit Trojanows verhaal zich laten koppelen aan patronen en lichamelijke praktijken in de hedendaagse cultuur, namelijk het genre van
de landscape en ecological art en de eco-poetics of affect, waarbij met name schrijvers zich
openstellen voor een affectieve relatie met hun omgeving. Dat zijn waardevolle inzichten, maar als lezer zou je eigenlijk graag nog meer te weten willen komen over de
vraag in hoeverre de in de roman beschreven praktijken ook daadwerkelijk als
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‘models of embodiment’ (187) in het antropoceen gezien kunnen worden. Het lijkt er in
ieder geval op dat de meer traditionele literatuurwetenschap met haar methode van
‘symptomatische’ close readings het niet makkelijk heeft om verder te komen dan onderzoek naar de representatie van lichamelijkheid of lichaamsmetaforen in literaire teksten – op zich natuurlijk een legitiem onderzoeksobject – en het leggen van soms redelijk speculatieve verbanden met buitenliteraire vormen van zintuiglijke ervaring en
belichaming.
Meer nog dan in het artikel van Wilke geldt dat in deze bundel voor de verder verdienstelijke bijdragen van Anja K. Seiler over de verbeelding van lichamelijkheid en
(vreemde) talen in romans van Dimitré Dinev en Terézia Mora, en voor de bijdrage van
Sara Strauß over neuro-ethische vraagstukken in Kazuo Ishiguro’s Never Let Me Go
(2005) en Ian McEwans Saturday (2005). In zijn eigen artikel ‘Disintegrating Identities:
Bodily Presence in Contemporary Writing’ propageert Gert Hofmann een poetics of
the body waarin, aansluitend op concepten van Jacques Derrida en Jean-Luc Nancy, de
notie van touching centraal staat. Terwijl het hier duidelijk om meer dan een literaire
metafoor gaat – eerder een metonymisch-materiële poëtica van het ‘aanraken’ – komt
Hofmanns toepassing van dit concept toch min of meer neer op het opsporen van dit
soort fenomenen in literaire teksten (zoals J.M. Coetzees romans Elizabeth Costello
(2003) en Slow Man (2005)).
Over een duidelijk andere configuratie van taal, tekst en lichamelijke ervaring gaat
het in Elisa Primavera-Lévy’s artikel ‘Putting Hell on Paper: Chronic Pain Patients and
the Challenge of Illness Narratives’. De auteur keert zich daarin tegen de nog altijd
gangbare stelling dat chronische pijn bijna noodzakelijk een sociaal en communicatief
isolerende werking zou hebben en uitermate lastig onder woorden te brengen zou
zijn. Zo betoogde Elaine Scarry in haar klassieke studie The Body in Pain: The Making
and Unmaking of the World (1985) dat lichamelijke pijn met talige middelen niet of nauwelijks beschreven zou kunnen worden en beschouwden fenomenologisch georiënteerde denkers als Emmanuel Levinas en Frederik Buytendijk pijn als ‘existential
throwback onto oneself’. (128) Primavera-Lévy is niet overtuigd van deze uitzonderlijke existentiële status van pijn en laat door een analyse van recente Amerikaanse pain
memoirs en de aantekeningen van de Franse schrijver Alphonse Daudet over zijn ervaringen met syfilis (La Doulou, 1930) zien dat er wel een bepaald repertoire aan narratieve en retorische strategieën bestaat waarmee pijn een linguïstieke en intersubjectieve
vorm kan aannemen. Haar onderzoek lijkt enigszins gekleurd door een redelijk optimistische opvatting van de toenemende maatschappelijke acceptatie van ‘states of
physical and mental weakness’ (136), maar biedt wel instructieve voorbeelden van een
nieuw subgenre van illness narratives, dat de patiënten kennelijk helpt om de ervaring
van hun eigen lichaam door het vertellen van verhalen positief te beïnvloeden.
Het fenomeen van awareness wordt wederom vanuit een heel ander perspectief belicht in twee bijdragen over Chinese en boeddhistische filosofie en lichaamstechnieken. In zijn artikel ‘Awe and Humility in the Face of Things: Somatic Practices in EastAsian Philosophies’ beschrijft Graham Parkes de leerstelsels van Confucius (551-479
st eph a n besser

99

Vooys 35 1-2B 18-05-17 10:56 Pagina 100

v.C.), Zhuangzi (369-286 v.C.), Kūkai (774-835) en Dōgen (1200-1253) als filosofieën
die, ondanks alle verschillen, op een fundamentele manier belichaming praktiseren.
Ze zijn allemaal integraal verbonden aan somatische praktijken en rituelen die gericht
zijn op het realiseren van relaties – ‘“realising” in the dual sense of becoming aware of
our relations with others, and also making those relationships real, or actual’. (213)
(Parkes legt daarmee trouwens een ander accent dan Hofmann en Zorić, met hun opmerking over awareness als intentieloze pure presence in de inleiding.) Parkes ziet hier
een groot verschil met het westerse denken dat sinds de antieke oudheid vooral op ‘abstract reasoning’ (229) gericht zou zijn geweest, met een gebrek aan bewustzijn (awareness) van de eigen tijdelijkheid en verwevenheid met de dingen om ons heen als resultaat.
In haar afsluitende essay ‘The Silent Performance of Mindfulness: Aware
Corporeality/Corporeal Awareness of No-Self’ komt Snježana Zorić terug op het fenomeen van de totale leegte van de ‘pure ervaring’ (262) als resultaat van Boeddhistische meditatie. Ze vraagt zich af hoe antropologisch onderzoek grip kan krijgen op
deze ervaring – niet, zo zal uiteindelijk blijken – maar stelt dat de beoefening van
mindfulness (satipaţţhāna) wel kan bijdragen aan de reflectie van onderzoekers op de
intersubjectieve verwevenheid van lichaam en geest, ‘the “conscious cognition of
(non-)self and world’’’. (261) Maar de echte ervaring van enlightenment is niet mogelijk
voor de Grenzgänger en is een ervaring van het buiten: ‘Awareness has no horizon.’
(262) Het is daarom ook onmogelijk om er wetenschappelijk over te praten – zeker
geen illegitieme, maar wel een opvallende conclusie voor een bundel die zich dit als
taak heeft gesteld.
Al met al laat The Presence of the Body een zeer gemengde indruk achter. Een aantal
artikelen leveren interessante en pertinente bijdragen aan discussies op het gebied van
de ecokritiek, narrative illness en de literaire verbeelding van lichamelijkheid, waarbij
de laatste benadering nog meer interdisciplinair ingebonden had kunnen zijn. Als geheel ontbreekt het de bundel echter aan conceptuele coherentie en voldoende kwaliteit van meer dan slechts enkele bijdragen. Het lichaam als onderwerp nodigt uit om
het over bijna alles te hebben – maar niet alles heeft met alles te maken en in dit geval is
helaas ook niet alles even relevant, origineel en interessant.

Literatuur

Hofmann, G. & S. Zorić, Presence of the Body: Awareness in and beyond Experience, Leiden & Boston,
2016.
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Deborah O’Keefe
Good Girl Messages: How Young Women Were Misled
by Their Favourite Books
New York (Bloomsbury Academic) 2016
224 pagina’s
ISBN 9781474286824

Liedeke Plate

Wat kinderboeken ons leren
Genderrepresentaties in de kinderliteratuur

Zoals de titel van Deborah O’Keefes boek al doet vermoeden, ageert zij daarin tegen
de ideeën over vrouwelijkheid die Amerikaanse meisjes zoals zij in haar jeugd via kinderboeken ingeprent kregen. Good Girl Messages: How Young Women Were Misled by
Their Favourite Books (2016) is een verslag van O’Keefes onderzoek naar kinderboeken
en hun boodschap aan lezers tegen de achtergrond van psychologisch onderzoek naar
(gender)stereotypen en hoe vormend en schadelijk deze boodschap is voor de manier
waarop meisjes en jongens over zichzelf en over de rollen van mannen en vrouwen in
de maatschappij denken. Van meet af aan maakt O’Keefe inzichtelijk hoe kinderboeken, de verhalen die ze vertellen en de boodschappen die ze overdragen, gegenderd
zijn. ‘To suffer, to withdraw, to give; these were girls’s verbs’, schrijft O’Keefe in haar
eerste hoofdstuk en voegt daaraan toe: ‘In my childhood stories the best girls were
passive, still. It was understood that not every girl came naturally to this exalted state
but the rebellious ones were urged to emulate the saintly ones, and they usually gave in
by the end of the book or at least the end of the series.’ (12) De boeken die jongens lazen, gaven hen waarden mee als moed, ambitie, vindingrijkheid en onafhankelijkheid;
meisjes leerden van hun boeken zichzelf in te schikken en weg te cijferen.
Het is geen nieuws dat meisjes en jongens niet alleen verschillende kleren worden
aangetrokken en verschillend speelgoed krijgen aangereikt, maar ook verschillende
boeken te lezen krijgen. Dat is nu zo – denk aan de Duitse educatieve uitgeverij PONS,
die in 2009 en 2010 een serie hand- en oefenboeken voor jongens en meisjes uitgaf onder het mom ‘Mädchen anders lernen – Jungs auch’, wat tot een storm van protest leidde –
en dat was ook in de jaren vijftig van de vorige eeuw zo. Dat het traditionele beeld van
l iedek e pl at e
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de vrouw als tweederangs, passief en machteloos wezen kwalijke gevolgen heeft, is
welbekend. Niet voor niets hebben feministen kritische analyses geleverd van representaties in film en literatuur, videogames en televisie, kranten en schoolboeken. Toch
is de invloed van kinderboeken een relatief onderbelicht terrein dat pas recentelijk internationaal de aandacht lijkt te trekken. Zo hebben Engelstalige kranten uitgebreid
gerapporteerd over recent Amerikaans onderzoek van Janice McCabe et al. waarin
wordt aangetoond dat hedendaagse kinderboeken nog steeds gedomineerd worden
door mannelijke hoofdpersonages, en dat deze ongelijkheid in genderrepresentatie de
boodschap uitdraagt dat vrouwen en meisjes een minder belangrijke rol in de maatschappij spelen dan mannen en jongens. (McCabe et al. 2011)
In Good Girl Messages bespreekt O’Keefe, geboren in 1939, de boeken waarmee zij en
haar witte Amerikaanse generatiegenoten uit de middenklasse opgroeiden tussen
1943 en 1953, van haar vierde tot haar veertiende. De focus ligt hierbij op meisjes en de
boeken die zij lazen, maar de door jongens veelgelezen boeken worden ter vergelijking ook behandeld. Ras, etniciteit en klasse zijn daarentegen geen onderwerpen
waar ze lang bij stilstaat. Hoewel ze opmerkt dat niet-witte kinderen en kinderen van
de lagere klassen wel eens ontsteld zouden kunnen zijn geweest van de ontdekking
dat zij niet bestaan in de fictionele werelden van de canonieke kinderliteratuur (25),
toch gaat ze hier niet verder op in: haar onderwerp is immers wat Amerikaanse middenklassemeisjes in de jaren vijftig lazen. Dit is jammer, want zo laat ze de effecten van
deze boeken op, onder andere, zwarte meisjes buiten beschouwing en blijft haar analyse van de messages die ze onderzoekt beperkt tot hun betekenis voor witte meisjes uit
de middenklasse.
Good Girl Messages verscheen oorspronkelijk in 2000 en werd onlangs herdrukt, in
de Cultural Studies-reeks van Bloomsbury Academic Collections – een enigszins onlogisch onderkomen voor dit boek dat bewust niet academisch poogt te zijn. De literatuur die wordt aangehaald doet vermoeden dat het onderzoek veelal ouder is en uit
het begin van de jaren negentig dateert. Voor dit onderzoek herlas O’Keefe de boeken
uit haar jeugd. Ook sprak ze met vrienden en familie over hun favoriete boeken. Haar
bevindingen ordent ze in thematisch samengestelde hoofdstukken, met aandacht
voor plotstructuren en thema’s als familie, groepsgedrag, relaties met dieren, ouders
en andere autoriteitsfiguren, en jongens-meisjesromances. Deze hoofdstukken zijn
rijkelijk geïllustreerd met citaten uit de gelezen kinderboeken, weergegeven in klein
kapitaal, ‘to prov ide a sl igh t se nse of t he t e x t u r e—t he fl avor—
of t h at bigger-pr i n t chil dhood r e a di ng.’ (9) Wel jammer is dat
O’Keefe, omwille van de toegankelijkheid, ervoor gekozen heeft enkele academische
conventies overboord te gooien. Zo is er geen literatuurlijst, wat jammer is voor het
overzicht: een lijst met alle besproken primaire werken en een bibliografie van aangehaalde secundaire bronnen was fijn geweest. Ook zijn er dientengevolge geen paginaverwijzingen.
Een belangrijk uitgangspunt van O’Keefes onderzoek is het plezier dat jongens en
meisjes aan boeken beleven. Hierdoor is haar visie op de invloed van kinderboeken
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complex en laat het ruimte voor de agency van de lezer, die de genderboodschappen
niet alleen absorbeert, maar ook actief opzoekt. In O’Keefes optiek krijgen jongens en
meisjes niet alleen andere boeken voorgeschoteld – dat is ook niet per se zo, in ieder
geval voor kleine kinderen1 – maar kiezen ze er ook zelf voor om die boeken te lezen:
‘[W]e read them partly because we were already in sympathy with those qualities’,
zegt O’Keefe. (20) Lezen wordt dan normbevestigend, waarbij de sociale context en
de normen die daarin heersen net zo belangrijk zijn als de inhoud van de boeken (tekst
en illustraties). Bij het lezen werken context en inhoud beide op elkaar in: ‘Girls as a
group were always more involved than boys in reading, an activity that is girlish in that
it earns approval from one’s elders and requires sitting still for long periods of time.’
(26) Zo blijkt lezen een performatieve handeling waarmee lezers gender als het ware
‘doen’; zowel een instantie van passief, escapistisch, ‘vrouwelijk’ gedrag als een aansporing tot dergelijk gedrag. (20) De genderongelijkheid wordt nog eens versterkt
doordat de jongensboeken – R.L. Stevensons Het schateiland (1883), Mark Twains Tom
Sawyer (1876) en Huckleberry Finn (1884), Rudyard Kiplings Het jungleboek (1894) – veelal
als ‘Literatuur’ gelden, de meisjesboeken zelden.
Al voldoet Good Girl Messages niet volledig aan de eisen van een goed opgezet wetenschappelijk onderzoek – het empirische bewijs is anekdotisch en de literatuur is gedateerd – toch is het boek akelig actueel. Dit komt doordat de boeken die O’Keefe bespreekt, de boeken die zij als meisje las en liefhad, weliswaar niet allemaal, maar voor
een groot deel nog steeds worden gelezen – of voor het witte doek worden bewerkt.
Heidi (Johanna Spyri, 1880), De geheime tuin (Frances Hodgson Burnett, 1911), De kronieken van Narnia (C.S. Lewis, 1949-54) – welk meisje is er niet mee grootgebracht, toen en
nu, in de Verenigde Staten en in Europa? Dat deze boeken tot op heden voortleven als
geschikte literatuur voor kinderen is eigenlijk verbazingwekkend, gezien de soms
schrikbarende ideeën over mannen en vooral vrouwen die erin worden gepropageerd.
Denk aan de vaak verfilmde Lorna Doone (R.L. Blackmore, 1869), waarin het hoofdpersonage John Ridd mijmert: ‘She [Lorna] (...) looked up at me, with such a power of weakness, that I at once made up my mind to save her, or to die with her.’ (geciteerd uit
O’Keefe: 47)
Een analyse van deze teksten is daarom nog altijd belangrijk, om beter te begrijpen
waar onze vooroordelen en impliciete associaties vandaan komen en hoe we een nieuwe generatie daarvoor kunnen behoeden. Want hoewel O’Keefe in haar slothoofdstuk bespreekt hoe ze in recentere boeken ‘progress away from sexist stories’ (199)
ontwart, toch stemt haar analyse niet hoopvol. De boeken die O’Keefe als kind zo
mooi vond, waarin ziekelijke kinderen die het bed moesten houden of stierven werden
verheerlijkt, vormen gelukkig nog maar een klein aandeel van het aanbod kinderliteratuur. ‘[R]ecent stories show girls as active not passive; loud not silent. Even in books
1

Denk bijvoorbeeld aan de verhalen van Beatrix Potter, oorspronkelijk verschenen in de jaren
1902-1930, en de verhalen over Winnie de Poeh en zijn vriendjes van A.A. Milne (1924-28) die aan
kinderen van beide geslachten worden voorgelezen.

l iedek e pl at e

103

Vooys 35 1-2B 18-05-17 10:56 Pagina 104

about both boys and girls, girls are central, not peripheral.’ (201) Toch is met de tanende invloed van literatuur, nu lezen het veelal aflegt tegen andere media en activiteiten
die onze tijd en aandacht vragen, de invloed van dergelijke verhalen er niet minder op
geworden. Dit is dan ook O’Keefes grootste verdienste: niet alleen draagt haar boek
bij aan kennis over hoe een generatie witte Amerikanen werd gevormd door de boeken die zij in hun jeugd lazen, ook maakt het ons ervan bewust dat deze beelden en
verhalen nog steeds op allerlei plekken in onze cultuur aanwezig zijn, en dat we ze aan
een kritische blik moeten blijven onderwerpen. Dit maakt O’Keefes Good Girl Messages
een haast onuitputtelijke inspiratiebron voor relevant en noodzakelijk vervolgonderzoek, uit te voeren door kritische, gendersensitieve liefhebbers van kinderliteratuur
wereldwijd.
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Damon Young
De goede lezer. Filosoferen over literatuur
Utrecht (Ten Have) 2016
206 pagina’s
ISBN 9789025905620

Esther Op de Beek

Gretig, vrij en verantwoordelijk lezen
In de zomer van 2005 voert Cees Nooteboom in ‘Een ontmoeting met een hoofdletter’
in NRC Handelsblad een fictief gesprek met de L. Met de opdracht een woord te zoeken
dat met ‘het idee van de vrijheid’ te maken heeft – was hij maar een fransman! – twijfelt
de eveneens fictieve Nooteboom tussen ‘Lopen’ en ‘Lezen’, maar kiest voor het laatste:
‘De lezer leest, de lezer kiest. De lezer pakt het ene boek in de boekwinkel, of in de bibliotheek, en niet het andere. De lezer is vrij.’ (Nooteboom 2005) De letter L meent
echter dat het met de vrijheid van de lezer nog zo eenvoudig niet ligt. Lezers zouden
niet alleen vrij moeten zijn om te kiezen wat ze lezen, maar ook om te kiezen wat ze ervan maken of ervan vinden. Die vrijheid lijkt heel mooi, maar gemakkelijk is het volgens de L niet. Om te kunnen kiezen wat je creëert, is verbeelding nodig. Die ontwikkel je door meer te lezen dan slechts één boek, al worden er soms zelfs hele
beschavingen op slechts één boek gebouwd: ‘Lezen is kiezen, maar om te kunnen kiezen moet je lezen’.
Precies deze combinatie van vrijheid en verantwoordelijkheid vormt de kern van
het pleidooi dat de Australische filosoof Damon Young houdt in The Art of Reading
(2016). Het boek werd in 2016 in het Nederlands vertaald als De goede lezer. Filosoferen
over literatuur. In de Engelse titel ligt de nadruk op lezen als noodzakelijke voorwaarde
voor de verwezenlijking van de inkt op het papier. Young bepleit in zijn inleiding dat
lezen een complex, intelligent en in wezen creatief proces is. De potentie van de lezer
wordt volgens hem miskend door focus op de auteur. De auteur kan, naar de beroemde roman van Henry James, wel figureren in het tapijt, maar geen processen van toeeigening teweegbrengen en is uiteindelijk niet bij machte werelden te verwezenlijken:
dat kan alleen de lezer. Youngs populair-filosofische analyse van zijn persoonlijke
leesgeschiedenis is een antwoord op die beteugeling.
est her op de beek
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In de Nederlandse titel, De goede lezer, resoneert een nog veel karakteristieker aspect van Youngs betoog. Hij beargumenteert wat lezers tot ‘goede lezers’ maakt,
waarbij met ‘goed’ in Aristotelische zin ‘deugdzaam’ bedoeld wordt. Deugden zijn volgens Aristoteles zoiets als neigingen of houdingen die in aanleg aanwezig zijn, maar
die door regelmatige arbeid ontwikkeld en onderhouden moeten worden en die het
juiste midden bepalen tussen een tekort en een teveel. ‘Vaardig lezen’, zo redeneert
Young daarop verder, ‘vraagt om een subtiel evenwicht tussen verschillende gedragspatronen: denken en voelen, spontaan handelen en gewoonten, eerbied en een kritische houding, haast en traagheid, moed en omzichtigheid, betrokkenheid en afstandelijkheid.’ (Young 2016: 23)
In elk hoofdstuk van De goede lezer stelt Young aan de hand van enkele literaire teksten een deugd centraal. Achtereenvolgens zijn dat: nieuwsgierigheid, geduld, moed,
trots, matigheid en rechtvaardigheid. Young beschrijft het filosofische denken over de
desbetreffende deugd en reflecteert op de manier waarop juist déze literaire teksten
ons in staat stellen deze deugd te trainen: een saaie of stilistisch juist zeer fijngevoelige
tekst test ons geduld, maar is dat soms meer dan waard. Een verhaal dat aan het einde
van een boek niet ‘rond’ is, is misschien frustrerend, maar leert ons meer over het lef
waarmee we de werkelijkheid tegemoet moeten treden dan een gemakkelijk heldenverhaal waarin de lefgozer wint.
Hoewel Young vanuit dit uitgangspunt zeer uitgesproken is over zijn voorkeur voor
pittige kost boven ontspanningslectuur, presenteert hij zichzelf als culturele omnivoor
die evenveel genoegen vindt in stripverhalen als in het werk van Henry James of Jorge
Luis Borges. Door de bevlogenheid en belezenheid waarmee hij zijn liefde voor de eigenaardigheden van teksten toont, wordt Youngs doel om de lezer tot ongeremd, gretig lezen aan te zetten, wat mij betreft zeker bereikt. Wie zich daar eveneens toe aangespoord voelt, kan terecht in het laatste hoofdstuk, getiteld ‘De rommelkamer’, naar
‘The Lumber Room’ van Saki (ook wel bekend als H.H. Munro), waarin verhalenderwijs de bibliografie van de eerdere hoofdstukken wordt gegeven; een beschrijvend
overzicht van alle literaire en filosofische teksten die de ‘goede lezer Young’ hebben
gevormd vanaf zijn kindertijd, de ‘dingen die vindingrijk maken (...) de fantasieën die
blijven malen terwijl het eten wordt verorberd’. (167)
Young bekritiseert zijn eigen vroegere leeshouding zeer nadrukkelijk. Over het feit
dat hij als misantropische tiener de strips van Batman stuk las, schrijft hij: ‘Als kind
werd ik door Batman gegrepen om zijn woeste rechtsgevoel en zijn drang om te overwinnen: een gevalletje ouderwets kleingeestig wensdenken.’ (57) Batman bleef, omdat
de tekst Young bleef uitdagen en hij zich bijvoorbeeld vragen ging stellen over rechtvaardigheid en libertarisme. Over die latere leeservaring schrijft hij echter:
Ik mag het Frank Miller niet aanrekenen dat ik in The Dark Knight Returns af en toe
een ethische of politieke nuance mis omdat ik moe of zenuwachtig ben. Ik moet zelf
de verantwoordelijkheid nemen voor mijn wisselvalligheid, zonder toe te geven aan
de gevolgen ervan. (23)
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De beide citaten typeren Youngs stijl: soms informeel, met een vorm van humor die
door de zelfspot draaglijk is; dan weer redenerend, streng en ronduit stellend. Het
verhaal dat Young over zijn persoonlijke leesgeschiedenis vertelt, is door die dubbele
toon weliswaar grappig en uitnodigend; het is ook consequent streng en moraliserend.
In zijn gepassioneerde pleidooi voor deugdzaamheid diskwalificeert Young leeshoudingen die minder gericht zijn op morele groei en hij doet dat vanuit ervaringen
die mogelijk niet elke lezer deelt. In de eigenzinnige lezer die Young zelf als kind was –
‘Toen ik elf was had ik dagelijks een meditatiemoment’ (79) – zal niet iedere lezer zich
immers herkennen. Zo is de vergelijking die Young in het hoofdstuk ‘Geduld’ maakt
tussen de boeken van Dan Brown en Henry James scherp, vlammend en genadeloos,
maar diskwalificeert Young tegelijk met de romans van Brown ook de gemakzuchtige
houding van diens liefhebbers. Hoewel dat een logische consequentie van zijn opvatting over ‘goed lezen’ is, vind ik dat problematisch. Ik stoor me er niet zozeer aan dat
hij literaire kwaliteitsoordelen velt – hij onderbouwt ze overtuigend – maar wel aan
het feit dat hij er een morele kwestie van maakt dát lezers dergelijke teksten in alle vrijheid kiezen. Een ander voorbeeld: in het hoofdstuk ‘Matigheid’ heeft hij het over ‘zin
in afleiding’ aan de hand van zijn Star Trek-verslaving: het was dan wel geen
echte eet-, drank- of seksverslaving, en bovendien was er binnen het jaar geen sprake meer van. Het was niettemin een slecht gereguleerde hunkering naar rust in het
hoofd. Op een moment dat ik even uitblies, gaf ik eraan toe[,] (...) keer op keer verkoos ik oud en simpel boven nieuw en geraffineerd. (122)

Aan de hand van het werk van Iris Murdoch legt Young uit hoe literatuur kan ‘ontzelven’ en zijn Star Trek-bui eerder ‘zelvend’ was: een vakantie van de werkelijkheid. Hoewel ik me wel kan vinden in het verschil dat hij aanbrengt, gaat het in deze redenering
niet alleen om het ontwikkelen van deugden, maar ook om het toegeven aan zonden:
luiheid, vraatzucht, trots. Zijn lezers die voor meer oppervlakkige lectuur kiezen inderdaad vergelijkbaar met verslaafden? Zijn ze niet moedig genoeg om een onaffe wereld in te stappen? De vraag rijst of het productief is om op die manier over lezen te
spreken. En tot wie? Welke lezer heeft Young in zijn eigen pleidooi voor ogen, behalve
gelijkgestemden? Want hoezeer ik zelf óók hecht aan het vellen van kwaliteitsoordelen op basis van eigen literatuuropvattingen en leeservaringen, en hoezeer ik het
standpunt ook onderschrijf dat literatuur kan helpen bij het trainen van bepaalde capaciteiten en dat het van ethisch, politiek belang is dat mensen kunnen omgaan met
onzekerheden – of in dat opzicht moedig zijn – meen ik dat er wel degelijk verschillen
zijn in de manier waarop teksten aan die deugden appelleren aan verschillende soorten lezers. Young bespreekt geen literatuur uit die hoek (zoals Rita Felski’s pleidooi om
genuanceerder om te gaan met het vermeende onderscheid tussen academisch en
leken-leesgedrag in Uses of Literature (2008) of de suggesties van Jim Collins om ‘civilized reading’ te herdenken in Bring on the Books for Everybody (2010)) en spreekt zich
nergens uit over andere soorten leeservaringen, bijvoorbeeld aan de hand van
est her op de beek
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experimentele literatuur, over andere kunstvormen of over andere manieren om
deugden te ontwikkelen. Mogelijk wordt mijn kritiek op dit punt wat te zeer beïnvloed door de ‘strengere’ Nederlandse titel, waarin het eerder om eigenschappen van
‘goede lezers’, dan om de kunst van het lezen lijkt te gaan, maar Young maakt zelf ook
geen duidelijk onderscheid in zijn oordelen over tekst- en lezerseigenschappen en
leeshoudingen.
De filosofische reflecties op de deugden, tot slot, zijn erudiet en inzichtelijk, soms
wat wijdlopig en voor filosofen misschien weer wat te kort door de bocht. Young toont
zich echter bewust van zijn positionering en benadrukt zijn oprechtheid in deze ‘onzuivere’ vorm van populair-wetenschappelijke verslaglegging:
Ik schuif het gordijn tussen hoge en lage cultuur opzij, tussen Heidegger en de superheld, om te laten zien dat ik de stijve academische wereld verwerp. Ik toon me
jeugdig en relevant voor de mainstream, investeer in het symbolisch kapitaal dat de
hippe intellectueel aankleeft. Als de nerd die verdwaald is geraakt tussen de universitair docenten, de pretentieuze filosoof tussen betweterige leken, zoek ik in elke
subcultuur wat daarbuiten valt. Behalve dat ik die Žižekjes doe, de functie van trol
uitoefen, leg ik het universele streven van de filosofie bloot: vol vertrouwen, zonder
me druk te maken over een wetenschappelijk paspoort, steek ik de grenzen over
tussen genres, disciplines en tijdperken. Dat maakt de manier waarop ik Borges,
Batman of Heidegger lees niet onoprecht. Het geeft alleen aan dat de wetenschap
die ik bedrijf niet per se zuiver hoeft te zijn (...)’ (58-59)

Mijn reactie op dit uitgangspunt is, inderdaad, dat De goede lezer een heerlijk boek is
voor wie niet alleen graag gretig en toegewijd leest, maar daar ook graag over filosofeert. Voor de ‘stijve academische wereld’ is Young juist te dogmatisch. De Nederlandse uitgave bevat wat slordigheden, wat – ook vanwege de minder gelukkig gekozen titel – doet vermoeden dat de Engelse editie meer recht doet aan wat Young wil zeggen;
voor wie hecht aan zorgvuldig lezen lijkt me dat cruciaal.
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The Invention of Monolingualism
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Kanttekeningen bij het gevierde multilingualisme
Met het boek The Invention of Monolingualism mengt David Gramling zich in het academische en het publieke debat over monolingualisme, vastbesloten om op alle fronten,
dus ook op het gebied van de literatuurwetenschap, de gangbare opvattingen bij te
sturen. Volgens Emily Apter heeft monolingualisme – dat kortweg uitgelegd kan worden als eentaligheid – zijn bestaansrecht allang verloren en kunnen we niet langer om
het belang van vertalen en meertaligheid heen. Na 9/11 is het duidelijker dan ooit, zo
stelt ze in The Translation Zone, dat vertalen over oorlog en vrede kan gaan (Apter 2006:
3). In de huidige globaliserende samenleving zou het wellicht zelfs beter zijn als er gesproken zou worden van postmonolingualism – een begrip afkomstig van Yasemin
Yildiz. Hiermee duidt Yildiz het nog altijd dominante monolingualisme aan, alsmede
de huidige strijd daartegen. (Yildiz 2012: 4) Net als bijvoorbeeld Mary Louise Pratt en
Azade Seyhan, ziet ook Yildiz de literatuur als een belangrijke plek waar dit verzet
kan plaatsvinden.
Gramling is meteen vanaf de eerste pagina uiterst kritisch over de manier waarop
de term monolingualisme in verschillende vakgebieden wordt gebruikt. Wordt er, bijvoorbeeld door Apter, niet te intuïtief geoordeeld over monolingualisme? De associatie met imperialistische of nationalistische ideologieën waarin geen ruimte is voor
mensen en talen die ‘anders’ zijn, is vaak snel gemaakt. Ook wordt monolingualisme in
deze tijd van migratie en transnationalisme vooral als belemmering gezien voor de
ontwikkeling van wereldwijze individuen en samenlevingen. Pratt noemt het een
‘handicap’ (Pratt 2003: 115), Apter een ‘prison house’ (Apter 2006: 118). ‘No one in her
right mind wants to be associated with mo-no-ling-ual-is-m’, concludeert Gramling (19),
waarmee hij zijn lezer op subtiele wijze uitnodigt hem alvast als een echte durfal te beschouwen.
i nge m at hijsse n
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Gramling verwijt academici dat ze te gemakkelijk voorbijgaan aan de betekenis van
monolingualisme. We leven duidelijk in ‘the age of celebratory multilingualism’
(Gramling 2016: 89), wat te zien is aan de vele studies die zich richten op twee- of
meertaligheid, zoals Seyhans Writing Outside the Nation (2001). Terwijl multilingualisme al decennialang in de schijnwerpers staat, wordt monolingualisme gehekeld of beschouwd als iets uit het verleden. Hierop weet Gramling slechts twee uitzonderingen:
Elizabeth Ellis’ ‘Monolingualism: the unmarked case’ (2006) en Yildiz’ Beyond the Mother Tongue (2012). Dit frustreert Gramling. Want er wordt wel van alles geroepen over
de vice and virtue – en dan toch eigenlijk vooral over de vice – van monolingualisme, terwijl het ontbreekt aan inhoudelijke kennis. (Gramling 2016: 51) De structuur van monolingualisme en de manier waarop het de wereld vormgeeft wordt door dergelijke
(voor)oordelen gebagatelliseerd. Gramlings opdracht voor de lezer is duidelijk: laat
elk intuïtief oordeel over monolingualisme los om tot de kern ervan te komen.
The Invention of Monolingualism beoogt een behoorlijke leegte te vullen. Gramling
pakt het daarom groots aan. Elk van de vier hoofdstukken behandelt monolingualisme
vanuit een ander specifiek vakgebied: toegepaste taalwetenschap, literatuurwetenschap, vergelijkende wereldliteratuur en citizenship studies. In deze disciplines zijn multilingualisme, transnationalisme en vertalen al jarenlang veelbesproken onderwerpen.
Het is Gramlings stellige overtuiging dat monolingualisme dat ook zou moeten zijn.
De veelheid aan invalshoeken die Gramling in de verschillende hoofdstukken presenteert is zeker prijzenswaardig, maar toch vooral ook duizelingwekkend.
Een eerste vraag die beantwoord zou moeten worden, is wat monolingualisme nu
dan precies is. We moeten ons door heel wat voorbeelden, verwijten, anekdotes en al
dan niet overbodige zijweggetjes heen werken om tot een helder, doch niet echt verrassend antwoord te komen. Gramling ziet monolingualisme niet als de eigenschap of
competentie van een persoon, maar als een organizing principle, een structuur die een
grote rol speelt in de vormgeving van onze moderne samenleving. ‘[I]t is the idea that
anything, absolutely anything, can be reasonably done, said, or meant in any one particular language.’ (Gramling 2016: 195) Wél interessant is de toevoeging dat dit werkelijk
‘any one particular language’ kan zijn, en dat monolingualisme an sich dus niets met
superioriteit van doen heeft. Andere talen zijn niet slecht of minderwaardig, ze zijn
volgens het monolinguïstische principe simpelweg overbodig.
Of toch niet? Gramling herleidt de eerste vorm van monolingualisme tot het ontstaan van afgebakende talen in de zestiende en zeventiende eeuw. Met afgebakend
wordt zeker niet geïsoleerd bedoeld: elke vroegmoderne taal was in haar voortbestaan namelijk juist afhankelijk van de erkenning door andere talen. Daarna kon ze
zich verder ontwikkelen, ‘through calibrated translational relationships with their
peer monolanguages across newly regularized language barriers’. (Gramling 2016: 10)
Vanaf het moment dat monolingualismes (nadrukkelijk in het meervoud!) vorm kregen, was vertaalbaarheid dus een belangrijke voorwaarde.
Deze calibrated translational relationships zijn van groot belang om de werking van
monolingualisme te begrijpen. Aan de hand van de technologische ontwikkelingen
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van automatische vertaalmachines legt Gramling uit dat monolingualisme juist op
vertaalbaarheid is ingericht. Translational monolingualism noemt hij dat. Terecht haalt
hij in deze context de begrippen glossodiversiteit (diversiteit aan woorden) en semiodiversiteit (diversiteit aan betekenis) van Michael Halliday erbij. (Gramling 2016: 31)
Glossodiversiteit maakt het mogelijk om in verschillende talen exact hetzelfde te zeggen. Het is een dusdanig efficiënte vorm van meertaligheid dat Gramling het pakkend
de fast lane noemt. Is er verschil in betekenis, vaak vanwege de context, dan is het gedaan met de snelle doorstroming. Semiodiversiteit zal de (vertaal)machine doen haperen; daarom heeft glossodiversiteit in vrijwel elke situatie de voorkeur.
Dit is waar het in het tweede en derde hoofdstuk van The Invention of Monolingualism
om draait. Gramling maakt korte metten met het beeld van literatuur als creatieve
vrijplaats, waar ruimte is voor experimentele meertalige creativiteit en kritiek, en
waar meertaligen kunnen ontsnappen aan de greep van monolingualisme. Natuurlijk,
er zijn wel literaire teksten die met code-switching1 uiting geven aan de meertalige
realiteit. Maar, zo luidt Gramlings kritiek op de literatuurwetenschap, het gaat slechts
om een heel beperkte selectie teksten die zeker niet als representatief gezien zouden
moeten worden. Daarbij wordt ‘the flexibility of literary genres and the readiness of
publishing norms to accommodate the multilingual, semiodiverse world’ (Gramling
2016: 129) flink overschat. Hij heeft natuurlijk gelijk: de mogelijkheden van een literaire tekst zijn beperkt, en daar hebben de selectiecriteria van uitgeverijen ook een aanzienlijke aandeel in. Maar het valt toch zeer te betwijfelen of de literatuurwetenschap
hier inderdaad geen oog voor heeft. Misschien is het in dezen Gramling die iets te snel
oordeelt.
Het derde hoofdstuk gaat verder in op de nauwe verbondenheid tussen publiceerbaarheid en vertaalbaarheid. Schrijvers van wereldliteratuur, zoals Junot Díaz, Orhan
Pamuk en Terézia Mora, ‘are required in the twenty-first century to “do their language” in a strategically centripetal way’. (Gramling 2016: 135) Vertaalbaarheid is niet iets
waarover pas na het verschijnen van een literair werk nagedacht wordt maar het wordt
meegenomen in de productie. Gramling meent dat dit af te lezen is aan hedendaagse
wereldliteratuur. Het is opmerkelijk dat hij het overkoepelende debat over wereldliteratuur vrijwel uit de weg gaat. Slechts eenmaal verwijst hij – lovend – naar David
Damrosch’ What is World Literature? (2003), alsof er verder over deze vraag geen discussie meer (nodig) is. Ook voor Apters Against World Literature (2013), een heel belangrijke stem in discussie over de (on)vertaalbaarheid van wereldliteratuur, is nauwelijks ruimte.
Teksten die volgens de principes van translational monolingualism verschijnen – met
het oog op een zo soepel mogelijk vertaalproces – hebben nog altijd wel de potentie
om te reageren op hun totstandkoming. Een interessant concept dat Gramling ietwat

1

Er is sprake van code-switching als er binnen een tekst meerdere talen worden gebruikt.
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voorzichtig introduceert is passing: het doorgaan voor iets anders.2 Hij doelt hiermee
op teksten die gezien de eentaligheid weliswaar voldoen aan de productiestandaard
van wereldliteratuur in de eenentwintigste eeuw, maar deze tegelijkertijd bekritiseren. Dat kan bijvoorbeeld door publiceerbaarheid (zoals in Snow (2002) van Pamuk) of
de leegheid van vertaalbaarheid (zoals in Day In Day Out (2004) van Terézia Mora) juist
als onderwerp van de tekst te maken. Auteurs die de strategie van passing gebruiken
om kritiek te leveren op het dwingende karakter van translational monolingualism leveren dus in feite in op wat Apter ziet als hun recht op untranslatability. Gramling moedigt deze nieuwe modus van harte aan, al is het sterk de vraag of de kritiek in deze teksten wel wordt opgemerkt. Is de vermomming van eentaligheid niet te verhullend?
Door de uitgebreide passages over de effecten van en onontkoombaarheid aan
translational monolingualism lijken we dan toch, door Gramling zelf, gestuurd te zijn
in een richting die het lastig maakt monolingualisme positief te beschouwen. Maar
Gramling ziet wel degelijk reden tot optimisme. Dit blijkt uit zijn vrij complexe analyse van Kafka’s The Missing Person (1910-1914) in het tweede hoofdstuk. De hoofdpersoon van dit verhaal probeert in Amerika op een piano een melodie te spelen die hij
zich herinnert uit zijn vaderland. De piano is gestemd volgens een vast stramien – equal
temperament3 – wat het voor hem onmogelijk maakt de melodie uit zijn herinnering te
vertalen naar klanken uit de piano. Hij ervaart in wezen het verschil tussen glossodiversiteit (fast-lanevertaling) en semiodiversiteit (net geen overeenkomstige tonen in dit
geval).
Kafka legt volgens Gramling zelf de link tussen equal temperament en monolingualisme. Monolingualisme zou gezien moeten worden als ‘its own kind of “temperament
system,” designed to mitigate the unruly multilingual world through certain technical
constraints upon textual composition’. (Gramling 2016: 22). Dit zou goed nieuws kunnen betekenen. In eerste instantie kon equal temperament op aardig wat weerstand in
de muziekwereld rekenen – het zou zelfs het einde van de muziek betekenen – maar
inmiddels gebruikt iedere Westerse muzikant het. Als het proces van de ontwikkeling
van ‘translationally monolingual literary temperament’ (Gramling 2016: 149) hier ook
maar enigszins op lijkt, hoeft er dus niet gevreesd te worden voor verlies van kwaliteit
en singulariteit in taal en literatuur. Het is een interessante en hoopvolle parallel, maar

2 Gramling leent dit concept uit het discours van critical race studies en gender studies. In het boek
Passing and the Fictions of Identity beschrijft Elaine K. Ginsberg passing als een cruciale manier om de
culturele en sociale constructie van identiteitscategorieën, zoals bijvoorbeeld zwart en blank, of
mannelijk en vrouwelijk, te bekritiseren. Passing gaat het over het overschrijden van grenzen, om
een nieuwe identiteit aan te kunnen nemen.
3 Equal temperament (gelijkzwevende stemming) is een manier van stemmen waarbij de intervallen
op het gehoor gelijk zijn. Door deze verdeling van klanken over de toetsen kan er tegelijkertijd in
verschillende toonsoorten gespeeld worden, en is het dus niet nodig om tussentijds opnieuw te
stemmen. Door Bachs Das Wohltemperierte Klavier is deze manier van stemmen algemeen geaccepteerd geworden.
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Gramling beargumenteert niet voldoende waarom hij hier nu juist zoveel gewicht aan
toekent. Wellicht is het een strategische keuze: een moeizame poging om monolingualisme voor eens en altijd uit het verdomhoekje te krijgen.
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Personalia

Anne Sluijs is redacteur bij Vooys. Ze studeert Nederlandse taal en cultuur aan de
Universiteit Utrecht, waarbij zij zich voornamelijk bezighoudt met moderne letterkunde. Na een half jaar stage te hebben gelopen bij het Nederlands Letterenfonds,
werkt ze nu aan haar bachelorscriptie over de Nederlandse reactie op de succesvolle
Engelse vertaling van Gerard Reves De avonden (The Evenings). Ze is geïnteresseerd in
het moderne auteurschap en de rol van instituties in het literaire veld.
Annelot Prins studeerde af in Cultural Analysis en Literary Studies aan de Universiteit van Amsterdam. In haar onderzoek brengt ze feministische theorie en celebrity
studies samen. Haar focus ligt op Amerikaanse popcultuur en ze is in het bijzonder
geïnteresseerd in de relatie tussen popmuziek en identiteitspolitiek. In 2016 rondde ze
een masterthesis over de star text van Beyoncé af, en schreef ze een tweede masterthesis over de representaties van witte vrouwelijke seksualiteit in de oeuvres van
Miley Cyrus en Taylor Swift. In oktober begint Annelot aan haar PhD-onderzoek
naar celebrityfeminisme in Amerikaanse popmuziek aan het JFK Institute for North
American Studies aan de Freie Universität Berlin.
Arne Vanraes (KU Leuven en Fonds Wetenschappelijk Onderzoek – Vlaanderen
(FWO)) zit momenteel in het eerste jaar van zijn doctoraatsonderzoek naar de notitieboeken van Roland Barthes, Hélène Cixous en Bracha L. Ettinger (geconceptualiseerd
als nodebooks). Daarvoor bood hij dramaturgische assistentie in (Butoh-)dans en deed
hij onderzoek aan de KU Leuven rond literair advies. Hij geeft les in Theory of
Contemporary Dance en publiceerde over affecttheorie en literaire expressie, kinesthetische empathie en de relationele filosofie van Butoh en Bracha L. Ettinger, de politiek/economie van crisis, en literair advies rond de poëtica van creatieve receptiviteit
in het notitieboek. Hij is co-organisator van het symposium ‘Mediating Immediacy:
Choreographing Affect’ (KU Leuven – STUK, 2017).
Bibi Kampstra is een multidisciplinary-artsstudent aan de Toneelacademie
Maastricht. Ze focust zich met name op illustratie, film en schrijven. Op het moment
zit zij in haar afstudeerjaar en is ze bezig met het maken van een korte speelfilm genaamd ‘Vlagen van Mij’. De film zal in juni in première gaan.
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Carmen Verhoeven is eindredacteur bij Vooys. Ze volgt de onderzoeksmaster Nederlandse literatuur en cultuur aan de Universiteit Utrecht en houdt zich daarbinnen
hoofdzakelijk bezig met tekstuele cultuur uit de late zestiende en zeventiende eeuw.
Zo deed ze onlangs een verkennend onderzoek naar de invloed van buitenlandse liederen op Nederlandstalige contrafacten. Daarnaast is ze als student-assistent betrokken bij het project ‘Language Dynamics in the Dutch Golden Age’.
David Bolt is Associate Professor in the Department of Disability and Education,
Programme Leader on the Disability Studies MA, and Director of the Centre for
Culture and Disability Studies at Liverpool Hope University. He is author of The Metanarrative of Blindness: A Re-reading of Twentieth-Century Anglophone Writing (University
of Michigan Press, 2014) and Editor in Chief of the Journal of Literary and Cultural Disability Studies (Liverpool University Press and Project MUSE). He is Book Series Editor,
with Julia Miele Rodas and Elizabeth J. Donaldson, of Literary Disability Studies (Palgrave Macmillan and Springer) and General Editor, with Robert McRuer, of the multiple
volume project A Cultural History of Disability (Bloomsbury).
Esther Op de Beek is universitair docent en onderzoeker aan de Universiteit Leiden.
Ze studeerde Nederlands aan de Radboud Universiteit en promoveerde daar ook op
een proefschrift over evaluaties in de Nederlandse literaire dagbladkritiek tussen 1955
en 2005. Ze was jarenlang redactielid van het Tijdschrift voor tijdschriftstudies, bezorgde
Cees Nootebooms poëzierubriek uit Avenue ter gelegenheid van diens tachtigste verjaardag (De Bezige Bij, 2013) en – met Jos Muijres – de bundel Op de hielen. Opstellen over
recente Nederlandse en Vlaamse literatuur (Vantilt, 2014). Haar huidige onderzoek richt
zich op de verwevenheid van cultuurspecifieke geluksdiscoursen, narrativiteit en
(poëticale) normativiteit.
Frank Brandsma is docent-onderzoeker vergelijkende literatuurwetenschap (middeleeuwen) aan de Universiteit Utrecht. Zijn onderzoek is gericht op verteltechnieken
in de Arthurroman, met speciale aandacht voor de presentatie van emoties.
Gwen Kerkhof Mogot volgde na haar bachelor Literatuurwetenschap de researchmaster Comparative Literary Studies aan de Universiteit Utrecht. In 2015 studeerde zij
af en in datzelfde jaar won zij de scriptieprijs van Indische Letteren voor haar masterscriptie ‘Beyond the Dutch Indies: Colonial Memory of the Second and Third Generation Indo in Literary Texts and Monuments’. Tijdens haar master specialiseerde zij
zich in memory studies en koloniaal erfgoed. Nu volgt zij de educatieve master Engelse taal en cultuur, wederom aan de Universiteit Utrecht. Zij heeft ambities in onderwijs en onderzoek en zou graag haar studie naar de herinnering aan het koloniaal verleden voortzetten.
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Inge Mathijssen rondde in 2016 de onderzoeksmaster Comparative Literary Studies
aan de Universiteit Utrecht cum laude af. Ze heeft zich in deze studie in het bijzonder
gericht op postkoloniale en transnationale vraagstukken, en schreef haar masterscriptie over hoe er vanuit niet-eurocentrische literatuur en theorie gekeken wordt
naar het concept van de mens. Binnenkort verschijnt naar aanleiding van deze scriptie
in PhiloSOPHIA een recensie van haar hand van het boek Sylvia Wynter. On Being Human
as Praxis, van Katherine McKittrick. Ze werkt op dit moment voor de Universiteit
Utrecht aan de organisatie van de Annual Meeting van de American Comparative
Literature Association die in juli 2017 in Utrecht zal plaatsvinden.
Jante Wortel schrijft proza en poëzie. Ze studeert in 2017 af aan de opleiding Creative
Writing op ArtEZ, en schrijft voor haar eindwerk een novelle gebaseerd op de drie
maanden dat haar ouders een ex-gedetineerde in huis namen. Daarnaast doet ze onderzoek naar schaamte bij, rond en in het schrijven, waar ze columns over schrijft voor
Passionate Platform. In 2016 stond ze in de finale van de landelijke schrijfwedstrijd
Write Now!.
Klaas la Roi is redacteur bij Vooys en volgt de master Neerlandistiek aan de Universiteit Leiden. Binnen zijn specialisatie in de moderne letterkunde doet hij onderzoek
naar Nederlandse literaire werken over gestorven kinderen. Doordat hij zijn bachelor
in de taalbeheersing afrondde, is hij met name geïnteresseerd in de plek van retorische
elementen in literatuur en de connectie tussen autobiografisme en taalhandelingstheorieën.
Laura de Bruijn is redacteur bij Vooys. Ze studeert Literatuurwetenschap aan de Universiteit Leiden en zal binnenkort van start gaan met haar bachelorscriptie over Nederlands surrealistisch werk dat verscheen in het tijdschrift De Schone Zakdoek.
Levi van der Veur rondde in de zomer van 2016 de onderzoeksmaster Comparative
Literature af aan de Universiteit Utrecht.. Haar interesse in medische metaforen en het
lichaam in de literatuur ontstond tijdens een uitwisseling met de universiteit van Kent
waar ze het vak ‘Literature and Medicine’ volgde. Nu werkt ze alweer een halfjaar bij
Uitgeverij Ten Have en brengt ze het filosofische boek aan de lezer.
Liedeke Plate is als universitair hoofddocent genderstudies en cultuurwetenschappen werkzaam aan de Radboud Universiteit. Ze is auteur van Transforming Memories in
Contemporary Women’s Rewriting (Palgrave, 2011) en mederedacteur van, onder andere,
Handboek genderstudies in media, kunst en cultuur (Coutinho, 2015), Mythen van gender
(Vantilt, 2015) en Doing Gender in Media, Art and Culture: A Comprehensive Guide to Gender
Studies (Routledge, 2017).
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Maartje Amelink volgt de onderzoeksmaster Nederlandse letterkunde aan de Universiteit Utrecht en de Universiteit van Amsterdam. Ze specialiseert zich in het raakvlak tussen literatuur en filosofie. Sinds oktober 2015 is ze met veel plezier eind- en
beeldredacteur bij Vooys.
Moniek Kuijpers doet empirisch onderzoek naar absorberende leeservaringen en
de tekstuele elementen die ze veroorzaken en de effecten die ze opleveren. In 2014
heeft ze haar dissertatie Absorbing stories. The effects of textual devices on absorption and
evaluative responses verdedigd aan de Universiteit Utrecht. Nu is ze werkzaam als onderzoeker aan het Max Planck Institute for Empirical Aesthetics in Frankfurt am
Main. Belangrijke recente publicaties zijn Exploring absorbing reading experiences: Developing and validating a self-report scale to measure story world absorption (2014) en Reconceptualizing Foregrounding: Identifying Response Strategies to Deviation in Absorbing Narratives
(2016). Meer over haar onderzoek is te vinden op www.moniekkuijpers.com.
Nanna de Jong volgde een tekencursus van Sayat Uşaklıgil op de Mimar Sinan Üniversitesi en liep stage bij Jakob Hinrichs en Katia Fouquet. Ze behaalde haar Bachelor
of Design aan de Hogeschool van de Kunsten Utrecht en is momenteel freelance illustratrice, parttime barista en fulltime beeldactiviste en levenskunstenares. Zie voor
meer informatie haar website: www.nannabananna.com.
Nastia Cistakova is een driehonderd jaar oude ‘human-sized female person’. Ze is
boos op de wereld dus probeert ze met een hoge dosis humor, absurditeit en brutale
uitspraken mensen wat langer stil te laten staan bij diverse onderwerpen. Haar hart
gaat sneller kloppen van t-shirtteksten, mensen in scootmobielen, knalblauw en de
‘shhh-oorlog’ in de stiltecoupé.
Sanne Lammers is bezig met het afronden van de master Vertalen aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Ze werkt als revisor bij Taalcentrum-VU en vertaalt daar inmiddels ook het een en ander, zowel van het Engels naar het Nederlands als andersom.
Daarnaast is ze chef eindredactie bij historisch tijdschrift Codex Historiae.
Stephan Besser is universitair docent Moderne Nederlandse letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam en programmadirecteur van de Onderzoekschool Literatuurwetenschap (OSL). In 2013 verscheen zijn studie Pathographie der Tropen. Medizin,
Literatur und Kolonialismus um 1900 over de representatie van de tropen in de Duitse koloniale cultuur rond 1900. Momenteel richt zijn onderzoek zich op poëtica’s van het
weten in de hedendaagse neurocultuur (Worlding the Brain: Tropes and Patterns of Contemporary Neuroculture).
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Redactioneel

Op een woensdagmiddag in januari spraken twee Vooys-redacteurs de ervaren vertaler Sam Garrett voor het nummer dat je nu in handen hebt. ‘Hoe bouw je zo’n vertaaloeuvre op?’ vroegen ze hem. ‘Heb je jezelf bepaalde doelen gesteld voor wat je wilde
vertalen?’ Wat bleek: een lijn zat er niet echt in. Garrett vertaalde gewoon ‘wat opkwam’, en van het één kwam het ander. Zou je een redacteur van Vooys eens vragen
hoe een nummer samengesteld wordt, dan zal die redacteur, excuseer ons voor de desillusie, niet heel anders antwoorden dan Garrett. Ook bij Vooys berust de uiteindelijke
samenstelling van het blad soms deels op toeval. Sommige bijdragers zijn doelbewust
benaderd, anderen benaderden ons zelf en weer anderen waren eigenlijk voor een eerder of later nummer gepland maar schoven op tot ze in dit nummer belandden. Toch
valt alles altijd op z’n plaats. Wanneer we de fysieke Vooys bij de verzending dan eindelijk in handen hebben, denken we: het had niet anders moeten zijn. Dat klinkt misschien cliché, maar zie: het is waar.
Want zo in z’n geheel beschouwd blijkt dit nummer uit te blinken wat betreft interdisciplinariteit: een toverwoord voor wie een NWO-aanvraag wil binnenslepen en
ook de Vooys-redactie is er wel ontvankelijk voor (helaas kunnen wij geen beurzen
toekennen). Zo bevat dit nummer een artikel van Ilja van den Broek, gespecialiseerd in
journalistiek & literaire cultuur. Ze neemt ons mee naar de wereld van de Scandinavische
misdaadliteratuur, waarin de protagonist opvallend vaak het beroep van journalist bekleedt. Aan de hand van een analyse van de Zweedse serie van schrijfster Liza
Marklund over Annika Bengtzon onderzoekt Van den Broek hoe de vrouwelijke journalist binnen het genre van de misdaadliteratuur wordt ingezet om een feministisch
discours uit te dragen.
Ook kunsthistoricus Dennis Bouma en Neerlandica Maria van Leeuwen brengen
twee disciplines samen. Hun beider achtergronden worden ingezet voor een intermediale lezing van de paus-pastichereeks van Francis Bacon en de postmoderne roman
De vadermoorders van Willem Brakman. Evenals in de boeken over Annika Bengtzon
moet in deze roman een misdaad opgelost worden. Bouma en Van Leeuwen maken in
hun bijdrage inzichtelijk hoe de schuldvraag naar de moord op de door Brakman opgevoerde paus binnen de beeldende en verbale kunstdisciplines kan worden geproblematiseerd.
We blijven tussen tekst en beeld in de bijdrage van kunst- en cultuurhistoricus
Louis Veen die het geschreven werk van Piet Mondriaan onderzoekt. In het Mondriaanarchief in New Haven ontdekte Veen een serie teksten geschreven tussen 1940 en
4
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1942 waarin de schilder zijn ideeën over kunst en samenleving verwoordt en telkens
bijstelt in nieuwe versies. In deze reeks, die Veen de oppression essays noemt, betoogt
Mondriaan dat zijn nieuwe kunst, het Neoplasticisisme, de mens de weg zal wijzen
naar de ideale samenleving.
Draait dit nummer dan toch misschien om de functie van kunst in de maatschappij?
Literatuurwetenschapper Niels Springveld vergelijkt in zijn bijdrage de literatuuropvattingen van Jean-Paul Sartre en Theodor Adorno die net als Mondriaan hun ideeën
over de maatschappelijke functie van kunst op papier hebben gezet. Hun verschillende opvattingen worden door Springveld ingezet ter illustratie van de postromantische
tegenstelling tussen autonomie en engagement die tot op de dag van vandaag voortduurt. Aan de hand van het werk van Aukje van Rooden en Arnold Heumakers analyseert hij de notie van esthetische autonomie op historisch-conceptuele wijze in een
poging om de sociale rol die literatuur vervult te herzien.
In het proefschrift De ernst van het spel wordt die herziening van de sociale rol van literatuur door Daan Rutten toegepast op het oeuvre van W.F. Hermans. Het is een van
de publicaties die in deze editie van Vooys op een kritische bespreking kunnen rekenen
in de recensiesectie achterin. De rubriek waarin het kritisch bespreken echter ondergeschikt is aan het de hemel in prijzen van ten onrechte vergeten auteurs is natuurlijk
‘In de kast’. Dit keer is de rubriek wel heel treffend ingevuld: niet alleen gaat het artikel
van letterkundigen Lieke van Deinsen en Ton van Strien letterlijk over een kast (in andere woorden: een schrijverskabinet), maar ook over een dichter die zich ten doel stelde álle dichters die in die kast zaten te bezingen. De 18e-eeuwse dichter Lambert
Bidloo schreef een driehonderd pagina’s lang lofdicht op het Panpoëticon Batavûm. Het
leverde hem en vele van de schrijvers in het kabinet weinig roem op, maar daar brengen Van Deinsen en Van Strien met deze boeiende bijdrage verandering in.
Zet dit Vooys-nummer dus voorlopig nog niet in de kast, maar begin vooraan, middenin* of achteraan met lezen. Van journalistiek en feminisme naar beeldende kunst,
van essayistiek naar engagement: kies een volgorde en pas je eigen intertekstuele lezing toe. Wie weet op welke samenhang je stuit.
* Wie middenin begint, staat een bijzondere polyfone verrassing te wachten.
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Ilja van den Broek

Hoekig, verkreukeld en tegendraads
Annika Bengtzon en het feminisme van Liza Marklund

In Scandinavië weet men wel raad met het misdaadgenre: het aanbod aan spannende
boeken en bloedstollende series is er enorm. Universitair docent Ilja van den Broek is gespecialiseerd in literatuur en journalistiek. Zij bewijst dat dit genre ook een emancipatoir
doel kan dienen aan de hand van de serie detectiveromans van de Zweedse schrijfster
Liza Marklund. Hoe zijn de woorden en daden van het feministische hoofdpersonage,
Annika Bengtzon, te interpreteren? En hoe verhouden de schrijfster en het hoofdpersonage zich tot elkaar? Met dit artikel spoort Van den Broek de lezer aan om de serie en bijbehorende ideologie naar hartenlust te consumeren.

Inleiding
De Scandinavische misdaadliteratuur staat in een lange traditie. Evenals in het Angelsaksische taalgebied werden in de Scandinavische landen detectives populair in de
loop van de negentiende eeuw. Deze populariteit bereikte een hoogtepunt in het interbellum. Tussen 1965 en 1975 publiceerden Maj Sjöwall en Per Wahlöö hun serie over
politieman Martin Beck, waarvan in vele landen vertalingen zijn gepubliceerd. De typisch Zweedse politiethriller was onheilspellend van toon, uitte kritiek op de Zweedse
welvaartsstaat en werd bevolkt door tragische hoofdpersonen. (Worthington 2011:
XXV; Nestingen & Arvas 2011: 1-3)
Vanaf de jaren tachtig groeide het aantal vrouwelijke thrillerauteurs en de populariteit van hun boeken in de decennia daarna is opvallend. Deze vrouwelijke dominantie van het genre wordt in verband gebracht met de traditie van maatschappijkritiek in
Scandinavische politiethrillers, met de relatief egalitaire samenleving en met de tweede feministische golf in de jaren zeventig. (Nestingen & Arvas 2011: 5) De crime queens
Anne Holt (Noorwegen), Leena Lehtolainen (Finland), Liza Marklund en Camilla
Läckberg (Zweden) verkopen miljoenen boeken en verfilmingen over de hele wereld.
(Nestingen & Arvas 2011: 1, 5)
De Scandinavische misdaadliteratuur biedt vermaak aan een omvangrijk – en voor
een belangrijk deel vrouwelijk – publiek, maar vormt ook een podium voor debat over
gender en seksualiteit. Sterke en onconventionele hoofdpersonen als Annika
Bengtzon, Maria Kallio en Hanne Wilhelmsen stellen door hun optreden als speurders
en carrièrevrouwen dominante maatschappelijke normen en waarden ter discussie.
(Nestingen & Arvas 2011: 7, 13, 42) Veel protagonisten zijn amateurdetectives en
het aandeel van journalisten is daarbij opvallend. De hoofdpersonen van de twee
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succesvolste Zweedse series zijn beiden journalist: Erika Falck in de misdaadromans
van Läckberg en Annika Bengtzon in de elfdelige thrillerserie van Marklund. Zij onderzoeken op eigen houtje, hoeven zich niet aan procedurele regels te houden en krijgen getuigen aan het praten als geen ander. (Nestingen & Arvas 2011: 37-38; CrannyFrancis 1990: 143-144)
Het misdaadgenre is realistisch van aard en de aandacht voor de rafelranden van de
maatschappij maakt een kritische benadering daarvan mogelijk: ‘crime is the deviant
action of the marginalised individual that defines the normative centre of society.’
(Worthington 2011: IX-X) De misdaadliteratuur van vrouwelijke auteurs in de jaren
zeventig en tachtig heeft een expliciet feministisch en didactisch karakter. Voor de recente mainstreamthrillers geldt dit op een andere, maar niet per se minder feministische manier, aldus Joke Hermes: ‘they perceive the drama of combining the incompatible roles of “woman” and “professional”’ en laten zien ‘how to cope with an unjust and
unequal world without giving up or giving in’. (Hermes 1998: 163, 165) De kracht en
vastberadenheid van vrouwen in deze boeken bieden een tegengif tegen seksisme in
het dagelijks leven. (Hermes 2005: 77)
De serie over Annika Bengtzon omspant de bloeiperiode van misdaadromans door
vrouwelijke Scandinavische auteurs: van eind jaren 1980 tot 2015. Marklunds romans
zijn allemaal bestsellers, worden wereldwijd gelezen en ruim de helft is verfilmd. Prime
Time (2002) en The Red Wolf (2010) stonden respectievelijk twaalfde en dertiende op de
internationale bestsellerlijsten. (Nestingen & Arvas 2011: 91) Tegelijkertijd geven
Marklunds misdaadromans blijk van een expliciet feministische stellingname, die zij
ook uitdraagt in interviews en in haar non-fictie. Aan de hand van een kwalitatieve
tekstanalyse van de elfdelige serie van Marklund over Annika Bengtzon wordt in dit
artikel onderzocht hoe binnen het genre van de misdaadliteratuur een vrouwelijke
journalist wordt ingezet om een feministisch discours uit te dragen. Daarbij beoogt dit
onderzoek enerzijds de analyses die gericht zijn op de Angelsaksische traditie van auteurs als Cranny-Francis (1990), Munt (1994), Plain (2001) en Walton & Jones (1999)
over de feministische herschrijving van hard-boiled crime fiction in een andere culturele
context te toetsen, en anderzijds te onderzoeken of traditionele kenmerken van
Scandinavische misdaadliteratuur ook zijn terug te vinden in moderne, expliciet feministische, Zweedse misdaadliteratuur en zo ja, op welke manier.
De vrouwelijke detective
Het genre van de detective is mannelijk van aard: detectives werden traditioneel geschreven door mannen en zij bedachten mannelijke helden die grof in de mond waren
en stoïcijns reageerden op de misdaden waarmee zij in aanraking kwamen. De mannelijke helden brachten rust en herstelden orde in de wereld. De veranderende positie
van de vrouw, ingezet vanaf het einde van de negentiende eeuw, inspireerde een enkele auteur tot het creëren van een vrouwelijke hoofdpersoon, maar de vrouwelijke detective was vele decennia een weinig realistische en aansprekende protagonist.
(Scaggs 2005: 24; Worthington 2011: 112; Munt 1994: 4) Van Edgar Allan Poe (The
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Murders in the Rue Morgue (1841)) via Arthur Conan Doyle (de geestelijk vader van
Sherlock Holmes) tot in de ‘gouden eeuw’ van misdaadliteratuur tussen de wereldoorlogen bleef het mannelijke karakter in essentie onaangetast. (Scaggs 2005: 19-20)
In de ‘gouden eeuw’ werd een aanzet tot genderemancipatie in misdaadliteratuur
gegeven. In Groot-Brittannië waren crime queens als Agatha Christie en Dorothy
Sayers zeer succesvol. De klassieke whodunit wordt gekenmerkt door een ingenieus
plot en het puzzelelement. De speurders (bijvoorbeeld Hercule Poirot in de romans
van Christie) waren amateurs en hadden menselijke, soms zelfs vrouwelijke, trekken.
Christie liet een vrouw misdaden oplossen: Miss Jane Marple. (Munt 1994: 7-8; Scaggs
2005: 20, 26-27, 40; Worthington 2011: 26, 47) Zweden had vlak na de Tweede Wereldoorlog zijn eigen crime queen in de persoon van Maria Lang. (Nestingen & Arvas 2011:
4, 132-133) De detectives waren echter overwegend mannelijk en vrouwen figureerden
als echtgenotes, minnaressen, moordenaars en slachtoffers, assistenten en onrustzaaiers. Ze waren oudere vrijgezellen of hadden excentrieke en mannelijke kenmerken.
‘The Golden-Age writers essayed female detectives but again were constrained by the
masculine conventions of the genre and the contemporary society’, schrijft Kathleen
Klein in The Woman Detective. (Klein 1988: 1, 8-9, 95-96; Worthington 2011: 111-113)
Parallel aan het genre van de klassieke detective ontstond in de Verenigde Staten de
zogenaamde hard-boiledtraditie. Die deed niet zozeer een beroep op logica en ratio,
maar concentreerde zich op het karakter van de (mannelijke) detective: Sam Spade
van Dashiell Hammett, Micky Spillane van Mike Hammer en Philip Marlowe van
Raymond Chandler. Het plot werd gekarakteriseerd door geweld en bedrog en de kalme landelijke setting van Britse landhuizen werd vervangen door een anonieme en
vervreemdende stedelijke omgeving. De hard-boileddetectiveroman was sterker dan
de whodunit mannelijk van karakter wat betreft personages, taalgebruik en thematiek. (Scaggs 2005: 28-29, 45, 55-56; Worthington 2011: XIX, 123; Munt 1994: 2-3; Plain
2001: 25)
Het genre dat de Scandinavische misdaadliteratuur zou gaan domineren was de police procedural ofwel politieserie die net als het hard-boiledmisdaadverhaal gekenmerkt
wordt door een model of reassurance: met het oplossen van een misdaad wordt de maatschappelijke orde hersteld. De eenzelvige privédetective werd vervangen door een
collectief van politiemensen, hoewel de protagonisten opvallend vaak een marginale
positie binnen het politieapparaat bekleden. (Nestingen 2008: 247; Scaggs 2005: 8790) Deze vormverandering betekende een democratisering van het misdaadverhaal
en het toegenomen realisme bood een hernieuwde mogelijkheid tot maatschappijkritiek.
Juist de mannelijke, hard-boileddetective heeft vrouwelijke auteurs geïnspireerd
tot een radicale herschrijving van het genre, ‘depicting the detective as a relatively empowered voice from the margins’. (Plain 2001: 89) Feministische auteurs als Sara
Paretsky (serie over V.I. Warshawski) en Sue Grafton (serie over Kinsey Millhone)
vernieuwden de conventies van het genre ‘to produce a narrative of autonomous female agency’. (Plain 2001: 92) In conventionele misdaadliteratuur werden vrouwen die
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weigerden zich te conformeren aan heersende genderrollen gecriminaliseerd: ‘the invariably unpleasant fates of transgressive women function to enforce properly feminine behaviour.’ (Worthington 2011: 45, 48) Dit werd omgekeerd in de feministische misdaadroman, waarin onconventionele vrouwen een heldenrol vervullen. (Walton &
Jones 1999: 195)
De politiethriller bood de mogelijkheid om aandacht te besteden aan relaties en
problemen op de werkvloer, in dit geval ‘the hierarchical and traditionally masculine
world of the police’, en daarmee aan sociale ongelijkheid in algemene zin. (Scaggs
2005: 102-103) Vooral het genre van de series biedt de kans om zowel ideologisch als
psychologisch de diepte in te gaan. De langdurige vertrouwensrelatie tussen lezer,
protagonist en auteur vormt de basis voor zowel persoonlijke identificatie als politiek
engagement. (Walton & Jones 1999: 54-55, 152) Daarbij zijn vaak verbanden te zien tussen de (professionele) ervaringen van de schrijfster en die van de hoofdpersoon.
Grafton beschrijft het personage Millhone als ‘a kind of idealized projection of herself’. (Walton & Jones 1999: 8, 184)
In de mainstreammisdaadthrillers van Marklund zijn elementen uit verschillende
genres terug te vinden. Marklund is beïnvloed door schrijfsters als Paretsky en
Grafton, maar haar boeken lezen ook als een feministische variant op de Zweedse politiethriller. (Nestingen & Arvas 2011: 5; Nestingen 2008: 14). Marklunds serie over
Annika Bengtzon gaat uitgebreid in op de persoonlijke ontwikkeling van de hoofdpersoon, haar ervaringen in een door mannen gedomineerde organisatie en haar (feministische) denkwereld. Aangezien zowel auteur als hoofdpersoon journalist is, ligt
een relevante relatie tussen hen beiden voor de hand.
Liza Marklunds feminisme: tussen fictie en werkelijkheid
Omdat in Noorwegen al meerdere vrouwelijke misdaadauteurs succesvol waren,
trachtte Jury, een tijdschrift voor misdaadliteratuur, in 1997 via een wedstrijd en
schrijfcursus ook in Zweden talentvolle vrouwelijke auteurs op weg te helpen.
Marklund nam deel aan de cursus en was in 1998 de eerste winnares van de Poloniprijs.
In datzelfde jaar verscheen haar eerste misdaadroman, Sprängaren (‘Springstof’).
Marklund had als journalist gewerkt voor diverse media: een dagblad (Norrländska
Socialdemokraten), tabloids (Aftonbladet, Expressen, Metro Weekend) en televisie (TV4).
(Nestingen & Arvas 2011: 133-134) In 1995 publiceerde ze het non-fictieboek Gömda
(‘Ondergedoken’) over Mia Eriksson, een vrouw die jarenlang werd mishandeld en bedreigd door haar ex-verloofde.
Marklund gaf en geeft in haar journalistieke werk en in publieke verklaringen blijk
van een feministische stellingname. (Nestingen & Arvas 2011: 141) In 2005 publiceerde
ze samen met Lotta Snickare het pamflet Det finns en särskild plats i helvetet för kvinnor
som inte hjälper varandra (‘Er is een speciale plek in de hel voor vrouwen die elkaar niet
helpen’). Het motto is ontleend aan Madeleine Albright, de heldin van de schrijfsters.
In de inleiding zetten Marklund en Sickare de toon: ‘In het Zweden van vandaag worden vrouwen behandeld als tweederangs wezens. We hebben op bijna alle terreinen
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minder mogelijkheden dan mannen. Degenen die iets anders beweren, liegen.’
(Marklund & Snickare 2007) Het boek behandelt de verschillen tussen jongens en
meisjes wat betreft opvoeden en onderwijs en koppelt dat aan achterstelling van vrouwen op de werkvloer.
Er is een speciale plek is een persoonlijke tekst waarin ervaringen van de schrijfsters
worden ingezet om te komen tot een politiek vertoog. Marklund schrijft over haar
werk als journalist: ‘Nergens anders zijn de mannen zo hanig als bij een grote, sterke
tabloidkrant. Nergens anders zijn de koppen zo zwart, de zinnen zo kort, de journalisten zo cynisch.’ Het lukte Marklund niet een artikelenserie over geweld tegen vrouwen, die ze schreef in haar vrije tijd, geplaatst te krijgen. De redactieleiding meende
dat het niet zou verkopen. Daarop schreef ze de ‘docu-roman’ Gömda, die als een thriller leest en ‘het totale onvermogen van onze samenleving om iets te doen aan problemen als stalking van en geweld tegen vrouwen’ onthult. (Marklund & Snickare 2007)
Marklund figureert zelf als de journaliste Hanna Lindgren, die ‘een donkere en doordringende blik’ heeft die doet denken aan Annika Bengtzon. (Marklund 2005: 114-121,
128-129) Ze hielp het gezin van Eriksson onderduiken en vluchten naar Chili. Nadat
Marklund haar eerste thriller heeft gepubliceerd en een eigen uitgeverij is begonnen,
verschijnt Ondergedoken in pocketvorm en wordt het een bestseller (een miljoen verkochte exemplaren in Zweden). (Marklund & Snickare 2007; Marklund: 334-335, 341,
345)
Het vervolg, Asiel (2006), beschrijft hoe Eriksson en haar man en kinderen asiel
krijgen in de Verenigde Staten. In dit boek duikt de stichting ‘De Eeuwigheid’ op, die
bedreigde personen zegt te kunnen ‘uitwissen’ zodat zij onvindbaar worden.
(Marklund 2006: 40-41) Deze gebeurtenissen, alsmede Marklunds rol daarin, zijn bijna een-op-een terug te vinden in de Annika Bengtzon-thriller Het Paradijs (2000) die al
eerder verscheen: de beschrijving van het huis van de stichting in Dalarna, de karakterisering van de voorzitster van de stichting, de nacht dat Eriksson en de onderzoeksjournaliste met hun echtgenoten het huis binnendringen en alle papieren lezen en kopiëren. (Marklund 2000: 77-83,107-108, 128-129)
Uit deze tekstuele verwevenheid blijkt hoe dicht Marklunds engagement, werk als
journaliste, en inspiratie als thrillerschrijfster bij elkaar liggen en hoe ze elkaar vinden
in het terugkerende thema van de mishandelde vrouw. (Nestingen & Arvas 2011: 135) In
de latere Bengtzon-thriller Levenslang (2007) zegt de hoofdpersoon: ‘Mannen die hun
vrouw vermoordden waren er natuurlijk altijd slecht aan toe, omdat ze niet de baas
mochten spelen over haar, niet mochten neuken wanneer ze dat wilden, niet konden
beslissen met wie zij praatte. Herhaaldelijk hielden rechters rekening met die arme
vrouwenmishandelaars; (...).’ (247)
Hetzelfde geldt voor Marklunds ervaringen op de werkvloer. Sara Kärrholm
schrijft over Er is een speciale plek: ‘The book offers political commentary on some of the
situations with which Annika Bengtzon is confronted, and this facilitates a feminist
reading of Liza Marklund’s novels.’ (Nestingen & Arvas 2011: 135, 141) Net als
Marklund in de jaren negentig wordt Bengtzon bij een reorganisatie van de krant
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aangesteld als vrouwelijke chef en geconfronteerd met tegenwerking door de oudere,
conservatieve mannen op de redactie. Daarnaast beschrijft Marklund hoe zij, na aanvankelijk succes, mislukte als ‘vrouwelijke’ manager en ontslag nam. ‘Ik ging in mijn
slaapkamer zitten en schreef een misdaadroman over de moord op een vrouwelijke
manager.’ (Marklund & Snickare 2007) Dit boek was Sprängaren.
In de misdaadliteratuur vond Marklund het
podium dat ze zocht. Kärrholm meent dat dit
ook Marklunds oogmerk is: ‘to disseminate to as
‘Bengtzon is een
wide an audience as possible a feminist message.’ (Nestingen & Arvas 2011: 142-143) Zij ge- antiheroïsche protagonist
bruikt haar vrouwelijke hoofdpersoon om inin goede Zweedse traditie:
zicht te geven in de dreigingen in het leven van
geen positief, maar een
hedendaagse vrouwen, zowel op de werkvloer
en in hun persoonlijke leven, als vanuit de (geormenselijk rolmodel’
ganiseerde) misdaad. Haar heldin is een kritische journaliste met een sterk rechtvaardigheidsgevoel en een onbuigzaam karakter. Ze is
een moderne amateurspeurneus, die aan de randen van de gevestigde orde (belichaamd door de krant en het politieapparaat) uitzoekt en onthult hoe de wereld (voor
vrouwen) daadwerkelijk in elkaar zit.
Bengtzon is een antiheroïsche protagonist in goede Zweedse traditie: geen positief,
maar een menselijk rolmodel. ‘She is allowed to behave in ways that women normally
would not be in real life’, aldus Kärrholm. (Nestingen & Arvas 2011: 142) In een interview zei Marklund graag over Annika te schrijven, omdat ze normen en waarden negeert:
She is allowed to be human, in spite of being a woman. I have equipped her with a wide spectrum of character traits of the kind that women normally aren’t allowed to
have. In fact, she is a kind of an incantation. If I continue to write about her long
enough then maybe women will become allowed to behave a little bit more like her...
(Nestingen & Arvas 2011: 143)

Opvallend is dat Marklund voor alle boekcovers poseerde als Bengtzon. Hoewel dit
een journalistieke en publicitaire strategie is, is het ook mogelijk hierin een vorm van
identificatie tussen auteur en protagonist te zien: ‘the inscribing of the author into the
lead role of the stories means that the authorial voice, with a very explicit feminist
agenda, is projected into the text.’ (Nestingen & Arvas 2011: 142)
Annika Bengtzon en de vrouw als professional
Springstof was het eerste boek dat verscheen over Bengtzon, een redelijk ervaren journalist met een turbulent privéleven die op zoek is naar haar professionele identiteit.
Chronologisch gezien is dit het vierde boek in de serie. Pas later verschenen de drie
ilja va n de n broek

13

Vooys 35 3 22-09-17 16:53 Pagina 14

boeken waarin Bengtzons voorgeschiedenis werd onthuld: Studio Sex (1999), Het
Paradijs en Prime Time. De boodschap in Springstof is dubbelzinnig. De gevierde voorzitter van het Zweedse Olympisch Comité, Christina Furhage, wordt vermoord. Dit lijkt
een straf voor haar succes als machtige vrouw, maar de dader blijkt een andere succesvolle vrouw, de door haar vernederde opzichter van de bouw van het Olympisch Stadion. De politie denkt aan een terroristische aanslag, maar Bengtzon ontdekt door een
combinatie van onverschrokkenheid en intuïtie de ware toedracht.
Als net benoemde chef van de misdaadredactie ondervindt Bengtzon in dit boek
harde conflicten en tegenwerking. Ze neemt ontslag als chef en werkt in het volgende
boek, De rode wolf, als onafhankelijk onderzoeksjournalist. Haar huwelijk en de zorg
voor haar kinderen lijden onder haar werk en ze ontdekt dat haar man Thomas
vreemdgaat met een collega. Bengtzon misbruikt haar positie als journalist om de
vrouw zwart te maken bij de organisatie waar ze voor werkt waardoor ze wordt ontslagen, een actie die ze zichzelf een paar boeken lang kwalijk neemt.
Meerdere vrouwelijke moordenaars kruisen Bengtzons pad. Huurmoordenares
‘The Kitten’ vermoordt in Het testament van Nobel (2006) de Nobelprijswinnaar voor de
geneeskunde, met Bengtzon als toevallige getuige. Opnieuw verdenkt de politie een
terroristische organisatie, maar Bengtzon zoekt de oorzaak bij het wetenschappelijke
instituut waar de laureaat werkte. Hoewel ze door de krant op non-actief is gesteld,
spoort ze de huurmoordenares en haar opdrachtgever op. Om haar de mond te snoeren gooit ‘The Kitten’ een brandbom in het nieuwe huis van Bengtzon en haar gezin.
Ze redt de kinderen uit het brandende huis en vlucht, terwijl Thomas bij zijn minnares
is en van niets weet. Bengtzon krijgt haar baan bij de krant terug, maar haar huis en huwelijk zijn bezweken.
In de volgende Bengtzon-thriller, Levenslang, doet politievrouw Nina Hoffman haar
intrede. Zoals Bengtzon vecht voor haar plek in de door mannen gedomineerde journalistiek, doet Hoffman dit bij de politie. De agente treft politiechef David Lindholm
vermoord en ontmand aan in zijn appartement, samen met zijn vrouw Julia, Hoffmans
beste vriendin. Hun zoontje is verdwenen. Hoffman is in shock en wordt beschuldigd
van de moord, maar Bengtzon ontdekt dat Lindholm verdacht is geweest van mishandeling en dat hij louche bedrijven heeft waarin criminelen participeren. Zoals
Bengtzon onterecht is beschuldigd van de brand in haar woning, zo wordt Julia (in haar
ogen) onterecht beschuldigd van de moord. Bengtzons wraakgevoelens ten opzichte
van Thomas, die nu samenwoont met zijn minnares, zetten haar op het spoor van een
mogelijke ex-minnares van Lindholm als dader. Lindholms voormalige zakenpartner
Yvonne Nordin, met wie hij een relatie had en die hij aanzette tot abortus, heeft de
moord gepleegd en het kind ontvoerd.
Bengtzon vergelijkt haar positie als journaliste met die van politievrouwen: ‘De
meiden vertelden dat ze de mannelijke omgangsvormen op het bureau best lastig vonden. Je moest nooit ofte nimmer ook maar enige zwakte tonen, dan was je er geweest.
Ongeveer als bij de Kvälspressen.’ (Marklund: 105) Bengtzons eigen positie staat niet
langer ter discussie. Ze loopt zonder kloppen binnen bij hoofdredacteur Anders
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Schyman en gaat haar eigen gang. Ze ontwikkelt zich tot een steeds recalcitranter personage: ze gedraagt zich onbeschoft tegen haar baas, rijdt te hard, rijdt zwart in de bus
en neemt meerdere malen wraak op haar ex Thomas en zijn minnares Sophia.
Levenslang is de opmaat naar het over meerdere boeken uitgespreide verhaal van
een door vrouwen geleid drugskartel. Zowel Nordin als Hoffman zijn halfzussen van
de misdadiger Filip Andersson. In Een plek onder de zon (2008) ontdekt Bengtzon bij
haar onderzoek naar een gasmoord in Málaga dat er een verband is tussen de zaak van
Lindholm, Nordin en de moeder van het gezin dat omkwam. Hun gezamenlijke moeders groeiden op als pleegkinderen en werden mishandeld en misbruikt. Zij sloten een
verbond en verdienden later hun brood met drugshandel. De gasmoord blijkt gepleegd in opdracht van Andersson om een ruzie binnen het kartel te beslechten. Hij
bedreigt ook het eerste gezin van Lindholm, dat op een hasjboerderij in Marokko
woont. Bengtzon redt hen, en Hoffman redt Bengtzon door Andersson neer te schieten. Het vrouwelijke hoofd van het drugskartel, de journaliste en de politievrouw verenigen zich tegen de mannelijke misdadiger, ruimen de sporen op en verbergen hun
daad voor politie en overheid. Daarmee bereikt de zelfstandigheid, maar ook de maatschappelijke marginaliteit van Bengtzon een hoogtepunt.
Persoonlijke ontwikkeling en de dreiging van het mannelijke
In Levenslang krijgt Bengtzon naast haar professionele onafhankelijkheid ook haar
persoonlijke onafhankelijkheid terug. Ze woont in een appartement in de binnenstad,
heeft met Thomas co-ouderschap over de kinderen, gaat op reis naar Spanje, heeft
een affaire met een Zweedse politieman en gaat uit eten met Thomas’ baas, staatssecretaris Jimmy Halenius. Ze laat zich weinig gelegen liggen aan regels en omgangsvormen: ze vloekt, eet ongezond en beschrijft in een telefoongesprek met Halenius
hoe ze zit te plassen. (Marklund: 285) Haar huwelijk ontpopt zich tot een feministisch
slagveld. Thomas is, in tegenstelling tot Bengtzon, afkomstig uit een gegoede familie
en hecht aan uiterlijk, tradities en omgangsvormen. Bengtzon is slordig en eigenzinnig, en valt niet in de smaak bij Thomas’ moeder. Thomas is ambtenaar en onderdeel
van de regeringsmacht die Bengtzon controleert. (Marklund: 61) Hij vindt zichzelf
heel belangrijk en probeert gedurende de hele serie hogerop te komen, met name
door een gunstige indruk te maken op hogergeplaatsten. Zijn minnares Sophia is rijk,
heeft een groot appartement in een chique buurt en is de tegenpool van Bengtzon: ze is
blond, verfijnd en bewondert Thomas, terwijl Bengtzon donker, onbehouwen en in de
ogen van Thomas respectloos is.
Thomas is de boosdoener in dit discours: een met een gouden lepel in de mond geboren, op zichzelf gefixeerde hielenlikker die zijn vrouw aanspreekt op haar morele
verantwoordelijkheden, maar vreemdgaat zodra er problemen ontstaan in hun huwelijk. Narratief gezien betaalt hij daarvoor een hoge prijs. In Teken van leven (2011) wordt
hij tijdens een missie in Afrika gevangengenomen. Hij en de andere delegatieleden
worden mishandeld en een voor een gedood. Later blijkt dat Thomas onder bedreiging
heeft meegedaan aan de groepsverkrachting van en de moord op een vrouwelijk
ilja va n de n broek
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delegatielid met wie hij een relatie had. Hij weigert deel te nemen aan een volgende
verkrachting en betaalt daarvoor met het verlies van zijn rechterhand – zowel offer als
straf, suggereert het boek. De ‘Zweedse kleutervader’, in het nieuws belangrijker dan
alle problemen van het vergeten continent, is niet onschuldig.
Halenius onderhandelt met de ontvoerders. Hij verblijft in Bengtzons appartement
en ze worden verliefd op elkaar. Als Thomas’ baas representeert Halenius de gevestigde macht, maar net als Bengtzon is hij onconventioneel, onverzorgd en houdt hij zich
niet aan regels. Als ze met Halenius naar Afrika moet om losgeld te overhandigen,
doet Bengtzon een beroep op Sophia, die zich liefdevol ontfermt over de kinderen.
Hiermee sluiten de vrouwen een verbond dat de overspelige Thomas buitensluit en
voor Annika is het een morele overwinning op zichzelf. Thomas wordt levend gevonden. Annika verzorgt hem liefdevol, maar verbreekt de relatie en gaat verder met
Halenius.
De laatste twee boeken over Bengtzon vormen de apotheose van de serie: het
kwaad verschijnt in pure vorm. Het wordt niet belichaamd door vrouwelijke moordenaars of mannelijke vrouwenmishandelaars, en het is angstaanjagender dan de beroepsmisdadiger Andersson die (tevergeefs) het patriarchaat probeerde te herstellen
in het Spaanse drugskartel. Het kwaad in deze boeken is ongrijpbaar, want het bestaat
in tweevoud en is niet alleen moordenaar maar ook martelaar. Het is aangeboren en
verder ontwikkeld als puur sadisme zonder reden. En het wortelt niet in de grote stad
maar in de uithoeken van het Zweedse platteland, waar Bengtzon ook vandaan komt.
Het is deze puur mannelijke slechtheid die de grootste bedreiging vormt voor vrouwen.
In Nora’s verdwijning (2013) verslaat Bengtzon de marteling van een ex-politicus en
de verdwijning van diens echtgenote Nora. Hoffman werkt nu voor de recherche en
onderzoekt de zaak. Bengtzon woont samen met Halenius en hun beider kinderen. Ze
is gelukkig in haar relatie, weet een vorm te vinden voor hun samengestelde gezin en
verzoent zich met haar zus Birgitta. De moord op de politicus is gepleegd door de
broers Ivar en Arne Berglund in opdracht van Russische misdadigers die eigenlijk achter Nora aan zaten. Nora slaagt in haar opzet te verdwijnen, maar heeft haar kinderen
achter moeten laten. Hoffman en Bengtzon lossen de moord op en de dader wordt opgesloten. Zijn even schuldige tweelingbroer loopt echter nog vrij rond en wil wraak
voor het verlies van zijn broer en partner in crime.
In IJzer en bloed, het laatste deel van de serie dat zowel in Zweden als Nederland verscheen in 2015, duikt het kwaad opnieuw op, terwijl Bengtzon psychisch dreigt te bezwijken. Zij is gelukkig met Halenius en professioneel gaat het haar voor de wind,
maar ze heeft last van paniekaanvallen, angst en onrust. Ze bezoekt een psychologe en
bespreekt haar verleden. Daarmee keert de serie terug bij het chronologisch eerste, en
volgens verschijningsdatum tweede deel, Studio Sex, dat Bengtzons leven beschrijft in
haar eerste zomer bij Kvällspressen. Ze onderzocht als stagiaire de moord op een jong
meisje. De moordenaar, haar vriend, werd veroordeeld voor frauduleuze activiteiten, maar bleef ongestraft voor de moord. Dagboekfragmenten in dit boek lijken
16
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afkomstig van Josefine, die wordt mishandeld en misbruikt, maar blijken geschreven
door Bengtzon zelf. Ze heeft haar gewelddadige vriend verlaten om in Stockholm een
zelfstandig bestaan op te bouwen. Zij doodt hem uit zelfverdediging en verovert daarmee haar leven terug, al gaat dit ten koste van haar psychische gemoedsrust.
Bengtzon bespreekt haar geschiedenis met de psychologe in de hoop haar angst onder controle te krijgen. De gebeurtenissen in IJzer en bloed (2015) vormen echter een
realistische dreiging. Hoffman graaft nog in de zaak-Berglund, uit angst dat het bewijs
onvoldoende is. Als Bengtzons zus Birgitta wordt ontvoerd, verdenkt ze Birgitta’s
vriend Steven, die haar heeft geslagen, maar hij blijkt niet de dader. Birgitta is gedood
en in kleine stukjes begraven in de geboortegrond van de broers Berglund, in het hoge
noorden, bij de vliegbasis waar Bengtzon onderzoek deed in De rode wolf. Omdat
Bengtzon een van de Berglundbroers heeft ontmaskerd en laten opsluiten, neemt de
vrije broer wraak via haar zus. Bengtzon wordt door de moordenaar naar het oude
huisje van haar oma, Lyckebo, gelokt. Steven redt haar, maar moet dat met de dood bekopen. In deze situatie doodt Bengtzon niet, zoals ze lang geleden deed. Ze slaat
Berglund bewusteloos, sluit hem op in de kelder en belt de politie.
Conclusie
Het is maar de vraag of het kwaad daarmee definitief is uitgeschakeld, of de dreiging
uit Bengtzons leven is weggenomen en of haar geschiedenis haar niet langer achtervolgt. Haar ex-man Thomas is alleen op het oog hersteld van zijn ontvoering en blogt
agressieve en seksistische teksten onder de naam Gregorius, de naam van zijn Afrikaanse martelaar. Hij worstelt met zijn gevoel van eigenwaarde en haat Bengtzon. In
de epiloog van het laatste boek ziet Thomas haar in een talkshow op televisie. Ze is inmiddels hoofdredacteur van de nu digitale Kvälspressen en heeft de moord op Josefine
alsnog opgelost. Ze is getrouwd met Halenius, heeft het dochtertje van haar zus geadopteerd en is zwanger. Thomas lijkt door te draaien en steeds meer samen te vallen
met Gregorius. Bovendien heeft hij een jachtgeweer gekocht.
In de wereld van Marklund en Bengtzon is het kwaad onuitroeibaar, geworteld in
de geschiedenis en in families, en in essentie mannelijk van aard. Dat is een analyse die
zowel in overeenstemming is met het kritische en donkere maatschappijbeeld in de
traditionele Scandinavische misdaadroman, als met het man-vrouwbeeld in feministische herschrijvingen van hard-boiledmisdaadliteratuur. Marklund creëerde met
Bengtzon een aansprekende, feministische heldin, maar is tegelijkertijd terughoudend in de mogelijkheden voor Bengtzon en voor vrouwen als zijzelf om de maatschappij op korte termijn ingrijpend te veranderen. Daarbij speelt het onderzoek dat
zij als journaliste deed naar vrouwenmishandeling door mannen een belangrijke rol.
Als vrouwen worden geconfronteerd met dreiging en misdaad, kunnen zij zich
conformeren en zelf misdadigers worden. Ze kunnen vluchten, ze kunnen moreel
overwinnen en hun onafhankelijkheid bewerkstelligen, ze kunnen zich verenigen met
andere vrouwen, maar geen enkele strategie is afdoend of definitief. Er zullen altijd
slachtoffers vallen. Daarmee gaat de Bengtzonserie uiteindelijk ook over macht: niet
ilja va n de n broek
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degene die (moreel) gelijk heeft en de puzzel oplost overwint, maar degene die het
sterkst en het slechtst is. Maatschappelijke instellingen als politie en justitie worden
bevolkt door overwegend sympathieke en welwillende individuen, maar kunnen dit
verschijnsel slechts aan banden leggen, en niet uitroeien. In die zin zijn vrouwen nog
steeds op zichzelf aangewezen, suggereert Marklund, zelfs in een land als Zweden dat
zich laat voorstaan op een actieve overheid en een sociaal vangnet, en op het vermogen de zwakkeren in de maatschappij te beschermen.
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Dennis Bouma & Maria van Leeuwen

Vermoorde onschuld
Intermediale lezing van de paus-pastichereeks van Francis Bacon en De
vadermoorders van Willem Brakman

Paus Innocentius X wordt dood aangetroffen in het Vaticaan en de gekke houding van
het lijk doet een moord vermoeden. In de roman De vadermoorders van Willem
Brakman wordt de zoektocht naar schuld bemoeilijkt door Brakmans remediatie van
een serie pausportretten van Francis Bacon. In dit artikel onderzoeken kunsthistoricus
Dennis Bouma en masterstudent Nederlandse literatuur en cultuur Maria van Leeuwen
de schuldvraag van de moord op paus Innocentius X. Door de sporen van Bacons schilderijen in Brakmans roman te volgen, laten Bouma en Van Leeuwen zien hoe het aanwijzen van een dader wellicht onmogelijk is.

‘Wie heeft het gedaan?’ is meestal een van de eerste vragen die gesteld wordt bij
moord. De schuldvraag impliceert dat er een dader aangewezen kan worden, maar dit
is lang niet altijd mogelijk. Dat de zoektocht naar een dader niet altijd bevredigend afloopt, wordt in de kunsten gethematiseerd. Bijvoorbeeld in de postmoderne roman De
vadermoorders (1989) van Willem Brakman, die het onderwerp is van dit artikel. De detectiveroman De vadermoorders speelt zich af in het Vaticaan, waar paus Innocentius X

Afbeelding 1: Diego Velázquez, Portrait of
Pope Innocent X, 1650, olieverf op doek,
141 x 119 cm, Galleria Doria Pamphilj,
Rome. Bron afbeelding: website Wikiwand, <http://www.wikiwand.com/en/
Portrait_of_Innocent_X>.
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op een dag dood wordt aangetroffen in zijn vertrek. Door de zittende positie van het
lijk, met de handen verstijfd op de leuningen en de mond wijd opengesperd, wordt direct gedacht aan moord. (Brakman 1989: 7) Deze toedracht, evenals het personage van
de paus, zijn verwijzingen naar de schilderijen van de hand van beeldend kunstenaar
Francis Bacon. Inspecteur Duck wordt aangesteld om het mysterie op te lossen. Hij
gaat op onderzoek uit en verhoort daarbij medewerkers van het Vaticaan. In de verhoren komt een vreemd beeld van de dood aangetroffen paus naar voren: er lijkt steeds
te worden verwezen naar het uiterlijk van schilderijen van Bacon. Uiteindelijk slaagt
Duck er niet in om de moordenaar aan te wijzen.
De Spaanse hofschilder Diego Velázquez (1618-1660) maakte in 1650 Portrait of Pope
Innocent X, een portret van een paus die de onschuld al in zijn naam heeft. (zie afbeelding 1) Naar aanleiding van dit werk vervaardigde de Britse schilder Francis Bacon in
de jaren veertig tot en met zeventig van de twintigste eeuw tientallen pastiches waarin
deze paus als onderwerp centraal staat. (Sylvester 2012: 24; Peppiatt 2006: 28) Een door
ons uitgevoerde, uitvoerige analyse van Bacons oeuvre heeft in totaal een overzicht
van 66, voor dit artikel relevante, werken opgeleverd. Deze werken zijn gemaakt in de
periode van 1947 tot 1971 en zijn opgesomd in een referentielijst aan het einde van dit
artikel. Voor deze analyse zijn de door Ronald Alley samengestelde catalogue raisonné
uit 1964 en de recent verschenen catalogue raisonné uit 2016, samengesteld door Martin
Harrison, als leidraad gebruikt. De pastiches van Bacon waren volgens de flaptekst
van De vadermoorders voor Brakman zeer waarschijnlijk de aanleiding voor het schrijven van de roman. Eerder heeft professor vergelijkende literatuurwetenschap Ernst
van Alphen onderzoek gedaan naar de werken van Bacon en Brakman.1 (Van Alphen
1990; 1992) Hij heeft onder andere aandacht besteed aan de vertelperspectieven in de
roman, maar hij is niet geïnteresseerd in een analyse van de schilderijen in relatie tot de
wijze waarop zij functioneren in het narratief van de roman:
De relatie van Brakman tot Bacon is (...) duidelijk en weinig interessant. Bacon levert
een personage en daarmee ook een thematiek. Brakman verwerkt die grondstoffen
tot een eigen roman. Toch valt er meer over de relatie tussen deze twee kunstenaars
te zeggen. Er is, zo zal ik beargumenteren, een fundamentele affiniteit tussen hen
wat betreft de curieuze manier waarop zij vertellen. (1990: 91)

Met deze opmerking slaat Van Alphen de deur dicht naar een verdere interpretatie
van de relatie tussen de schilderijen en de roman, terwijl wij denken dat het intermediale onderzoekskader nieuwe, wel degelijk interessante inzichten aan het licht kan
brengen.
De werken van Bacon en Brakman, samen de casus van dit artikel, beschouwen wij
als een remediatiereeks. Met remediatie wordt gedoeld op de invulling die nieuwe-

1
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mediawetenschappers Jay David Bolter en Richard Grusin toekennen aan dit begrip:
de representatie en herwerking van het ene medium in een ander medium. (1996: 338)
De werken van Bacon, geselecteerd op basis van onze analyse, zijn stuk voor stuk remediaties van verscheidene bronnen. Het is van Bacon bekend dat hij bijna altijd werkte op basis van foto’s: van reproducties van Velázquez’ meesterwerk, tot mogelijke
verwijzingen naar eigentijdse nieuwsfoto’s en fragmenten uit films. (Harrison 2006;
Hammer 2012: 149-169) De reeks wordt voortgezet door de remediatie van Bacons
schilderijen in Brakmans roman.
In dit artikel wordt een intermediale lezing gegeven van de casussen, waarbij we
oog hebben voor de mediumspecifieke eigenschappen van woord en beeld. Intermedialiteit wordt gebruikt als aanduiding voor alle fenomenen die de grens van een medium overstijgen. Mediawetenschapper Irina Rajewsky onderscheidt drie categorieën
van intermedialiteit: adaptatie (van het ene medium in het andere), mediacombinatie
(multimediale kunstwerken) en intermediale referenties (bijvoorbeeld een verwijzing
naar een film in een literaire tekst). (2010: 55) De categorie waar het onderzoek naar
deze casus binnen past is de laatste. Het medium wordt semiotisch gedefinieerd, wat
betekent dat een kunstvorm wordt gekenmerkt door een bepaald type teken, in dit
geval talig of beeldend. (Dorleijn 2011: 246) Op basis van deze lezing maken wij in dit
artikel inzichtelijk hoe de schuldvraag naar de moord op de door Brakman opgevoerde paus binnen de beeldende en verbale kunstdisciplines kan worden geproblematiseerd door eerst de schuldvraag met betrekking tot de moord op de paus in de roman
te beantwoorden. Wij zullen de sporen in woord en beeld volgen die ons mogelijk naar
de dader van de vadermoord leiden, om zo stil te staan bij de mediumspecifieke omgang met deze schuldvraag.
De verhoren: de beeldende getuigenverklaringen
De eerste getuige die in de roman aan het woord komt is inspecteur Duck zelf:
Na wat gegoochel met de lamp zag Duck dat de handen, die om de leuning waren
gekrampt, in witte handschoenen staken, en eerst toen hij had vastgesteld verduidelijkte zich onder het waas de gestalte van de Paus. Het roerloze zitten (...) [dat] zich
ieder ogenblik in een sprong kan ontladen. (...) Onder of achter de tule, die opeens
aandeed als witte rijp, staarde Zijne Heiligheid hem aan, maar waarachtig alleen
hem; met zwarte ooggaten waarin de fonkeling van de lorgnet, een naar voren
springende neus en met wijd opengesperde mond. Natuurlijk wist Duck van het
zakken van onderkaken van gestorvenen, maar deze onderkaak had een actieve
stand, de mond had zich gesperd (...) een vreselijk en bloedstollend krijsen[.]
(Brakman 1989: 26-27)

Als we deze eerste getuigenverklaring naast de 66 geselecteerde werken leggen, dan
is er een duidelijke overeenkomst op te merken met het werk Study after Velázquez’s
portrait of Innocent X (1953). (zie afbeelding 2) Het zijn met name de door Duck
de n n is boum a & m a r i a va n l eeu w e n
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Afbeelding 2: Francis Bacon, Study
after Velázquez’s portrait of Innocent X,
1953, olieverf op doek, 153 x 118 cm,
Des Moines Art Center, Nathan
Emory Coffin collection, Des Moines. Bron afbeelding: website Pinterest, <https://s-media-cache-ak0.
pinimg.com/originals/46/95/c9/46
95c99e22222bf5cb4628c79c7c70ff.
jpg>.

opgevoerde details die de keuze voor dit werk onderbouwen: de verkrampte handen
in handschoenen, het lorgnet, de tule en de actieve, wijd opengesperde stand van de
mond. Met name de door Bacon aangebrachte verticale lijnen, die een bovenwaartse
beweging suggereren, geven het effect van de tule en de spanning die zou kunnen resulteren in de aanstaande sprong die Brakman beschrijft.
Zowel kunsthistoricus en theoloog Rina Arya als kunsthistoricus Hugh M. Davies
zien de schreeuw van de paus als Bacons meest ingrijpende bewerking van Velázquez’
origineel. (Arya 2009: 40; Arya 2011: 349; Davies 2001: 12) De schreeuw is een belangrijk iconografisch symbool in het oeuvre van Bacon. Voor Bacons biograaf Michael
Peppiatt blijft het onduidelijk wat de precieze betekenis van de schreeuw is en wat het
motief is om het zo veelvuldig terug te laten komen. (Peppiatt 2006: 24) Arya komt
daarentegen wel met een mogelijke interpretatie: ‘The scream of the Pope is located
within the context of death and in the painting we experience the death of the symbol.
(...) And through the process of viewing, the viewer becomes the Pope[.]’ (2009: 48)
Het is dus het symbool van de paus dat hier wordt vermoord en het publiek dat volgens
Arya via de schilderijen de doodsangst van de paus ervaart.
Drie andere passages in de roman van Brakman verwijzen ook naar de schilderijen
uit de pastichereeks van Bacon, alle naar een ander werk. Het eerste fragment luidt:
Het was op een zonnige middag, het raam stond open, maar de Heilige Vader had
zich teruggetrokken in een beschaduwde hoek van zijn kamer. Zijn hoofd was zodoende gehalveerd, boven de omdonkerde ogen en het felle boogje van de lorgnet
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Afbeelding 3: Francis Bacon, Head
III, 1949, olieverf op doek, 81,3 x
66 cm, privécollectie. Bron afbeelding: Peppiatt, M., Francis
Bacon in the 1950s, London 2006,
cat. 5.

was er niets meer. Het restant van zijn Heilige hoofd had hij naar rechts gedraaid,
zodat zijn borende ogen veel wit lieten zien. De onderhelft van zijn gezicht was door
een melkachtig beslag overtrokken, alsof luchtig aangestreken met onverdund
loodwit. Ik vond dat Hij er gestuwd uitzag, vol opgekropte woede, het hoofd diep
tussen de schouders weggezakt. Voor mijzelf noem ik dat “hoofd drie”. (...) Ik wist
met zekerheid dat Zijn oogwit rooddoorlopen was, het gelaat opgezwollen en blauwig paars. (87)

Met deze passage verwijst Brakman duidelijk naar één specifiek werk, namelijk Head
III (1949). (zie afbeelding 3) Niet alleen noemt hij letterlijk ‘hoofd drie’, maar ook de
beschrijving komt overeen met het uiterlijk van het desbetreffende werk van Bacon.
Dit werk is een stuk minder bekend dan het eerder besproken pausportret uit 1953, wat
suggereert dat Brakman uitvoerig onderzoek heeft gedaan naar het oeuvre van
Bacon. Dit versterkt de specifieke verdenking van de kunstenaar.
De volgende ooggetuigenverklaring verwijst wederom naar een werk van Bacon,
dit keer naar Study for Portrait II (1956) (zie afbeelding 4):
“Zijne Heiligheid zat er een beetje stilletjes bij,’’ zei Paupini wat verdroomd. Hij
hield de wangen wat opgeblazen, van die indruk ben ik absoluut zeker, om de mond
hing zelfs een wat negroïde floers. Dan was er dat vreemde paarse kapje, dat zo aan
de dood doet denken en aan rouwlinten. Zijn door dat kapje sterk verlengde hoofd
hing naar voren (...). De gelaatstuitdrukking was kinderlijk, misschien zelfs wat
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Afbeelding 4: Francis Bacon, Study
for Portrait II, 1956, olieverf op
doek, 152,5 x 116,5 cm, collectie Janine and J. Tomilson Hill. Bron afbeelding: Alley, R., Francis Bacon:
Catalogue Raisonné and Documentation, London 1964.

hulpeloos. Je zou kunnen zeggen dat ’t wantrouwen van het gehalveerde hoofd verdwenen was, maar dat daarvoor niet veel in de plaats was gekomen. De ogen waren
wijd en donker[.] (90)

Met name de voorovergebogen positie van het hoofd in combinatie met de donkere
ogen en opgebolde wangen geeft ons de indruk dat deze beschrijving naar dit schilderij verwijst. Door het wijzen op onderscheidende details, zoals in dit geval de positie
van het hoofd, komt de nadruk op een specifiek werk uit de reeks te liggen. Het verwijzen naar de verschillende schilderijen benadrukt het seriële karakter van de pauspastiches. Een derde passage lijkt opnieuw naar een specifiek werk van Bacon te verwijzen:
Zijne Heiligheid zat tegen een zwarte achtergrond en van de stoel waren alleen enkele krassende lijnen te zien, roze en rood. Vreemd, het was net of Hij in een glazen
kubus zat en die indruk werd versterkt door het gevoel dat Zijne Heiligheid opeens
heel onbereikbaar was, niet meer te horen. Voor de goede orde vermeld ik hier dat
Hij het bekende paarse schedelkapje droeg en verder een paarsig habijt waaraan een
witte band een akelig jolige noot verleende. Het spijt me dat ik het zeggen moet,
maar Zijne Heiligheid maakte een infantiele indruk: een beate grijns lag ondanks
mijn waarschuwing onbeweeglijk op Zijn gezicht, de boventanden waren onnatuurlijk bloot en Hij scheen geheel verzonken in het belkoord dat Hij met kleine rukjes
liet slingeren (...) De hand waarmee Hij het koord hield was hoekig, hakig haast,
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Afbeelding 5: Francis Bacon, Pope,
1955, olieverf op doek, 152,5 x 117 cm,
privécollectie. Bron afbeelding:
Schwenk, B. (red.), Francis Bacon,
1996, p. 29.

roze en pezig. Een zeer vreemde hand, een kunsthand zo te zien. Het kan ook zijn
dat de hand verbrand was geweest en geheel verlittekend. “Dus geen schreeuw?”
vroeg Duck. (...) “Nee,” zei de stem[.] (106-107)

Dit keer verwijst Brakman naar ons idee naar het werk Pope (1955). (zie afbeelding 5)
Het is met name de combinatie van de kubusvorm, de grijns en het vasthouden van het
belkoord dat dit specifieke werk verbindt aan bovenstaande passage. Het kunstzinnige karakter van de plaats delict, het lijk van de paus én de beeldende aspecten waarmee ooggetuigen telkens verwijzen naar diverse werken van Bacon, lijken de moordenaar (de kunstenaar?) noodlottig te worden, zoals in de eerst aangehaalde passage al
werd voorspeld. Door de passages niet alleen op zich te lezen, maar in verband te brengen met de kunstwerken, opent zich een nieuwe dimensie van de schuldvraag. Hoewel
er niet direct een schuldige wordt aangewezen in de tekst, valt met kunsthistorische
kennis over Bacon meer te zeggen over een mogelijke dader van de vadermoord.
Het slachtoffer: de Heilige Vader
Binnen het kader van dit artikel gaat het niet zozeer om de meest passende of waarheidsgetrouwe interpretatie van de pausportretten, maar gaat het er juist om een enkelvoudige duiding van het onderwerp ‘de paus’ in de werken van Bacon te problematiseren. In kunsthistorische bronnen worden verschillende verklaringen gegeven voor
het veelvuldig terugkomen van het onderwerp ‘de paus’ in Bacons oeuvre en de mogelijke betekenis ervan. Een van deze verklaringen is het eerder benoemde verband en
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Bacons vermeende obsessie met het schilderij Portrait of Innocent X (1650) van
Velázquez. (Davies 2001: 11; Brighton 2013: 42; Russell 1993: 39) Bacon zelf bevestigt dit:
‘In the Popes it doesn’t come from anything to do with religion; it comes from an obsession with the photographs that I know of Velazquez’s Pope Innocent X’. (Sylvester
2012: 24) Ook in titels van verschillende schilderijen verwijst Bacon naar het werk van
zijn Spaanse voorganger. Daarnaast zijn er tussen het portret door Velázquez en
meerdere werken van Bacon overeenkomsten in beeldaspecten te herkennen. Dit is
bijvoorbeeld duidelijk te zien in de vergelijking met Bacons bewerking Study after
Velázquez’s portrait of Innocent X (1953). In het actuele kunsthistorische discours komt de
relatie tussen Bacon en Velázquez ook terug, een recent voorbeeld is de tentoonstelling Francis Bacon: from Velázquez to Picasso in het Guggenheim te Bilbao. Deze tentoonstelling had als insteek aandacht te besteden aan de invloeden van Spaanse en Franse
kunstenaars, zoals Velázquez, op het oeuvre van de Ierse kunstenaar Francis Bacon.
Er worden in kunsthistorische bronnen ook andere verklaringen gegeven voor het
vaak gebruikte pausonderwerp. De keuze wordt door Arya in verband gebracht met
Bacons jeugd in Ierland en de religieuze spanning die er in die tijd heerste tussen katholieken en protestanten. De paus zou symbool staan voor het katholieke geloof en
daarmee een verwijzing kunnen zijn naar de gewelddadige strijd tussen de twee geloofsgroepen, die Bacon mogelijk heeft ervaren in zijn jeugd. (Arya 2009: 36-37) Arya
lijkt in haar artikel te suggereren dat het schilderen van de paus, op de specifieke ‘gewelddadige’ en vervormende wijze waarop Bacon dit deed, het verwerken van een
jeugdtrauma is. Arya gaat zelfs verder in haar interpretatie en koppelt een homofoob
karakter van de katholieke kerk aan Bacons homoseksualiteit: ‘The stance of homophobia as symbolised by Catholicism was another reason for Bacon’s anathema towards the papal figure. (...) [T]he virtolic treatment of the papal image can even go so
far as being an attempt to kill the Father.’ (Arya 2009: 38) In de casus van dit artikel,
waarin Brakman in bepaalde passages in zijn roman met de beschuldigende vinger
wijst naar de werken van Bacon, is dit een zware aantijging tegen de kunstenaar. Net
zoals Brakman de moord van de paus in zijn roman in verband brengt met de kunstenaar, zo schrijft ook Arya dat Bacon in zijn werken gepoogd heeft de ‘Vader’ op symbolische wijze te vermoorden.
Arya werkt ook het verband tussen de pausfiguur en een vaderfiguur verder uit. De
paus, in het Latijn ‘papa’ of in het Nederlands ook wel aangesproken met ‘Heilige Vader’, zou op basis van een psychoanalytische interpretatie symbool kunnen staan voor
een vaderfiguur. (Arya 2009: 37) In Bacons geval is dit mogelijk interessant, gezien de
gecompliceerde relatie met zijn eigen vader: ‘Well, I disliked him, but I was sexually attracted to him when I was young’, aldus Bacon over zijn vader. (Sylvester 2012: 71-72) In
een interview begin jaren zeventig legt kunstcriticus David Sylvester de overeenkomst tussen de paus en Bacons eigen vader voor aan de kunstenaar. Bacons reactie is:
‘Well, I certainly have never thought of it in that way.’ (Sylvester 2012: 71) Als Sylvester
later in het interview nog directer vraagt naar de mogelijkheid van een persoonlijke
betekenis van de paus als onderwerp, lijkt de kunstenaar de vraag te ontwijken en
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antwoordt hij dat hij vast niet de enige schilder is die het portret van Velázquez als inspiratie heeft gebruikt. (Sylvester 2012: 72) Ondanks ogenschijnlijk voor de hand liggende persoonlijke betekenissen van de paus als onderwerp, gaat de kunstenaar keer
op keer een persoonlijke lezing uit de weg. Arya’s interpretaties van de betekenis van
de paus in Bacons oeuvre gaan tegen de uitgesproken intentie van de kunstenaar in,
daarmee doet zij vooral een poging om de meervoudige betekenis van het vadermotief aan te tonen.
Toch lijkt het erop dat Bacon meer dan alleen een hommage aan Velázquez’ portret
heeft gemaakt, zoals de beeldend kunstenaar zelf lijkt te suggereren. Dit vermoeden
wordt versterkt door de kennis dat Bacon zijn uitspraken, bijvoorbeeld in interviews
met Sylvester, bewust inzette om de lezing van zijn werk zo te beïnvloeden dat narratieve interpretaties van zijn oeuvre konden worden voorkomen. (Kisters 2012;
Harrison 2016: vol. I 34) De uitgesproken intentie kan daarom op zijn minst in twijfel
worden getrokken. Kunsthistoricus Davies schrijft dan ook dat de beeldend kunstenaar met zijn bewerking, voortbordurend op de bestaande iconografie van statieportretten, de paus als symbool wel degelijk een andere betekenis weet te geven. (Davies
2001: 12) Arya geeft in haar artikel aannemelijke opties voor deze verschillende betekenissen. Daarbij verwijst ze in haar argumentatie ook naar Davies, met name naar zijn
interpretatie van het symbolische verschil waarop Velázquez en Bacon hun pausen afbeeldden. (Arya 2009: 41) Kunsthistoricus Martin Hammer werkt op zijn beurt in zijn
boek Francis Bacon and Nazi Propaganda (2012) een meer cultuurhistorische en geëngageerde interpretatie uit. Dit boek wijdt hij geheel aan de relatie tussen Bacons oeuvre
en fascistische propaganda-afbeeldingen gemaakt ten tijde van de Tweede Wereldoorlog.2 De interpretaties van de paus als onderwerp verschillen dus sterk: van persoonlijke betekenissen tot meer geëngageerde of historische lezingen.
De bewijslast: Bacon als schuldige?
Op een zeker moment in de roman wordt het dode lichaam van de paus ook een attractie waar tegen betaling naar gekeken kan worden, zoals men naar een kunstwerk kan
kijken. In deze passage zit wellicht de crux rondom de schuldvraag:
Tegen een geringe vergoeding kon men door een ruitje de Paus zien zitten in Zijn
stoel[.] (...) Daar het perspectief door het ruitje was vastgelegd werd er intens

2 In zijn uitgebreide interpretatie van de pauswerken, waaraan hij een geheel hoofdstuk wijdt, richt
Hammer zich met name op de betekenis van de paus als machtige leider die boven het gewone
volk uitstijgt. Het werk van Velázquez zou voor Bacon een basis zijn geweest om fascistische
symbolen te verwerken in zijn schilderijen, om op deze wijze tot een allegorie van een corrupte
en gewelddadige leider te komen. Deze verwijzingen richten zich niet alleen op diverse fascistische leiders, maar ook op de toenmalige paus Pius XII (1939-1958). (Hammer 2012: 161-169) De
connotatie tussen de paus en politiek leiders wordt tevens bevestigd in de titel van een recent gedocumenteerd werk uit 1946: Landscape with Pope / Dictator. (Harrison 2016)
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gekeken, en zo merkte men dat aan het brullen toch iets was veranderd. (...) hoewel
de dood een zekere onbeweeglijkheid bezit, was men het er wel over eens dat zich in
en om de kaak iets had verschoven (...) de lach, de daverende lach. Dat was niet de visie van een enkeling, een zonderling, daarover heerste een consensus, want niemand wendde zich na het kijken door het ruitje af zonder een gevoel van gêne en
schaamte. (80)

Bovenstaande beschrijving van de vermoorde paus blijkt lastiger dan bij andere passages te koppelen aan één specifiek werk van Bacon. Er zijn drie werken die lijken te passen: Pope II (1951), Untitled (Pope) (1954) en Figure Seated (The Cardinal) (1955). Opvallend
in het werk uit 1951 is de omgeving waarin Bacon de paus op zijn zetel heeft geplaatst.
Links op de achtergrond en aan de bovenzijde van het werk is een bijna onzichtbaar lijnenspel aangebracht dat de indruk wekt van een gewelf, zoals we die kennen van bijvoorbeeld crypten in kerken. Dit sluit aan bij de hierboven aangehaalde passage uit de
roman van Brakman, waarin de paus als een soort attractie tentoongesteld wordt in
kerkelijke omgeving. Het lichaam van de paus lijkt in Bacons werk in een doorzichtige,
kleinere ruimte te zijn geplaatst, herkenbaar aan de dunnere witte lijnen. Volgens
Davies zit hier het grote verschil tussen Velázquez’ paus en de pausen van Bacon: waar
Velázquez de paus nog geheel volgens de traditie ex cathedra weergeeft, wat letterlijk
wil zeggen ‘vanuit de zetel’, plaatst Bacon zijn pausen in camera. Met deze laatste duiding doelt Davies op een persoon die in een kamer is geplaatst, waarbij buitenstaanders wel naar binnen kunnen kijken, maar de persoon binnen de kamer niet naar buiten. (Davies 2001: 11-12)
Bij Velázquez is de paus nog een zelfverzekerde heerser; Gods afgezant op aarde.
Bacon maakt van deze heerser een schreeuwend slachtoffer, alsof hij geëxecuteerd
wordt op een elektrische stoel. Het effect van in camera legt Davies uit alsof de paus in
een verhoorkamer is geplaatst: ‘as if behind a closed door or through a one-way mirror’. (Davies 2001: 12) We kunnen de paus wel zien, maar de Heilige Vader ons niet. Net
zoals de nieuwsgierigen in de passage, kijken de aanschouwers van de schilderijen van
Bacon ook als voyeurs naar de schreeuwende paus. Door de beschrijving van het gevoel van schaamte dat bij het publiek wordt geconstateerd, lijkt Brakman ook het publiek medeplichtig te maken aan de situatie.
De uitspraak: Bacon en Brakman als handlangers
Via het thema moord en de daarbij behorende schuldvraag worden de remediaties van
Bacon en Brakman aan elkaar verbonden. Dit begint bij Brakman die de werken van
Bacon interpreteert als de verbeelding van een vermoorde paus. Ook kunsthistorici,
zoals Davies en Arya, benadrukken het geweld dat de kunstenaar de paus aandoet en
stellen soms zelfs dat Bacon een poging doet de paus symbolisch te vermoorden. De
schuldvraag vormt de rode draad in de roman van Brakman, maar wordt niet eenduidig beantwoord. Zoals het een ware postmoderne roman betaamt, is er niet één betekenis, maar bieden de getuigenverklaringen een keten aan betekenissen die niet te
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fixeren valt. De roman presenteert deze betekenissen, zoals wij hebben gedemonstreerd, in de vorm van verwijzingen naar de schilderijen van Bacon. Afhankelijk van
het kunstwerk waarnaar verwezen wordt, verandert de wijze waarop de moordenaar
het lijk heeft toegetakeld. De schuldvraag wordt dus meerduidig door het medium
taal, de vorm van de roman en door de verbinding met meerdere beelden.
De intermediale lezing van de casus Brakman en Bacon benadrukt de onmogelijkheid om de schuldvraag te beantwoorden. Door juist naar meerdere werken van Bacon
te verwijzen, speelt Brakman met de schijnbare eenzijdigheid van de schuldvraag. Het
taalteken, in de vorm van de roman, wisselt op deze wijze immers constant van referent. De beeldend kunstenaar lijkt ook een meester in het ambigu maken van zijn werken. Persoonlijke betekenissen, die in figuurlijke zin als motieven voor de moord kunnen worden beschouwd, worden door hem constant ontkend of vermeden. Zo blijkt
dat Bacon bewust de interpretatie van zijn werk probeerde te beïnvloeden via bijvoorbeeld uitspraken in interviews met Sylvester. Hij verwerkte ook een verscheidenheid
aan reproducties in zijn werken, waardoor het komen tot een eenduidige betekenis
van deze werken problematisch blijkt. Doordat er in de roman naar meerdere werken
van Bacon wordt verwezen en de betekenis van deze werken lastig eenduidig kan worden vastgelegd, worden ook de mogelijke toedrachten van de fictieve moord vermenigvuldigd. Het blijkt dan ook geenszins de bedoeling van De vadermoorders en de
schilderijen om een antwoord te geven op de schuldvraag. Integendeel: Brakman en
Bacon fungeren eerder als handlangers van de onbekende moordenaar die de moordzaak bewust lijkt te compliceren.
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Niels Springveld

Over de sociale positie van literatuur in de hedendaagse
literatuurwetenschap

De afgelopen jaren werd er in Nederland volop gepubliceerd over de relatie tussen literatuur en de maatschappij waarin zij zich bevindt: ontleent literatuur haar bestaansrecht
aan autonomie, of staat autonomie juist betrokkenheid met de maatschappij in de weg?
Literatuurwetenschapper Niels Springveld is van mening dat het conflict tussen de voorstanders van de esthetische autonomie en de voorstanders van engagement zorgt voor
een impasse in dit literatuurwetenschappelijke debat. Waar komt deze oppositie vandaan, en hoe kan aan de impasse in het debat voorbij worden gegaan? In een poging om
de polarisering tussen autonomie en engagement te herzien, herinterpreteert Springveld
in navolging van Aukje van Rooden het romantische paradigma om de vraag wat literatuur is te hernemen.

Klachten over de afnemende sociale relevantie van literatuur vormen inmiddels een
genre op zich. Niet alleen heeft de literatuur concurrentie te verduren van andere media en is de aandacht ervoor in het onderwijs al jaren tanende, ook vanuit de politiek is
met name sinds kabinet Rutte-I fors bezuinigd op de cultuursector. Kunstenaars, zo
stelde voormalig staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Halbe
Zijlstra, dienden minder afhankelijk te zijn van het ‘overheidsinfuus’ (vgl. Bockma
2011) en zich meer bezig te houden met hun positie op de markt. Het is opvallend dat
deze klacht over de gemarginaliseerde rol van literatuur ook in het literaire veld wordt
gedeeld. Het bekendste voorbeeld hiervan in de recente neerlandistiek is Thomas
Vaessens’ De revanche van de roman, waarin hij stelt dat schrijvers en literatuurwetenschappers zelf (mede)verantwoordelijk zijn voor de ‘ontwaarding’ van de literatuur.
(2009: 18; vgl. Marx 2008) Aangezien er inmiddels genoeg over gezegd en geschreven
is, wordt zijn werk in dit artikel niet uitgebreid behandeld, maar wel de fenomenen die
hij ter discussie stelt: de sociale functie die literatuur tegenwoordig vervult en het autonomiebegrip, dat volgens Vaessens een ‘geloofsartikel’ van de literatuurwetenschap
is. (2015: 49) De felle reacties op De revanche van de roman zijn mijns inziens symptomatisch voor de impasse die het merendeel van de literatuurwetenschappelijke debatten
beheerst: het conflict tussen enerzijds voorstanders van esthetische autonomie, die
beweren dat literatuur haar bestaansrecht ontleent aan dit begrip, en anderzijds voorstanders van engagement, die op hun beurt stellen dat autonomie betrokkenheid in de
weg staat en de kloof tussen literatuur en maatschappij vergroot.
De esthetische autonomie staat de laatste jaren in Nederland volop in de belangn iel s spr i ngv el d
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stelling. (vgl. Den Hartog Jager 2014; Doorman 2015; 2016; Ham 2015; Heumakers 2015;
Van Rooden 2015) Autonomie, letterlijk ‘zelfwetgeving’, was hét middel waardoor de
kunst zich aan het eind van de achttiende eeuw kon emanciperen van zowel de klassieke en neoclassicistische regelesthetica, als van politieke, religieuze, wetenschappelijke
en economische belangen. In deze periode kwam het idee centraal te staan dat de
kunst een eigen domein vormde, waarin andere wetten en regels golden dan in de samenleving. (Heumakers 2015: 19) In de kunst(beschouwing) verschoof tijdens de romantiek de aandacht van de correcte representatie van de werkelijkheid naar de creatieve scheppingskracht en onafhankelijke positie van de kunstenaar. Rond deze
tijd kregen ook de woorden ‘kunst’ en ‘literatuur’ hun huidige betekenis. Arnold
Heumakers stelt in zijn literatuurhistorische studie De esthetische revolutie (2015) dat iemand die aan het begin van de achttiende eeuw leefde de vragen ‘Is dit kunst?’ of ‘Is dit
literatuur?’ niet zou hebben begrepen. (18)
De esthetische autonomie heeft al sinds haar ontstaan ter discussie gestaan. ‘Het
feit dat de literaire autonomie keer op keer even fel bekritiseerd als verdedigd wordt’,
stelt Aukje van Rooden in Literatuur, autonomie en engagement (2015), dat samen met De
esthetische revolutie de basis voor dit artikel vormt, ‘geeft aan dat hier iets fundamenteels
op het spel staat dat de literatuur in haar wezen raakt en waartoe we ons hoe dan ook
zullen moeten verhouden wanneer we nadenken over wat literatuur is of nog zou kunnen zijn.’1 (21) Het contrast tussen autonomie en engagement is volgens haar te verklaren door een lacune die is ontstaan na het uiteenvallen van het romantische paradigma
dat gebaseerd was op de verbinding tussen autonomie en heteronomie. Deze polen
zijn in de loop van de negentiende eeuw echter uiteengevallen en tegenover elkaar komen te staan. Hoewel de fundamenten van het romantische paradigma in de negentiende en twintigste eeuw zijn bekritiseerd, bewegen veel literatuurwetenschappelijke
discussies zich nog altijd binnen dit gepolariseerde paradigma. Van Rooden ontwerpt
als alternatief aan de hand van onder meer kunstcriticus Nicolas Bourriaud en filosoof
Jean-Luc Nancy een alternatief ‘relationeel paradigma’, waarin de tweespalt tussen
autonomie en engagement wordt opgeheven, en de ontologische vraag wat literatuur
überhaupt is centraal staat, in plaats van welke eigenschappen literatuur heeft of welk
maatschappelijk effect zij sorteert of zou moeten sorteren.
In dit artikel wordt aan de hand van het werk van Van Rooden en Heumakers de notie van esthetische autonomie op historisch-conceptuele wijze geanalyseerd in een
poging om de sociale rol die literatuur vervult te herzien. Waar komt de hedendaagse

1
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Jacques Derrida benadrukt de juridisch-politieke en democratiserende gevolgen van deze autonomiseringsbeweging door te stellen dat literatuur en democratie nauw met elkaar verweven
zijn. Elke schrijver is volgens hem ingebed in sociale, wettelijke en politieke praktijken, waardoor
hij beschermd wordt tegen censuur, maar kan zich tegelijkertijd ‘een zekere onverantwoordelijkheid’ veroorloven en in principe alles schrijven. (1992: 38) Literatuur kan met andere woorden
binnen een wettelijk kader de wet overschrijden, en staat zodoende tegelijkertijd binnen en buiten de wet.
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oppositie tussen autonomie en engagement vandaan, en hoe kan hieraan voorbij worden gegaan? Om deze vragen te beantwoorden wordt eerst het ontstaan van het autonomiebegrip ten tijde van de Duitse Frühromantik belicht aan de hand van het werk
Friedrich Schlegel. Vervolgens wordt de tot op heden voortdurende postromantische
tegenstelling tussen autonomie en engagement geïllustreerd door middel van een vergelijking tussen de literatuuropvattingen van Jean-Paul Sartre en Theodor Adorno.
Tenslotte wordt Van Roodens relationele paradigma beschouwd. Van Rooden stelt dat
discussies over literatuur zich voornamelijk afspelen op ontisch niveau (of het niveau
van de ‘zijnden’), waarin wordt gekeken naar de kenmerken van een literaire tekst
(vorm, stijl, thematiek, historische context, et cetera), in plaats van op ontologisch niveau (of ‘zijnsniveau’), waarin de bestaansmogelijkheid van literatuur zélf centraal
staat. Aan de hand van het werk van Van Rooden en Heumakers wordt het autonomiebegrip genealogisch gereconstrueerd. Het romantische paradigma wordt geherinterpreteerd om de polarisering tussen autonomie en engagement te herzien en de vraag
naar wat literatuur is en hoe het zich onderscheidt van andere vertogen te hernemen.
I. Individualiteit, ondeelbaarheid en het romantische paradigma
Binnen de literatuurwetenschap en filosofie bestaat een brede consensus over de esthetische omwenteling die de romantiek veroorzaakt heeft. ‘Zodra over kunst of literatuur wordt gesproken,’ schrijft Heumakers, ‘duiken er denkbeelden op waarvan de
romantische oorsprong zich moeilijk laat ontkennen’. (2015: 16) ‘Wanneer we over hedendaagse westerse kunst discussiëren, discussiëren we over romantische kunst’, stelt
Maarten Doorman enigszins gechargeerd. (2015: 77) Ten tijde van de romantiek ontstond de autonomie van de kunst en van de kunstenaar. Niet de rede en de regelesthetica, maar de verbeeldingskracht en het gevoelsleven kwamen centraal te staan.
Romantische kunst wordt doorgaans beschouwd vanuit een expressiepoëtica,
waarin spontaniteit, gevoeligheid en de (poëtische) scheppingskracht van het individu
een prominente rol vervullen. (vgl. Abrams 1973) Hoewel dit deels terecht is, wijzen
Van Rooden en Heumakers erop dat hiermee een fundamenteel aspect van de romantiek buiten beschouwing wordt gelaten: het streven naar ondeelbaarheid, een poging
om door middel van de kunst en filosofie alle scheidingen – tussen kunst en leven, lichaam en geest, ratio en emotie, en ook autonomie en heteronomie – op te heffen en
tot harmonie, synthese en eenheid te komen. (Heumakers 2015: 280; Van Rooden 2015:
34) Het romantische paradigma wordt door Van Rooden daarom een ‘individueel paradigma’ genoemd, waarbij de term ‘individu’ niet staat voor de persoon van de schrijver, maar in etymologische zin voor het streven naar het ondeelbare (in-dividuum).
De romantiek wordt door Rüdiger Safranski in een parafrase van Carl von Clausewitz
omschreven als ‘de voortzetting van religie met esthetische middelen’. (2007: 13) Hét
middel bij uitstek om deze pseudoreligieuze, esthetische ondeelbaarheid te bewerkstelligen was de poëzie. De poëzie werd in de brede betekenis van het Griekse poiesis
(‘scheppingskracht’, of, vrijer vertaald, ‘creatieve potentie’) opgevat als een middel om
de wereld door middel van de kunst opnieuw te scheppen door syntheses tussen
n iel s spr i ngv el d
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tegenstrijdige elementen te creëren. De verheffende potentie die aan de poëzie werd
toegeschreven komt met name tot uiting in de in het tijdschrift Athenaeum gepubliceerde fragmenten, waarvan de meeste door Friedrich Schlegel werden geschreven.
In fragment 116 wordt de voornaamste functie van de romantische poëzie gedefinieerd:
De romantische poëzie is een progressieve universele poëzie. Haar doel is niet alleen
om alle afzonderlijke elementen weer met elkaar te verbinden en de poëzie met de
filosofie en retorica in contact te brengen. Zij wil en moet ook de poëzie en proza,
genie en kritiek, kunstpoëzie en natuurpoëzie nu eens met elkaar vermengen, dan
weer versmelten, de poëzie levend en maatschappelijk maken, het leven en de maatschappij poëtisch (...). (Schlegel 2014: 25)

Volgens Schlegel vormt de poëzie het verbindende element tussen allerlei disciplines
en gewaarwordingen, maar is ze tegelijkertijd zelf een deel van deze synthese, een
primus inter pares, die de ondeelbaarheid mogelijk maakt. Heumakers omschrijft het
uiteindelijke resultaat van deze ondeelbaarheid als de ‘totalisering van de kunst’ (2015:
310): als alles kunst en iedereen kunstenaar kan worden, en de maatschappij poëtisch
wordt en de poëzie maatschappelijk, verdwijnt uiteindelijk de autonomie van de kunst
zelf en wordt de maatschappij als het ware een groot kunstwerk waarin alle onderdelen met elkaar samenhangen en harmoniëren. In hun streven naar ondeelbaarheid
probeerden de vroegromantici zowel de autonomie van het individu – het vermogen
om voor zichzelf te kunnen denken en zich à la Kants sapere aude te bevrijden van dogmatiek en onderworpenheid – als de heteronomie, de maatschappij, met elkaar te verbinden. Heumakers noemt dit streven om de maatschappij door middel van de kunst
te veranderen (of, zo je wilt, te ‘poëtiseren’) ‘romantisch engagement’ (2015: 21), al werd
deze term door de romantici zelf niet gehanteerd. Dit engagement betrof niet zozeer
de dagelijkse gang van zaken in de buitenliteraire wereld, maar het sociale effect dat
de kunst zelf had of zou kunnen hebben: het kunstwerk was voor hen met andere
woorden niet alleen een product, maar ook een handeling die iets in gang zette. ‘De
romantici plaatsen de literatuur uiteindelijk niet tegenover de maatschappij’, resumeert
Van Rooden, ‘maar zien haar als de verwerkelijking van een maatschappelijke potentie, als de
eerste stap in de richting van een betere maatschappij.’ (2015: 48) De vroegromantici
trachtten dus de tegenstelling tussen autonomie en heteronomie te overwinnen in hun
kunst, niet door zich te engageren buiten de kunst. Ze namen zodoende het verlichtingsidee over dat iedereen dezelfde potentie bezat om zijn rationele en emotionele
capaciteiten te ontwikkelen, maar begonnen ook meer waarde toe te schrijven aan de
kunst als middel waardoor individuen zichzelf konden verheffen en emanciperen,
zonder in een onthecht estheticisme te vervallen.
Gedurende de negentiende eeuw werd dit streven om autonomie en heteronomie
te verenigen echter in veel gevallen losgelaten. Van Rooden omschrijft deze ontwikkeling als de overgang van een juridisch naar een sociaal-institutioneel begrip van
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autonomie. Voor de vroegromantici stond autonomie voor het vermogen tot zelfwetgeving, een emancipatoir besef van de eigen soevereiniteit, en juist niet voor een terugtrekking uit de maatschappij, waar het begrip later mee werd vereenzelvigd. (Van
Rooden 2015: 49) Autonomie en engagement waren voor hen met andere woorden
nauw verweven, zoals Heumakers ook opmerkt: ‘Met het engagement van de romantische kunst hoefde haar autonomie niet op gespannen voet te staan. Het een kon niet
zonder het ander: de esthetische autonomie was de voorwaarde die het engagement
pas mogelijk maakte (...).’ (2015: 256) Zodra het romantische paradigma uiteenviel,
werd engagement geleidelijk opgevat als ‘het aangaan van verbindingen’, en autonomie als haar tegendeel. Heumakers beschrijft deze tendens als de ‘verabsolutering van
de kunst’ (2015: 226): kunstenaars gaven de hoop op om door middel van hun werk de
maatschappij te veranderen, en besloten zich af te keren van de maatschappelijke werkelijkheid en slechts kunst omwille van de kunst te produceren.
Zoals eerder gesteld zijn veel debatten over de sociale functie van literatuur dualistisch van aard, terwijl de esthetische autonomie in de Frühromantik juist diende om
tegenstellingen te overwinnen. L’art pour l’art versus het naturalistische engagement
van Émile Zola, marxistische versus (Russisch) formalistische literatuurbeschouwing,
vorm of vent, Cultural Studies versus New Criticism: in alle gevallen wordt een sterke
scheidslijn getrokken tussen tekst- en contextgerichte, formalistische en ideologische, en ethische en esthetische benaderingen. Dit dualisme is ook te herkennen in het
debat tussen Adorno, pleitbezorger van esthetische autonomie, en Sartre, die de term
engagement populariseerde. Beiden onderschrijven het singuliere sociale effect van
literatuur, maar verschillen van mening over op welke manier dit effect wordt gecreëerd.
II. Littérature engagée en autonomie: Sartre versus Adorno
Kort na de Tweede Wereldoorlog werd er fanatiek gedebatteerd over welke rol kunst
kon vervullen, zeker nadat kunst op grote schaal als propagandamiddel was gebruikt
en politieke esthetica’s daardoor in diskrediet waren gebracht. In het existentialisme,
dat tijdens de jaren veertig en vijftig op zijn hoogtepunt was, zijn filosofie en literatuur
nauw met elkaar verweven. De belangrijkste weerslag van deze verbintenis is Sartres
Qu’est-ce que la littérature? (1947), waarin hij zijn opvattingen over engagement in de
kunst uiteenzet.
Sartres literatuurtheorie is gebaseerd op een specifieke, utilitaire taalopvatting,
waarin een rigide onderscheid wordt gemaakt tussen proza en poëzie. Volgens Sartre
kan alleen de (proza)schrijver geëngageerd zijn, omdat hij de taal voornamelijk als een
middel ziet om een boodschap over te brengen, terwijl de dichter de taal juist als een
doel op zich beschouwt dat hij naar zijn hand wil zetten. De schrijver is voor hem in de
eerste plaats een activist, die ‘bewijst, beveelt, weigert, (...) smeekt, beledigt, overreedt
en insinueert’ en de maatschappij ‘een spiegel voor[houdt] en (haar) sommeert (...) het
beeld te veranderen of zich te veranderen.’ (Sartre 1968: 24, 69) De voornaamste
taak van de schrijver is om de lezer in zijn werk met een bepaalde grenssituatie te
n iel s spr i ngv el d
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confronteren en hem aan te sporen om zijn fundamentele opvattingen te heroverwegen en partij te kiezen, en zich dus te engageren.
Sartre beschouwt het literaire werk als een beroep op de vrijheid van de lezer, en
niet als een object dat de lezer de wet voorschrijft, wat in strijd zou zijn met de grondbeginselen van het existentialisme. (vgl. Sartre 1974) Volgens hem zijn schrijver en
lezer op dialectische wijze met elkaar verbonden: ieder literair werk is een (ethisch)
appel op de lezer, waarin de schrijver hem ‘om medewerking [vraagt] bij het voortbrengen van zijn werk’. (Sartre 1968: 40, 41) Kortom, de schrijver appelleert aan de
vrijheid van de lezer door hem de verantwoordelijkheid voor de literaire tekst toe te
vertrouwen:
Het staat u volkomen vrij dat boek op tafel te laten liggen. Maar als u het openslaat,
neemt u er de verantwoordelijkheid voor over. Want vrijheid wordt niet ondervonden in het genot van een vrije subjectieve verrichting, maar in een scheppingsdaad
die door een imperatief wordt geëist. (Sartre 1968: 42)

De literaire tekst bestaat bij de gratie van deze wisselwerking, waarin de schrijver een
situatie toont en de lezer deze interpreteert en herschept en de tekst daarmee bestaansrecht verleent: ‘[D]e hele kunst van de schrijver is mij te dwingen te scheppen wat
hij ontsluiert, dus mij erbij te betrekken. En zo dragen we samen de verantwoordelijkheid voor de wereld.’ (Sartre 1968: 53)
In zijn essay ‘Engagement’ (1961) bekritiseert Adorno Sartres literatuuropvatting
en verdedigt hij de esthetische autonomie en experimentele, modernistische kunst.
De moderniteit werd volgens hem in toenemende mate beheerst door de ‘cultuurindustrie’, de gestandaardiseerde massaproductie van goederen die vooral diende om
het kritisch denkvermogen te neutraliseren en formele innovatie onmogelijk te maken. (vgl. Adorno & Horkheimer 2007) De cultuurindustrie kon gemakkelijk opportunistische, geëngageerde kunst neutraliseren door het tot handelswaar te maken.
Adorno beweerde dat geëngageerde kunstenaars de politieke boodschap van groter
belang achtten dan het kunstzinnige object zelf, en de kunst hiermee reduceerden tot
een propagandamiddel.2
Volgens Adorno is de autonomie van de kunst tweeledig. Een kunstwerk, stelt hij in
zijn Ästhetische Theorie, staat buiten de empirische realiteit, maar is tegelijkertijd een
‘sociaal feit’ (Adorno 2002: 252), gecreëerd op een bepaalde plek in een bepaalde tijd.
Een kunstwerk dat slechts een van beide kenmerken zou bezitten, zou respectievelijk
slechts estheticistische Spielerei of massageproduceerde handelswaar zijn. De kunstenaar en het kunstwerk staan met andere woorden zowel binnen als buiten de maatschappij, en juist vanwege deze buitenstaanderspositie, de weigering om zich te
2 Sartre merkt terloops op dat de stijl van een werk van belang is, maar dat deze desalniettemin ‘onopgemerkt’ moet blijven, omdat anders het ethische effect van de tekst teniet wordt gedaan.
(1968: 25)
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schikken naar heersende stilistische of ideologische normen, heeft de kunst sociale
relevantie. Deze relevantie ligt niet besloten in de bespreking van maatschappelijke of
existentiële thema’s in het kunstwerk, zoals het geval is in Sartres literaire werk, maar
in de handeling van het schrijven zelf. Het doel van de kunst, stelt Adorno op bombastische wijze, is niet om ‘alternatieven te belichten’, maar om ‘louter door middel van de
vorm de koers van de wereld te weerstaan, [een wereld] die voortdurend een pistool
tegen de hoofden van mensen zet.’ (2007: 182) Door middel van zijn formele experiment verzet het kunstwerk zich tegen zijn potentiële inlijving in de cultuurindustrie,
en vervreemdt en deautomatiseert het kunstwerk de heersende stilistische en ideologische normen en de alledaagse werkelijkheid van de lezer. Volgens Adorno slaagde
slechts een beperkt aantal kunstenaars erin om deze buitenstaanderspositie in te nemen, onder wie Franz Kafka en Samuel Beckett in de literatuur en Arnold Schoenberg
en Alban Berg in de muziek.
Evenals de vroegromantici kennen Sartre en Adorno de literatuur een kritisch en
emancipatoir maatschappelijk potentieel toe, maar verschillen hun poëtica’s fundamenteel van elkaar, een verschil dat representatief is voor het contrast tussen autonomistische en geëngageerde literatuurbeschouwingen. Kort samengevat benadrukt
Sartre betrokkenheid, verantwoordelijkheid en de mogelijkheid van de lezer om zijn
vrijheid te affirmeren in de (mede)schepping van de tekst, en wordt de taal gezien als
een instrument dat een ethisch of maatschappelijk effect moet sorteren. Adorno benadrukt daarentegen dat authentieke kunst tracht om een buitenstaanderspositie te
verwerven, een positie die sociaal is juist omdat ze zich tegen gestandaardiseerde normen en stijlen en de massamisleiding van de cultuurindustrie keert: ieder authentiek
kunstwerk bevat volgens hem de heimelijke gedachte ‘het zou anders moeten zijn’.
(Adorno 2007: 194) Noch de positie van Sartre noch die van Adorno biedt echter een
uitweg uit de patstelling tussen engagement enerzijds en autonomie anderzijds, waardoor beide zich tussen de twee polen van het romantische paradigma blijven bewegen.
III. Literatuurvergetelheid en het relationele paradigma
Zoals eerder gesteld vloeit de oppositie tussen autonomie en engagement voort uit het
romantische paradigma, dat in eerste instantie was gebaseerd op de verbinding van
deze twee polen, maar geleidelijk uiteenviel. De pogingen om deze polarisatie te overwinnen zijn, zoals Van Rooden opmerkt, echter overbruggingen achteraf, waarbij er
voetstoots van uit wordt gegaan dat autonomie en heteronomie tegengesteld zijn.
(Van Rooden 2015: 74) Door dit uitgangspunt speelt de literatuurbeschouwing zich
voornamelijk op ontisch niveau af – welke eigenschappen heeft literatuur of de literaire tekst? – in plaats van op ontologisch niveau – wat is literatuur, en hoe onderscheidt
het zich van andere vertogen? (Van Rooden 2015: 81) Volgens haar wordt de moderne
literatuurbeschouwing, in een parafrase van Heidegger, getekend door ‘literatuurvergetelheid’: ‘het uit het oog verliezen van de vraag naar [de] bestaanswijze en mogelijkheidsvoorwaarden van zoiets als literatuur’. (Van Rooden 2015: 103) De vraag naar wat
literatuur zelf is, is met andere woorden veronachtzaamd en vervangen door de vraag
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welke eigenschappen of sociale inzet literatuur heeft (autonoom of sociaal betrokken,
ethisch of esthetisch, et cetera). Om uit deze impasse te geraken moet volgens haar
niet alleen het romantische paradigma geherinterpreteerd worden, maar ook een alternatief paradigma worden geformuleerd, waarin de bestaanswijze van literatuur
centraal staat, en niet alleen haar sociaal-politieke positie.
Het relationele paradigma dat Van Rooden schetst, is een vertaling van tendensen
uit de continentale filosofie en esthetica naar de literatuurwetenschap, en is met name
gebaseerd op het werk van Bourriaud en Nancy. Bourriaud introduceerde het relationele paradigma aan het eind van de jaren negentig om ontwikkelingen in de participatiekunst te beschouwen. In de participatiekunst die hij beschreef, wordt het kunstwerk opgevat als een ontmoetingsruimte, waarin een eenmalige verbintenis tussen het
kunstwerk en de deelnemers tot stand komt. Het kunstwerk bestaat bij de gratie van
deze toevallige ontmoeting, en omdat noch de kunstenaar noch de deelnemers zich
kunnen verlaten op een vooraf gegeven definitie van wat kunst is, staat in deze participatiekunst de ontologische vraag naar wat kunst zelf is centraal. Het kunstwerk is in
Bourriauds relationele paradigma niet zozeer een product, maar een gebeurtenis, een
totstandkoming van een verbintenis.3
Een ander fundamenteel element in Van Roodens relationele paradigma dat aansluit op Bourriauds esthetica is Nancy’s notie van het symbolische. In zijn werk verweeft Nancy een deconstructie van centrale begrippen uit de westerse wijsbegeerte,
zoals vrijheid, gemeenschap en mondialisering, met de vraag welke sociale positie
kunst inneemt.4 Voor Nancy staat het symbolische niet voor een allegorische representatie van iets anders, maar in de etymologische zin van het Griekse symbolon voor
een ‘samenwerping’, een constellatie van heterogene elementen die zich op een
bepaald moment en op een bepaalde plek samenvoegen. (Nancy 2000: 58) In La
communauté désoeuvrée suggereert Nancy zelfs op enigszins abstracte wijze dat literatuur en ‘in gemeenschap zijn’ (être-en-commun) in principe hetzelfde zijn: omdat de literatuur geen essentie bezit en in principe alles tot literatuur kan verworden, stelt de literatuur volgens hem een grondeloos ‘samen-zijn’ (être-avec) centraal. (1991: 64) Als de
literatuur geen gedeelde ruimte is waarin verschillende vertogen en gewaarwordingen samen kunnen komen, maar onderworpen wordt aan een bepaalde autoriteit, verliest zij haar singuliere positie. Vanuit de notie van het symbolische bezien valt de literaire tekst in het relationele paradigma dus niet te herleiden tot een bepaald kenmerk
of zijnde dat haar vermeende essentie vormt. De inzet van het relationele paradigma,
schrijft Van Rooden,

3 Zie voor interessante literatuurwetenschappelijke uitwerkingen van deze notie van literatuur als
gebeurtenis met name Attridge 2004a; 2004b; Derrida 1992.
4 Voor uitgebreidere besprekingen van Nancy’s opvattingen over kunst en literatuur, zie met name
James 2006: 202-230; Lacoue-Labarthe & Nancy 1988; Nancy 1991: 43-81; Nancy 1996; Van
Rooden 2007.
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[is] niet het feit dat literatuur verbindingen zou aangaan met andere ‘zijnden’, (...)
maar het feit dat literatuur zélf een verbinding-leggend zijnde is. Anders gezegd:
uitgangspunt is niet dat er eerst een wereld is waarmee literatuur al dan niet een betrekking aangaat, maar dat literatuur zelf een wereldvormende betrekking is. (2015:
81)

Hoewel het relationele paradigma in wezen een herinterpretatie is van de verknoping
van autonomie en engagement in het romantische paradigma, wordt het streven naar
het ondeelbare of absolute vervangen door een nadruk op contingentie: het kunstwerk is een gebeurtenis, een ‘wereldvormende betrekking’ waarin een bepaalde relatie tot stand komt, en niet een expressie van een bepaald vermogen tot zelfverheffing
of een poëtisch vermogen dat alle mensen zouden delen, een notie die ten tijde van de
romantiek vigeerde. Afgezien van het bij tijd en wijle abstracte karakter van het relationele paradigma wordt de sociale positie van literatuur niet beschouwd aan de hand
van bepaalde kenmerken of distincties die, zoals eerder bleek, vooral het antagonisme
tussen autonomie en engagement in stand houden. Op welke manier kan een ontologische benaderingswijze als een alternatief voor dergelijke ontische literatuurtheorieën
dienen? Van Rooden beschrijft het belang van het relationele paradigma als volgt:
Wat uitgedrukt wordt in de bestaanswijze van literatuur is (...) dat ‘de realiteit’, net
als ‘de wereld’, niet simpelweg gegeven is en als zodanig gekend of gerepresenteerd
kan worden. Zij dient zich steeds op een andere manier aan, treedt tevoorschijn in
het mede-delen. Literatuur is in die zin niet iets wat het bestaan representeert, maar
iets wat het bestaan laat gebeuren, iets wat onze bestaanswijze zelf aanwezig stelt.
Als moderne literatuur een maatschappelijke waarde heeft, dan is deze hierin gelegen. (Van Rooden 2015: 87)

Het relationele paradigma, zo geeft Van Rooden toe, kan wellicht niet direct praktisch
worden toegepast, en zou om die reden nog verder uitgediept moeten worden. (2015:
102) Een ontologische benaderingswijze biedt echter wel voldoende aanknopingspunten om de vraag naar wat literatuur voor iets is te hernemen, zonder te vervallen in onproductieve discussies over of literatuur autonoom of sociaal is, en zonder eenvoudig
deconstrueerbare distincties in stand te houden. Om het debat over de sociale positie
van literatuur te blijven voeren zijn daarom enkele bescheiden koerswijzigingen vereist. Door het romantische paradigma te herinterpreteren wordt de geleidelijk ontwikkelde scheiding tussen autonomie en engagement gehistoriseerd, waardoor duidelijk wordt dat deze twee polen aanvankelijk met elkaar verknoopt en niet elkaars
tegendelen waren. Door een literaire tekst op te vatten als een gebeurtenis in plaats
van slechts als een artefact met enkele isoleerbare kenmerken wordt het mogelijk om
te reflecteren op de manieren waarop literatuur zich onderscheidt van andere vertogen. De literatuurwetenschap is niet gebaat bij klachten over de vermeende afnemende relevantie van haar onderzoeksobject en de reflex om à la Vaessens de vraag wat
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literatuur is op te geven. Wellicht biedt de verwondering van Jacques Derrida tegenwicht aan dergelijke literatuurvergetelheid:
[Literature] is the most interesting thing in the world, maybe more interesting than
the world, and this is why, if it has no definition, what is heralded and refused under
the name of literature cannot be identified with any other discourse. It will never be
scientific, philosophic, conversational. (1992: 47)
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Louis Veen

Piet Mondriaan over het bevrijden van kunst en leven

In het Mondriaanarchief in New Haven ontdekte kunst- en cultuurhistoricus Louis
Veen verschillende versies van wat hij de oppression essays is gaan noemen: essays die
Piet Mondriaan schreef over hoe kunst volgens hem voor een betere samenleving zou
kunnen zorgen. Veen gaat in op de bijzondere ontstaansgeschiedenis en redactiefases
van deze essays en reconstrueert de boodschap die Mondriaan wilde overbrengen. Dit
archiefonderzoek belicht een theoretische kant van de beroemde De Stijlkunstenaar ten
tijde van een samenleving die onder sterke invloed stond van de Tweede Wereldoorlog.

Proloog
Als eind januari 1933 de nationaalsocialistische partij in Duitsland aan de macht komt,
maakt Piet Mondriaan (1872-1944) zich hierover erg druk en schrijft hij in een brief
aan zijn Franse vriend en collega Jean Gorin (1899-1981) over de kwalijke ontwikkelingen in het buurland:
Paris, 26 rue du Départ – Bien cher ami, (...) Hoewel de gebeurtenissen, zoals op dit
moment in Duitsland, ons vervullen met walging en treurigheid, kan dat niet lang
duren en zal dit een geweldige tegenbeweging oproepen. Toch wind ik mij ontzettend op over deze middeleeuwse tirannieke overheersing. We kunnen op dit moment niet meer doen dan doorgaan met ons werk. (...) Bonjour et au revoir, Piet
Mondrian.1 (Bois 1977: 129)

Na de machtsovername beschuldigen de nazi’s veel binnen- en buitenlandse kunstenaars ervan werken te maken die het moreel van het Duitse volk ondermijnen. In 1937
concretiseren zij hun kunstopvatting in de vorm van de tentoonstelling Entartete
Kunst. Deze reizende expositie – die in juli 1937 in München begint – laat voorbeelden
zien van beeldende kunst die in de ogen van de partijtop geestelijk en maatschappelijk
verderfelijk is. Op de tentoonstelling zijn ook twee abstracte schilderijen van Mondriaan
te zien. Na afloop van de expositie worden de entartete kunstwerken in Zwitserland geveild. De kunstwerken die geen eigenaar vinden, worden vernietigd. Wat er met de
schilderijen van Mondriaan is gebeurd, is tot op heden niet bekend.

1
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De heksenjacht op de expressionistische en abstracte kunst, maar vooral de toenemende oorlogsdreiging, doen Mondriaan besluiten de naderende ‘middeleeuwse tirannieke overheersing’ te ontlopen en niet langer in Parijs te blijven. In september 1938
verhuist hij naar Londen. Precies een jaar later valt Duitsland Polen binnen. Onderlinge
verdragen, overeenkomsten en afspraken tussen verschillende landen veroorzaken
een escalatie van oorlogshandelingen. De Tweede Wereldoorlog is een feit. Geschokt
door de gebeurtenissen in de wereld begint Mondriaan omstreeks eind januari 1940
met zijn – zoals later blijkt – eerste oppression essay: ‘Art Shows the Evil of Nazi and
Soviet Oppressive Tendencies’. Op 13 februari 1940 schrijft hij hierover in een brief
aan zijn Amerikaanse vriend Harry Holtzman (1912-1987):
Dear Holtzman, (...) I did not write about Art since I am here. Only now I am making
a short article by impulse of the actual world-situation; I am trying to make clear
that Art shows the evil of nazi- and communists conceptions. Perhaps I can find a revue here that will place it. When ready I shall send it also to you (...). The article could
be usefull for America too. (...) Sincerely yours, Mondrian.2

Eerste pagina van Mondriaans manuscript ‘Art Shows the Evil of Nazi and Soviet Oppressive
Tendencies’.
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In Mondriaans brief van 16 mei 1940 aan zijn Engelse vrienden en collega’s Ben
Nicholson (1894-1982) en Barbara Hepworth (1903-1975) lezen we dat hij het essay
heeft voltooid. Uit de briefgegevens concluderen we dat Mondriaan bijna vier maanden – uiteraard met tussenpozen – aan zijn oppression essay heeft gewerkt.
In New Haven vond ik echter in het archief met Mondriaanpapieren niet één, maar
meerdere teksten die handelen over onderdrukking van de kunst, de mens en de
maatschappij op politiek, economisch, moreel en artistiek gebied.3 Bij nader inzien
blijkt iedere tekst steeds een hernieuwde poging van Mondriaan om zijn ideeën zo
goed mogelijk onder woorden te brengen. Vanwege het feit dat hier gaat om een serie
elkaar opvolgende versies, duid ik deze groep teksten in het vervolg aan met de verzamelnaam oppression essays.
In het geval van de oppression essays besteedt Mondriaan veel tijd aan het verwoorden van zijn ideeën over kunst en samenleving. In geen enkele andere tekst van
de schilder is de zoektocht naar de perfecte formulering zo manifest als in deze serie
essays. De angst verkeerd begrepen te worden is kennelijk zo sterk, dat deze hem ertoe dwingt om een aanvankelijk goedgekeurd resultaat na kritisch lezen toch weer te
herschrijven. Een helder verslag geven van de weg die Mondriaan heeft afgelegd om
tot een voor hem acceptabele uitleg van zijn ideeën te geraken, is mijn eerste reden om
dit artikel te schrijven. Een tweede reden is het introduceren en toelichten van mijn
opvatting dat Mondriaans kunst- annex maatschappijtheorie in feite een ‘bevrijdingsideologie’ is.
Het laatste essay in de reeks oppression essays is getiteld ‘Art and Life Towards the
Liberation from Oppression’. Dit essay is te lang om hier aan te bieden, maar om toch
een indruk te geven van de inhoud ervan besluit ik mijn stuk met een parafrase van deze laatste versie.
Mondriaans zoektocht naar de perfecte formulering
De verzameling oppression essays telt in totaal zes volledige en vier onvolledige documenten, allemaal in het Engels. Sommige teksten zijn niet geschreven, maar getypt.
Mondriaan was niet in het bezit van een typemachine, maar heeft in New York twee
Amerikaanse vrienden bereid gevonden zijn manuscripten uit te typen.
Heel opmerkelijk is dat Mondriaan alle – in feite dus afgekeurde – versies heeft bewaard; iets wat hij zelden deed. Binnen Mondriaans geschreven oeuvre is ‘Art and Life
Towards the Liberation from Oppression’ de enige tekst waarvan zo veel versies overgeleverd zijn. Door deze ‘bewaarzucht’ is het mogelijk de wordingsgeschiedenis van
dit essay te reconstrueren.
Overigens toont Mondriaan ons met deze reeks tussenstappen een manier van
2 Piet Mondriaan archief. RKD – Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis, Den Haag. (Brief
nr. 0740.095.)
3 Piet Mondrian Papers. Beinecke Rare Book and Manuscript Library, Yale University, New Haven,
USA. (GEN MSS 1102.)
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werken die vergelijkbaar is met zijn ‘tastende’ manier van schilderen. Zijn zoeken naar
de in zijn ogen perfecte formulering is illustratief voor de manier waarop de composities in zijn schilderijen tot stand kwamen.
De essays die Mondriaan achtereenvolgens heeft geschreven, zet ik even op een rijtje. Het opmerkelijke daarbij is dat iedere herschrijving weer een andere titel heeft.
Kennelijk ontsnapten ook de titels niet aan zijn drang tot perfectie. De reeks oppression essays in volgorde van ontstaan:
1 ‘Art Shows the Evil of Nazi and Soviet Oppressive Tendencies’ (Londen, mei 1940);
2 ‘Plastic Art Shows the Evil of Oppression’ (Londen, juli 1940);
3 ‘Oppression in Art and Life’ (New York, december 1940);
(schrijfpauze van ruim een jaar)
4 ‘The liberation from Oppression in Art and Life’ (New York, januari 1942);
5 ‘Liberation from Oppression in Art and Life’ (New York, januari 1942);
6 ‘Art and Life Towards the Liberation from Oppression’ (New York, februari 1942).
Van de oppression essays is alleen versie vijf gepubliceerd. (Motherwell 1945: 37-48;
Holtzman 1981: 29-33; Holtzman en James 1986: 322-330) Waarom de eerste vier versies en de laatste nooit gepubliceerd zijn, is een raadsel.4
Mondriaans voortdurende zoeken naar de juiste bewoordingen is overigens voor
een groot deel ook te wijten aan zijn worsteling met het Engels. Deze voor hem geheel
nieuwe taal moest hij zich nog op latere leeftijd (65+) en in zeer korte tijd eigen maken.
Voorafgaand aan zijn ‘Engelse periode’ (1938-1944) schreef hij uitsluitend in het
Nederlands en Frans. (Veen 2017: 34-42) Overigens heeft de schilder in 1920 ook nog
twee literaire verhalen geschreven in de stream of consciousness-stijl: ‘De groote boulevards’ en ‘Klein restaurant – Palmzondag’. (Veen 2017: 178-181 en 182-184)

De tekstontwikkeling van de oppression essays

4 De volledige Engelse tekst van alle oppression essays is afgedrukt in mijn overzichtswerk van
Mondriaans teksten. (Veen 2017)
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De tekstontwikkeling van de oppression essays is nogal ingewikkeld. De afbeelding hierboven geeft dit proces schematisch weer. In februari 1940 begint Mondriaan
met zijn (eerste) oppression essay: ‘Art Shows the Evil of Nazi and Soviet Oppressive
Tendencies’ (ms 1). Van deze tekst maakt hij even later twee in het net geschreven kopieën: ‘ms 2(I)’ en ‘ms 2(II)’. Tijdens het overschrijven verandert Mondriaan het een en
ander, zodat in feite twee nieuwe versies ontstaan. Of ‘I’ en ‘II’ qua inhoud precies hetzelfde zijn, weten we niet. In een brief aan Holtzman lezen we namelijk dat hij één kopie (ms 2(I)) naar de redacteur van de Partisan Review in New York stuurt, maar dit manuscript is tot nu toe niet gevonden.5 Vervolgens verwijdert de schilder uit het eerste
essay (ms 1) én uit zijn eigen kopie (ms 2(II)) het zesde hoofdstuk: ‘Arts Content Showing the Evil of All Oppression’. Kennelijk bevalt hem dit niet meer. Met de verwijderde hoofdstukken doet hij verder niets, maar hij bewaart ze wel. Het schrijven gaat verder met het bewerken van de ‘afgeslankte’ kopie (ms 2(II)). Hij corrigeert deze en
vervangt de eerste twee pagina’s van het manuscript door zeven nieuwe (ms 2a). De
tekst krijgt door de nieuwe pagina’s ook een nieuwe titel: ‘Plastic Art Shows the Evil of
Oppression’. Dit is het laatste wat hij in Londen aan de oppression essays doet.
Op 3 oktober 1940 vertrekt Mondriaan naar New York en niet veel later – in
december 1940 – vraagt hij zijn Amerikaanse vriend Holtzman of hij de ‘Londense
combinatie’ (ms 2a + ms 2(II)) wil uittypen. Tijdens het typen polijst Holtzman het Engels van de schilder en maakt hij met carbonpapier een kopie. En zo krijgt Mondriaan
van Holtzman enige tijd later een typoscript (ts 3) én een carbonkopie (cb 3). Hij leest
de getypte tekst door en is weer niet tevreden. Het ‘originele’ typoscript (ts 3) krijgt
een grondige opknapbeurt, waarbij ook de titel weer wordt veranderd. De nieuwe titel
wordt: ‘Oppression in art and life’. Het bewerkte typoscript (ts 3) en de onbewerkte
carbonkopie (cb 3) laat hij dan – om onbekende redenen – ruim een jaar liggen.
In januari 1942 pakt hij de draad weer op. Het typoscript (ts 3) laat hij voor wat het is
en hij hervat het schrijven aan de oppression essays met het bewerken van de carbonkopie (cb 3). Uit deze kopie verwijdert hij het tweede hoofdstuk ‘Great Facts of Oppression’. Hij corrigeert dit nog wel, maar doet er verder niets mee. De carbonkopie
(cb 3) – dus zonder tweede hoofdstuk – wordt behoorlijk gereviseerd. Bovendien vervangt de schilder de eerste pagina door vier nieuwe (ms 4a). (Deze pagina’s zijn overigens ontstaan uit twee kladversies.) Op die manier ontstaat er een combinatie van
‘ms4a’ en het bewerkte ‘cb3’, die ik gemakshalve ‘ms/cb 4’ heb genoemd. Ook nu krijgt
de tekst door de vooraan toegevoegde pagina’s een nieuwe titel: ‘The liberation from
Oppression in Art and Life’.
Mondriaan vraagt nog eens aan Holtzman om van de laatste combinatie (ms/cb 4)
een typoscript te maken. Het getypte resultaat is ‘ts 5’. Wederom verbetert Holtzman
het Engels van de schilder en laat hij in de titel – met of zonder Mondriaans
5 Mondriaans manuscript is niet aanwezig in het archief van de redacteur (Archives of American
Art, Washington DC, George L.K. Morris Papers). De tekst is overigens nooit verschenen in de
Partisan Review.
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instemming? – het lidwoord ‘The’ weg. Als Mondriaan Holtzmans typoscript in handen krijgt, is dit opnieuw niet veilig voor zijn drang naar perfectie. Het hevig gecorrigeerde ‘ts 5’ zou hij graag nog een keer netjes uitgetypt willen hebben. Dit keer vraagt
hij het niet aan Holtzman, maar roept hij de hulp in van een bevriende Amerikaanse
journaliste, Charmion von Wiegand (1898-1983). Zij typt het gecorrigeerde typoscript (ts 5) over en verbetert Mondriaans Engels. Het resultaat is ‘ts 6’. Opmerkelijk is
dat de tekst van de eerste twee pagina’s van typoscript 6 niet voorkomen in typoscript
5. Von Wiegand zal van Mondriaan een aanvulling hebben gekregen. Een manuscript
dat de getypte aanvulling vertegenwoordigt, heb ik echter niet kunnen vinden. Het afwezige manuscript noem ik in het schema het ‘verdwenen manuscript’. Hierop zal ook
de nieuwe titel van ‘ts 6’ hebben gestaan: ‘Art and Life Towards the Liberation from
Oppression’.
Nog steeds niet tevreden gaat Mondriaan ook dit typoscript (ts 6) te lijf. Achter de
twee eerste getypte pagina’s voegt hij twee nieuwe geschreven pagina’s in. Tussen de
pagina’s zes en zeven voegt hij drie nieuwe bladzijden in. Het resterende gedeelte van
het manuscript wordt vrijwel niet gecorrigeerd; in feite handhaaft hij daarmee nagenoeg ongewijzigd de drie laatste hoofdstukken van typoscript 5.
Na de bewerking van ‘Art and Life Towards the Liberation from Oppression’ (ts 6)
stopt Mondriaan met de oppression essays. Een antwoord op de vraag waarom hij er
na februari 1942 niet meer mee verder is gegaan, ben ik in zijn brieven niet tegengekomen.
Overigens is het op een na laatste oppression essay ‘Liberation from Oppression in
Art and Life’ (ts 5) op 23 januari 1942 voorgelezen tijdens een bijeenkomst van de
American Abstract Artists in de Nierendorf Gallery (New York). Mondriaan liet toen
het lezen van zijn tekst over aan de voorzitter van de AAA.
Mondriaans bevrijdingsideologie
Na het herhaald lezen van de oppression essays werd mij gaandeweg duidelijk dat
Mondriaan hierin een – wat ik noem – bevrijdingsideologie beschrijft. Zelf gebruikt
hij dit woord niet, maar zijn teksten hebben onmiskenbaar de kenmerken van een ideologie: (1) een beschrijving van het huidige wereldbeeld: Mondriaan constateert een
samenleving van ‘ongelijkheid en onevenwichtigheid’; (2) een beschrijving van het
nieuwe wereldbeeld: Mondriaan heeft een ‘cultuur van zuivere verhoudingen’ voor
ogen; (3) een beschrijving van hoe men van (1) naar (2) denkt te gaan: Mondriaan betoogt dat zijn ‘nieuwe kunst’ de mens de weg wijst naar de ideale samenleving. Nu begrijpen we ook wat Mondriaan met de titel ‘De nieuwe kunst – het nieuwe leven’ van
zijn magnum opus uit 1931 bedoelt. Aan een vriend schrijft hij over deze tekst: ‘Ik hoop
dat het de menschheid iets helpt.’
De mens droomt al eeuwenlang van een betere wereld. In dat opzicht vertelt
Mondriaan niets nieuws. Maar dat de kunst daarin een essentiële rol vervult, is wel
nieuw. Met zijn idee om de kunst als gids en blauwdruk te laten fungeren voor een
nieuwe maatschappij is Mondriaan niet alleen een opvallende verschijning in de
lou is v ee n
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kunstgeschiedenis, maar neemt hij ook tussen de maatschappij-ideologen een unieke
plaats in.
Hoe fanatiek de schilder ook aanhanger is van zijn eigen ideologie, hij is geen type
om met spandoeken de straat op te gaan of om het spreekgestoelte te beklimmen.
Nee, hij laat het uitdragen van zijn ideologie geheel over aan zijn pen, hoeveel moeite
en tijd het hem ook kost.
In zijn oppression essays stelt Mondriaan dat de vrijheid van de mens niet alleen
wordt beknot door dictators en bezetters, maar ook door allerlei alledaagse factoren.
Wat dit laatste betreft maakt hij onderscheid tussen externe en interne factoren (‘objective and subjective factors’). Intern wordt de mens geremd door fysieke en morele
factoren, extern door regels en wetten op politiek, economisch en sociaal gebied. Onder externe factoren schaart hij ook de ongeschreven regels in bijvoorbeeld familieen gezinsverband. Deze interne en externe factoren oefenen een grote druk uit op de
gelijkwaardigheid van verhoudingen binnen en buiten de mens. Mondriaan biedt in
zijn essays de mensheid een oplossing om zich van deze onderdrukkende factoren te
bevrijden. De bevrijding die de schilder voor ogen heeft, is gebaseerd op de abstracte
kunst en wel in het bijzonder op de door hem uitgevonden kunstvorm: het neoplasticisme.6
Het neoplasticisme is een abstracte kunst waarbij alleen verhoudingen getoond
worden. Een neoplastisch doek noemt Mondriaan dan ook een ‘verhoudingsbeelding’.
Om deze verschijningsvorm te bereiken is het neoplasticisme gebonden aan een aantal strenge regels:
1e.

2e.

3e.

Het beeldingsmiddel7 moet het rechthoekige vlak of prisma zijn, in primaire
kleur (rood, blauw en geel) en in niet-kleur (wit, zwart en grijs). In de architectuur geldt de leege ruimte als niet-kleur. Het gedenaturaliseerde materiaal kan
als kleur rekenen.
De gelijkwaardigheid in afmeting en kleur van de beeldingsmiddelen is noodzakelijk. Verschillend van afmeting en kleur zijnde, moeten zij van gelijke
waarde zijn. Het evenwicht wijst in het algemeen een groote oppervlakte van
niet-kleur of leege ruimte aan en een vrij kleine oppervlakte van kleur of materie.
De tegenstellende tweeheid8 in het beeldingsmiddel is evenzeer in de compositie geëischt.

6 Mondrian, P., Le Néo-Plasticisme. Paris, 1920. (Veen 2017: 185-198)
7 ‘Beeldingsmiddelen’ zijn – naast materiaal, gereedschap, techniek – de ‘bouwstenen’ om een
schilderij te maken. Bij Mondriaan zijn de bouwstenen alleen lijn, vlak (prisma) en kleur.
8 Onder ‘tegenstellende tweeheid’ verstaat Mondriaan dat alle verschijnselen in het universum
zich altijd manifesteren in – twee niet tot elkaar herleidbare – tegengestelde en complementaire
waarden. Ieder verschijnsel kan zichzelf en zijn tegengestelde zijn. Het ene kan niet bestaan zonder het andere. De tegengesteldheden zijn voortdurend in beweging en in interactie met elkaar,
op zoek naar evenwicht en harmonie. In een neoplastische compositie zijn dat: horizontaal-verticaal, groot-klein, kleur-nietkleur, mat-glanzend.
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4e.

5e.

6e.

Het onveranderlijke evenwicht wordt bereikt door de verhouding van stand
en wordt uitgebeeld door de rechte lijn (begrenzing van het zuivere beeldingsmiddel) in haar principale, d.i. rechthoekige, tegenstelling.
Het evenwicht, dat de beeldingsmiddelen opheft en vernietigt, ontstaat door
de verhoudingen van afmeting, waarin deze geplaatst zijn en die het levend
rythme tot stand brengen.
Natuurlijke herhaling (de symetrie) moet uitgesloten worden. (Mondriaan
1927)9

Uit de oppression essays heb ik begrepen dat het bevrijden van mens en samenleving
zich in twee opeenvolgende fasen voltrekt. De eerste stap op weg naar de redding van
de mensheid is het ‘bevrijden’ van de schilderkunst van allerlei zaken die de verhoudingen van een compositie camoufleren. Allereerst moeten ‘vormen met betekenis’
worden uitgebannen. Hieronder verstaat de schilder symbolische, figuratieve of specifieke vormen die iets voorstellen of verwijzen naar iets buiten het schilderij. Hij gebruikt hiervoor de uitdrukking: ‘de bizondere verschijning der dingen’ (‘the particularitys [sic] of forms and colors’). Het ‘bizondere’ – vindt Mondriaan – verdoezelt de
zichtbaarheid van verhoudingen en moet dus worden vermeden. Verhoudingen moeten immers duidelijk waarneembaar zijn om ze zo goed mogelijk te kunnen ‘aanvoelen’.10
Het tweede waarvan de schilderkunst zich moet ‘bevrijden’ is het gebruik van technieken om een driedimensionale illusie te scheppen op een plat schildervlak. Mondriaan
wijst hierbij op het gebruik van perspectief en het suggereren van plasticiteit met behulp van licht en schaduw. Dergelijke trucs moeten worden vermeden omdat zij de
zichtbaarheid van verhoudingen verdoezelen.
In de ‘bevrijde’ kunst zijn verhoudingen dus niet langer ondergesneeuwd, maar
worden zij duidelijk getoond. De vrijgekomen verhoudingen van ‘de nieuwe kunst’
(het neoplasticisme) laten vervolgens zien dat ondanks de verschillen in kleur en
grootte van de rechthoekige vlakken, onderlinge gelijkwaardigheid mogelijk is. En:
‘When this is so in Art, it Must be so for Human life’. Door haar verschijningsvorm is
het neoplasticisme hét grote voorbeeld voor de inrichting van de dagelijkse omgeving
van de toekomstige samenleving.
We hebben hiervoor gelezen dat Mondriaan voor het neoplasticisme zes regels
(wetten) heeft opgesteld. Kunst die aan regels gebonden is, is natuurlijk per definitie
niet vrij. Door het neoplasticisme voor te stellen als ‘bevrijde’ kunst, spreekt Mondriaan
zichzelf eigenlijk tegen. Hij kan echter ter verdediging aanvoeren dat wat hij onder het
‘bevrijden’ van de schilderkunst verstaat, het ‘afschillen’ tot de essentie overblijft is.
Hij heeft de regels moeten opstellen om de kunst in haar essentie te kunnen visualiseren. Haar van haar essentie ‘bevrijden’, gaat hem te ver.
9 Ook te vinden in Veen 2017: 269-275.
10 Piet Mondrian. ‘Art and Life Towards the Liberation from Oppression’. (Veen 2017: 514-516)
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Piet Mondriaan, Compositie No III, met
rood, blauw, geel en zwart, 1929. (Privécollectie)

In de tweede stap van Mondriaans bevrijdingsideologie worden de evenwaardige
verhoudingen van de bevrijde kunst overgebracht op het innerlijk van de mens, op de
menselijke relaties en op de maatschappij. Om dit te bereiken moeten allereerst de
verhoudingen – zoals onverbloemd getoond in het neoplasticisme – in alle facetten
van de menselijke leefomgeving geïntegreerd worden: in bouwkunst, muziek, dans,
toneel, film en literatuur. De evenwaardigheid van het neoplasticisme zal dan altijd en
overal concreet in ons dagelijks leven aanwezig zijn. De mens zal dan ieder uur van de
dag geconfronteerd worden met de verhoudingen van het neoplasticisme. Als gevolg
van deze ‘hersenspoeling’ zal de mens binnen afzienbare tijd psychisch en fysiek evenwaardiger en evenwichtiger worden. Vervolgens zal de aldus gevormde ‘nieuwe mens’
zijn aldus verworven innerlijke rust inzetten om tot gelijkwaardigheid te komen op
moreel, relationeel, economisch en politiek gebied. Gezien de toestand in de wereld
begrijpt Mondriaan maar al te goed dat het nog wel heel lang zal duren voor de tweede
fase haar intrede kan doen. ‘De cultuur van de zuivere verhoudingen’ – zoals hij de
toekomstige maatschappij noemt – is daarom nog heel ver weg.
Het beschrijven van zijn op het neoplasticisme gebaseerde bevrijdingsideologie
blijkt echter voor de schilder geen eenvoudige opdracht. Mondriaan wil niets liever
dan zijn ideeën voor iedereen zo begrijpelijk mogelijk maken. Maar in zijn drang om
helder over te komen, verzandt hij in een wirwar van woorden en bereikt hij juist het
tegenovergestelde. Als je Mondriaans teksten leest, wordt al snel duidelijk dat de
breedvoerigheid van zijn geschreven werk lijnrecht tegenover de eenvoud van zijn
beeldende werk staat. Deze tegenstelling is zo manifest, dat je zou denken met twee
totaal verschillende persoonlijkheden van doen te hebben als je niet beter zou weten.
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Eerste pagina van ‘Art and Life Towards the Liberation from Oppression’.

Mondriaans laatste oppression essay
In mijn beknopte parafrase van ‘Art and Life Towards the Liberation from Oppression’
volg ik globaal Mondriaans hoofdstukindeling van zijn tekst. Het laatste oppression
essay bestaat uit de volgende vijf hoofdstukken: ‘Introduction’, ‘Oppression in Art and
Life’, ‘The Art of the Past and Modern Art’, ‘Art and Life Need Freedom’ en ‘The Real
Content of Art’.
lou is v ee n
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Mondriaan begint het essay met de opmerking dat universele waarheden van grotere waarde zijn voor de mens dan tijdelijke waarheden. De laatste zijn immers altijd
persoons- en tijdsgebonden. Door universele waarheden en niet de tijdelijke als ijkpunt te nemen, kan vastgesteld worden of er in een bepaalde fase in de ontwikkeling
van de mensheid sprake is van vooruitgang of achteruitgang. In grote lijnen, zo constateert de schilder, manifesteert de beschaving zich als een onafgebroken vooruitgang, waarin echter perioden van constructie en destructie elkaar regelmatig afwisselen. In de loop van de geschiedenis zien we dat onderdrukking leidt tot destructie en
het terugdringen van de constructieve drijfveer. Onderdrukking staat vooruitgang in
de weg en berooft ons bovendien van onze individuele en collectieve vrijheid.
Vaak is onderdrukking ook ‘onderhuids’ aanwezig volgens Mondriaan, en dan niet
als onderdrukkende kracht herkenbaar. In dat geval bestaat het gevaar dat onderdrukking als ‘normaal’ wordt ervaren, terwijl zij uiteraard niet normaal is. Wanneer bijvoorbeeld een kunstenaar de werkelijkheid weergeeft in haar natuurlijke verschijning, heeft de onderdrukking zich vermomd in de hoedanigheid van figuratieve
vormen. Het vastzitten aan de naturalistische weergave van de werkelijkheid beknot
de kunst in haar mogelijkheden en daardoor is zij niet vrij. Deze onderdrukking door
het figuratieve kan de kunst overwinnen door ‘bevrijde vormen’ te gebruiken, waardoor de diepere essentie van de werkelijkheid zichtbaar wordt in plaats van enkel het
uiterlijke ‘schijnbeeld’. In de zuiver abstracte kunst (neoplasticisme) is de essentie van
de werkelijkheid niet langer verborgen onder de uiterlijke kenmerken van vormen,
maar concreet en duidelijk zichtbaar. Met de universele beeldingsmiddelen van deze
kunst is het mogelijk om verborgen verhoudingen – en daarmee het wezen van de wereld om ons heen – zichtbaar te maken.11 Uitsluitend de zuiver abstracte kunst kan een
‘cultuur van zuivere verhoudingen’ verwezenlijken, omdat zij immers niet gebonden is
aan schilderkunstige regels of de zichtbare werkelijkheid.
In de kunst en het leven is er sprake van tegenstellingen die voortdurend met elkaar
in interactie zijn. In het leven is vooral de tegenstelling ‘goed en kwaad’ en de evenwichtige wisselwerking daartussen heel belangrijk voor een harmonieus levensritme.
In de kunst is het de tegenstelling tussen de beeldingsmiddelen (groot/klein, kleur/
niet-kleur, glanzend/mat) die van groot belang is. De delen van een tegenstelling zijn
complementair en omdat zij bovendien gelijkwaardig zijn, is er geen sprake van onderdrukking van het ene deel over het andere. Een evenwichtige verhouding tussen
tegenstellingen is waarnaar kunst en leven steeds moeten streven.
In kunst openbaart zich ook levenskracht, zegt Mondriaan. Zij wordt gevisualiseerd door een evenwichtige voortdurende dynamische beweging, tot stand gebracht
door een ritme van vlakken, lijnen, kleuren en de verhoudingen daartussen. Mondriaan
11 De universele lijn is de rechte lijn, de universele kleur is de egale primaire kleur (rood, geel,
blauw) of niet-kleur (wit, zwart, grijs), de universele vorm is het rechthoekige vlak. ‘Universeel’
wil in dit geval zeggen: altijd en overal geaccepteerd en inzetbaar, onafhankelijk van tijd, plaats
en subjectiviteit.
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doelt hiermee niet op een traditioneel ritme dat gebaseerd is op het systematisch herhalen van vormen, maar op een ritme dat ontstaat door de afwisseling in kleur en
grootte van vlakken waarbij evenwaardigheid en het niet-systematische van cruciaal
belang zijn.
De levenskracht (het zuivere levensritme) wordt onderdrukt door betekenisvolle
en herkenbare vormen en kleuren. Om dit ritme te ‘bevrijden’ is het losmaken van
vorm en kleur van hun natuurlijke verschijning noodzakelijk. De consequentie van
deze bevrijding van het ritme is echter een verlies van ‘onderwerp’ of ‘thema’. Objectief beschouwd hoort het onderwerp niet thuis in de kunst omdat het verhalend is,
vindt Mondriaan. Om een beeldend kunstwerk te realiseren, dat zuivere verhoudingen laat zien en het levensritme zuiver toont, moeten de verhalende factor, betekenis
en connotatie uitgesloten worden.
De kunst toont dat alles wat haar werkelijke inhoud – het zuiver uitdrukken van de
werkelijkheid en levenskracht – verbergt haar tevens onderdrukt. De vooruitgang van
de kunst verlangt de bevrijding van haar wezen. De kunst zoekt evenals de mens
voortdurend naar vrijheid van denken en doen. Conflicten die ontstaan vanuit persoonlijke overtuigingen en interesses verhinderen de vrijheid en vertragen de vooruitgang, zowel in de kunst als in het leven.
De zuiver abstracte kunst laat het echte beeld van de werkelijkheid zien en toont
hoe onderdrukking bestreden kan worden. Zij maakt duidelijk dat de mens zichzelf
kan bevrijden van onderdrukkende factoren door vormen te zuiveren en deze vervolgens te gebruiken voor het ‘componeren’ van zuivere verhoudingen. Steeds meer beseft de mens dat eenheid en evenwicht in het leven gecreëerd kunnen worden door
zuivere vormen en verhoudingen, net als in de kunst.
We kunnen kunst zien als uitdrukking van waarheid en schoonheid, van levenskracht, maar waarheid en schoonheid zijn betrekkelijk en persoonlijk. De meest zuivere uitdrukking van waarheid en schoonheid moet vrij zijn van tijd en plaats en vrij
zijn van subjectieve en objectieve factoren. Daar moeten kunst en leven naar streven.
Om na te gaan of de zuiver abstracte kunst nu werkelijk een vooruitgang is of juist
een terugval moeten de nieuwe en oude vormen van kunst met elkaar vergeleken worden. Mondriaan vindt dat er geen scherpe scheiding is tussen de kunst van het verleden en de moderne kunst. Het verschil tussen de twee zit in de keuze van de beeldingsmiddelen. Op dit moment (1943) zijn er twee richtingen in de moderne kunst: (1)
een richting die gebruik maakt van figuratieve vormen en kleuren en (2) een richting
die gebruik maakt van universele beeldingsmiddelen. De laatste richting verwerpt de
‘oude’ beeldingsmiddelen, maar gaat wel verder met waar de eerste al mee begonnen
is, namelijk de omvorming van de natuurlijke visie (bijvoorbeeld het kubisme). Kunst
kan nooit een kopie van de natuur zijn, want de levende schoonheid van de natuur is
niet te kopiëren, zo beweert Mondriaan. De nieuwe richtingen in de kunst hebben dan
ook niet het doel om de natuur te kopiëren, maar willen de ware inhoud van kunst uitdrukken: het tonen van het wezenlijke van de werkelijkheid en de levenskracht.
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Piet Mondriaan in het atelier van Harry Holtzman, 1941-1942. Fotograaf: Harry Holtzman.

Epiloog
De toekomstige maatschappij die Mondriaan voor ogen heeft is gebaseerd op de
zichtbare eenvoud en het voelbare evenwicht van zijn neoplastische doeken. Als we in
staat zouden zijn de universele zuivere schoonheid van deze schilderijen over te brengen naar het dagelijks leven, is het volgens Mondriaan mogelijk om het morele en fysieke welzijn van mensen naar een hoger plan te tillen en een maatschappij op te bouwen die bevrijd is van enige vorm van onderdrukking. De nationaalsocialisten willen
juist een door hen gedomineerde wereld. Een grotere tegenstelling wat betreft de
visie op de toekomstige maatschappij is niet denkbaar. Overigens vonden de nazi’s
Mondriaans schilderijen entartet, niet omdat de partijtop op de hoogte zou zijn van
Mondriaans gedachtegoed, maar omdat de werken dit etiket kregen opgeplakt vanwege de persoonlijke smaak van één man, Adolf Hitler. Deze voormalige kunstschilder had alleen belangstelling voor neoclassicistische architectuur, realistische en romantische schilderkunst en klassieke beeldhouwkunst. Moderne stromingen zoals
het impressionisme, kubisme en abstracte kunst waren hem een doorn in het oog en
alle kunst die niet in zijn straatje paste werd uit de openbaarheid verbannen, onder het
mom ‘verderfelijk voor de Duitse moraal’.
In de donkere tijden van de Tweede Wereldoorlog wilde Mondriaan met zijn
oppression essays de mensheid hoop op bevrijding geven. Zijn bevrijdingsideologie
heeft echter het grote publiek nooit bereikt. Slechts een handjevol geïnteresseerden
heeft er ooit kennis van genomen. In 1981 heeft Holtzman nog een poging ondernomen om mensen met Mondriaans ideologie onder de aandacht te brengen. (Holtzman
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1981) En na 36 jaar doe ik met dit artikel opnieuw een poging om Mondriaans bijzondere maatschappij-ideologie onder de aandacht te brengen.
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Appendix
Oppression bronnen in de Piet Mondrian Papers, Beinecke Library
Aanduiding
Titel
Archiefmap
in schema
ms 1
Art Shows the Evil of Nazi and Soviet Oppressive
Tendencies
41
[zonder titel]
47
hfdst 6
Arts Content Showing the Evil of All Oppression
47
ms 2(II)
[zonder titel]
47
ms 2a
Plastic Art Shows the Evil of Oppression
45
ts 3
Oppression in Art and Life
44
cb 3
[zonder titel]
46
klad(1)
The Liberation from Opression in Plastic Art and in life 60
klad(2)
Oppression in Art and Life
47
ms 4a
The liberation from Oppression in Art and Life
46
ms/cb 4
[zonder titel]
46
The liberation from Oppression in Art and Life
46
hfdst 2
Great Facts of Oppression
44
ts 5
Liberation from Oppression in Art and Life
43
ms/ts 6
Art and Life Towards the Liberation from Oppression
48
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Bovenstaande tekst is een transcript
van het daadwerkelijke gedicht. Door
de QR-code te scannen opent de
opname die voor deze Stijlbreuk
gemaakt is.

luc t. va n h a eck e
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i n t erv ie w
Noortje Maranus & Anne Sluijs

‘Het leven heeft mij vertaler gemaakt’
Interview met Sam Garrett

Foto: Sam Garrett

Hoeveel namen van vertalers kan de gemiddelde Vooys-lezer opnoemen? Na het lezen
van dit interview in ieder geval één. Sam Garrett is de naam: de vertaler die er mede voor
zorgde dat in 2016, bijna zeventig jaar na de Nederlandse publicatie, De avonden
(1947) in het Engels verscheen. De Amerikaan ontmoette een Nederlandse tijdens zijn
reisperiode na zijn studie filosofie en besloot een aantal jaar later met haar in Amsterdam te gaan wonen. ‘In 1980 ben ik in Nederland verzeild geraakt, met het idee van “Ik
zie wel”.’ Ruim dertig jaar later heeft Garrett een groot aantal vertalingen van romans,
literaire non-fictie, korte verhalen, toneelstukken en filmscenario’s op zijn naam staan.
Redacteurs Anne Sluijs en Noortje Maranus spraken hem over het vertalersvak, dat
vaak onderbelicht blijft.
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Hoe ben je na aankomst in Nederland vertaler geworden?
In mijn eerste periode in Nederland had ik geen werk, dus in de tijd dat ik niks te doen
had, ben ik Nederlands gaan lezen om de taal te leren. Ik begon met kinderboeken, die
ik mijn vriendin voorlas zodat ze mijn uitspraak kon corrigeren, maar vooral ook zodat ze de culturele verwijzingen kon uitleggen. Daarnaast maakte ik een praatje met
de marktlui wanneer ik boodschappen deed op de markt. Zo leerde ik de taal steeds
beter te begrijpen. Op het moment dat ik echt het gevoel had dat ik Nederlands wel
kon lezen en de taal voldoende beheerste, ben ik boeken zoals Turks fruit (1969) en De
avonden (1947) gaan lezen. Boeken waarvan mensen zeiden: die moet je echt lezen als
introductie tot de Nederlandse literatuur.
Na een jaar kreeg ik een baan bij het Algemeen Nederlands Persbureau in Den
Haag. Ik werkte daar op de Engelstalige afdeling als journalist-vertaler. In de loop der
jaren ben ik steeds verder ingeburgerd in Nederland. Ook dankzij de komst van mijn
kinderen leerde ik de cultuur steeds meer van binnenuit kennen. Ik werkte na mijn
baan als journalist-vertaler nog als commercieel vertaler en reclameschrijver, maar
wat ik echt interessant vond was literair vertalen. In de jaren negentig ben ik daar een
beetje ingerold, min of meer per ongeluk, terwijl ik helemaal geen vertaal- of talenstudie gedaan heb. Dus hoe ik vertaler ben geworden...? (lachend) Het leven heeft mij
vertaler gemaakt!
Hoe ziet een doorsnee werkdag eruit sinds je vertaler bent?
Meestal ga ik ’s ochtends weg van huis rond kwart over negen. Ik fiets naar de Centrale
Openbare Bibliotheek in Amsterdam, waar ik een favoriet plekje heb. Als ik er om tien
uur ben, kan ik dat plekje meestal wel bemachtigen. Soms lees ik eerst de krant, soms
schrijf ik eerst in mijn dagboek. Vervolgens werk ik dan tot een uur of vier ’s middags.
Ik heb niet zo’n lange aandachtsspanne. Ik kan drie kwartier vrij geconcentreerd
werken, maar daarna is het afgelopen, dan moet ik even iets anders gaan doen. Het
voordeel van in de bibliotheek werken, is dat ik gewoon naar de tijdschriftenafdeling
kan lopen en bijvoorbeeld even The New Yorker kan lezen. Zoiets doe ik dan een kwartier lang en daarna ga ik weer aan het werk. Zo gaat het eigenlijk de hele dag.
Vroeger werkte ik soms ook ’s avonds, maar dat doe ik nauwelijks meer. Je leert met
de jaren beter plannen. Stel, ik heb een deadline op 30 juni en het is nu januari, dan gaat
er zonder dat ik er erg in heb een soort mentale klok op de achtergrond tikken waardoor ik weet wat ik per dag moet doen. Ik hoef het niet meer voor mezelf uit te rekenen. Ik ben eigenlijk heel goed met deadlines, het is me nog nooit overkomen dat ik
een deadline niet haalde.
Zou je zeggen dat je een snelle vertaler bent?
Het gekke is, ik lees eigenlijk echt heel langzaam. Als ik een boek lees voor mijn plezier, doe ik er erg lang over. Maar als ik aan het vertalen ben, gaat het vrij rap. In het begin was ik waarschijnlijk onzekerder. Hoewel het vertalen zelf nu sneller gaat, duurt
het redactionele werk wel wat langer, omdat ik minder tevreden ben met mijn first
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draft. Daar bouw ik dan ook meer tijd voor in: ik ben kritischer geworden op mijn eigen
werk.
Het is bij mij ook zo met vertalen dat ik vaak een soort aanloop moet nemen. Bij de
eerste 25 bladzijden weet ik nog niet echt wat ik aan het doen ben, ik heb geen strategie
voor mezelf uitgestippeld. Als ik het punt bereikt heb waarop ik denk: ‘ik weet hoe het
hoort te klinken’, dan kan ik echt aan het werk. Dan ga ik later terug naar die eerste
bladzijden om te zorgen dat die ook kloppen. Ik wil altijd een bepaalde stem kunnen
horen, de stem van de auteur of verteller, en die kunnen reproduceren. Dat lukt niet bij
elk boek in één keer.
Heb je ooit een boek vertaald zonder het eerst helemaal gelezen te hebben?
Meestal lees ik het van tevoren wel helemaal, maar bij hele dikke non-fictieboeken is
dat niet altijd gelukt. Ik heb bijvoorbeeld In Europa (2004) van Geert Mak vertaald.
Daar had ik al wel in gelezen – genoeg om te weten dat ik het leuk vond om te vertalen
– en ik kende Maks stijl al voor ik eraan begon, maar ik heb het niet van a tot z gelezen,
puur omdat het zo’n dikke pil was.
Er zijn vertalers die nooit een boek lezen voordat ze gaan vertalen vanuit het idee
dat ze bij de vertaling dezelfde ervaring willen hebben als de lezer. Zij willen verrast
worden door wat er in het verhaal gebeurt, zodat die verrassing ook tot uiting komt in
hun vertaling. Ik denk dat dat een prima strategie is, ik ken immers ook schrijvers die
zeggen dat ze aan een boek beginnen zonder te weten waar ze naartoe gaan, dus waarom zou een vertaler dat niet kunnen doen? Maar het is niet mijn manier van werken.
In de vertalingendatabase van het Nederlands Letterenfonds vonden we een
lange lijst vertalingen onder jouw naam, maar liefst 85. Hoe bouw je zo’n oeuvre op? Heb je jezelf bepaalde doelen gesteld voor wat je wilde vertalen?
Ja, het is een behoorlijke lijst, niet allemaal boeken, natuurlijk, maar ook verhalen voor
bloemlezingen. Ik ben op een gegeven moment opgehouden met tellen. Maar jullie geven me too much credit als jullie denken dat ik vooraf nagedacht heb over welke schrijvers mijn doel waren. In het begin heb ik wel voor mezelf een richting gekozen, omdat
ik in die tijd waarin ik net in Nederland was het werk van Maarten Biesheuvel ben tegengekomen. Ik vond zijn werk prachtig. Op een gegeven moment dacht ik bij mezelf
dat het leuk zou zijn als mijn vrienden in Amerika het ook zouden kunnen lezen, want
ik wist dat zij zijn werk ook mooi zouden vinden. Dus toen ben ik op eigen houtje een
paar verhalen van Biesheuvel gaan vertalen. Die heb ik naar het Nederlands Letterenfonds gestuurd, het Letterenfonds in de oertijd, heel anders dan hoe het nu is. Ik denk
dat als het heel belabberd was geweest, ze hadden gezegd: ‘Meneer, u kunt beter iets
anders gaan doen.’ Maar dat hebben ze niet gezegd! Ik kreeg het verhaal terug, met
commentaar. En ik was zo jong en zo onbehouwen, dat ik zoiets had van: hoe hebben
ze het gore lef om kritiek op mijn vertaling te geven... Ik heb hier zo hard aan gewerkt!
Go figure. Maar toch dacht ik nog steeds: ‘ik vind vertalen zó leuk, ik wil hiermee doorgaan.’
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Ik ben toen gaan rondvragen wie de uitgever was van Maarten Biesheuvel, want ik
dacht dat ik misschien met hém moest gaan praten. Ik had nog nooit een uitgever ontmoet, ik wist niet wat voor iemand dat zou zijn, hoe een uitgever eruit zag, enzovoorts... Toen ben ik koffie gaan drinken met Biesheuvels uitgever bij Meulenhoff,
Maarten Asscher, en hij was nog jonger dan ik! Ik dacht: ‘een uitgever heeft toch grijs
haar?’ Daar was niets van waar. Hij heeft mijn vertalingen in ontvangst genomen en
een paar maanden later kreeg ik een telefoontje dat Translation Magazine van Columbia
University geïnteresseerd was in een van die verhalen. Dat was mijn eerste literaire
vertaling die gepubliceerd werd.
En hoe ging het toen verder?
Toen dacht ik: ‘zie je wel, ik kan het toch wel!’ En in de loop der tijd werd ik voor allerlei
dingen gevraagd, maar er zat niet echt één lijn in. Een uitzondering is De avonden. Vanaf het moment dat ik dat voor het eerst las, wist ik dat ik het ooit wilde vertalen. Eerst
zou het door een ander vertaald worden, maar dat viel destijds in het water. Ik denk dat
ze de rechten van Gerard Reve niet hadden kunnen krijgen. Hij was ook nog in leven
toen en behoorlijk kritisch. Misschien is het in mijn voordeel geweest dat ik het postuum heb kunnen vertalen...
Voor de rest was het eigenlijk gewoon wat opkwam. Het eerste echte boek dat ik
vertaalde was De poorten van Damascus (1993) van Lieve Joris, dat ik kreeg omdat een
collega-vertaler van me iets anders wilde doen en het aan mij doorgaf. Vanaf dat moment ging het rollen. Ik begon erin te komen, had mijn voet tussen de deur. Op een gegeven moment kwam Blauwe Maandagen (1994) van Arnon Grunberg uit, ik kan me dat
nog heel goed herinneren. Ik heb dat gelezen en dacht: ‘wauw, ik wil dat vertalen.’
Maar ik zat toen nog niet hoog genoeg in de pecking order, dus iemand anders vertaalde
het.
Vanaf de tweede roman van Grunberg, toen ik meer op mijn naam had staan als
vertaler, heb ik bijna alles van hem mogen vertalen. Je krijgt een soort relatie met een
auteur, wat ik daarna ook had met Tommy Wieringa en nu met Herman Koch. De enige lijn die in mijn vertaaloeuvre zit, is dan ook dat ik opdrachten heb aangenomen omdat ik affiniteit voelde met de schrijvers. Ik ben altijd op zoek gegaan naar wat ik leuk
vond om te vertalen. Ik ben niet op zoek naar iets hoogdravends of belangrijks.
Hierbij aanhakend: we lazen in een interview met jou, door collega-vertaler
Michele Hutchison, dat je het idee had dat er in Nederland in de literaire kritiek erg veel onderscheid gemaakt wordt tussen hoge en lage cultuur. Is dat
anders in de Verenigde Staten?
O, ja, waar moet ik beginnen... In Nederland wordt er heel gauw een onderscheid gemaakt tussen literatuur en bellettrie of vermaak. Ik hoor behoorlijk vaak dat iemand
zegt: ‘ja, het is wel erg leuk, ik heb ervan genoten, erom gelachen, maar echt literatuur
is het niet.’ Maar dat het geen literatuur is, wat bedoelen ze daar eigenlijk mee? Dat ze
vinden dat het iets is wat je niet echt bij zal blijven, iets wat je over vijf jaar wel weer
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vergeten bent? Of dat het niets toevoegt aan de ‘canon van de Nederlandse literatuur’,
tussen dikgedrukte aanhalingstekens?
Ik ben opgegroeid in een Amerikaanse traditie en in de boekenwereld in Amerika
verschijnt ook heel veel prut. Maar ik heb niet geleerd dat prut een categorie is. Prut is
een waardeoordeel en kan heel terecht zijn, en het kan soms ook wel min of meer objectief waarneembaar zijn. Maar ik denk dat in de Amerikaanse literaire wereld het
verschil in waardering tussen een Jonathan Franzen en een Dashiell Hammett heel
klein is. Ik denk dat Dashiell Hammett, die vooroorlogse klassieke roman noir detectiveverhalen schreef, in Amerika net zo zeer meetelt als Franzen. Terwijl in Nederland iemand van het kaliber Hammett, hoe goed hij ook schrijft, altijd tot de bellettrie gerekend zou worden. Ik denk niet dat dat vruchtbaar is. Ik denk dat je jezelf moet
afvragen: wat heb ik aan dit boek? Doet het iets met me? Zal ik er over twintig jaar nog
wel eens aan terugdenken?
Iets wel of niet literatuur noemen is een
kunstmatig onderscheid en ik weet niet waar
‘Ik ben altijd op zoek
het vandaan komt of wie er belang bij heeft om
gegaan naar wat ik leuk
het in stand te houden. Ik denk wel dat het kritisch vermogen om een boek te beoordelen en vond om te vertalen. Ik ben
uit te leggen waarom je iets wel of niet goed
niet op zoek naar iets
vindt heel waardevol is. Maar omdat iets grappig
is of spannend, dat is voor mij nou niet meteen
hoogdravends of
een reden om te zeggen: ‘oké, het is wel leuk
belangrijks.’
maar het is niet ‘de Olympische Spelen’.’ Ik heb
ook niet het gevoel dat literatuur zo werkt. Voor
mij als lezer in ieder geval niet.
Kun je daar een voorbeeld van geven?
Ik heb vrij veel van Tim Krabbé vertaald, zoals Het gouden ei (1984) en De renner (1987).
De renner was in Engeland en Amerika een grote hit. In dat boek zit enorm veel diepgang, maar omdat het spannend is, of omdat het over wielrennen gaat of wat dan ook,
wordt het toch gezien als tweederangs. Het zou niet zo gauw in aanmerking komen
voor een Constantijn Huygensprijs of iets dergelijks. Ik denk dat daar zeker een soort
snobisme zit.
Wel is het zo dat hier voor een klein land als Nederland ontzettend veel boeken verschijnen. Misschien is dat wel de reden waarom men probeert het kaf van het koren te
scheiden. Toch vind ik het onbegrijpelijk dat, wanneer ik kijk naar sommige prijswinnende auteurs, iemand als Tim Krabbé voor Het gouden ei of De renner nooit een literaire
prijs gewonnen heeft.
Denk je dat het anders is om vertaler in de Verenigde Staten te zijn dan in
Nederland, bijvoorbeeld wat betreft je positie?
Het is zo dat vertalers vrij kwetsbaar zijn in financiële zin en in verhouding tot onze
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opdrachtgevers. Dat is iets wat ik me misschien niet realiseerde toen ik met dit vak begon. Als je aan iets werkt, en je werkt hard en lang, dan moet je proberen te vermijden
om achteraf te gaan zitten uitrekenen wat je nu eigenlijk per uur verdiend hebt.
Voordat ik als vertaler aan een boek begin, moet ik onderhandelingen doen. Daarbij moet je rekening houden met het feit dat als jij het niet doet er waarschijnlijk zes
mensen in de rij staan die het wél willen doen en ook nog eens voor minder geld. Tegelijkertijd moet je ook je eigen principes naleven. Vertalers zijn in Amerika echt de
klassieke zzp’ers van de literatuurwereld, denk ik. Wat dat betreft is het geen makkelijke positie.
In Nederland is dat minder het geval. Voor zover ik van collega’s die uit een vreemde taal in het Nederlands vertalen heb begrepen, zijn sommige zaken voor vertalers
hier veel beter geregeld, zoals je ook zou verwachten. Er zijn afspraken over basistarieven voor de vertaler en vertalingen worden jaarlijks beoordeeld om vast te stellen
of ze in aanmerking komen voor een aanvullende beurs. Dat is heel goed. Je hoeft dan
niet te onderhandelen, maar kunt gewoon aan het werk.
Een groot nadeel van vertaler zijn naar het Nederlands, is dat je concurreert met
Engelstalige boeken. Wanneer er een boek uitkomt in het Engels, dan weet je dat het
heel snel ook in boekhandels in Nederland ligt. Dus als je niet met een vertaling komt
voor die tijd, dan zie je de verkoop inzakken. Zo wordt er veel meer tijdsdruk uitgeoefend op vertalers uit het Engels in het Nederlands.
Het is bekend dat in Engeland vertaalde literatuur een heel klein aandeel van
de totale boekproductie vormt. Dit lijkt de sociologische wet te ondersteunen
dat er in een taal verhoudingsgewijs minder vertalingen verschijnen wanneer
die taal een sterkere machtspositie in het wereldtalenstelsel heeft.1 Hoe beïnvloedt die machtspositie van het Engels jou als vertaler van een kleine taal
naar het Engels?
Die sociologische zwaartekracht wordt deels opgeheven door het actieve promotiebeleid in Nederland. Omdat het Nederlands Letterenfonds niet alleen als subsidiegever actief is, maar ook de rol van onbezoldigd agent vervult, komen relatief veel
Nederlandse werken, nieuw en oud, onder de aandacht van buitenlandse uitgevers. De
buit die verdeeld moet worden is dan misschien betrekkelijk klein in vergelijking met
brontalen als het Frans, Spaans of Duits, maar toch nog altijd groot in verhouding tot
het aantal sprekers, schrijvers en publicaties in Nederland en Vlaanderen. Tegelijkertijd groeit het aantal literaire vertalers Nederlands-Engels, maar het blijft relatief gezien toch een klein groepje. Beide factoren resulteren in een duidelijk voordeel voor
getalenteerde vertalers.

1

Zie Haan, M. de, ‘De inkomenspositie van literair vertalers in Europa.’ In Filter: tijdschrift over vertalen, 16 (2009), 2: 27-32. Via http://www.tijdschrift-filter.nl/jaargangen/2009/162/deinkomenspositie-van-literair-vertalers-in-europa-27-32.aspx#sthash.B5HS2HT1.dpuf.
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Op de Angelsaksische boekenmarkt moeten die vertaalde werken gaan concurreren met de veel grotere aanwas van Engelstalige literatuur, dat is waar. Je ziet dat goed
terug in de frequentie en de lengte van de recensies, in de verkoopcijfers en in de literaire prijzen die in het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten uitgedeeld worden
– hoewel het aandeel van prijswinnende, vertaalde Nederlandse literatuur daarin ook
buitenproportioneel groot is. Hoe populair The Evenings (2016) of The Dinner (2012) echter ook zullen zijn, de verkoopcijfers ervan vallen in het niet vergeleken bij Paul
Beatty’s The Sellout (2015). Dat is een kwestie van cultuur, maar het is ook een businessmodel. Er zijn moedige uitgeverijen in Engeland en de Verenigde Staten die zich gespecialiseerd hebben in vertaalde literatuur, maar de grote jongens met clout – vooral
op het gebied van budget, promotie en distributie – zullen eerder voor gemakkelijkere
handel gaan. Vertaalde literatuur wordt weliswaar steeds populairder, maar de industriële uitgevers zien het nog altijd als messy. Royalties voor een vertáler? Kom op, zeg!
Toch is er een behoorlijk groot verschil tussen mijn eerste jaren als literair vertaler
en de situatie nu. Nederlandse auteurs worden nu soms ook in The Guardian en The New
York Times gerecenseerd, vertalers zijn zich bewuster geworden van hoe ze met uitgevers om moeten gaan en uitgevers hier zijn ook actiever in het promoten van hun auteurs in het buitenland. Dat betekent meer werk voor mij en mijn collega’s. Het feit dat
je vertaling een veel grotere kans heeft om door een aanzienlijk publiek gelezen te
worden, betekent tegelijkertijd wel dat de lat hoger ligt. Gelukkig maar, zou ik zeggen.
Krijgen vertalers genoeg erkenning voor hun werk volgens jou?
Wat dat betreft mag ik zelf inmiddels niet klagen, zeker niet na de Engelse uitgave van
De avonden, maar ik denk dat vertalers over het algemeen niet genoeg aandacht krijgen. Wat leuk is om te zien, is dat mensen op Facebook actief bezig zijn het aan te kaarten wanneer een vertaler niet genoemd wordt bij bijvoorbeeld een meme met een quote. Dan reageren ze met: ‘Je bent de vertaler vergeten te noemen!’ Dat juich ik wel toe.
Ik denk dat alle vertalers het fijn vinden als hun naam in ieder geval vermeld wordt.
Of je naam ook op het omslag van een boek moet komen, daar verschillen de meningen over. Ik vind het een grijs gebied. Ik vind namelijk dat het wel iets bijzonders
moet zijn, iets wat je moet verdienen. Maar hoe beoordelen mensen buiten jouw taalgebied of jij iets goed vertaald hebt? Het liefst zou je willen dat uitgevers allemaal het
origineel zouden kunnen lezen, zodat ze konden beoordelen wat goed is en wat niet en
of het doel bereikt is. In de praktijk wordt de naam van een vertaler denk ik alleen vermeld als het een bekende naam is.
Ik heb dus geen principieel bezwaar tegen het vermelden van de vertaler op de kaft,
maar ik vind ook niet dat het altijd moet gebeuren. Het gaat namelijk in eerste instantie om het verháál en of het verhaal goed is. Daarna komt de auteur, die alle lof verdient. Dan pas komt de vertaler. Dat is hiërarchisch gewoon hoe het werkt.
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Is er sinds de Engelstalige uitgave van De avonden veel voor jou veranderd?
De hoeveelheid aandacht die ik heb gekregen, is wel vreemd voor een vertaler. Ik ben
veel gebeld, gevraagd om op te treden, iets te zeggen... Ineens heb je iets te zeggen! Dat
vind ik heel prettig en voor je ego is het natuurlijk gewoon geweldig.
Ik was overigens absoluut verbaasd dat The Evenings het zo goed is gaan doen in
Engeland. Voordat het verscheen werd ik door onder meer Trouw en de Volkskrant gevraagd wat ik dacht dat er zou gebeuren met het boek. Alsof ik dat wist! Maar ik zei altijd dat ik verwachtte dat bijvoorbeeld docenten Nederlands het zouden gaan lezen,
hooguit een paar mensen, een paar Nederlandse expats in Engeland... En dat leek me
ook prima, als mensen maar zouden weten dat het er was.
Vrij snel bleek echter dat het veel breder gedragen werd dan dat. Er zijn nu rond de
15.000 exemplaren verkocht2 en dat is voor een vertaling – en al helemaal omdat het
een boek van zeventig jaar geleden betreft – heel bijzonder. Volgende week komt het
uit in Amerika en The New York Times heeft er ook al over geschreven. Ook The
Atlantic, een groot literair tijdschrift in Amerika, gaat er artikelen over publiceren. Ik
ben gewoon stomverbaasd.
Het vertalen van De avonden was echt een project waar ik heel lang over heb gedroomd. Ik herinner me, toen ik eenmaal ging zitten om te beginnen, dat ik dacht: ‘O
jee, daar gaan we... Nu moet je het doen.’ Ik vond dat even imponerend. Het boek is
iconisch, het wordt gezien als een keerpunt in de Nederlandse literatuur. En ik dacht:
‘Verdomme, iedereen kijkt over mijn schouder mee.’
Toch denk ik niet dat er nu gigantisch veel verandert aan mijn werk en mijn leven als
vertaler, behalve dat het waarschijnlijk veel gemakkelijker zal worden om opdrachten
te krijgen. Ik denk wel dat het voor de Nederlandse literatuur een grote boost is. Het is
een feit dat er in de Engelse en Amerikaanse media steeds meer over wordt gesproken.
Ik denk dat Engelsen en Amerikanen zich daardoor gaan afvragen: ‘Wat gebeurt daar,
wat doen die Nederlanders, wat is dat? We moeten er meer van weten!’ Ik hoop dat The
Evenings in elk geval dát effect zal hebben.

2 Dit waren de cijfers ten tijde van dit interview in januari 2017.
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v ersta n d va n z a k e n
Lizet Duyvendak

Leeservaringen uitwisselen: van leeskring via Goodreads
naar Das Mag – en terug?
In de rubriek ‘Verstand van Zaken’ reflecteren deskundigen in een essayistische vorm
op de stand van zaken in de hedendaagse literatuur, het boekenvak of de wetenschap.
Trends worden geduid, catastrofes voorzien en normen bevraagd. Letterkundige Lizet
Duyvendak neemt ons deze keer mee in de geschiedenis en ontwikkeling van (onderzoek
naar) leesclubs. Na een korte schets van de start van leesclubs in de verlichting, bespreekt
Duyvendak het ontstaan van de moderne leesclub in Drenthe in de jaren zeventig en besteedt ze aandacht aan nieuwe varianten die de laatste jaren ontsproten zijn. We maken
kennis met uiteenlopende vormen van leesclubs: van ‘wilde’ groepen tot georganiseerde
collectieven en van online leesclubs tot Das Mag.

Lezen is bij uitstek een bezigheid die je in je eentje kunt ondernemen. Maar in onze
tijd, waarin mensen hun ervaringen willen delen via selfies en blogs, is het niet vreemd
dat er ook over gelezen boeken ervaringen worden uitgewisseld. Dat gebeurt dan ook,
bijvoorbeeld op boekenfora op internet of door het bezoek aan literaire festivals en
Das Magleesclubs. Het fenomeen dat je als lezer met anderen over een boek praat, is
echter niet exclusief voor de hedendaagse leescultuur. In Nederlandse leesclubs spreken anno 2017 jaarlijks vele tienduizenden lezers over boeken, maar het in groepsverband praten over boeken bestaat al veel langer.
In de tweede helft van de achttiende eeuw ontstonden op verschillende plaatsen
in Europa leesgezelschappen onder invloed van het verlichtingsdenken. De achttiende-eeuwse burger wilde zichzelf ontwikkelen en kleine groepen burgers vormden een gezelschap dat gezamenlijk boeken kocht en las. De vroegste verschijningsvorm is de zogenaamde ‘leescirkel’ of ‘leeskring’. In een leeskring werden meerdere
tijdschriften, kranten of boeken onder een beperkt aantal leden in een streng gereglementeerde volgorde, in vaste tijdsperioden van het ene lid naar het andere gebracht. Soms groeide een leescirkel uit tot een bibliotheek, namelijk wanneer men
de boeken en tijdschriften die onder de leden hadden gecirculeerd niet verkocht,
maar verzamelde en in een eigen ruimte opsloeg, waar men elkaar dan ook kon ontmoeten. Dit type leesgezelschap staat bekend onder de naam sociëteit, leeskabinet
of leesmuseum. Leesgezelschappen waren meestal herengezelschappen, dat wil
zeggen dat vrouwen daar zonder begeleiding van hun echtgenoot of vader meestal
geen toegang toe hadden. Vanaf 1870 werden in Scandinavië, Engeland, de Verenigde
Staten en ook in Nederland vrouwenleesgezelschappen opgericht. Het in 1894
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opgerichte Haagse Damesleesmuseum is het enige daarvan dat nog bestaat.
(Duyvendak 2003: 14-15)
Naar historische leesgezelschappen is veel onderzoek gedaan. Geïnspireerd door
het receptieonderzoek van Hans-Robert Jauss en het boekhistorisch onderzoek van
Robert Darnton zoeken wetenschappers naar sporen van ‘gewone lezers’. (Kloek
1993) Dagboeken, brieven, en de archieven van boekhandels en leesgezelschappen
vormen de bronnen voor dit soort onderzoek.1 Het hoogtepunt van het historische
leesonderzoek in Nederland van de laatste jaren is Boudien de Vries’ studie over lezers
van allerlei pluimage in de stad Haarlem. (De Vries 2011) Op basis van archiefonderzoek naar ledenlijsten en catalogi van commerciële winkelbibliotheken en leesbibliotheken uit alle zuilen schetst zij een beeld van de leescultuur in Haarlem in de periode
1850-1920. Dit soort onderzoek levert interessant materiaal op voor literatuurhistorici: wat werd er in een bepaalde periode nu daadwerkelijk gelezen of op zijn minst vaak
aangeschaft?

1

Enkele voorbeelden van onderzoek naar historische leesgezelschappen: W. van den Berg,
Concordia. Een Veenendaals leesgezelschap 1853-1943, Veenendaal 1992; M. van der Bijl, Leeslust baart
kunde. 200 jaar leesgezelschap in Alkmaar, Alkmaar 1993; P.J. Buijnsters, ‘Nederlandse leesgezelschappen uit de 18e eeuw’. In: P.J. Buijnsters, Nederlandse literatuur van de achttiende eeuw. Veertien verkenningen, Utrecht 1984: 183-198; B. Dongelmans, ‘Over intekenaren, kopers en lezers. Een zoektocht naar het Leesgezelschap te Nieuwenhuis’. In: De Negentiende Eeuw 24 (2000) 179-198 en mijn
eigen publicaties over het Damesleesmuseum en het Rotterdamsch Leeskabinet.
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Moderne leesclubs
De moderne variant van de leesclub ontstond in Nederland in de jaren zeventig van de
twintigste eeuw. Vanwege de bij hun leden geconstateerde behoefte om meer te weten
te komen over moderne literatuur, richtte de afdeling Drenthe van de Nederlandse
Bond van Plattelandsvrouwen leesclubs op. Kleine groepjes vrouwen kwamen bij elkaar om ervaringen over gelezen boeken uit te wisselen. In navolging van de succesvolle Literatuurclubs in Drenthe werden vervolgens op diverse plaatsen in Nederland
leesclubs opgezet met een emancipatoire en educatieve doelstelling: meer mensen, en
met name vrouwen, in aanraking laten komen met literatuur. (Duyvendak 1994)
De leescultuur en het leesgedrag in deze moderne leesclubs staan de laatste jaren op
de wetenschappelijke agenda. We onderscheiden hierbij twee soorten leesclubs: georganiseerde en ‘wilde’ groepen. De georganiseerde groepen zijn aangesloten bij bibliotheken of bij grotere organisaties als Senia of de Stichting Literatuurclubs Drenthe.
Een ‘wilde’ leesclub is een groep lezers, bijvoorbeeld vrienden of collega’s, die niet is
aangesloten bij een dergelijke organisatie, maar op eigen houtje regelmatig boekbesprekingen organiseert. Naar deze zogenaamde ‘fysieke’ leesclubs, groepen lezers die
geregeld bij elkaar komen om te praten over een boek dat ze allen gelezen hebben, is
inmiddels veel onderzoek gedaan, niet alleen voor het Nederlandse taalgebied, maar
ook in bijvoorbeeld Groot-Brittannië en de Verenigde Staten.2 Dat onderzoek is meerledig: het richt zich op de omvang van het verschijnsel, op de kenmerken van de leden
van een leesclub, op de motieven van mensen om lid te worden (en te blijven) en op
de boeken die in de leesclubs worden gelezen en besproken. De meest recente
Nederlandse studie op dit gebied is de dissertatie van Marjolein van Herten, die in 2015
aan de Open Universiteit promoveerde op een empirisch onderzoek naar lezen en leren in leesclubs. (Van Herten 2015a) Daarnaast publiceerde Sandra van Voorst van de
Rijksuniversiteit Groningen een serie artikelen over ‘gedeelde literatuur’. In 2014 ging
het project ‘Gedeelde literatuur’ van start als onderdeel van het Alfa Meerwaardeprogramma van NWO. Een belangrijk criterium bij de selectie van onderzoeksprojecten die hiervoor in aanmerking komen is de toepassing van wetenschappelijk onderzoek in de praktijk. Doel van dit project was het onderzoeken van cultuuroverdracht
in leesgroepen. Een boek draagt opvattingen en waarden over op een lezer, en lezers
dragen die in een leesclub op hun beurt over op elkaar. (Van Voorst 2016)
Het beeld dat uit het onderzoek van Van Herten en Van Voorst ontstaat, is dat er
anno 2015 in Nederland vele duizenden leesclubs zijn. Een gemiddeld lid van een

2 Over de Amerikaanse leesclubs handelt Elizabeth Long, Bookclubs and the Uses of Reading in
Everyday Life, Chicago 2003. Jenny Hartley, The Reading Groups Book. 2002-2003 edition, Oxford
2002 beschrijft de situatie in Groot-Brittannië. Een bijzondere ‘Book Club’ is Oprah’s Bookclub, het
boekenprogramma van televisiester Oprah Winfrey. Hierover verschenen verschillende studies,
bijvoorbeeld Cecilia Konchar Farr (ed.), The Oprah Affect: Critical Essays on Oprah’s Book Club, New
York 2008. Het is opmerkelijk dat een internationale vergelijking van lezers, leesmotieven en
leesgedrag vooralsnog ontbreekt.
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georganiseerde leesclub is een 65-jarige, hoogopgeleide (hbo- of wo-geschoolde)
vrouw. Slechts ongeveer zes procent van de georganiseerde-leesclubleden is man. Dat
is deels verklaarbaar uit het feit dat veel leesclubs van oudsher gelieerd zijn aan vrouwenverenigingen zoals de Vereniging voor
Vrouwen met een Academische Opleiding, de
‘Door hun grote aantal zijn Vereniging van Plattelandsvrouwen en het Katholiek Vrouwengilde. Maar ook in de leesclubs
leesclubs een belangrijke van de bibliotheken zien we maar weinig manen commercieel
nen. Leesclubleden geven aan lid te zijn omdat
interessante speler in het ze zich willen ontwikkelen; ze willen leren over
de wereld, over zichzelf, over literatuur. Daarliteraire veld.’
naast speelt het sociale motief een belangrijke
rol: de leesclub is ook gewoon gezellig. Dat is
ook een reden dat sociologen onderzoek doen
naar leesclubs als informele groepen, die een bron van sociale cohesie kunnen zijn.3
(Den Ridder 2011)
Zowel uit het onderzoek van Van Herten als dat van Van Voorst blijkt dat hedendaagse leesclubs voornamelijk recent uitgegeven fictie lezen, zowel Nederlands als
vertaald werk. De lijsten met titels van veelgelezen boeken die in dit soort onderzoek
worden verzameld, vormen zeer interessant receptiemateriaal dat gebruikt kan worden bij het schrijven van literatuurgeschiedenissen. In het leesgedrag van de huidige
leesclubs zien we bijvoorbeeld weerspiegeld dat de Nederlandse lezer steeds vaker
kiest voor vertaalde literatuur. En zo constateerde ik aan de hand van de leeslijsten van
de Drentse leesclubs, die verder vooral een afspiegeling bleken van de in 1970-2005 canonieke literatuur, de afwezigheid van postmoderne auteurs als Willem Brakman,
Charlotte Mutsaers en Peter Verhelst.4 (Duyvendak 2007)
Over de ‘wilde’ groepen is minder bekend dan over de georganiseerde clubs, omdat
zij voor onderzoekers minder gemakkelijk te bereiken zijn. Uit het onderzoek van
Van Herten en Van Voorst blijkt op welke punten de wilde groepen afwijken van de
georganiseerde groepen. De gemiddelde leeftijd is lager (55 jaar), de groepen zijn kleiner (zeven versus elf leden), en er zijn weliswaar significant meer mannen lid, maar
ook in de wilde leesclubs vormen mannen een grote minderheid (ca. tien procent versus drie procent). (Van Herten 2015b: 97-98) Naar verklaringen voor de geringere
mannelijke belangstelling voor leesclubs wordt naarstig gezocht. Ook in de wilde
groepen wordt vooral recent gepubliceerde Nederlandse en vertaalde literatuur
gelezen. De wilde clubs komen meestal bij een van de leden thuis bij elkaar, de

3 Eerder publiceerden cultuursociologen als Gerbert Kraaykamp en Wim Knulst over leesgedrag
als vorm van sociale differentiatie en vrijetijdsbesteding.
4 Lijsten met door leesgezelschappen gelezen/aangeschafte boeken zijn bijvoorbeeld te vinden in
De Vries 2011, Duyvendak 2003 en 2007, en Van Herten 2015b.
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bijeenkomsten verlopen losjes, er wordt over het algemeen geen gebruikgemaakt van
ondersteunende leeswijzers of een professionele gespreksleider.
Door hun grote aantal zijn leesclubs een belangrijke en commercieel interessante
speler in het literaire veld. De organisaties van de georganiseerde groepen verrichten
jaarlijks de boekselectie voor hun leden. Zij geven informatiepakketten aan hun lezers
en maken ook discussievragen bij de geselecteerde boeken. Omdat het hier om grote
groepen lezers gaat (Senia had in 2015 vijfduizend deelnemers) proberen uitgevers regelmatig invloed te verwerven op de boekenkeuzes van deze organisaties, tevergeefs,
want de organisaties houden dit principieel af. Ook leesclubonderzoekers krijgen het
verzoek van uitgevers om hun databases met hen te delen.
Verschillende uitgevers (zoals Querido) hebben een tijdlang speciale ‘leesclubedities’ van hun romans uitgebracht met discussievragen, of ze plaatsten discussievragen
op hun website. Steun bij het bediscussiëren van boeken wordt ook geboden via het
tijdschrift voor leesclubs: Boek-delen. In het begin werd dit blad uitgegeven door het
Nederlands Bibliotheek en Lectuur Centrum (de vereniging van samenwerkende bibliotheken, NBLC), sinds 2016 staat het tijdschrift op zelfstandige, commerciële benen
onder de titel de Boekensalon voor lezers en leesclubs.5 Ter ondersteuning van beginnende
leesclubs gaf de NBLC in 1992 en 2006 een Handleiding voor leeskringen uit. In Vlaanderen
werd dit initiatief in 1997 overgenomen. Dergelijke handleidingen vinden we ook in
Engeland.6 Over de ervaringen van leesclubleden met al die discussie-ondersteunende
middelen weten we maar weinig. Alleen in het project ‘Gedeelde literatuur’ is onderzoek gedaan naar de leeswijzers die door de deelnemers van de Senia-groepen worden gebruikt. Daaruit bleek dat deze vaak te academisch werden bevonden, en dat ze
te weinig aansloten bij de meer ‘inlevende’ leesstijl van veel deelnemers. (Van Voorst
2015: 63-70)
Nieuwe varianten: online leesclubs en Das Magclubs
Naast bovengenoemde leesclubs is er een groeiend aantal leesclubs op het web. Het
verschil met de fysieke groepen is groot. Op een discussiewebsite kun je zowel synchroon als a-synchroon reageren, het ‘lidmaatschap’ is vrijblijvend en de gemeenschappen zijn groot: de leesgemeenschap Goodreads telt 30 miljoen leden, verdeeld
over verschillende belangstellingsgebieden. De Nederlandse commerciële leesgemeenschap Hebban is minder vrijblijvend. Hier kunnen lezers zich inschrijven op een
strak georganiseerde boekdiscussie, eindigend in een beoordeling met cijfer voor het
besproken boek. Boekverslagen worden op de site gepubliceerd. (Van Voorst 2015:
40-41) Peter Boot, verbonden aan het Huygens Instituut, verzamelt in het kader
van het project ‘Online repertoirevorming’ onder meer lezersoordelen van deze
5 Sinds juni 2017 is de titel van het tijdschrift Livre Magazine.
6 Zie bijvoorbeeld Jef van Gool et al., Handleiding voor leeskringen, Den Haag 1992; Inge Drewes,
Lezen en leesclubs, Amsterdam 2006; Jef van Gool, Praktijkboek voor leeskringen, Davidsfonds 1997;
Jenny Hartley, The Reading Groups Book, Oxford 2002.

72

Vooys | 35.3 | 2017

v ersta n d va n z a k e n

Vooys 35 3 22-09-17 16:54 Pagina 73

leesgemeenschappen. Aan diverse online boekfora zijn uitgevers verbonden. Deze
volgen de leesvoorkeur van de deelnemers en geven tips in de trant van: ‘andere lezers
van dit boek lazen ook...’ Deze uitgevers maken voor hun adviezen gebruik van de
(meta)data die een webleesgroep hen oplevert. Deze gegevens zouden ook voor leesclubonderzoekers zeer interessant kunnen zijn.
De leesclub is ook ontdekt als didactische vorm in het middelbaar onderwijs, maar
publicaties hierover verschenen nog niet. Mary Kooy, hoogleraar aan de University of
Toronto, schreef over de leesclub als werkvorm bij de opleiding van docenten. Discussies over boeken worden daarbij steeds gerelateerd aan de lespraktijk van de deelnemers en aan ervaringen in de klas. (Kooy 2006)
De jongste loot aan het leesclubfirmament is de leesclub zoals die wordt georganiseerd door uitgeverij Das Mag, Schwob, de Volkskrant en verschillende boekhandels.
Het gaat hier om groepsboekdiscussies, waarbij het publiek een boek bespreekt onder
leiding van de auteur van het boek en/of een forum bestaande uit critici en schrijvers.
Met deze vorm (bij Das Mag met feest na) wordt vaak een ander, jonger leespubliek
bereikt dan te vinden is in de ‘traditionele’ leesclubs. Verschil met de traditionele leesclubs zijn verder de omvang van de groepen (bij Das Mag bijvoorbeeld 25 personen die
van tevoren moeten intekenen) en de per keer wisselende samenstelling.
Door deze nieuwe ontwikkelingen kan het clichébeeld over de leden van een leesclub worden bijgesteld. Een leesclublid is niet meer alleen de ‘middelbare muts’ uit
Renate Dorresteins De leesclub. (Dorrestein 2010: 11) Door de opkomst van de onlineleesclubs en leesclubs à la Das Mag groeit het aantal jongere en mannelijke lezers dat
leeservaringen uitwisselt.7 Het is een spannende vraag of dit soort lezers hierdoor zó
de smaak van het samen boeken bespreken te pakken krijgt, dat ze in de toekomst ook
‘wilde’ of georganiseerde leesclubs zullen vormen.
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i n de k ast
Lieke van Deinsen & Ton van Strien

Gebabbel van een bevlogen lezer
Lambert Bidloos verkenning van vergeten schrijvers

In de rubriek ‘In de Kast’ bepleiten uiteenlopende figuren uit de wereld der letteren
waarom een bepaalde tekst of auteur opnieuw de volle aandacht verdient. Voor deze editie benaderden we historisch letterkundige Lieke van Deinsen, die onlangs promoveerde
op een proefschrift over vroegmoderne canonvorming. Samen met eveneens historisch
letterkundige Ton van Strien houdt ze een pleidooi voor allereerst de vroegmoderne
dichter Lambert Bidloo. Hij schreef een gedicht op een door Arnoud van Halen samengesteld ‘schrijverskabinet’: een als canon fungerende kast waarin hij portretjes van verschillende dichters verzamelde. Naast Bidloo belichten Van Deinsen en Van Strien enkele dichters die Van Halen beroemd genoeg achtte om in zijn kabinet te plaatsen, maar die
menigeen vandaag de dag niet veel meer zullen zeggen.

‘In de kast’ was de wel bijzonder praktische oplossing die Arnoud van Halen (16731732) bedacht toen hij zocht naar een bergplaats voor zijn uit de hand gelopen verzameling schrijversportretjes. Omstreeks 1700 was de Amsterdamse kunstenaar begonnen met het schilderen van portretten van Nederlandse dichters en dichteressen op
kleine ovalen plaatjes. Elk portretje plaatste hij in een vergulde omlijsting in de vorm
van een lauwerkrans, het symbool van dichterlijke eer. De verzameling groeide gestaag en in 1719 telde de collectie ruim honderd portretten. Een en ander was voor Van
Halen aanleiding om opdracht te geven tot de vervaardiging van een houten verzamelaarskabinet, dat bekend zou komen te staan als het Panpoëticon Batavûm, wat zoveel
betekent als ‘alle Nederlandse dichters’. In navolging van de populaire munten- en
penningkabinetten, bevatte de kast tientallen vlakke lades. In elke lade lagen elf portretten, in de regel chronologisch geordend. (Van Deinsen 2016: 11-13; Van Deinsen &
De Paepe 2016) Daardoor kon de bezoeker steeds een episode uit de Nederlandse literatuurgeschiedenis uit het kabinet uitlichten.
Van Halens initiatief sprak aan. In de loop van de achttiende eeuw zou de verzameling steeds overgaan in de handen van literatuurliefhebbers die nieuwe portretten aan
de verzameling toevoegden of exemplaren vervingen voor beter gelijkende. Op het
hoogtepunt, toen het Panpoëticon te vinden was in de vergaderzaal van het Leidse
kunstgenootschap Kunst Wordt Door Arbeid Verkregen, bevatte deze achttiendeeeuwse canon van de Nederlandse literatuur de portretten van tenminste 336 verschillende auteurs. De hele eeuw lang functioneerde het Panpoëticon als een literaire trekpleister. Vanaf de oprichting van het houten kabinet in Van Halens grachtenwoning tot
76

Vooys | 35.3 | 2017

i n de k ast

Illustratie: Vince Trommel

Vooys 35 3 22-09-17 16:54 Pagina 77

aan het einde van de eeuw in de Leidse vergaderzaal was het kabinet een toegankelijk
monument voor de Nederlandse dichtkunst. Geïnspireerd door advertenties of aangemoedigd door tijdgenoten brachten honderden bezoekers uit zowel binnen- als
buitenland een bezoek aan het Panpoëticon. In talloze lofdichten beschreven zij hun,
veelal emotionele, interactie met het literaire verleden dat in het Panpoëticon was

Digitale reconstructie van het Panpoëticon Batavûm door Lieke van Deinsen en Timothy De
Paepe (2016).
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Portret van Lambert Bidloo
door Arnoud van Halen
(circa 1720). Rijksmuseum
Amsterdam, RP-P-1906-3332.

samengebracht. De geschiedenis van de unieke verzameling portretten eindigde met
een klap. In 1807 raakte het kabinet zwaar beschadigd tijdens de Leidse buskruitramp.
In de nasleep van de ramp verdween het houten kabinet spoorloos en raakten de portretjes verspreid over heel Europa. Ongeveer een kwart van de oorspronkelijke verzameling is tegenwoordig onderdeel van de collectie van het Rijksmuseum.
Dat we dit monument voor de Nederlandse literatuur tegenwoordig nog kennen is
vooral te danken aan Lambert Bidloo (1638-1724). Misschien op verzoek van Van
Halen, net als Bidloo lid van de doopsgezinde gemeente in Amsterdam, begon de bejaarde dichter kort na de voltooiing van het houten kabinet met het bezingen van de
verzameling Nederlandse dichtersportretten. Een prominente schrijver zoals zijn
broer Govert (1649-1713) is de lofdichter van het Panpoëticon nooit geweest. (Van
Strien 2014: 239-240) Hij was apotheker en had wel (onder meer) een bundel Latijnse
gedichten gepubliceerd, maar naast zijn beroep had vooral de ‘aloudheidkunde’ zijn
belangstelling. Hij zou zijn literaire loopbaan besluiten met een breed opgezet epos
(vier delen van elk negentien à twintig ‘boeken’) over de geschiedenis van het Joodse
volk. Het werk werd in 1725 door zijn dochters postuum uitgegeven, maar als laatste
eerbetoon aan de pennenvruchten van hun overleden vader deed het amper dienst. De
beperkte, en zeker niet alom lovende, aandacht die Bidloo in de literatuurgeschiedenissen kreeg, was toch vooral te danken aan het lofdicht dat hij componeerde op Van
Halens portrettenverzameling.
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Met zijn kabinetslofdicht Panpoëticon Batavûm (1720) verankerde Bidloo definitief de
naam van de verzameling, zoals werd vastgelegd in het portret dat Van Halen van de
dichter maakte. Van Halen portretteerde de hoogbejaarde dichter terwijl hij juist de
laatste hand legde aan de titelpagina van zijn lofdicht. In zijn linkerhand toont hij de
ontwerpschets van het kabinet. De serieuze blik die hij de toeschouwer toewerpt, verraadt de ernst waarmee de schrijver zijn taak benaderde. Voor dat project las hij, naar
eigen zeggen, meer Nederlandse poëzie dan hij in zijn hele leven tevoren gedaan had,
en het werk groeide, tegelijk met de verzameling, steeds verder uit. Het zou een lijvig
lofdicht worden dat uiteindelijk een kleine driehonderd pagina’s besloeg, verdeeld
over achttien ‘boeken’, zeer los gecomponeerd. Bidloo zelf vergeleek zijn boek met
een Amsterdams woonhuis, waar in de loop der tijd steeds nieuwe kamers en vertrekken zijn in-, aan- en uitgebouwd. Bij elk nieuw bezoek aan Van Halens Panpoëticon
werd de dichter geconfronteerd met nieuwe dichters en dichteressen die hij in zijn lofdicht moest huisvesten. Een voor een haalde hij de portretjes uit het kabinet en liet hij
zijn gedachten de vrije loop. Hij gaf zelfs eerlijk toe dat hij veel van de koppen niet
eens (her)kende. Vooral de portretten van vrouwelijke dichters stelden hem voor een
raadsel: ‘Jonkvrouwen, ’t lukt my niet, door ’t aangezigt, te weten / Wie, of gy zyt, of
waart’. (Bidloo 1720: 269) Het weerhield hem er niet van om een hoofdstuk aan hen te
wijden. Hij vulde Van Halens overzicht van ‘bekende’ vrouwelijke schrijfsters (onder
wie de gezusters Anna (1583-1651) en Maria Tesselschade (1594-1649), Katharina
Lescailje (1649-1711) en Anna Maria van Schurman (1607-1678)) zelfs aan met een opsomming dichteressen die ook tegenwoordig nog nagenoeg allemaal wachten op
bestudering. Wie heeft er bijvoorbeeld ooit gehoord van Maria Margaretha van
Akerlacken (1605-ca. 1670), Elisabeth Hard-Loop (1655-1685) of Katharina Johanna de
With (1691-1728)?
Voor zoveel toewijding heeft Bidloo zowel in zijn tijd als daarna weinig teruggekregen. Afgezien van de eer om, met maar liefst twee portretjes, te worden geplaatst in
het Panpoëticon en het (plichtmatige) versje dat de dichter van Van Halen ontving als
dank voor zijn lofdicht, bleef het opvallend stil. In de massa’s lofdichten die in de loop
van de eeuw op het Panpoëticon verschenen, wordt Bidloos gedicht niet of hooguit in
het voorbijgaan genoemd. Enkele maanden na de publicatie van Bidloos Panpoëticon refereerde Pieter Langendijk bijvoorbeeld aan het lofdicht in zijn nieuwjaarsrede voor
de Haarlemse rederijkerskamer Trou moet Blijcken, maar de komedieschrijver beperkte zich tot de terloopse opmerking dat Van Halens ‘schilderkunst’ nu ook gepaard
ging ‘met Bidloos pen’. (Langendijk 1751: 7) Zelfs in de herdenkingsbundel die verscheen
naar aanleiding van Bidloos dood bracht slechts één dichter, Gijsbert Tijssens (16931732), de herinnering aan diens Panpoëticon Batavûm (‘dat eeuwig digtwerk’) boven.
(Lyk-dichten 1724: a4v) Van een uitgebreide bespreking was al helemaal geen sprake.
Ook in het lijvige herdenkingsboek dat het Leidse kunstgenootschap Kunst Wordt
Door Arbeid Verkregen in 1773 aan de verzameling wijdde, wordt Bidloo maar even
genoemd en wel als iemand die de collectie ‘naar eisch’ bezongen had. Het is, gezien de
hoge formele eisen die in genootschapskringen aan poëzie werden gesteld, nog de
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vraag of deze toch al wat zuinig klinkende lof ook gemeend was. Als Bidloos Panpoëticon
al werd vermeld dan was de boodschap steevast: ga toch vooral het echte kabinet eens
bekijken. Een invloedrijk werk is het dan ook bepaald niet geworden: niemand heeft
ooit (denken wij) het werk van Elias Herckmans (1596-1644) ter hand genomen omdat
Bidloo zei dat deze een portret in het Panpoëticon ‘tiendubbel waardig’ was geweest
omdat hij gedichten schreef ‘in Styl, en Maat zoo grootsch, in Vindingen zoo aardig’.
(Bidloo 1720: 135) Zelfs Van Halen vond het niet de moeite om Herckmans’ portret te
schilderen. En andersom lezen wij hopelijk allemaal Focquenbroch (1640-1670) ondanks dat Bidloo nauwelijks een woord aan hem besteedt.
Ook latere literatuurhistorici waren niet overtuigd van Bidloos project. In zijn
overzicht van geschiedschrijvers van de Nederlandse letterkunde, bestempelde
Gerard Brom Bidloo tot een ‘onbegaafd dichterling’. (Brom 1944: 9-10) Volgens Brom
zou Bidloo vooral zijn geslaagd in het delven van een ‘familiegraf van een doodvervelende rijmelarij’. We kunnen Brom niet geheel ongelijk gegeven. Door het streven om
telkens de nieuwe auteurs die aan de verzameling werden toegevoegd ook in het lofdicht onder te brengen, werd het Panpoëticon Batavûm een doolhofachtig relaas waarin
de schrijver voortdurend heen en weer springt tussen het heden en het verleden. Het
geheel werd bovendien voorzien van een lijvig notenapparaat waarin de dichter zijn
soms oeverloze uitweidingen onderbracht. Revisie achteraf zat er niet meer in. De ongecorrigeerde spelling en grammatica maken het geheel nagenoeg onleesbaar. Al met
al herinneren Bidloos verzen toch vooral, zoals Riet Schenkeveld-van der Dussen het
treffend verwoordde, aan ‘het ongeremde gebabbel van een oude heer’. (Schenkeveldvan der Dussen 1990: 15) Het verbaast dan ook niet dat tot voor kort niemand zich
heeft gewaagd aan een integrale lezing en analyse van Bidloos Panpoëticon Batavûm.
(Van Strien 2014)1 Dat stelde ons voor een uitdaging.
Maar met al zijn gebreken is, zo menen wij althans, Bidloos Panpoëticon Batavûm toch
nog altijd het werk van een bevlogen liefhebber en lezer. Bidloo beschrijft hoe hij
dankzij Van Halens kabinet kennismaakte met de werken van de vroegste rederijkers
uit de vijftiende eeuw tot de jongste dichters van zijn eigen tijd, Hubert Korneliszoon
Poot (1689-1733) en de veel te jong gestorven Lukas Schermer (1688-1711) voorop. Tijdens zijn ontdekkingstocht las Bidloo talloze inspirerende verzen en ontdekte hij een
rijkdom aan de op klassieke leest geschoeide ‘vindingen’, die voor hem de ziel van de
poëzie uitmaakten. Het kabinet van Van Halen was voor hem een ‘Schatkist’, vol inspirerende voorbeelden voor Nederlandse dichters van zijn eigen en latere tijd.
Bidloo meldde niet alleen dát en wat hij las, maar ook hoe, en wat die boeken in hem
losmaakten. Zo riep hij bijvoorbeeld zijn eerste leeservaringen (‘’t Heugd my, van dat
ik pas bescheydlyk lezen kon’) in herinnering. (Bidloo 1720: 221) Hij beschreef levendig
hoe hij als jonge lezer Jan Vos’ gruweldrama Aran en Titus (1641) had verslonden. (Van
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Portret van de vergeten dichter Cornelis
van der Pot door Dionys van Nijmegen (ca.
1732). Rijksmuseum Amsterdam, SK-A4622.

Strien 2014: 243) In amper drie dagen kende hij de tekst van buiten en hoorde men hem
de hele dag in ‘’t Huys, aan Tafel, en te Bedt’ de verzen ‘brommen’ (uitgalmen), inclusief
de bijpassende wrede gebaren. Dat Bidloo op latere leeftijd zijn mening over Vos’ toneelwerk, zoals overigens veel van zijn tijdgenoten, radicaal zou herzien, doet weinig
afbreuk aan het beeld dat hij van zichzelf schetste als een jonge lezer die werd gegrepen door de literatuur. Na Vos ontdekte hij Joost van den Vondel (1587-1679), P.C.
Hooft (1581-1647) en, vooral, Constantijn Huygens (1596-1687). Met name Huygens’
Oogentroost (1647) raakte de jonge Bidloo zeer. De versregels griften zich direct in zowel zijn geheugen als zijn ziel en het leek de dichter haast ondenkbaar dat hij ooit nog
iets zou lezen dat deze indruk kon uitwissen.
Zo bieden Bidloos verzen, ondanks hun soms ondoorgrondelijke karakter, een
unieke doorkijk in de vroegmoderne leescultuur. Niet alleen deelde Bidloo zijn leeservaringen, ook bood zijn Panpoëticon Batavum inzicht in de leespraktijk. Poëzie moest
voor Bidloo bijvoorbeeld vooral klinken. Toen hij zijn gedicht op het Panpoëticon
schreef was hij stokoud en doof. Met weemoed dacht de oude lezer terug aan de tijd
dat hij de gedichten van zijn goede vriend Daniël Willink (1676-1722) nog kon horen.
Nog maar kortgeleden, zo beschreef hij, bezorgde het lezen van een Duits gedicht
hem zere kaken. Kennelijk was lezen ook toen nog voor hem helemaal niet automatisch stillezen. Op deze manier blijven de noties van zo’n enthousiaste lezer van de
Nederlandse literatuur anno 1720 nog altijd de moeite waard. Voor Bidloo was het Panpoëticon aanleiding voor een verkenningstocht van zowel het Nederlands literaire
verleden als van zijn persoonlijke leesvoorkeuren en literaire smaak. Na Bidloo zouden nog tientallen achttiende-eeuwse lezers het Panpoëticon aanwenden voor lofzangen op de Nederlandse literatuur, maar nooit waren zij zo openhartig als de bejaarde
dichter.
Bidloos – soms geheel ondoorgrondelijke – ontdekkingstocht door de collectie van
toch vaak onbekende literaire koppen inspireerde ons tot de oprichting van de website
l iek e va n dei nse n & ton va n st r ie n
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Schrijverskabinet.nl. Naast een geschiedenis van de collectie presenteert de site een
overzicht van de dichters en dichteressen van wie een portret in de verzameling was
opgenomen en een (hypothetische) digitale reconstructie van het houten kabinet. In
de sectie ‘Uit de kast’ introduceren diverse specialisten een deel van de geportretteerde auteurs. Net als bij de bejaarde dichter gaat er ook voor de huidige lezer van vroegmoderne teksten geen belletje meer rinkelen bij veel van de namen die in het Panpoëticon verzameld waren. Maar onze vroegmoderne literatuurgeschiedenis is er niet
louter een van het canonieke trio Hooft, Huygens en Vondel. De figuren in de marge
blijken vaak minstens zo interessant. Wat te denken van de verguisde papierhandelaar
Ysbrand Vincent (1641-1718), die veelvertaler Frans Ryk (van wie we niet eens de geboorte- en sterfjaren weten) of de schrijvende broertjes Cornelis (1707-1729) en Willem van der Pot (1704-1783)? Achter veel van de portretten in het ‘Pan’ gaan vergeten
geschiedenissen en onbekende literaire werken schuil. We willen de eenentwintigsteeeuwse literatuurliefhebber uitnodigen om in de (soms wat warrige) geest van Bidloo
vergeten vroegmoderne schrijvers uit de (digitale) kast te halen.
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column
Merit Vessies

Elke beweging

Poëzie kun je tegenkomen op onverwachte plekken. Zomaar op straat op een doodnormale dag kun je getroffen worden door de schoonheid van het alledaagse. Breng dat dan
maar eens onder woorden... Voor de columnreeks van deze jubileumjaargang nodigden
we jonge schrijvers uit precies dat te doen. We stelden hen de vraag: waar zie jij poëzie in?
Derdejaars Creative Writing-studente Merit Vessies vond inspiratie in een samenwerking met dansers: hoe dans bij hen doorwerkte in elke alledaagse handeling fascineerde
haar. De combinatie van beide disciplines leverde haar een nieuwe kijk op haar eigen taal
én een performance op.

Als we alle drie pauze hebben, zitten we buiten op de trappen, in de zon. Aan het begin
van het jaar zaten ze al anders dan ik; ze zijn zich bewuster van hun lichaam. Ze leggen
hun ledematen anders neer en gebruiken hun vingers gerichter als ze een stukje appel
uit een Tupperwarebakje pakken. Het is de eerste zonnige dag van het jaar. Als een van
hen een cracker in hummus dipt, blijft niets van de dip aan haar vingers plakken. Door
de donkere glazen van mijn zonnebril bekijk ik de afgetrainde lichamen van de dansers. Hun houding lijkt een zekerheid te communiceren die ik niet zo bij mezelf herken. Elke beweging heeft een doel.
Ik begrijp enigszins hoe beweging in taal werkt. Er zijn woorden die met bewegingen te maken hebben en in elke zin zit een ritme. Nog niet eerder had ik dit in verband
gebracht met opstaan, hardlopen, springen, dansen. Als ik schrijf of lees ben ik op één
plaats. Ik zit stil. Het ritme blijft intern. Als je je elke dag zo bewust moet zijn van de
manier waarop je beweegt, wordt het deel van je gedrag, op eenzelfde manier als hoe
het lezen van poëzie mijn alledaagse spraak verandert. Ineens gebruik ik dan woorden
die daarvoor niet in me op waren gekomen.
‘Alles is ook dans’, zegt een van mijn vrienden als ik mijn verwondering erover uitspreek. ‘Elke beweging is er om iets te bereiken. Bewegen is gewoon een woord dat
wordt gebruikt om mensen die dansen eng vinden niet af te schrikken.’
‘Als we het zo gaan bekijken is alles ook taal, toch? Je probeert overal iets mee te
vertellen.’ Ze knikt. De overeenkomst is er, in ieder geval in onze beleving. Toch lijken
dans en tekst niet automatisch bij elkaar te horen. We besluiten ermee aan de slag te
gaan.
In een witte studio speelt ze mp3-bestandjes met mijn stem af. Ik draag gedichten
voor en kijk op repetitiefilmpjes terug wat ze ermee gedaan heeft, hoe de taal steeds
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verder haar lichaam in is gekropen. Medeklinkers in korte woorden veroorzaken staccatobewegingen en kleine sprongen. Langere zinnen met langere klanken lijken haar
ledematen uit te rekken zonder dat ze er erg in heeft.
De bewegingen en de zinnen leken elkaar aan te vullen. We begonnen te werken
aan een langere performance om te kijken hoe we beide disciplines konden inzetten
om tot een goed, compleet verhaal te komen.
Tijdens het schrijven voor deze performance
had ik het gevoel dat ik constant te veel vertelde; ‘Ik draag gedichten voor en
de dans vertelde immers ook een deel. Het was
kijk op repetitiefilmpjes
moeilijk om onderscheid te maken tussen de delen van het verhaal die zij vertelde en de delen terug wat ze ermee gedaan
die ik op me nam. Het achterliggende idee lag er
heeft, hoe de taal steeds
al snel te dik bovenop. De boodschap herhaalde
verder haar lichaam in is
zich. Op een gegeven moment bekeek ik alleen
gekropen.’
mijn eigen teksten, los van de choreografie, en
kon ik niet langer zien of het goed en duidelijk
was – vanaf dat moment begon het stuk te werken. De tekst droeg bij aan de beweging
en de beweging versterkte de tekst. Als ik echter alleen de tekst las, of alleen de dans
bekeek, ontbrak er iets. Tekst en dans hoorden nu echt bij elkaar. Toch kan ik inmiddels in elke beweging een vorm van poëzie terugzien, ook als ik weet dat er geen tekst
bij hoort – misschien zelfs vooral dan.

mer i t v essies
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n ieu w e bu i t el i nge n
David Roelofs

Van jonge mensen de dingen die ons aangaan

In onze rubriek ‘Nieuwe Buitelingen’ neemt een van de Vooys-redacteuren u mee naar
een bijzonder literair initiatief in Nederland. Voor deze zoektocht is geen uithoek ons te
ver. In deze editie bezoekt redacteur David Roelofs Utrechts poppodium EKKO. Niet om
er te dansen, maar om te luisteren naar sterke en minder sterke staaltjes proza en poëzie.
Omdat het niet altijd duidelijk is in wat voor vorm de woorden precies gegoten worden en
wie daar nu eigenlijk wat precies mee wil zeggen, is de naam ‘Mensen Zeggen Dingen’
uitermate geschikt.

Het is woensdag 31 mei omstreeks acht uur ’s avonds als ik langs de Utrechtse grachten
loop en aansluit bij de rij van wachtenden. Met een toegangskaartje in mijn hand en de
eenmalige toestemming om de wekelijkse Vooys-vergadering te missen, betreed ik de
EKKO, waar ik nog vlug een biertje haal alvorens ik mij neerzet op een houten bankje
te midden van een uitzonderlijk jong en enthousiast twintigerspubliek. Het podium
staat erg vol met allerlei instrumenten en muziekapparatuur. Op de achtergrond projecteert een beamer pratende poppetjes. De kans dat dit een stoffige voorleesavond
uit de canonieke werken van de Hollandse oervaders zal worden, is klein.
Wat de naam belooft, wordt volledig waargemaakt. Mensen zeggen dingen. Presentator van iedere Utrechtse editie is Teddy Tops, zelf schrijfster en verbonden aan
het collectief van schrijvers, rappers, dichters en andere woordkunstenaars die zichzelf in de voordracht van ‘sproëzie’ scholen; het grijze gebied waar spoken word en geschreven poëzie elkaar ontmoeten. Naast een vaste schare aan woordkunstenaars
waar Tops deel van uitmaakt, komen iedere editie nieuwe mensen aan het woord. Op
deze bewuste avond waren dat onder anderen Ronald Snijders (bekend van VPROprogramma RamBam), de Britse artiest Pete The Temp en dichter Lieke Marsman.
Laatstgenoemde bezorgde het publiek een primeur door uit haar nieuwe roman Het
tegenovergestelde van een mens voor te dragen en zo een inkijkje te geven in haar nieuwste
werk, nog voordat de eerste recensies gelezen konden worden. Pas de volgende dag
werd in de Volkskrant de vraag gesteld die wij deze avond al op de tong hadden liggen:
wat is dit precies voor boek? Een bundel verhalen, of gedichten, of essays, of juist een
mengeling daarvan? Marsman stamelde wat toen ze trachtte de vorm van haar roman
binnen een vastomlijnd kader te plaatsen. Het publiek hoorde het aan met goedkeurende blikken; het ging hier duidelijk om poëzie die buiten de kaders klautert en enkel
nog onder de brede term ‘woordkunst’ een plek weet te bemachtigen.
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Of de soort poëzie en haar presentatievorm samenhangt met de inhoud ervan, is
een kwestie die pas na afloop van de avond met een sigaret en biertje aan de sprekers
zelf moet worden voorgelegd. Tijdens de voordrachten, beantwoord ik in gedachten
deze vraag bevestigend. Vorm en inhoud zijn één. De fragmenten die Marsman voorleest uit haar roman gaan over de deprimerende details van het leven die zich zonder
duidelijke samenhang aan je opdringen. Iets wat Gerard Reve eens omschreef als ‘geordende droefheid’ blaast ze nieuw leven in met de term ‘apathisch verdriet’. Voorbeelden zijn ‘tijdschriften op een glazen wachtkamertafel’ en ‘een goedkope schoenenwinkel
‘Wat nu echt literair is,
in de jaren negentig’. Het publiek moet hardop
lachen. Dit is inderdaad tristesse van de bovenste doet niet zo ter zake en zou
plank die door Marsman op zulk een droge toon
wellicht de sfeer van de
te berde wordt gebracht dat het geheel hilarisch
wordt.
avond verstoren.’
De woorden van The Temp lijken in dezelfde
richting te gaan, maar slaan de plank bijna op
slapstick-achtige wijze mis. ‘Rrrrremember that you’re going... to... die...’, zo bezweert
hij de zaal. De aanwezigen deinzen ietwat terug, wat is er mis met deze man? ‘Rrrremember that you’re going to... die...’, herhaalt hij nogmaals. Enkelen kijken op hun
horloges of turen in hun bierglas. ‘Rrrr..’, en dan stopt hij ineens en rijgt hij op maniakale wijze allerlei woorden aaneen die samen redenen vormen om te leven en het moment ten volle te benutten. Voordat je dood bent, moet er nog van alles worden gedaan. Zijn voordracht eindigt in een vurig ‘fuck the future’-betoog dat het publiek laat
grijnzen van geluk. Als even later Snijders een contrasterend optreden begint waarin
hij woorden opsplitst en in verminkte toestand nieuwe betekenissen laat produceren,
gaat het publiek eveneens ‘helemaal stuk’. On-logi-kaas: Kaas die roept: ‘Hee ik ben
lekker, ik ben geel, ik ben zuivel, ik smaak vast naar HARING!’ Ook de tongbreker:
‘centrifigureren: jezelf naar de voorgrond spelen’ gaat erin als koek naarmate de
avond vordert en meer en meer een cabaretesk karakter krijgt.
Op het moment dat hostess Tops haar eigen gedichten voordraagt en deze, in lijn
met Marsman, in de vorm van droge humor met pijnlijke ondertoon als digestief verpakt aan ons opdient, maakt een band zich gereed voor het eindspektakel. Als ook
daarvan de laatste noot het meedeinende maar inmiddels enigszins uitgedunde twintigersgezelschap bereikt, sluit Tops de avond af. Een seizoen in Utrecht is ten einde,
maar het project vindt buiten de Domstad vervolg. Zij die uitsluitend aan Utrecht zijn
verknocht, moeten wachten tot september om een volgende EKKO-editie bij te wonen.
Na drie uur veel dingen te hebben gehoord van mensen praat ik buiten met wat omstanders na over de avond. Wat ons na kort reflecteren opvalt, is het overmatig gebruik van mismoedige ondertonen dat bij verschillende sprekers terugkeerde. In
combinatie met het geknik, geklap en gelach in de zaal dat als reactie werd gegeven,
levert dat enkele conclusies op. Allereerst is het publiek tevreden en wordt de zeven
dav id roelofs
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euro toegangsprijs succesvol beloond met spitsvondig en ook wel literair vermaak.
Wat nu echt literair is, doet niet zo ter zake en zou wellicht de sfeer van de avond verstoren. Wij denken dat enkele sarcastische teksten van een Willem Frederik Hermans
nog wel succes zouden kunnen oogsten, maar de wat deinende poëzie van M. Vasalis
of Martinus Nijhoff met geschuifel en gesteun zou worden ontvangen. De kennelijk
diepe voorkeur voor gestructureerde droefheid, neigend naar cynisme en lethargie,
doet het té goed om een radicaal ander geluid aan bod te laten komen. Dat is dan ook
onze tweede conclusie: men lijkt hier dol op vanitas en hoort graag over de doelloze alledaagsheid van een huidige generatie die de tijd schijnbaar – naast overmatig zuipen,
slapen en neuken – maar moeilijk vullen kan. Het existentialisme viert hoogtij en wie
zich aangesproken voelt, gaat probleemloos mee in de retoriek van een vergeefs
voortleven in de hectische spil van alledag. Dat leidt tot een derde conclusie: dit is een
evenement van twintigers, voor twintigers. Het is preken voor eigen parochie, omdat
het gedeelde leed van een wereld die door grootmachten wordt vermoord steeds onbereikbaarder wordt voor zowel de jonge eenzame auteur als de even jeugdige angstvallige toeschouwer.
Ik behoor ook tot die groep twintigers en voel me in eerste instantie zowel prettig
als ook wat verloren binnen deze incrowd. De verhalen over het moderne leven en de
maatschappelijke en sociale druk op onze generatie zijn bekend en soms vraag ik me
af waarom ze dan nog besproken moeten worden. De woorden waarin deze gevoelens
door de dichters kenbaar worden gemaakt zijn mooi en goed gevonden maar vertellen
opnieuw een individueel verhaal over de problemen die iedereen ervaart. Terwijl ik op
het punt sta een betoog af te steken over gemis aan saamhorigheid als thema, bedenk
ik me dat juist zulke avonden ook een interessant gemeenschapsgevoel teweegbrengen. Spreker en aanwezige vinden elkaar in de woorden die de schrijver beter weet te
vinden dan de toehoorder. Ik pauzeer mijn oordeel om deze gedachte even uit te denken. Misschien is het echt zo dat poëzie leeft en mensen met elkaar verbindt. Het lijkt
soms alsof de individuele ‘sproëzie’ de losse zielen in de zaal tot een fragiel drie-uurdurend collectief weet te smeden. Het is toch een samenzijn dat schier vanzelfsprekend tot stand komt en ook weer verwatert, maar er toch even is geweest. Wie daar nu
het meest aan heeft bijgedragen, wie welk woord noemde waardoor de ander even betekenisvol knikte, blijft onbekend. Mensen zeggen dingen. Misschien is dat, los van
thematiek of publiek, meer dan genoeg.
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Thomas Trzyna
Karl Popper and Literary Theory. Critical Rationalism as
a Philosophy of Literature
Leiden (Brill | Rodopi) 2017
212 pagina’s
ISBN 9789004321625

Ben Shai van der Wal

Van pseudowetenschap tot wetenschap
Een tijd geleden was ik aanwezig bij een discussieavond genaamd Why Humanities
Matter, georganiseerd door de Vrije Universiteit Amsterdam. Gezien de oververtegenwoordiging van geesteswetenschappers kwam er al snel een eenduidig antwoord
op de vraag waarom geesteswetenschappen ertoe doen: ze stellen ons in staat vragen
en fenomenen te benaderen die de exacte disciplines niet kunnen, of willen, onderzoeken. Opmerkelijk vond ik het bestaan van het seminar zelf. Het aandragen van redenen voor waarom de geesteswetenschappen belangrijk zijn impliceert dat ze hun
bestaansrecht moeten bewijzen. Dit in tegenstelling tot de ‘echte’ wetenschappen: ik
heb bijvoorbeeld nooit gehoord van een Why Exact Sciences Matter-seminar. De aanname is dat de exacte wetenschappen feiten produceren waarmee de wereld verklaard
zou kunnen worden, terwijl de geesteswetenschappen het imago hebben van giswerk
en niet te toetsen suggesties.
Een deel van deze tweestrijd is te wijten aan het werk van wetenschapsfilosoof Karl
Popper. Zijn methodologie van empirisch onderzoek behoort nog altijd steevast tot het
curriculum voor academici in spe. De geesteswetenschappen vallen volgens Popper onder de noemer pseudowetenschappen, omdat de onderzochte onderwerpen niet (kunnen) voldoen aan zijn befaamde falsificatiemethodologie, die stelt dat een theorie alleen wetenschappelijk is wanneer de mogelijkheid bestaat om deze te weerleggen aan
de hand van (nieuwe) waargenomen data. Zo toetst een astronoom hypotheses aan een
waargenomen fenomeen en kan hij op die manier voorspellen wanneer de volgende
zonsverduistering zich zal voordoen. Dit in tegenstelling tot een historicus, die met een
hypothese kan komen over waarom een revolutie is ontstaan, maar daar vervolgens onmogelijk uit kan opmaken wanneer een volgende revolutie zal plaatsvinden.
be n sh a i va n der wa l
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Dit verschil doet Thomas Trzyna zich in zijn boek Karl Popper and Literary Theory:
Critical Rationalism as a Philosophy of Literature afvragen of literatuurwetenschappers eigenlijk niet hetzelfde zouden kunnen doen als de exacte wetenschappen. De lezing
van de een contrasteren met die van een ander en daarbij de nodige aanpassingen doen
aan het eigen wereldbeeld. Oftewel: de hypothese aanpassen (16). Literaire theorieën
zouden dus even waardevol zijn als natuurkundige theorieën met betrekking tot de
teleologische instelling van de wetenschap om de wereld te begrijpen. Trzyna’s doel
met deze tekst is om met behulp van de filosofie van Karl Popper een methodologie te
formuleren voor het bestuderen van literatuur.
Trzyna begint helder aan dit doel met een uiteenzetting van de problemen van de in
zijn ogen dominante hedendaagse gebruiken en theorieën in het academische landschap. Zo constateert hij (samen met vele andere denkers die hij aanhaalt, zoals
Battersby en Bartley) dat het poststructuralisme, en de vele vertakkingen daarvan, als
gevolg hebben dat elke betekenis is te relativeren aan de hand van het discours waar
deze zich in bevindt en dus dat elke constatering betekenisloos (of in de ethica, waardeloos) is. Deze ‘current orthodoxies’ (2) stellen dat er geen waarheidsvinding plaatsvindt bij het lezen van literatuur (en in een extremere formulering, het lezen van de
wereld an sich), maar dat kennis en betekenis louter taalconstructies zijn die opereren
in een bepaald discours waarvan de context beide begrippen definieert.
De originaliteit van Trzyna’s verhandeling zit vooral in zijn heldere voorbeelden,
die de gelijkenissen tussen de bètawetenschappelijke disciplines en geesteswetenschappen illustreren. Zo beschrijft hij hoe de literaire interpreet zich al enigszins bezighoudt met falsificatie tijdens het waarderen van zijn leeservaring. Is het een goed
boek? Klopt het uiteindelijke resultaat met de verwachting die de lezer had van het
boek? Resoneert het met hoe de lezer de wereld begrijpt? De aanname die hieraan ten
grondslag ligt, wordt door Trzyna als volgt beschreven: ‘Literature is an exploration of
reality similar to science, though it works with different materials and presents its hypotheses in extended narrative and discursive forms rather than in sharply defined
mathematical or chemical symbols.’ (VIII)
Hierbij waarschuwt Trzyna de poststructuralisten dat zijn onderzoek hun methodologie niet wil ontkrachten, maar juist gezien moet worden als kritische aanvulling
op het anti-rationalisme van deconstructie: het kritisch-rationalisme. Met kritischrationalisme voor de literatuurwetenschap wordt bedoeld dat de wetenschap niet zou
moeten proberen hypotheses te bewijzen, maar juist moet trachten ze te falsifiëren.
Hier haalt Trzyna Battersby en Bartley er weer bij om zijn argument dat poststructuralisme als onderzoeksmethode degenererend is te ondersteunen. Een gendercriticus
zal in zijn lezing genderproblemen tegenkomen, een deconstructivist zal ongetwijfeld taalstructurele tegenstrijdigheden ‘ontbloten’ in zijn onderzoek en de postkoloniale lezer zal de hegemonieën bevechten die de Ander definiëren. De kritischrationalistische methode van Popper stelt de lezer in staat om een tekst te benaderen
vanuit een kritisch-onderzoekende positie in plaats van een vooringenomen houding.
Hierin is Trzyna relevant en scherp (zij het iets te repetitief) en zijn probleemstelling
90

Vooys | 35.3 | 2017

r ece nsie

Vooys 35 3 22-09-17 16:54 Pagina 91

wordt al snel helder: hoe kan een lezer of academicus zich zinvol en constructief verhouden tot een brontekst? Hoe moeten thema’s, vorm, stijlfiguren, narratieve progressie en tekstuele elementen onderzocht worden willen we iets zinnigs en nieuws
kunnen zeggen over de betekenis, relevantie en epistemologische vraagstukken van
een tekst? Zijn antwoord: door een Popperiaanse literatuurwetenschappelijke methodologie te gebruiken.
Waar Trzyna vervolgens minder in slaagt is om daadwerkelijk een tegenbeweging
te formuleren aan de hand van zijn vele voorbeelden, die, zoals hij belooft in zijn introductie, zouden moeten concretiseren wat een Popperiaanse lezing nou precies inhoudt. Een van de voorbeelden is een Popperiaanse lezing van Jean Toomers korte verhaal Karintha (1921). Hier neemt Trzyna de lezer mee in het onderzoeksproces van deze
tekst aan de hand van een klassikale bespreking. Het idee is dat dit proces een beeld
geeft van de Popperiaanse onderzoeksmethode. Hypotheses worden geponeerd,
waarna ze constant worden getoetst door elke stelling aan een barrage van vragen te
onderwerpen. Zo bepalen de leerlingen eerst waar het verhaal over gaat: ‘Karintha is a
prostitute’ en ‘The story is a sad picture of abuse in a rural town’. (75) Dan, zoals het
echte wetenschappers betaamt volgens Trzyna, komt de bevraging van deze hypothese: ‘How did she become a prostitute?’ (75) Vervolgens wekt elke suggestie op zichzelf
weer een nieuwe vraag op en het proces van het bevragen van elke hypothese schijnt
het meest kenmerkende element te zijn van de Popperiaanse lezing. Al snel bestaat het
hele hoofdstuk uit vragen over de details van het verhaal, waarbij thema, historische
context, vorm en intentie bevraagd worden en waarmee Trzyna suggereert dat dit
proces de klas dwingt om een groot aantal details te onderzoeken die anders misschien over het hoofd zouden zijn gezien. (79) Ik vraag me alleen af of deze methode
daadwerkelijk anders is dan de poststructuralistische benadering, waarbij het doorgronden van de tekst vanuit verschillende perspectieven erop wijst dat de betekenis
van een tekst altijd in beweging is, nooit vaststaat en dus altijd nieuwe vragen opwekt
die weer nieuwe details aan het licht brengen, enzovoorts.
Buiten het proces van falsificatie, dat vooral als functie heeft om de ‘problemen’ van
een tekst aan te kaarten, gebruikt Trzyna een ander concept van Popper om de literatuurwetenschappers van een ‘wetenschappelijkere’ methode te voorzien: Poppers
drie-werelden-schema. Om kennis te bewerkstelligen stelt Popper dat er drie werelden bestaan die met elkaar in verband staan om het onderscheid te kunnen maken tussen waarachtige (hoewel louter tijdelijke) kennis en subjectieve suggestie. Wereld 1
(W1) is de fysieke wereld, waarin zich objecten bevinden die onderzocht kunnen worden. Deze eerste wereld wordt benaderd vanuit de tweede wereld (W2), die van mentale staten, bewustzijn en ervaringen. De derde wereld (W3) is de wereld van de objectieve, abstracte kennis. Buiten dat de ambivalentie van deze bepaling misschien
weerstand opwekt, zou hier de cruciale misinterpretatie van Trzyna’s poging Poppers
bètawetenschappelijke methode te vertalen naar de geesteswetenschappen kunnen
liggen. Namelijk, als we zouden moeten nagaan wat de fysieke aanwezigheid van geschreven verhalen is, dan zou dat toch de materialiteit zijn van de tekst: de kaft, het
be n sh a i va n der wa l
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papier, en de inkt (of digitale fysieke eigenschappen). Dan zou een tekst vanuit een bibliografische benadering (ook wel bekend als ‘New materialism’) kunnen worden onderzocht. D.F. McKenzie introduceert bijvoorbeeld zo’n benadering in Bibliography
and The Sociology of Texts (1999), waarin de fysieke manifestatie van teksten wordt aangehaald om aan te tonen dat deze opmerkelijke betekeniseffecten produceert. Maar
Trzyna’s gebruik van het drie-werelden-concept is als volgt: ‘a world 3 analysis that takes into consideration world 1 realities and world 2 conscious feelings and perceptions.’
(199) Voorbeeld: het vergelijken en bevragen van mijn leeservaring van een tekst (W2)
en mijn ervaring van de wereld (W1 en W2) zouden kunnen leiden tot een tijdelijke
waarheidsconsensus met betrekking tot de betekenis van de tekst (W3). Objectieve
kennis kan dus vergaard worden door de fysieke werkelijkheid en de ervaring daarvan te analyseren, oftewel onderhevig te stellen aan constante bevraging. Als dit bekend in de oren klinkt dan is dat niet vreemd, want, inderdaad, poststructuralistische
interpretatietheorieën gebruiken nagenoeg dezelfde methode: het herinterpreteren
van de wereld aan de hand van subjectieve ervaring van identiteit, machtsverhoudingen, gender, postkolonialisme, feminisme, enzovoorts, zonder dat deze perspectieven
een uitsluitende werking zouden hebben op welke interpretatie klopt of niet.
Tot slot, waar Trzyna’s poging om Poppers filosofie te vertalen naar een literaire
onderzoeksmethode vooral in slaagt, is zijn uiteenzetting van de diverse kritiek en
discussies omtrent de waarde van de poststructuralistische methodologie. De ironie,
voor zover die nog niet duidelijk was, is dat Trzyna falsificatie interpreteert naar believen zijn doel: hij gebruikt de structuur van het proces van falsificatie op een poststructuralistische manier, terwijl Poppers falsificatie aantoont dat de effecten, betekenissen
en ervaringen die centraal staan in de geesteswetenschap niet kunnen leiden tot objectiviteit.
Hoewel de lezer door Trzyna wordt aangemoedigd om hypotheses te toetsen en te
beschouwen als instrumenten, zijn de uiteindelijke verschillen tussen de Popperiaanse
methode en de ‘gangbaardere’ methodes binnen de geesteswetenschap dusdanig klein
dat Trzyna’s voorstel niet als noodzakelijk beschouwd hoeft te worden. Na het lezen
van Trzyna’s messcherpe kritiek op het poststructuralisme (en de vele vertakkingen
ervan) en de teleurstelling dat zijn uiteindelijke concretisering dezelfde zwaktes behelst, zal bij het volgende Why Humanities Matter-seminar de ‘Why’ in deze stelling
misschien toch in een ‘Do’ veranderd moeten worden.
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De wetenschap van bewondering
Wie draagt er bij aan de totstandkoming van een literary celebrity, een verhaal rondom
een literaire beroemdheid, en hoe ontwikkelt dat verhaal zich nadat de beroemdheid
overleden is? Aan de hand van de lives en afterlives van negen literaire beroemdheden
wagen negen auteurs zich in Celebrity Afterlives in English and American Literature aan een
antwoord op die vraag.
Het begin- en uitgangspunt is dat celebrity een socio-cultural construct is, een samenspel van drie sociale factoren: mediatisering, personalisatie, en commodificatie.
Oftewel de mate waarin de auteur in de publiciteit is, de mate waarin men zich met de
auteur identificeert en de mate waarin een auteur ‘verkoopbaar’ is. (Franssen en
Honings 2016: 9) Binnen de categorie ‘celebrity’ focust Celebrity Authorship zich op
een specifieke subcategorie van literaire beroemdheden: ‘literary celebrities’.
Franssen en Honings leggen deze subcategorie uit aan de hand van twee concepten.
Allereerst via Roland Barthes’ beroemde verwerping van de auteur als autoriteit en
vervolgens via Foucaults navolgende idee van de auteursfunctie (author-function). Deze auteursfunctie wordt door Foucault omschreven als interdiscursief. De ‘auteur’ is
het product van een discours waar zowel de auteur zelf als critici, lezers en journalisten aan bijdragen en dat vervolgens aan de auteur wordt toegeschreven. De ‘literary
celebrity’ is een hybride van de auteursfunctie en de op Richard Dyers ‘star text’ gebaseerde celebrity function, waarbij Dyer zich niet zozeer afvraagt wat celebrities zijn,
maar waartoe ze ons in staat stellen. (Franssen en Honings 2016: 10) Dyer beschrijft
dat ‘celebrity’ tot stand komt op basis van een serie statements die verkondigd worden door en gaan over de celebrity. Die statements worden vervolgens gerecipieerd
door een bepaald publiek. Volgens Dyer is zo’n ‘star text’ een dramatisering van ‘what
jaw ek k a mst r a
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it is to be a human being in contemporary society’. (Franssen en Honings 2016: 5)
Franssen en Honings stellen vervolgens meteen dat deze samenhang van functies
complicaties oplevert en waarschuwen dan ook dat ‘whoever wants to chart the history of celebrity authorship, then, has to face the difficult task of mapping a shifting
constellation of discursive battlegrounds’. (Franssen en Honings 2016: 10) Franssen en
Honings doen recht aan deze complexiteit door zich niet louter te richten op de zelfrepresentatie, de verschillende vormen van disseminatie van het werk en de auteur en de
publieke kijk op de eigenschappen van het literaire werk, maar door ook de afterlives
van ‘literary celebrities’ in overweging te nemen. Ze richten zich daarbij op het diachronische aspect van de celebrity function.
Deze vier variabelen worden toegelicht aan de hand van een chronologische ontwikkeling van een aantal literary celebrities: van John Keats (1795-1821) tot aan Zadie
Smith (1975). Het gaat om celebrities die allemaal bovengenoemd drieluik belichamen,
zij het in verschillende samenstellingen en op verschillende manieren bewerkstelligd.
Negen wetenschappers wagen zich aan een literary celebrity. Zo richten Eric Eisner en
Odile Heynders zich op de historische dimensie van de literary celebrity in hun
hoofdstukken over John Keats en Zadie Smith. Rod Rosenquist en Gaston Franssen
bespreken aan de hand van celebrities de mate waarin schrijvers zich verzetten tegen
hun celebrity of er juist aan bijdragen. De rol van een visuele cultuur in de representatie van auteurschap en de mediatisatie van moderne cultuur wordt uitgelegd door
Kevin Hayes en Alexis Easley, die deze twee kanten toelichten in hun hoofdstukken
over Herman Melville en Eliza Cook. Ten slotte richten Evert Jan van Leeuwen en
Sandra Mayer zich specifiek op de afterlifes van Edgar Allan Poe en Oscar Wilde.
Franssen en Honings typeren de selectie celebrities als ‘not (...) inexhaustive by any
means but it is illustrative’, als toelichting van hun model van de literary celebrity.
(Franssen en Honings 2016: 14)
De juxtapositie van de hoofdstukken, die elk een andere constructie en samenstelling van een celebrity beschrijven, benadrukt naar mijn mening de dynamiek van zowel het boek als het begrip literary celebrity. John Keats, zo schrijft Eisner, werd (en
bleef) een beroemdheid omdat het lezen van zijn werk blijk gaf van intellectualiteit.
Hij is daarmee een schoolvoorbeeld van een ‘personaliseerbare’ auteur. Men vond in
zijn schrijven een vriend, iets wat ook na zijn dood doorging. De celebrity function
van Edgar Allan Poe, daarentegen, wordt gekenmerkt door een bewuste invulling van
de rol van celebrity. Zo schreef Poe ‘The Raven’ ‘to claim his spot in the limelight’, en
verhaalde hij later aan een vriend dat het gedicht was ontworpen voor ‘mass appeal
and immediate sensational impact’. (Franssen en Honings 2016: 44)
Naast deze chronologische leesvolgorde lichten Franssen en Honings drie andere
dimensies toe waarin de essays zich tot elkaar verhouden. Zo is er een historische verandering zichtbaar in de manier waarop ‘literary celebrity’ wordt ingevuld bij John
Keats en Zadie Smith. Odile Heynders legt – terecht – de nadruk op een belangrijk
verschil tussen Smith en haar voorgangers, vanwege het feit dat haar beroemdheid
zich dankzij social media met een snelheid heeft ontwikkeld die in Keats’ tijd
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onvoorstelbaar was. Een tweede perspectief is de manier waarop de besproken literary celebrities zich tot hun eigen celebrity verhouden. Zo schiep J.D. Salinger, besproken door Franssen, juist ruimte voor speculatie door zijn relatieve afwezigheid in het
publieke discours. Dit resulteerde, evenals bij Poe, in een spectaculaire afterlife. De
derde dimensie omvat de invloed van een groeiende visuele cultuur. Enerzijds zijn er in
de loop der jaren meer mogelijkheden gekomen voor het maken en verspreiden van
foto’s, anderzijds is geportretteerd worden nog steeds deels een keuze. Gertrude
Stein was zich terdege bewust van de waarde van haar celebrity als producent en als
product van promotie. Ze liet zich in die hoedanigheid dan ook graag fotograferen.
(Franssen en Honings 2016: 16) Herman Melville, daarentegen, wilde voorkomen dat
zijn portret de aandacht zou afleiden van zijn werk. (Franssen en Honings 2016: 15) Hij
sloeg een opdracht af toen deze gepaard moest gaan met een daguerreotypie: een vroege fotografische methode. (Franssen en Honings 2016: 95-96)
Deze theoretische omlijsting is helder en prikkelend, maar toch worstelen Franssen
en Honings openlijk met de wetenschappelijke verantwoording van hun onderwerp.
Door zichzelf de vraag te stellen wat een ‘literary celebrity’ onderscheidt van een ‘gewone’ celebrity vestigen ze de aandacht op de connotatieve associatie van een gewone
celebrity met ‘low-culture’. Dit impliceert dat ze suggereren dat wetenschap en literatuur connotatief juist met ‘high-culture’ geassocieerd (willen) worden. In een poging
deze vraag te ontmantelen introduceren ze daarom de eerdergenoemde auteursfunctie om ‘gewone’ celebrities van literaire te onderscheiden.
Doordat de verantwoording wat schoorvoetend is, leest ze als een excuus dat vermomd is als theorie. Daaruit volgt de vraag of de (literatuur)wetenschap zich dient bezig te houden met het bespreken van auteurs en werken die middels een sociaalwetenschappelijk discours onder de categorie ‘literatuur’ zijn geschaard, of mogen ook zij
zich schuldig maken aan platte bewondering? De meningen zijn hier ongetwijfeld over
verdeeld, maar wat mij betreft is een dergelijke worsteling niet nodig. Met hun boek
tonen Franssen en Honings aan dat celebrity studies wel degelijk een volwaardig onderzoeksgebied vormen. Het is voor mij evident dat het boek zelf het concept celebrity of celebrity studies binnen het wetenschappelijk literaire veld plaatst.
Daarmee wil ik niets afdoen aan de relevantie van het schrijven over celebrities binnen de theorieën van Barthes of Foucault. Integendeel, de verzameling essays in
Celebrity Authorship benadrukt juist dat die benadering buitengewoon vruchtbaar is.
Celebrities zijn bij uitstek voorbeelden van Barthes’ vordering dat ‘the birth of the reader must be at the cost of the death of the Author’. (Barthes 1977: 148) Franssen en
Honings leggen celebrity uit als een duiding die intrinsiek meervoudig is en dat is voldoende om deze deling te herkennen in de acht essays die daaropvolgend gepresenteerd worden. Juist de vele facetten van celebrity lenen zich voor een Barthesiaanse interpretatie. De ‘literary celebrity’ is bij uitstek een concept dat zich alleen kan
manifesteren in het hoofd van de lezer.
De mate waarin de verschillende facetten van invloed zijn op of bijdragen aan de
ontwikkeling van een celebrity blijft onderhevig aan verandering. De balans tussen de
jaw ek k a mst r a
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verschillende manieren waarop een celebrity gevormd kan worden – waaronder de
publieke opinie, de invloed van de uitgever en de eigen bijdrage van de auteur –
verschilt per situatie en is zichtbaar tussen auteurs onderling maar ook tijdens en na
het leven van de auteur. Al die facetten worden in de essays in Celebrity Authorship belicht. De negen auteurs manifesteren zich als Barthesiaanse readers bij uitstek in hun
genuanceerde en intensieve beschouwing van celebrities. De essays die aan bod komen, kunnen stuk voor stuk omschreven worden als een aanstekelijke mix van bewondering, toewijding en vooral plezier. Vervolgens, na geholpen te zijn door
Franssen en Honings, is het aan de lezer om een alternatief essay toe te voegen aan de
collectie door te kijken hoe de verschillende invalshoeken en beschreven celebrities
zich tot elkaar verhouden, niet alleen chronologisch, maar ook via de drie andere dimensies die Franssen en Honings presenteren. Het resultaat is een boek dat voor zowel
de auteur als de lezer een traktatie is. De besproken celebrities zijn immers ontegenzeggelijk monumentale figuren op de literaire as, figuren waar zowel de schrijvers als
de lezers van Celebrity Authority niet over uitgesproken zullen raken. Figuren die we
bewonderen, en daar is niets mis mee.
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Een geëngageerde modernist
Willem Frederik Hermans promoveerde in 1955 cum laude in de fysische geografie.1
Het behalen van de doctorsgraad vergeleek hij met het verrichten van een ‘herculische
taak’. (Delvigne 1999: 58)2 Ingekwartierd bij een varkensslager in het Luxemburgse
Wiltz, ‘een afschuwelijk stadje’, vertrok hij iedere ochtend om zeven uur voor veldwerk, bleef weg tot ’s avonds laat, werkte nog wat aan aantekeningen en lag daarna uitgeteld in bed. (Delvigne 1999: 56) Het proefschrift bezorgde hem hartkloppingen.
(Hermans & Reve 2008: 150-152)3 Niettemin verwachtte hij eenzelfde toewijding en
resultaat van promovendi die zich bezighielden met zijn literaire werk. Aan neerlandicus Wilbert Smulders, die onderzoek deed naar de verteltechniek in De donkere kamer
van Damokles, liet hij weten: ‘U moet in elk geval zorgen dat u cumlaude krijgt, anders
trek ik het mij ook persoonlijk aan en word ik kwaad op Prof. Sötemann. Zegt u dat
maar als u hem spreekt.’ (Smulders 2001: 68)4 Of Daan Ruttens dissertatie De ernst van
het spel. Willem Frederik Hermans en de ethiek van de persoonlijke mythologie (2016) de goedkeuring van de meester had kunnen wegdragen, vraag ik me af. Het is een overtuigend
pleidooi voor een geëngageerde Hermans, maar de studie bevat nogal wat slordigheden.
In zijn monografie ontwikkelt literatuurwetenschapper Daan Rutten een cultuurfi1

Zie voor een beschrijving van Hermans’ promotie en promotieonderzoek bijvoorbeeld Delvigne
(1999) en Otterspeer (2015: 23-37, 49-60, 97-108).
2 Brief van W.F. Hermans aan Fokke Sierksma, 28 november 1953.
3 Brief van W.F. Hermans aan Gerard Reve, 2 juni 1955.
4 Brief van W.F. Hermans aan Wilbert Smulders.
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losofische leestheorie waarin het speldenken centraal staat. Hiermee gaat hij nu eens
niet op zoek naar de spelbreker Hermans, maar naar de spelende schrijver, die op de
voorgrond treedt als gedramatiseerd auteur in romans en verhalen, als literaire stem in
poëticale essays en interviews. Zo probeert Rutten het maatschappelijk belang van
Hermans’ autonome artistieke productie duidelijk te maken. Om dit doel te bereiken
combineert hij een esthetische benadering met cultural studies. In deze combinatie
wordt ervan uitgegaan dat literatuur niet zonder sociale en culturele context beschreven kan worden, maar dat we hierin wel de schoonheidservaring die literatuur als
kunstvorm kan bieden moeten onderkennen. Rutten stelt narratologie en close reading in dienst van het speldenken, en neemt Hermans’ essays, verhalen en romans onder de loep. Op die wijze toont hij dat fictie voor de schrijver veel meer was dan een
vrijblijvend privéspelletje. Zij brengt een spelwaarheid onder ogen, die de natuurwetenschap niet kan verkondigen. De literaire auteur laat ons zien dat ook de dagelijkse
leefwereld een fictieve verbeeldingswereld is. Veelzeggend is de volgende passage uit
de poëticale beschouwing ‘Antipathieke romanpersonages’ (1960):
Alleen dan is het voor een schrijver de moeite waard geschreven te hebben, als hij de
zekerheid heeft hardop uit te spreken, wat zijn publiek wel heeft geweten, maar altijd heeft verzwegen; wat het gedroomd heeft, maar bij het ontwaken verdrongen.5
(Hermans 2008: 129)

De modernistische schrijver mag fictie dan hebben aangeduid als een ‘persoonlijke
mythologie’ – een doelbewust gecreëerde illusie – egocentrisch is zijn poëtica niet.
(Hermans 2008: 138) Juist in de hoedanigheid van uniek esthetisch spel krijgt de literatuur maatschappijkritische waarde en een ethische functie. Literatuur toont de werkelijkheid als een onbeëindigbaar spel, waarin we verlangend ons heil in steeds wisselende voorstellingen hebben te zoeken om overeind te blijven in de chaos. De schrijver
heeft de taak zijn lezers met vreemde fantasieën te verlossen van de gevaarlijke overtuiging de ‘zaligmakende werkelijkheid’ te hebben gevonden in een ultiem beeld. Het
tekort zal immers blijven, waardoor vijanden moeten worden aangewezen en uitgeroeid. Een literair auteur moet laten zien welke spelhoudingen functioneel zijn en welke niet. Op die manier is kunst in staat een moderne vorm van ethiek te brengen, die
niet gestoeld is op een aristotelische of platonische kosmologische orde. Zeer kort is
dit het beeld dat Rutten in zeven verschillende hoofdstukken schetst. Na het opwerpen van de probleemstelling behandelt hij in het tweede hoofdstuk uitvoerig het ontstaan en de betekenis van het modernisme in de cultuur en de uitwerking van deze notie in de beschouwing over Hermans’ schrijverschap. In de hoofdstukken daarna

5 ‘Antipathieke romanpersonages’ werd opgenomen in de vijfde herdruk van Hermans’ essay- en
verhalenbundel Het sadistische universum (1967). Deze passage wordt ook geciteerd in Rutten 2016:
85.
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introduceert Rutten de lacaniaanse speltheorie en toont hij ons de speler Hermans aan
de hand van zijn poëticale essayistiek, zijn fictie en zijn rol in ideologische en politieke
polemieken en debatten over collaboratie en verzet. Ook besteedt hij aandacht aan
Hermans’ fotografie en fotofilosofie.
Ruttens stelling dat de fictie van onze grootste twintigste-eeuwse romancier, ‘hoe
hermetisch en wereldvreemd die op het eerste gezicht ook lijkt’ (Rutten 2016: 14), wel
degelijk geplaatst kan worden in de traditie van geëngageerde en cultuurkritische literatuur is niet nieuw. Frans Ruiter en Wilbert Smulders kantten zich in de onder hun redactie verschenen bundel Alleen blindgeborenen kunnen de schrijver verwijten dat hij liegt
(2009) al eerder tegen de visie van Thomas Vaessens, die in zijn oratie Het boek was beter
(2006) de modernistische schrijvers van naoorlogs Nederland wegzette als hofleveranciers van ‘ivoren toren’-producten. Ook Hermans is volgens Vaessens een schrijver
die zich afwendde van de veranderende werkelijkheid. (2006: 7-8, 15, 19) Ruiter en
Smulders, die naast Geert Buelens optraden als Ruttens promotors, pleiten in hun inleidende artikel voor een modernistisch autonome, en daardoor maatschappelijk betrokken Hermans. Zij schrijven:
Autonomie is geen zelfcastratie maar verhoogde effectiviteit, en maakte dat literatuur een specifieke bijdrage leverde [in Nederland na de Tweede Wereldoorlog] aan
de maatschappelijke communicatie, een bijdrage die niet samenviel met politiek of
met opinievorming, maar van een andere aard was. (Ruiter & Smulders 2009: 10)

Alleen in zijn literatuur, zo menen zij, is de moderne schrijver als speler oppermachtig
om de problematische menselijke vrijheid te verbeelden. In de kunst kan hij zich engageren met de problematische subjectiviteit en vrijheid van de mens die zijn god heeft
vermoord, maar daar niks voor in de plaats kon zetten. De mens voor wie de eeuwig
geachte waarden zijn weggevallen. ‘De schrijver als speler’ is dan ook een van de dimensies die zij onderscheiden in Hermans’ schrijverschap. (Ruiter & Smulders 2009:
25-27)
Rutten vervolgt de weg die Ruiter en Smulders hebben ingeslagen en geeft in zijn
dissertatie aan Hermans’ werk zijn cultuur- en maatschappijkritische vermogen terug.
Waar Ruiter (2009) echter een kantiaanse lezing gebruikte om het belang dat
Hermans toekende aan literatuur te tonen, kiest Rutten voor een overwegend lacaniaans kader. Rutten neemt afstand van Ruiters stellingen dat ‘de maatstaf waarmee
Hermans de kosmos de maat neemt net zo “redelijk” [is] als die van Kant’ en literatuur
het terrein is ‘waar de mens geheel vrij kan zijn’. (Ruiter 2009: 54, 62) Volgens Rutten
zag Hermans, beïnvloed door Freud en Nietzsche, maar weinig ruimte ‘voor een individuele rationaliteit (...) en een spel dat in vrijheid kan worden gespeeld.’ (2016: 71)
Rutten stelt dat Hermans’ poëtica daarentegen naadloos aansluit bij de maatschappelijke taak die de kunstenaar volgens Lacan heeft: het publiek verleiden om naar zijn essentie te blijven gissen in een fictionele spelwereld zonder einde, weg te blijven van onleefbare fixaties. (Rutten 2016: 130-131) Met zijn fictie en polemiek ‘[hield] Hermans, te
n ick tomberge
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midden van de gestolde waarheden van journalisten en politici (...) de mogelijkheid
“open” voor kritiek en protest.’ (Rutten 2016: 200)
De ernst van het spel is al met al een belangwekkende wetenschappelijke bijdrage aan
het debat over autonomie en engagement (of het gebrek daaraan) in de naoorlogse
Nederlandse literatuur. Dat deze thema’s ook nu nog bijzonder relevant zijn, blijkt wel
uit het feit dat schrijvers en critici zich in dag- en weekbladen hierover blijven uitspreken. Zo riep Aafke Romeijn medeschrijvers in de Volkskrant op om te stoppen met hun
‘decadente wegkijkerij’:‘Je wilt niet de schrijver zijn die in 1933 een novelle schreef
over of z’n haar wel goed zat.’(Romeijn 2016)
Desalniettemin kent het proefschrift zijn feilen. Allereerst is Ruttens parafrase van
door hem aangehaalde secundaire literatuur niet altijd even zorgvuldig. Zo schrijft hij
dat Ernst van Alphen in het artikel ‘Geschreven realiteit’ (1993) stelt dat Hermans ‘fotografie en collages sterk surrealistisch [zijn] gekleurd’. (Rutten 2016: 63) Van Alphen
(1993) aarzelt echter bij de collages en noemt ze ‘een scheur in zijn surrealistische
poëtica’. (182) Daarnaast bevat de bij Uitgeverij Verloren verschenen handelseditie van
het proefschrift de nodige slordigheden. Het wemelt van schrijf- en tikfoutjes.6 Namen van publicaties zijn onjuist.7 Citaten kloppen niet.8 In de literatuurverwijzing
wordt vergeten aan te geven dat het werk onder redactie is verschenen.9 Ook zijn de in
een noot genoemde publicaties dikwijls niet in de bibliografie terug te vinden.10 Het
zijn slechts enkele voorbeelden. Bovendien onderbouwt Rutten de keuze die hij uit
Hermans’ oeuvre heeft gemaakt mijns inziens onvoldoende. De donkere kamer van
Damokles wordt niet besproken. ‘Die liet ik aan u,’ schrijft Rutten, ‘om hem zelf met andere ogen te kunnen herlezen en herontdekken’. (2016: 14-15) Wellicht, zo maak ik

6 ‘Spelenderwijs kan het kind bekend te raken’, ‘potenteel’, ‘opgegoeid’, ‘hollen retoriek’ en ‘waaop’. Zie respectievelijk Rutten 2016: 23, 72, 80, 116 en 130.
7 Galili Shahar schreef volgens Rutten een opstel met de ondertitel ‘Kant with Kleist’ in plaats van
‘Kleist with Kant’ en het proefschrift van Baudoin Yans heet niet langer De God Bedrogen Bedrogen
de God, maar De God Bedrogen de God. Ook titels van de werken van Adriaan Morriën en Freddy de
Vrees werden onjuist overgenomen. Zie respectievelijk Rutten 2016: 55, 89, 171 en 311.
8 Zo citeert Rutten ‘die dolk werd nu loodrecht omhooggeschoten in mijn hart’, terwijl we in de
editie van ‘Het behouden huis’ die is opgenomen in Volledige werken 7 ‘omhooggestoten’ lezen.
Daarnaast is het citaat uit Hermans’ roman Ik heb altijd gelijk, overgenomen uit Volledige Werken 2,
incompleet: ‘Men zou niet meer kunnen uitmaken of de huizen zo gebouwd waren voor hen, dan
wel zo waren geworden door die huizen.’ Tussen ‘wel’ en ‘zo’ ontbreekt ‘zij’. Zie Rutten 2016: 118,
156, Hermans 2006: 327 en en Hermans 2008: 252.
9 Zo wordt bij het handboek Literatuur in de wereld (2013) in de bibliografie niet vermeld dat het werk
onder redactie van Jan Rock, Gaston Franssen en Femke Essink is verschenen. Zie Rutten 2016:
306.
10 Onder meer Dupuis 1984, Laplanche 1992, Lacan 1992, Paradis 2007, Hermans 2005, Korsten 2014
en Grüter 2004 genoemd in de voetnoten 88(2), 139(3), 172(3), 205(3), 276(3), 146(5) en 176(5) zijn in
de bibliografie niet te vinden. Slordig is ook noot 230 waar de stelling dat vaak is aangenomen dat
Hermans ‘zich moedwillig een nihilistische, asociale buitenspelpositie’ aanmat, wordt onderbouwd met een publicatie van Lacan. Zie Rutten 2016: 63, 100, 107, 108, 113, 118, 128, 287-312.
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hieruit op, was de toevoeging van Hermans’ beroemdste werk aan het corpus dus een
representatievere keus geweest. Toch is de ‘wetenschappelijke’ afweging gemaakt om
lezers hun herleesplezier niet te ontnemen. U weet in ieder geval wat u na het lezen van
deze dissertatie te doen staat.
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Personalia

Anne Sluijs is redacteur bij Vooys. In 2017 rondde zij haar bachelor Nederlandse taal
en cultuur (UU) cum laude af. Tijdens deze bachelor liep ze stage bij het Nederlands
Letterenfonds. Haar scriptie schreef zij over zelfbeeldvorming in de Nederlandse mediareactie op het succes van de eerste Engelse editie van Reves De avonden. In september is ze gestart met de onderzoeksmaster Nederlandse literatuur en cultuur (UU). Ze
is geïnteresseerd in het moderne auteurschap en de rol van instituties in het literaire
veld.
Ben Shai van der Wal is schrijver, academicus en cultuurcriticus. Hij studeerde filosofie en Engelse Letterkunde aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Zijn masterscriptie The (T)error of Existence boog zich over de relatie tussen semiotiek en het existentialisme in de literatuur. Na het behalen van zijn diploma (cum laude) in 2016 is hij
tegenwoordig bezig een onderzoekspositie te bemachtigen in de academische arena.
David Roelofs volgt de onderzoeksmaster Nederlandse Literatuur en Cultuur aan de
Universiteit Utrecht. Daarnaast was hij van oktober 2016 tot juni 2017 onderdeel van
het PR-team binnen de Vooys-redactie. Hij interesseert zich vooral voor postkoloniale
moderne letterkunde en bevindt zich het liefst middenin het literair-culturele veld van
Nederland.
Dennis Bouma is kunsthistoricus en docent Culturele en Maatschappelijke Vorming
aan de Hogeschool Utrecht, waar hij zich vooral richt op kunstgeschiedenis en kunsteducatie. Zijn specialisatie is de rol van seksualiteit binnen de perceptie van moderne
kunst, met name binnen het oeuvre van Francis Bacon, Jasper Johns en Robert
Rauschenberg.
Ilja van den Broek (1971) is universitair docent bij de afdeling Journalism and Media
Studies van de Rijksuniversiteit Groningen. Zij studeerde nieuwe en nieuwste geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam en promoveerde in 2002 aan de Erasmus
Universiteit op het proefschrift Heimwee naar de politiek. De herinnering aan het kabinetDen Uyl. Zij publiceert over de raakvlakken tussen journalistiek en literatuur en is
daarbij met name geïnteresseerd in politiek en gender.

102

Vooys | 35.3 | 2017

persona l i a

Vooys 35 3 22-09-17 16:54 Pagina 103

Jawek Kamstra studeerde Engelse Taal- en Letterkunde aan de Vrije Universiteit
Amsterdam en werkte als student-assistent voor de opleiding Literature & Society. In
zijn masterscriptie onderzocht hij discursieve tegenstrijdigheden in de boeken van
Jimmy Carter, oud-president van de Verenigde Staten. In september kwam zijn akoestische debuutalbum Fishing for Souls uit.
Josha Stribos werkt bij boekhandel Donner in Rotterdam, speelt gitaar bij Bear
Valour en maakt zo nu en dan weleens een tekening.
Lieke van Deinsen promoveerde recentelijk aan de Radboud Universiteit op de studie Literaire erflaters. Canonvorming in tijden van culturele crisis (Hilversum 2017). Als Johan
Huizinga Fellow van het Rijksmuseum schreef zij The Panpoëticon Batavûm. The Portrait
of the Author as a Celebrity (Amsterdam 2016) en in 2016 kreeg zij eveneens het Elsevier
Fellowship van het Scaliger Instituut (Universiteit Leiden) voor haar verkennende onderzoek naar de productie en het functioneren van auteursportretten in de vroegmoderne tijd. Momenteel is zij verbonden aan de afdeling Research Services van het
Rijksmuseum.
Lizet Duyvendak is als universitair hoofddocent letterkunde verbonden aan de faculteit Cultuur- en Rechtswetenschappen van de Open Universiteit Nederland. Zij
studeerde Nederlands aan de Universiteit Utrecht en promoveerde aldaar op een
proefschrift over het Haags Damesleesmuseum. Haar onderzoek is gericht op leesgedrag en leescultuur in zowel historische als moderne leesgezelschappen. Daarnaast
publiceert zij over poëzie.
Louis Veen was voor zijn pensionering docent tekenen, handvaardigheid en kunstgeschiedenis. In 2003 sloot hij de opleiding Algemene Cultuurwetenschappen af aan
de Open Universiteit zodat hij ook bevoegd was het nieuwe vak Culturele en Kunstzinnige Vorming in de bovenbouw van de havo en het vwo te doceren. Hij sloot zijn
studie af met de thesis ‘Mondriaan versus Mondriaan’ (schilder versus schrijver). In
2011 behaalde hij zijn doctorsgraad op het proefschrift Het geschreven werk van Piet
Mondriaan. De handelseditie van dit proefschrift verscheen in mei 2017 onder de titel
Piet Mondrian. The Complete Writings.
Luc Princen (1986) is een onafhankelijke ontwikkelaar en ontwerper die zich specialiseert in WordPress en frontend ontwikkeling. Hij houdt van open source, elegante
code, snelle laadtijden, barbecue en het spelen van strategy games. Je vindt hem als
freelancer en op Twitter onder de naam @LucP.
Luc T. Vanhaecke (1984) studeerde politieke en sociale wetenschappen aan de Universiteit Gent, maar voltooide de opleiding niet. Het spel met taal en poëzie trok hem
te zeer, en hij is zichzelf op eigen initiatief gaan scholen in de Nederlandstalige
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literatuur. Momenteel is hij, naast zijn bijverdienste als theatermaker, op zoek naar
(freelance) werk in de creative writing-branche. Hij haalt veel voldoening uit nieuwe
creatieve concepten en vindt zijn uitdagingen vooral in probeersels met woord, beeld
en geluid. De experimenten met ‘polyfone poëzie’, waar Stapvoets/Voetstap een voorbeeld van is, zou hij waar mogelijk graag willen uitbreiden.
Maria van Leeuwen is student aan de onderzoeksmaster Nederlandse literatuur en
cultuur aan de Universiteit Utrecht. Binnen haar studie is zij geïnteresseerd in literatuur en het raakvlak met andere kunstvormen. Zij schreef haar bachelorscriptie over
de beeldpoëtica van schrijver en criticus Jacq Vogelaar, waardoor zij het beeldende
oeuvre van Francis Bacon beter leerde kennen.
Merit Vessies is derdejaars student Creative Writing aan ArtEZ Arnhem. Het afgelopen jaar werkte ze aan een verhaal waarin ze proza en poëzie combineerde. Delen
van dit werk gebruikte ze ook voor Aquarium, een stuk voor het Nieuwe Types Festival,
waarvoor ze samenwerkte met dansers. Eerder verscheen haar werk in Op Ruwe
Planken.
Nick Tomberge (1991) is docent Nederlands op het Maris College Belgisch Park in
Den Haag. Hij studeerde Nederlands in Leiden. Voor zijn masterscriptie over Elckerlycopvoeringen in de twintigste eeuw ontving hij de Siegenbeek Scriptieprijs 2014.
Niels Springveld (1992) is literatuurwetenschapper en redacteur van Frame, Journal of
Literary Studies.
Noortje Maranus is redacteur bij Vooys en volgt de onderzoeksmaster Nederlandse
literatuur en cultuur aan de Universiteit Utrecht. In 2017 behaalde zij haar bachelor
Nederlandse taal en cultuur. Ze schreef haar scriptie over seksueel nationalisme en de
verbeelding van ‘afwijkende’ seksuele moralen in de Nederlandse literatuur, waarbij
ze zich baseerde op een sociologisch frame. Ze houdt zich het liefst bezig met onderwerpen waarbij de literatuur en/of de kunst zich kritisch verhoudt tot de hedendaagse
Nederlandse maatschappij.
Ton van Strien is universitair docent Oudere Nederlandse Letterkunde aan de Vrije
Universiteit in Amsterdam en publiceert over Nederlandse dichters en schrijvers uit
de zeventiende en achttiende eeuw. Samen met Johan Koppenol en Natascha
Veldhorst maakte hij een leeseditie van de gedichten van P.C. Hooft (2012) en in 2008
bezorgde hij (in samenwerking met Willemien B. de Vries) een historisch-kritische
uitgave van Constantijn Huygens’ Hofwijck. Van zijn hand is tevens de bloemlezing
Hollantsche Parnas. Nederlandse gedichten uit de zeventiende eeuw (1997).
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Redactioneel

Hoe zou het zijn als Vooys een theaterproductie was? Terwijl de PR-redacteurs alle
posters ophangen en de deuren openzetten, regelen abonneeservice en penningmeester achter de kassa de kaartverkoop. Het publiek stroomt de zaal in. Achter de schermen zwermen de eindredacteurs nog snel om de grime en het licht perfect te krijgen,
terwijl de hoofdredacteur vanuit het regiehok alle redactieleden aanstuurt en het podium overziet. Voor deze editie, getiteld ‘Op de planken’, staat een variété aan auteurs
in de coulissen te wachten om hun stukken aan u te presenteren.
De eerste bijdrage die op het programma staat, komt van historisch letterkundigen
Sarah Adams en Kornee van der Haven. Aan de hand van een diepgravende analyse laten zij zien hoe het achttiende-eeuwse toneelstuk Kraspoekol sterke conflicterende
ideologieën ten opzichte van kolonialisme herbergt, terwijl het destijds zodanig als
anti-slavernij werd geïnterpreteerd dat er een rel ontstond. Door ook parallellen te
trekken met een hedendaagse wervingscampagne van het Nederlandse ministerie van
Defensie, tonen zij de tijdloosheid van zulke tweeledige representaties. In het eropvolgende artikel zet toneelhistorica Anna de Haas de publieksreceptie van achttiendeeeuws theater af tegen de latere erkenning die literatuurwetenschappers aan toneelstukken verlenen. Door te kijken naar de canonieke status van toneelstukken, zoals De
doodelyke minnenyd van Willem van der Hoeven, weet zij een pleidooi te leveren voor
een prominentere plek voor het oordeel van het publiek in letterkundig onderzoek
naar theater.
Hiernaast is op het Vooys-podium het thema ‘eenheid’ (of in elk geval pogingen om
dat na te streven) opvallend aanwezig: literatuurwetenschapper Astrid Van Weyenberg
besteedt in haar artikel aandacht aan het Huis van de Europese geschiedenis, een museum waar een verhaal van eenheid en gedeelde historie centraal staat. Zij ontdekt
echter dat dit verhaal tegelijkertijd erg weinig ruimte biedt voor het individu en diens
ervaringen, waardoor het samenbrengende museum een weinig inclusief karakter
krijgt, waarbij alternatieve verhalen het onderspit delven. Ook neerlandica Carmen
Verhoeven onderzocht een bijzondere poging om zeer verschillende groepen bijeen
te brengen. In haar bijdrage laat ze zien hoe rederijkerskamer De Peoene met een feestelijke wedstrijd probeerde om tijdens het Twaalfjarig Bestand de Zuidelijke en de
Noordelijke rederijkerskamers verenigen, ondanks problematische ideologische verschillen. Een uitvoerige analyse van de bundel die uit deze wedstrijd voortvloeide laat
zien hoe de deelnemers zich op een zeer beweeglijk spanningsveld van tweedracht en
verzoening begaven.
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Voor het interview sprak de redactie met iemand die gewoon is zich in het theater te
begeven. Theatermaker en auteur Rebekka de Wit vertelt onder andere over haar
werk, zowel in het literaire veld als de toneelwereld, en over haar activisme, waar ze
ook op De Correspondent over schrijft. Ze zoekt herkenning bij haar publiek door op
andere manieren naar taal en betekenis te kijken. Zo’n zoektocht naar de connectie
met het publiek wordt ook ondernomen in de ‘Nieuwe Buitelingen’, waar redacteur
Niels Mulder tijdens het festival Nieuwe Types de Post-Truth fiction conference en een afwisselende afstudeervoorstelling bezocht.
De vaste rubrieken ‘Verstand van Zaken’ en ‘Stijlbreuk’ distantiëren zich van de
theatrale titel en wel met een goede reden: ook de Vooys-redactie is het honderdjarig
bestaan van De Stijl niet ontgaan. Literatuurwetenschapper Bram Ieven betoogt aan
de hand van de poëzie van Theo Van Doesburg hoe de internationaal zeer invloedrijke
beweging juist binnen de literatuurwetenschap (nog) te weinig aandacht gekregen
heeft. Daarnaast componeerde dichter en hoogleraar moderne Nederlandse letterkunde Geert Buelens een poëtisch tweeluik waarin hij met alle macht breekt met de
regels van De Stijl. De ‘Stijlbreuk’ is hiervoor speciaal eenmalig omgedoopt tot ‘De
Stijl-breuk’.
Verder passeren nog verschillende bijdragen de revue: zo breekt Xavier Roelens
een lans voor het oeuvre van Johan Joos, zoekt schrijfster Marleen van Wesel naar
poëzie op bestelbusjes en Finse menukaarten, en laten in vier recensies Ton Naaijkens,
Brecht Deseure, Riet Schenkeveld-van der Dussen en Bram Lambrecht hun lezing van
recent verschenen publicaties zien.
Al met al wordt het een uitbundige voorstelling die u zal meeslepen, boeien en vasthouden tot de laatste letter. Vergeet ook niet tijdens een zelfgekozen pauze een drankje te halen in de ‘voyer’. Zit u er al klaar voor? Het zaallicht wordt gedimd, de gordijnen
schuiven open, het publiek wordt langzaam stil, en met het omslaan van deze pagina is
de Vooys-voorstelling begonnen.
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Sarah Adams & Kornee van der Haven

De schertsende dukaten van een opperkoopman
Over de breuklijnen van een abolitionistisch verlichtingsdrama1

Het slavernijverleden en de omgang ermee doet mensen naar de pen grijpen en de straat
op gaan. In 1800 leverde Dirk van Hogendorp met zijn toneelstuk Kraspoekol, of de
slaaverny kritiek op het nauwelijks betwiste koloniale systeem in Oost-Indië. In hoeverre geven het toneelstuk en diens personages, bij nader inzien, blijk van slavernijkritiek? Met een contrapuntische leeswijze onderzoeken Sarah Adams en Kornee van der
Haven, respectievelijk doctoraatsstudente en assistent-professor aan de afdeling Nederlandse literatuur van de Universiteit Gent, de abolitionistische aard van Kraspoekol.
Deze leeswijze blijkt niets aan actualiteit ingeboet te hebben getuige toepassing op een
hedendaagse wervingscampagne van het Nederlandse Ministerie van Defensie.

Op Orientalism (1978) na is Culture and Imperialism (1993) Edward Saids bekendste werk.
Hij bespreekt er literatuur uit de achttiende, negentiende en twintigste eeuw eerst als
nobele producten van individueel verbeeldings- of interpretatievermogen, om vervolgens te laten zien hoe die literatuur doordrongen is van het (koloniale) imperium
waar zij een manifest onderdeel van was. Vaak wordt die paradoxale en oncomfortabele realiteit door esthetische en thematische keuzes van de auteur minder zichtbaar –
maar daardoor verdwijnt ze nog niet. Om die historische complexiteit volledig te begrijpen, zo stelt Said, ‘one must open [the text] out both to what went into it and to
what its author excluded’. (1993: 79) Deze leeswijze, die hij ‘contrapuntisch lezen’
noemt, legt dus een discours bloot dat in de realiteit dominant is maar in de tekst op
het eerste gezicht afwezig lijkt.2
Dat een literair werk bovengenoemde tegenstellingen kan bevatten, komt volgens
Said doordat auteurs producten zijn van een historische werkelijkheid en haar
1

Deze bijdrage kwam tot stand door de samenwerking tussen Kornee van der Haven, die zich
voornamelijk met het eerste deel bezighield, en Sarah Adams, die focuste op de tweede helft van
het artikel. Zij willen tevens graag Jürgen Pieters en de Vooys-redactie bedanken voor de waardevolle feedback op een eerdere versie.
2 Met de term ‘contrapuntisch lezen’ verwijst Said naar contrapunten in klassieke muziek – momenten waarop verschillende melodieën, waaronder één schijnbaar het prominentst aanwezig, resulteren in een polyfonie die ordelijk klinkt precies door die wisselwerking en niet door extrinsieke
principes. Die schijnbaar belangrijkste melodie moeten we beschouwen als de ideologie die de
tekst wil uitdragen. Said wil echter niet eenstemmig (‘univocally’) lezen, maar ook andere stemmen opsporen, zonder daarbij de ene stem als juister dan een andere te beschouwen. (1993: 51)
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ideologieën, en tegelijk die werkelijkheid mede vormgeven. (1993: xxii) Deze overtuiging is verwant met die van het cultural materialism. Haast onvermijdelijk is Saids oeuvre doordrongen van de ideeën van zijn vriend Raymond Williams, en niet toevallig
klinkt zijn leesmethode door in wat onderzoekers als Alan Sinfield en Jonathan
Dollimore onder ‘dissident lezen’ verstaan. Ook zij beschouwen cultuur als een geheel
van onenigheden dat interne contradicties en breuklijnen, zogenaamde faultlines,
(re)produceert. (Sinfield 2006: 41-42) Elke ideologie roept haar eigen tegendeel op.
Wat het antikolonialisme en abolitionisme betreft, oppert Brycchan Carey dat zelfs de
meest kritische protestteksten bijdroegen aan een discours dat koloniale ondernemingen legitimeerde. (2005: 3)
In het kader van dit theaternummer belicht deze bijdrage een Nederlandse theatertekst die in 1801 zo antikoloniaal en abolitionistisch aanvoelde dat er tijdens de première
in de Haagse schouwburg een rel ontstond. (Paasman 1993: 407) Daarna werd het stuk
nooit meer vertoond. Bij het ogenschijnlijk nadrukkelijk aanwezige abolitionisme in
deze tekst zijn echter wel wat kanttekeningen te plaatsen. Anders dan in een eerder artikel over deze casus (Adams & Van der Haven 2016) zullen we ons in deze bijdrage
juist op die kanttekeningen concentreren. Met Kraspoekol, of de slaaverny (1800) trachtte auteur Dirk van Hogendorp aan de hand van de ervaringen van een aantal slaven
twee conflicterende ideologieën af te tekenen: kapitalisme versus menselijkheid en
imperialisme versus antikolonialisme. In werkelijkheid blijkt Kraspoekol het facit van
beide. Vertrekkend vanuit een contrapuntische en dissidente leesmethode, hangen we
dit artikel op aan de dubieuze (hoofd)figuur Wedano, omdat deze filantropische slavenhouder een goed voorbeeld lijkt te zijn van hoe humanistisch abolitionisme kan samengaan met en misschien zelfs steunt op een kolonialistische en patriarchale houding.3 Ook vandaag de dag gaat achter een discours van hulp en ondersteuning aan de
Ander vaak een ideologie van westerse hegemonie en superioriteit schuil. Dit geldt
bijvoorbeeld voor neokoloniale tendensen in de buitenlandse ‘veiligheidspolitiek’ van
Europese landen. In onze lezing zullen we verwijzen naar het voorbeeld van een wervingscampagne van het Nederlandse Ministerie van Defensie om te laten zien hoe onze blik bij het lezen van Kraspoekol mede door dergelijke actuele voorbeelden gestuurd
wordt.
De schertsende dukaten van een opperkoopman
Van Hogendorp is afkomstig uit een invloedrijke Nederlandse regentenfamilie. Vader
Willem van Hogendorp bekleedt verschillende posities in Oost-Indië, waar hij door
de stadhouder tot resident van Rembang op Java wordt aangesteld. (Van Meerkerk
2013: 28-29) Na zijn opleiding vertrekt ook Dirk naar de Oost om te dienen in het leger
van de Republiek, die op dat moment in de koloniën oorlog voerde tegen Engeland.
3 Voor deze bijdrage baseren wij ons op de in 1800 in Delft verschenen toneeltekst van Kraspoekol.
Gegevens over de eenmalige opvoering halen we uit acteursinstructies en de personenlijst in het
stuk.
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Hij verkrijgt er al snel een belangrijke politieke positie als gouverneur van de Oosthoek van Java. Nog meer dan zijn vader is Dirk zeer kritisch over het VOC-bewind en
in 1792 verschijnt al een eerste pamflet met Korte en vrije aanmerkingen, waarin hij zich
kritisch uitlaat over de Compagnie. (Van Meerkerk 2013: 127) Van Hogendorp vindt de
VOC inefficiënt en pleit voor een hervorming naar Engels model. De kolonie zou
winstgevender kunnen worden door de positie van de Javanen te verbeteren en de slavernij af te schaffen. Met deze opvatting nam hij volgens Paasman (1998: 46-47) en
Levecq (1997: 153) de positie in van een liberaal koloniaal denker die weliswaar kritiek
had op de slavernij, maar het koloniaal systeem desondanks bleef steunen. Vanwege
zijn kritische houding wordt Van Hogendorp op 1 januari 1798 in Soerabaja in de boeien geslagen en vijf maanden gevangengehouden. (Paasman 1998: 36) Hij vlucht hierop
terug naar Nederland, waar hij Kraspoekol schrijft om de misstanden in de Oost aan te
kaarten. Volgens het voorwoord is het doel van het stuk
de slaavernij, en nog meer den godtergenden slaavenhandel, zoo afschuwelijk en
haatelijk als mogelijk is te maaken; (...) om, zoo spoedig mogelijk, den slaavenhandel
in onze bezittingen te doen verbieden en ophouden; en vervolgends ook trapsgewijze en met voorzigtigheid een einde aan de slaavernij zelve te maaken. (1800: viii)

Het klinkt als een ondubbelzinnige en toen nog progressieve eis om de slavenhandel
van Oost-Indië kordaat aan te pakken en geleidelijk ook het slavernij-instituut tout
court aan banden te leggen. Terwijl de kritiek van Van Hogendorp in Indië zelf nog
sterk institutioneel van aard is, richt hij zich in zijn toneelstuk eerder op de slavernij als
een moreel vraagstuk. Van Hogendorp was ooit een insider, maar Kraspoekol schrijft
hij, terug in Europa, als relatieve outsider. Natuurlijk kent hij de Oost en de vreselijke
behandeling van de slaven, maar hij staat vanaf nu noodgedwongen aan de kantlijn en
kan geen directe invloed meer uitoefenen – al schrijft hij wel dat ‘niemand de groote
nuttigheid [van literatuur] in twijffel [zal] willen trekken’. (1800: iv) Anderzijds is hij
zelf vijf jaar lang in dienst geweest van een instelling die slaven grootschalig uitbuitte.
In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht was de Nederlandse slavernij en de slavenhandel in de Oost tot laat in de achttiende eeuw immers omvangrijker dan het
Nederlandse aandeel in de trans-Atlantische slavenhandel. (Van Rossum 2015: 7) Zowel in Oost-Indië als in Brazilië, waar hij de laatste jaren van zijn leven doorbracht, had
Van Hogendorp direct slaven onder zich. Van Hogendorps positie is dus gecompliceerd: hij opereert als buitenstaander maar richt zijn pijlen op één van de belangrijke
‘business opportunities’ van een koloniale multinational waarvan hij zelf tot voor kort
nog deel uitmaakte. Kenmerkend in dit opzicht is ook het motto bij het stuk, afkomstig uit de 28e brief van Bernadin de Saint-Pierres Voyage à l’isle de France (1773). Hierin
wordt de uitdaging om het lot van de slaven te verbeteren vergeleken met een zakelijke opportuniteit: met het maken van fortuin. Pas als het ongeluk van de slaven gekeerd
is, maakt de kolonist daadwerkelijk fortuin:
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Onfortuinlijke slaaf! – indien mijn hand, die uw tranen niet kan afdrogen en uw zorgen niet kan verlichten, toch berouw kon brengen bij uw tirannen, dan heb ik niets
meer te verlangen van de Indiën; dan heb ik mijn fortuin gemaakt.4

Die laatste woorden hebben uiteraard betrekking op een ‘fortuin’ dat juist niet in geld
is uit te drukken. De beloning is hier de gerechtigheid die geschiedt als men de slaaf
bevrijdt en de onderdrukker straft. Nochtans is het discours van bevrijding – ‘ik heb
mijn fortuin gemaakt’ – hier verweven met de taal van de onderdrukker, de taal van de
koopman die nu eenmaal gewend was om zijn geld met de inzet van slaven te verdienen.
De gecompliceerde relatie van Van Hogendorp met het bedrijf waar hij een leidende functie had bekleed, doet denken aan de al genoemde koopman Wedano en zijn
verhouding met de VOC. In de lijst met personages aan het begin van het stuk wordt
Wedano beschreven als ‘Opperkoopman te Batavia’. (ix) De hardvochtige Kraspoekol,
naar wie het stuk vernoemd is en die eerst bij hem inwoont omdat zij de weduwe is van
zijn broer, wordt de eigenaresse van een perceel (‘tuin’) dat zich direct naast zijn eigen
woonhuis bevindt.5 Zonder Wedano in het toneelstuk zomaar gelijk te willen stellen
aan Van Hogendorp, is het toch opmerkelijk dat dit personage zich kenmerkt door een
al even complexe en ambivalente relatie tot de slavenhandel als bedrijfsopportuniteit.
Hij is namelijk de belangrijkste criticus van die slavenhandel, maar heeft zelf een grote
groep slaven in dienst – naar grote waarschijnlijkheid ook als statussymbool. (Levecq
1997: 147) Bovendien blijkt uit alles dat Wedano goede contacten heeft met de instelling die het houden van slaven mogelijk maakt en dat hij zelf als koopman ook van zijn
slaven profiteert.
Een groot deel van de handeling van Kraspoekol vindt plaats in de woning van
Wedano, waar hij in het derde bedrijf ook enkele hoge heren van de Compagnie ontvangt voor de thee. Aan het begin van dat bedrijf beklaagt Wedano zich over
Kraspoekols mishandeling van de slaven, waarna hij in een alleenspraak uitroept:
‘o schandelijke slavernij! Schande voor het menschdom! Schande voor mijn vaderland!’ (74) We stuiten hier meteen op één van de opmerkelijkste faultlines uit het toneelstuk, want wie anders dan de houders van de slaven zijn bij machte om een einde te
maken aan die ‘schande van het menschdom’, zeker waar het hun eigen slaven betreft?
Waarom zwijgt onze held over het lot van zijn eigen slaven en spreekt hij enkel over
het wangedrag van zijn zuster? Met andere woorden: hoe geloofwaardig is onze Indische ‘opperkoopman’ eigenlijk wat zijn ogenschijnlijke morele superioriteit betreft?

4 Eigen vertaling. Oorspronkelijke tekst: ‘Esclave infortuné! – si ma main, qui ne peut essuyer tes
larmes, en fait verser de regret & repentir à tes tyrans, je n’ai plus rien a demander aux Indes; j’y ai
fait fortune.’ (Van Hogendorp 1800: ii)
5 ‘Tuin’ was in de achttiende eeuw ook de benaming voor een plantage, maar het is onduidelijk of
het in Kraspoekol ook om plantages gaat. Vermoedelijk niet, want er wordt nergens in het stuk
verwezen naar activiteiten die met het werk op een plantage verband houden.
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De financiële achtergronden van de misstanden in ‘de Oost’ worden uiteengezet in
het derde bedrijf, als de hooggeplaatste edelman ‘Champignon’, Raad van Indië, bij
Wedano op bezoek komt. (III, 6) Het is een van de scènes op basis waarvan we in navolging van Levecq zouden kunnen spreken van het stuk als een ‘bijtend[e] satire op
mannelijke gewetenloosheid’. (1997: 154) Champignon is een onprettig heerschap,
onbetrouwbaar en pocherig. Hij kijkt bovendien neer op Wedano als die het waagt
om te verwijzen naar zijn eigen geweten ten aanzien van de slechte behandeling van
de slavin Tjampakka door Kraspoekol. Champignon moet daar hard om lachen en
maakt seksistische toespelingen op de mooie Tjampakka (naar de geurende magnoliasoort ‘champaca’), als zou Wedano een oogje op haar hebben. Een opmerking die in
de lucht blijft hangen, is de daaropvolgende die gaat over het financieel gewin in de
koloniën:
Weda no .
De edelheer gelieft te schertsen.
Edel heer Ch a mpignon .
Ja zeker! Maar ook de dukatons in den zakte steken. Waarvoor anders koomen wij
naar indië? Hebt gij eene andere roeping, Wedano? Gij zijt toch ook gekomen om de
pitten? Niet waar? ha! ha! ha! (83)
De edelman Champignon wenst dus te schertsen, maar is hier ook om geld te verdienen. Via de waarschijnlijke dukatons in de zakken van Wedano steekt Champignon de
draak met het ogenschijnlijk zo edelmoedige optreden van de koopman. Als opperkoopman is Wedano immers vermogender dan de meeste andere heren aan tafel, behalve Champignon zelf. En dat vermogen heeft hij weten op te bouwen dankzij de beschikbaarheid van slaven en goedkope arbeidskrachten. Wie of wat schertst daarom
meer met het geweten van Wedano dan de dukatons in zijn eigen zak? Hij is toch ook
naar Indië gekomen om geld te verdienen?
Learn to Lead
De ernst van deze kritiek aan het adres van Wedano merken we alleen op als we bereid
zijn ‘tussen de regels’ van het stuk door te lezen, contrapuntisch, zoals Said het zou uitdrukken, ‘against the grain’, in de woorden van Alan Sinfield. De scène lijkt door Van
Hogendorp ingevoegd om het edele gemoed van Wedano juist nog edeler te doen uitkomen, namelijk in contrast met dat van die onbetrouwbare en gemene cynicus
Champignon. Het is een innerlijk contrast dat hier des te duidelijker naar voren komt
omdat de personages qua uiterlijk nauwelijks van elkaar te onderscheiden zijn. De
kostuums, zo blijkt uit de personenlijst, zijn bijna identiek: zowel Wedano als
Champignon dragen een zwarte fluwelen rok, het toonbeeld van hun maatschappelijke status en vermogen, met enkel dit verschil dat de rok van Champignon ‘geborduurd
of gegalonneerd’ is. (ix) Die uiterlijke overeenkomsten moeten het verschil in karakter
juist beklemtonen. Wat ertoe doet is het hart van beide heren en hun fysionomie: het
12
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voorkomen van Champignon kenmerkt zich door ‘trotschheid, onkunde en verwaandheid’ die in zijn gelaat zichtbaar zijn, terwijl Wedano ‘welleevend zonder laagheid, en menschlievend’ is, aldus de lijst van vertoners. (ix)
Het contrast tussen hun uiterlijke overeenkomsten en innerlijke verscheidenheid
wordt enigszins problematisch als we ons realiseren dat Wedano en Champignon nog
iets anders met elkaar delen. Zij zijn namelijk niet alleen hetzelfde gekleed, ook verschillen zij nauwelijks ten aanzien van hun gedeelde afhankelijkheid van het koloniaal
systeem, terwijl hun morele verhouding tot de VOC wel een andere is. Champignon is
een volbloed bedrieger. In één van de anekdotes vertelt de Raad van Indië hoe hij ooit
een diefstal van een geldtransport van de VOC in scène heeft gezet, om dat geld vervolgens in eigen zak te steken. (86) De slechtheid van het personage wordt kortom onderstreept door een vorm van zelfverrijking die ten koste gaat van zijn werkgever, de
VOC. Zoals we zouden verwachten in een abolitionistisch stuk wordt Champignon
niet moreel gediskwalificeerd omdat hij de slavenhandel verdedigt, maar omdat hij
niet loyaal is aan het koloniaal bewind dat die slavenhandel in Oost-Indië organiseert
en reguleert. Indirect pleit die karakterisering het systeem vrij en transformeert het
een politiek dilemma tot een (toneel)spel van persoonlijke keuzes, gebaseerd op verschillende karakters – terwijl aan het verdienmodel van de VOC als zodanig niet
wordt geraakt.
Cruciaal in deze scène is ook het optreden van bijfiguren als de onderkoopman
‘Fortuin’, een jongeman die zich met een ‘aanbeveling’ uit Holland tot Champignon
wendt om ‘fortuin te maaken’. (88) Oost-Indië dient hier als een leerschool voor de
koopman in spe. Zoals in een recente wervingscampagne van het Nederlandse Ministerie van Defensie is de verre wereld hier de plaats waar men het ‘leiden kan leren’. (zie
afbeelding 1) In een bijbehorende promovideo worden afgelegen gebieden voorgesteld als een ‘business challenge’.6 Strategische keuzes brengt de voice-over in een van
de filmpjes in verband met ‘windows of opportunity’.7 (Ministerie van Defensie, 2017)
Deze managersterm heeft betrekking op kortstondige ‘toevallige’ momenten die een
onverwachte uitweg bieden in een door onbekende regels en wetten geregeerde wereld. Het spel van de onzekere keuze gaat geruisloos over in een vanzelfsprekend
heersen over de hulpeloze ander, met als hoogtepunt een still van vastgezette vluchtelingen die proberen uit hun detentie te ontsnappen, met daaronder heroïsche filmmuziek die de komst van onze westerse humanitaire strategen reeds aankondigt.
Zoals bij ‘Learn to Lead’ leert ook opperkoopman Wedano in de loop van het stuk
een onderscheid te maken tussen goed en verkeerd leiderschap. In Kraspoekol gaat het
daarbij om de keuze voor een goede of slechte behandeling van slaven, waarbij hij
steeds beter gaat inzien hoe verkeerd zijn schoonzus in dat opzicht handelt. Omdat
6 Over de verwantschap tussen het militair discours en managersjargon, zie Laermans, De Cauter
& Vanhaesebrouck 2016: 130 (opportuniteit) en 161-62 (strategie).
7 De voice-over: ‘Een moment waarop het vijandelijke leger tijdelijk geen overzicht heeft op de situatie.’
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Afbeelding 1: Screenshot uit promovideo
'Learn to Lead'
(werkenbijdefensie.nl/
learn-to-lead).

het koloniaal bewind en de daarin institutioneel bepaalde relatie slaaf-meester zelf
niet ter discussie staan, gaat het ook hier om een spel van (ogenschijnlijke) keuzes
waarbij de tegenpolen Kraspoekol/Wedano als morele ijkpunten moeten dienen. De
plantages en hun dukaten zijn een gegeven, en als we het erg cynisch willen stellen,
dan is de mishandeling van Tjampakka hier vooral een ‘window of opportunity’ voor
Wedano om zich moreel als ‘goede slavenhouder’ ten opzichte van zijn schoonzus te
profileren. Wedano blijkt immers niet in staat om buiten zijn eigen rol van slavenhouder te treden. Sterker nog, hij houdt zijn hartstochtelijke pleidooien tegen de slavernij
in I, 6 en III, 12 als slavenhouder, wat ons diezelfde redes ofwel enigszins ongeloofwaardig ofwel naïef in de oren doet klinken.
Zachtaardige slavernij
De nadruk op Wedano’s menselijkheid enerzijds en Kraspoekols strengheid anderzijds dient het oogmerk dat Van Hogendorp in zijn proloog omschrijft. Hoewel hij
pleit voor een onmiddellijke en geleidelijke afschaffing van respectievelijk de slavenhandel en de slavernij, zijn de aanleiding voor zijn schrijven eerder particuliere mishandelingen door Bataviase vrouwen dan het systeem zelf. In lijn met de laat-achttiendeeeuwse consensus, oordeelt Van Hogendorp immers dat slavernij in de Oost, anders
dan de West-Indische plantageslavernij, over het algemeen een erg mild karakter
heeft – een idee dat vandaag als radicaal onwaar wordt beschouwd. (zie Baay 2015 en
Van Rossum 2015) Nergens worden ‘de slaaven zoo wél en menschlievend behandeld,
als bij ons’. Kraspoekol schetst de ‘droevige uitzonderingen’ op die regel: de excessieve
mishandelingen van slavinnen door jaloerse vrouwen. (vi) ‘De vermenging van Europeërs met inlandsche vrouwen’ en vooral hun buitenechtelijke relaties met slavinnen,
meent Van Hogendorp, hebben problematische gevolgen:
De dochters [van de inlandse vrouwen] volgden de zeden, de gevoelens, de vooroordeelen, en de geäartheid der moeders; opgevoed onder en met slaaven, leerden
zij die aanzien als menschen verre beneden hun, en bijkans van eene andere natuur;
wreedheid, ongevoeligheid, willekeur en onbillijke behandeling wierden hen al
vroeg eigen. Daar bij kwam eene nog sterker hartstocht, te weeten, minnennijd. (...)
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De eigenliefde der vrouwen, zich versmaad ziende, wordt woede, en wreekt zich
onbarmhartig op de voorwerpen [de slavinnen], die zij als de oorzaaken daarvan
beschouwen. (vi-vii)

Het nogal stigmatiserende vrouwbeeld dat Van Hogendorp hierboven schetst, komt
nauwgezet overeen met het karakter van de personages Kraspoekol en haar al te letterlijke partner in crime Ignis. Kraspoekol zelf is een ‘boosaartige’ Indische die huwde
met een Nederlander maar nu dus weduwe is. Ignis is een ‘kwaardaartige en knorrige’
mesties. (xi) Dat de ‘geäartheid’ van vrouwen de problemen met slavinnen veroorzaakt
en niet zozeer de zedeloosheid van de witte handelaren, die Van Hogendorp overigens
toeschrijft aan ‘de invloed der luchtstreek’, blijkt uit het feit dat Kraspoekol geen overspelige echtgenoot heeft. (vii)
Het is dus een aangeboren jaloersheid en verdorven moraal van beide dames die onrust brengt in Wedano’s huishouden. Elke kans om de slavinnen een ‘duchtig pak
slaag’ te geven en hen verbaal te vernederen wordt gegrepen, maar het is vooral de romance tussen de slaven Ali en Philida die Kraspoekol en Ignis nijdig maakt. Wanneer
het koppel smeekt om samen te mogen slapen, wordt Philida ernstig mishandeld ‘om
haar liefde af te koelen’. (55) Kraspoekol is bovendien stikjaloers op Tjampakka, die ze
aan een ladder laat binden om haar met rotanstokken te geselen. Omdat Wedano tussenkomt, zinspeelt Kraspoekol op een amoureuze verhouding tussen haar schoonbroer en de slavin. Wedano klaagt dat ‘dit de algemeene taal der Batavische vrouwen
[is], om hunne wreedheid tegen de slaavinnen te verdedigen’. (30)
Wedano’s beschuldigende vinger wijst dus in dezelfde richting als die van Van Hogendorp: weg van zichzelf. Wanneer we Kraspoekol echter aan een contrapuntische lezing onderwerpen, vinden we het patriarchale koloniale systeem dat Van Hogendorp
beweert te roskammen symmetrisch weerspiegeld in Wedano’s huishouden, waar bovendien blijkt dat kolonialisme slechts één vorm van imperialisme is. In Kraspoekol lijken de op gender gebaseerde machtsrelaties namelijk samen te vallen met de koloniale
machtsverhouding meester-slaaf. De gemoedelijke vaderlijke controle die Wedano
over zijn slavinnen en Kraspoekol binnen het huishouden heeft, congrueert met de
macht die hij als opperkoopman in het koloniale systeem bezit (maar waarover Van
Hogendorp zo min mogelijk schrijft). Lange tijd had de opperkoopman de meest gezaghebbende functie aan boord van VOC-schepen; hij had het laatste woord en zorgde voor een zo lucratief mogelijke reis.
Wedano’s protocol is duidelijk: zolang alle leden van het huishouden zich gedeisd
houden en doen wat hen gevraagd wordt, is zijn landgoed een vreedzame werkplaats.
Wedano vraagt van zijn slaven en slavinnen dat zij zich goed gedragen en ‘bij de hand
blyven’ zodat niemand schande van hem kan spreken. (75) En van Kraspoekol, die aan
het hoofd van zijn huishouden staat als hij er zelf niet is, verwacht hij respect in haar
omgang met zijn slaven. Wanneer blijkt dat zij misbruik maakt van deze interimmachtspositie en slavinnen arbitrair en zonder enig vergrijp buitensporig mishandelt,
komt Wedano tussenbeide: ‘dat kan ik in mijn huis niet toestaan.’ (27) Zijn schoonzus
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wordt het huis uitgezet en de rust kan terugkeren. De VOC voorziet geen vrouwen in
de koloniale top, omdat zij machtsposities zouden misbruiken om hun jaloezie en seksuele frustraties te kanaliseren. (Levecq 1997: 154) Dat laat Van Hogendorp duidelijk
merken: zodra de vader des huizes de deur uit is, laat hij het fout lopen.
Wedano’s slavinnen lijken hun meester moeiteloos te erkennen als rechtmatige pater familias en draaien serviel mee in zijn patriarchale en paternalistische ordonnantie.
Zo bedenkt Tjampakka samen met Castoerie: als god slavernij dan toch toelaat, ‘laat
ons dan ons best doen, zoo is het onze plicht, om ons daaraan te onderwerpen en ons
best te doen onze meester genoegen te geven’. (17) Daarna zetten de twee slavinnen
plichtsbewust Wedano’s ontbijt klaar. Wanneer even later blijkt dat Tjampakka een
adellijke afkomst heeft, geeft Wedano haar haar vrijheid terug. Zich letterlijk lager
plaatsend, valt zij voor de voeten van Wedano en bedankt snikkend haar ‘redder’, die
voor haar een ‘tweede vader’ was. (38) Tjampakka, die overigens pas vijftien is, maakt
de parallel tussen de slavenmeester en de vaderfiguur hier behoorlijk expliciet.
Vanuit Europees perspectief moest de welwillende meester zijn slaven als kinderen
behandelen, wier ‘thankfulness for being educated is to overpower their misery’.
(Pallua 2009: 37) Uit verschillende scènes blijkt dat Wedano zijn slaven Europese en
christelijke waarden wil meegeven: Tjampakka heeft het over de ‘beminnelijke zedenleere’ van de Europeanen. (105) In Kraspoekol wordt het gelijkheidsideaal gekoppeld
aan een geloof in ‘verschillende trappen van beschaving, die de verschillende volkeren
met ongelijke snelheid bestijgen’. (Levecq 1997: 153) Wedano maakt er zijn credo van
om zijn slaven op deze trap te begeleiden. De mission civilisatrice wordt tot een essentieel onderdeel van het Nederlandse koloniale project gemaakt.
Het Nederlandse Ministerie van Defensie hanteert vandaag een gelijkaardig discours in de voornoemde wervingscampagne ‘Learn to Lead’. De interventies in het
Afrikaanse continent worden voorgesteld als filantropische ondernemingen, maar

Afbeelding 2: Screenshot uit de promovideo ‘Learn to Lead’. Een heroïsche soldate redt de
plaatselijke bevolking uit ramp- of conflictgebied (werkenbijdefensie.nl/learn-to-lead).

16

Vooys | 35.4 | 2017

a rt ik el

een contrapuntische lezing ontmaskert ze als paternalistische ingrepen waar vooral de
nadruk ligt op Defensie als heiland. De promovideo verspreidt een neokoloniaal discours waaruit moet blijken hoe Nederlandse officieren de ‘verantwoordelijkheid’
hebben om de plaatselijke bevolking uit ‘onherbergzaam’ conflictgebied te halen (operatie Cyber Sword) en trakteert ons op beelden van heldhaftige soldaten die als ontwikkelingshelpers optreden. (Ministerie van Defensie, 2017)
De superioriteit van een gewetensexhibitionist
Veel meer dan het zachtaardige huishouden van Wedano, legt het regime van
Kraspoekol, die intussen het pand naast haar schoonbroer heeft betrokken, de nadruk
op strenge tucht. De kleinste misstap wordt bestraft en slavinnen als Philida verenigen
zich snel met hun positie als ondergeschikt koloniaal object: ‘het is hard, maar wat kan
ons alles helpen? Laat ons liever alles beproeven om ons noodlot te verzachten.’ (62)
Haar wrokkige echtgenoot Ali, echter, neemt geen genoegen met zijn gratuite dienstbaarheid en wreekt zich door een (uiteindelijk fatale) aanval op zijn meesteres
Kraspoekol aan het einde van het toneelstuk. Want hoe anders kunnen slaven hun toestand aanvechten, klaagt Ali, ‘waar is de rechtbank? wie is de rechter om een slaaf die
mishandelt wordt, recht te doen wedervaaren?’ (94) Wedano erkent dat Ali vanuit begrijpelijke en legitieme motieven optrad, maar dat een slaaf het zo opneemt tegen het
hiërarchische koloniale systeem, ‘is een misdaad tegen de maatschappij’. (108) Ali
moet worden geradbraakt omdat hij onafhankelijk en uit eigenbelang handelde – (nog
steeds?) een privilege van de witte, westerse man. Even later vervalt Wedano opnieuw
in een abolitionistisch betoog dat na Ali’s vonnis opnieuw even koket als kritisch aanvoelt:
alwederom een gevolg van dien afschuwelijken slaavenhandel! hoeveele ellende,
hoeveele gruwelen, hoeveele misdaden, hoeveele tranen, worden door u berokkend? En, o mijn vaderland! mijne landgenooten! Bataaven! zult gij in uwe bezittingen in uwe volkplantingen, dien eerlozen, dien verfoeijlijken handel niet afschaffen?
Het zijn onze medemenschen onze broeders! hunne tranen, hun bloed koomen op
onze hoofden, indien wij, ontrouw aan onze beginzelen, den slavenhandel niet voor
altijd vernietigen. (109)

Terwijl hij zo vurig pleit voor de afschaffing van het systeem dat zelf een misdaad
tegen de mensheid is, verbreedt onze opperkoopman het draagvlak ervan door niet
zelf in te grijpen en het uiteindelijk ook niet op te nemen voor Ali. Zelfs wanneer
Kraspoekol, tot inkeer gekomen op haar sterfbed en vraagt er alles aan te doen om Ali
vrij te spreken, is het voor Wedano simpel: ‘niets in de waereld kan hem redden; onze
wetten gedogen het niet.’ (104) Met deze gezagsgetrouwe houding geeft Wedano gehoor aan het systeem dat slaven als rechteloos ziet: het koloniale object is geen agens,
maar gaat diep gebukt onder het paternalistische juk van Nederland. In dit opzicht is
Wedano in feite een gewetensexhibitionist, die zijn edele gemoed tentoonspreidt,
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maar Ali’s straf als een noodzakelijke post beschouwt in het civilisatieproces van
Javaanse (en Afrikaanse) slaven.
Ook volgens publicist Samuel Kalff, die in 1894 de bundel Uit Oud- en Nieuw-Oostindië
uitbrengt, kiest Van Hogendorp er heel bewust voor om Ali niet ongestraft van het toneel te doen verdwijnen:
Het overhoop steken van een Europeaan was toenmaals nog heel iets anders dan tegenwoordig; het was niet zoozeer doodslag van den eenen mensch op den andere,
het was moord door den bruinen slaaf op zijn blanken meester, door den heiden op
den christen gepleegd. (Kalff 1894: 138)

Het is erg aannemelijk dat Van Hogendorp zich voor dit slotdrama liet inspireren door
een in 1704 voorgedaan misdrijf en vonnis. In Batavia had een slaaf de vrouw van zijn
meester om het leven gebracht, waarvoor hij ernstig werd gestraft:
De schuldige wierd levendig op een kruis gebonden, (...) daarna wierden beide syn
armen en benen aan stukken geslagen, en so levendig van ’t kruis afgenomen en
geëmpaleerd; dat is, een lange ysere pen wierd van onder by syn fondament in gestoken, dat hy agter by syn hals weder uit quam, en also lieten sy hem op een rad op
die pen so lang sitten totdat hy is gestorven. (geciteerd in Kalff 1894: 139)

Zoals Kalff terecht opmerkt, bewijst de bovenstaande beschrijving eerder het inhumane beleid van Van Hogendorps landgenoten dan de ‘zagtaartigheid’ die hij hun toeschrijft. Het is onbegrijpelijk dat een (nota bene zelfverklaarde) abolitionist als
Wedano, die in zijn positie als slavenhouder ook deze wanpraktijken zou hebben gekend, niet in de verdediging schiet wanneer zijn slaaf een dergelijke straf dreigt te
moeten ondergaan.
Kalff beschrijft het slotstuk van Kraspoekol als een pathetische verzoening, waar
bruin en wit zonder onderscheid in delen: ‘Embrassons nous et que ca finisse!’ (1894: 187)
Een oppervlakkige lezing stemt met deze observatie in, maar als we de tekst contrapuntisch lezen, moeten we die analyse bijstellen. Nu Kraspoekol sterft wordt Philida
aan het hoofd van Wedano’s huishouden gezet. Ali wordt geradbraakt omdat hij als
bruine slaaf een wit privilege opeist: handelen uit eigenbelang. Tjampakka krijgt dan
wel haar vrijheid terug, maar enkel omwille van haar edele afkomst. Zij gaat als het
ware vooruit op de sociale ladder: van slavin naar een (wel nog steeds bruine) prinses.
Dit ‘klassensysteem’ was een gebruikelijke manier voor slavenhouders om het slavernijinstituut te consolideren. ‘Gij verdient een beter noodlot,’ verzekert Wedano, ‘gij zijt
niet voor de slaavernij geboren noch opgevoed.’ (32) Ali en Philida dus kennelijk wel.
Kraspoekol predikt de idealen van gelijkheid, maar kan niet ontsnappen aan de paradoxen ‘van een mensenrechtenvertoog dat het paternalisme weer langs de achterdeur
binnensmokkelt’. (Levecq 1997: 154) Een personage als Champignon wordt niet gediskwalificeerd omdat hij de slavenhandel verdedigt, maar omdat hij niet loyaal is aan het
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koloniaal bewind dat die slavenhandel in Oost-Indië organiseert en reguleert. Het
verdienmodel van de VOC als zodanig staat niet ter discussie en het ‘slavenvraagstuk’
wordt tot een persoonlijk dilemma en een spel van keuzes waarin Wedano uiteraard
de hoofdrol speelt. Aan de regels van dat spel wordt in het stuk niet getornd en de
meester-slaafrelatie blijft buiten schot. Het imperialisme van de VOC werkt ook door
in het patriarchaal georganiseerde huishouden van Wedano, waar het (vrouwelijke)
koloniale object onderworpen wordt aan het regime van de pater familias. Zonder
afbreuk te willen doen aan Van Hogendorps (en Wedano’s) abolitionistische idealen –
want die zijn voor een tekst uit 1800 bijzonder scherp geformuleerd – laat een
contrapuntische analyse van het stuk zien hoe een bevrijdend discours toch gevangen
kan zitten in een onderdrukkend koloniaal wereldbeeld. Kraspoekol gebruikt de bestrijding van onrecht als dekmantel voor koloniaal paternalisme, zoals ook vandaag
een neokoloniaal discours schuilgaat achter de militaire ‘vredesmissies’ die we zagen
in de Nederlandse defensiecampagne ‘Learn to Lead’.
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Astrid Van Weyenberg

Europa als verhaal?
Een kritische lezing van het Huis van de Europese Geschiedenis

Afgelopen mei bezocht literatuurwetenschapper Astrid Van Weyenberg het nieuw geopende Huis van de Europese geschiedenis om te bekijken welk (Europees) narratief door
het museum verteld en tentoongesteld wordt. Het verhaal dat zij in het Brusselse museum te verstaan kreeg, waarin eenheid en een gedeelde geschiedenis worden beklemtoond,
houdt Van Weyenberg in dit artikel kritisch tegen het licht. Ze bespreekt zowel de plannen voor het museum, als de uiteindelijke indeling en inrichting van het Huis om te laten
zien hoe het verhaal van eenheid een erg specifiek beeld van Europa creëert. In dit beeld
kunnen nationale, regionale of persoonlijke geschiedenissen in het gedrang komen.

Op 6 mei 2017 opende het Huis van de Europese Geschiedenis in Brussel zijn deuren.
Het is een project van het Europees Parlement, dat ook de niet geringe ontwikkelingskosten van circa 55,4 miljoen euro voor zijn rekening nam. Het doel van het Huis is om
te onderzoeken ‘hoe de geschiedenis een gemeenschappelijke Europese herinnering
heeft voortgebracht en ons leven vandaag en in de toekomst nog steeds beïnvloedt’.
(Europese Unie 2017: 5) Dit weerspiegelt de bredere ambitie van Europese politieke en
culturele organisaties om Europa te verankeren in een gedeeld verhaal. Maar waar
komt dat verlangen vandaan en wat zegt het over de huidige staat van Europa? Het
lijkt vooral een symptoom van de problemen waar Europa in toenemende mate mee te
kampen heeft. Dat het niet langer functioneert als het politieke en geografische middelpunt van de wereld is een uitdaging (en wellicht is dit een te eufemistisch woord)
voor de (her)vorming van de Europese identiteit. Hoe minder Europa zichzelf als middelpunt kan definiëren, hoe meer behoefte ‘we’ lijken te hebben aan een gedeeld Europees verhaal, en hoe moeilijker het tegelijkertijd ook wordt om zo’n verhaal te construeren.
Maar ‘Europa’ is net zomin een verhaal als de naam van een economische, politieke
of culturele eenheid. Dat Europese instanties zo bezig lijken met het creëren van een
Europees narratief vraagt dan ook om een kritische benadering. Als we er onder voorbehoud in mee gaan om Europa als verhaal te bekijken, dan is het belangrijk om de vragen te stellen die vertellingen oproepen: wie zijn bijvoorbeeld de schrijvers en wie de
beoogde lezers van dit verhaal? Wie zijn de hoofdpersonen en wie spelen een bijrol?
Wat staat er centraal in ‘Het Verhaal van Europa’ en wat wordt naar de marge verschoven of zelfs helemaal weggelaten? Ik zal met deze vragen in het achterhoofd verder ingaan op het verhaal dat het Huis van de Europese Geschiedenis vertelt.
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Europese integratie als verhaal
Laat ik beginnen met de context waarbinnen dit verhaal tot stand komt. Het Huis van
de Europese Geschiedenis bevindt zich, niet verrassend, in het Leopoldpark, of zoals
de website van het Europees Parlement benadrukt: ‘in het hart van de Europese wijk,
vlakbij het Europees Parlement in Brussel.’ (Europees Parlement 2017) Dat bezoekers
hier het politieke centrum van Europa betreden blijkt ook uit de strenge veiligheidsmaatregelen waaraan ze worden onderworpen. Daar staat tegenover dat de toegang
tot het Huis gratis is. Het initiatief voor het Huis kwam van Hans-Gert Pöttering toen
hij nog president van het Europees Parlement was. Pöttering, die nu de raad van bestuur van het Huis voorzit, had een plek ‘voor het verleden en voor de toekomst’ voor
ogen, ‘waar het concept van de Europese idee kan blijven groeien’. (eigen vertaling,
European Parliament 2008: 2) Hierbij biedt de interpretatie van het verleden een historische maar ook een morele onderbouwing voor het huidige en toekomstige eenwordings- en integratieproces. Het is belangrijk om te erkennen dat de plannen voor en de
realisatie van de tentoonstellingen in het Huis niet los te zien zijn van de politieke doelstellingen die eraan ten grondslag liggen. (Kaiser, Krankenhagen & Poehls 2014: 151)
Hoewel het Huis een transnationaal historisch verhaal presenteert, valt het op dat
de gehanteerde principes en methoden vergelijkbaar zijn met die van natievormingsprocessen die zich eind achttiende en begin negentiende eeuw voordeden. Daarbij legitimeert een gedeeld verleden het politieke en culturele heden van Europa; een heden
dat geen toeval is, maar het resultaat van een gestaag historisch proces. In het oorspronkelijke plan werd dit als volgt geformuleerd: ‘het grotendeels overwinnen van
nationalisme, dictatorschappen en oorlog, sinds de jaren 1950 gekoppeld aan een behoefte samen in vrede en vrijheid in Europa te leven, in een supranationale en
beschaafde unie: dat zou de kernboodschap moeten zijn van het Huis van de Europese
Geschiedenis.’ Verder werd benadrukt dat ‘een verenigd Europa op basis van gedeelde
waarden in vrede en vrijheid samen kan leven in een wereld vol vooruitgang’, gebruikmakend van woorden (‘gedeelde waarden’, ‘vrede’, ‘vrijheid’, ‘vooruitgang’) die doen
denken aan nationale identiteitsretoriek. (eigen vertaling, European Parliament 2008:
35) Pöttering wilde dat het Huis een ‘chronologisch verhaal’ zou vertellen dat Europeanen zou helpen om ‘historische gebeurtenissen en processen te begrijpen’. Dat verhaal zou moeten lopen van de ‘culturele hoogtijdagen’ van de klassieke oudheid tot de
uitbreiding van de Europese Unie met tien nieuwe lidstaten in 2004, toen ‘de verdeeldheid van het continent eindelijk was overwonnen’. (eigen vertaling, European
Parliament 2008: 27, 31) In dit verhaal draagt ieder element bij aan de ontwikkeling van
een lineaire verhaallijn, die tot een hoogtepunt komt met de integratie van Europa.
De recentere plannen uit 2013 werden ontwikkeld door een academisch team onder
toezicht van het academisch comité, een team van hoogleraren en deskundigen, en
zijn voor het grotere publiek uiteengezet in een pdf-document met de naam ‘Bouwen
aan een Huis van de Europese Geschiedenis’. Het verhaal dat daar verteld wordt bestaat uit zes hoofdstukken. Het eerste hoofdstuk, ‘De vorming van Europa’, belicht
het gedeelde cultureel erfgoed van Europa. De vijf hoofdstukken die daarop volgen
ast r id va n w e y e n berg
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zijn: ‘Europese dominantie’, over de opkomst van de moderniteit in Europa in de negentiende eeuw, ‘Europa in donkere tijden’, over de grootschalige oorlogen en vernietiging in de eerste helft van de twintigste eeuw, ‘Een verdeeld huis’, over de Koude
Oorlog, ‘Grenzen doorbroken’, over een steeds meer verenigd Europa, en ‘Toekomstperspectief’’ dat bezoekers zou moeten aanmoedigen om na te denken over het Europa van het heden en de toekomst. (European Parliament 2008: 38) Ondanks deze teleologische verhaallijn, waarbij een verenigd Europa wordt gepresenteerd als het
eindpunt van een bewogen geschiedenis en nadrukkelijk wordt gekoppeld aan vrede
en voorspoed, is het laatste hoofdstuk op de bovenste verdieping niet bedoeld als afsluiting. Bezoekers worden daar aangemoedigd om vragen te stellen over de toekomst
van Europa en in discussie te gaan over de rol en positie van de Europese Unie.
De permanente tentoonstelling, zoals deze in mei 2017 is gepresenteerd, neemt de
vraag ‘Wat is Europa?’ als uitgangspunt. Als gevolg hiervan zijn ook de hoofdstukken
daarop aangepast. De tentoonstelling begint op de tweede verdieping en wordt voorafgegaan door een tijdelijke tentoonstelling op de eerste verdieping. Ten tijde van de
opening in mei 2017 was daar ‘Interacties’ te zien, dat ontmoetingen en uitwisselingen
in de Europese geschiedenis belicht. Passend bij de naam van dit museum doorloopt de
bezoeker hier de verschillende kamers van een huis – een keuken, een woonkamer,
een speelkamer, een slaapkamer – waar ‘smaken’, ‘diersoorten’, ‘bloemen’, ‘speelgoed’, ‘artistieke technieken’, ‘dansen’, ‘dromen’ en ‘gedachten’ getoond worden die
allen het product zijn van culturele uitwisselingen. Zo ziet de bezoeker een fornuis
met daarop verschillende gerechten, waaronder friet en pizza. Want, zo stelt de interactieve gids op de tablet waarop in een van de 24 officiële talen van de Europese Unie
uitleg wordt gegeven, ‘de geschiedenis van de keuken en het eten en drinken in Europa
is wellicht het beste onderwerp om de vruchtbare en invloedrijke contacten te illustreren’. Deze eerste tijdelijke tentoonstelling is een viering van onderlinge contacten,
kruisbestuiving en diversiteit en lijkt wat vorm betreft vooral op kinderen gericht. De
metafoor van Europa als een huis, waarin alle Europeanen als een familie samen leven,
veilig en beschermd tegen de buitenwereld, wordt door de huiselijke opstelling extra
kracht bijgezet, en dit werkt op zijn beurt weer als kader voor de permanente tentoonstelling die op de volgende verdieping aanvangt.
Dit openingshoofdstuk, ‘De vorming van Europa’, gaat over het vinden van een gedeeld Europees verhaal. Een verandering ten opzichte van de oorspronkelijke plannen
is dat de interactieve gids aan de hand van tentoongestelde objecten ook vragen stelt
over wat dat verleden dan precies zou behelzen: ‘Wat verbindt ons continent? Wat kan
worden beschouwd als Europees erfgoed?’ en ‘Kunnen we een gemeenschappelijke
noemer vinden, wellicht een Europees reservoir aan herinneringen?’ Ook perspectieven op Europa van buiten Europa komen aan bod, bijvoorbeeld in de getoonde ‘Corrective Map of the World’ van McArthur, waarop niet Europa maar China, Indonesië
en Australië zich in het centrum bevinden. Als aan het eind van dit eerste hoofdstuk
op de tablet de termen ‘democratie’, ‘rechtstaat’, ‘verlichting’, ‘revoluties’, ‘humanisme’ en ‘alomtegenwoordig Christendom’ (ofwel: de zogenaamde verworvenheden
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van de Europese beschaving) oplichten, ziet de bezoeker daartussen ook de begrippen
‘kolonialisme’, ‘genocide’, ‘slavenhandel’ en ‘terreur door de staat’. Zo wordt benadrukt dat niet alleen de geschiedenis, maar ook het zelfbeeld van Europa meerduidig is
en dat het verhaal van Europa ook zeer donkere kanten kent. Dit staat in contrast tot
Pötterings eerdere nadruk op ‘de Europese idee’ als voldongen feit en geeft blijk van
een genuanceerdere aanpak.
Alvorens de trap te betreden naar de volgende verdieping worden bezoekers gevraagd: ‘Wat willen we in stand houden, waar willen we tegenin gaan?’ en ‘Wanneer
we ons verleden herinneren, kunnen we dan voorkomen dat we dezelfde fouten maken?’ Er wordt uitgelegd dat de herinnering een ‘gecompliceerd fenomeen’ is, dat herinneringen selectief en veranderlijk zijn en dat ze onlosmakelijk verbonden zijn met
vergeten. Getoonde objecten illustreren dit, zoals de foto van Mitterand en Kohl bij de
herdenking van de Slag van Verdun in 1984; het Dagboek van Anne Frank; de foto van
Lenin, Trotski en Kamenev uit 1920, met daarnaast de geretoucheerde versie zonder
Trotski en Kamenev omdat zij bij Stalin in ongenade waren geraakt; een bewaard gebleven Islamitisch manuscript uit Bosnië Herzegovina, waar Servische troepen in 1992
negentig procent van de collectie van de nationale bibliotheek en de universiteitsbibliotheek vernietigden. Het zijn stuk voor stuk objecten die het belang van de herinnering en van het vastleggen van herinneringen illustreren. Want, zo krijgt de bezoeker
te horen, de herinnering is een ‘cruciaal onderdeel (...) van onze geschiedenis en van
grote invloed op ons heden en onze toekomst’ en ‘de vernietiging van herinneringen is
een aanval op de menselijke integriteit en culturele zelfbeschikking’. Dat geschiedenis
en herinnering zich op een ingewikkelde manier tot elkaar verhouden en dat alleen
herinneringen die dominant zijn doorgaans een plek verwerven in wat wij ‘geschiedenis’ noemen, komt verder niet aan de orde.
Het hoofdstuk ‘Europa: een mondiale grootmacht’ vertelt vervolgens over de politieke veranderingen en de opkomst van de moderniteit in de negentiende eeuw; ‘Europa in puin’ over de grootschalige oorlogen en vernietiging in het begin van de twintigste eeuw; ‘Wederopbouw van een verdeeld continent’ over de periode na 1945,
waaronder de Koude Oorlog en het begin van een verenigd Europa; ‘Afbrokkelende
zekerheden’ over nieuwe maatschappelijke bewegingen sinds de jaren zeventig; en in
het laatste hoofdstuk, ‘Lofbetuigingen en Kritiek’, worden bezoekers aangemoedigd
na te denken over het Europa van het heden en de toekomst. Zoals blijkt uit bovenstaande bespreking, wijkt de gerealiseerde tentoonstelling dan ook af van de eerdere
plannen, wat ongetwijfeld te maken heeft met recentere ontwikkelingen. Pötterings
hoop dat met het uitbreiden van de Europese Unie in 2004 ‘de verdeeldheid van het
continent eindelijk was overwonnen’ lijkt plaats te hebben gemaakt voor het besef dat
de verdeeldheid over wat Europa is en zou moeten zijn recent alleen maar lijkt toegenomen. Op de opening van het Huis op 6 mei 2017 was zijn boodschap dan ook helder:
‘Dit Huis moet een boodschap zijn aan iedereen dat we bij elkaar moeten blijven. Solidariteit verenigt ons in Europa.’ (Sadée 2017) In een poging gehoor te geven aan de bestaande twijfels en frustraties, is de nadruk verschoven naar het overdenken van het
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belang en de toekomst van Europa en van de Europese Unie. En dus eindigt de tentoonstelling met een oproep aan de bezoeker: ‘Nu bent u aan zet. Hier wordt naar uw
mening gevraagd. Wat is Europa? Waardoor voelt u zich ‘Europees? Wat is ons Europees erfgoed? Als u niet uit Europa komt: hoe ziet u Europa en de Europeanen?’
Toch bestaat er wrijving tussen de nadruk op vragen over en interpretaties van het
verleden aan de ene kant, en de plot van vooruitgang aan de andere kant. Deze progressieve verhaallijn wordt verder versterkt doordat de route van de tentoonstelling
letterlijk een stijgende lijn vertoont, waarbij de bezoeker op de tweede verdieping begint en uiteindelijk naar de zesde verdieping wordt geleid. Dat betekent dat de bovenste verdieping van het Huis normaal gesproken niet wordt bereikt zonder dat de bezoeker eerst dit verhaal over Europa heeft doorlopen, zodat dit het kader zal vormen
van eventuele kritische overpeinzingen. Met name de terugkerende ‘Mijlpalen van de
Europese Integratie’ in de vorm van pilaren met daarop het EU-logo, versterken dit
verhaal van vooruitgang. De bezoeker doorloopt zo vijf verdiepingen die niet alleen
de ontwikkelingen richting de Europese Unie tonen, maar ook de turbulente geschiedenis die daaraan vooraf gaat. Na dit verhaal vol gruwelijkheden en verdeeldheid, laat
de diagnose dat dit ‘onzekere tijden [zijn] voor de Europese Unie’ de bezoeker slechts
één keus: te bevestigen dat we voor de Europese Unie moeten vechten, zodat we niet
wederom in donkere tijden vervallen. Als de interactieve gids ons vraagt ‘Wat zal de
toekomst zijn? Verder integreren of weer uiteen vallen?’, lijkt die vraag dan ook vooral
retorisch.
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En zo wordt uiteindelijk ook de huidige onrust over en onvrede met de Europese
Unie geïncorporeerd (met het bijkomende gevaar het daarmee ook te bagatelliseren)
in een groter pro-EU verhaal. Hierbij passend is de slimme retorische zet om op die
bovenste verdieping niet alleen objecten te tonen die verwijzen naar kritiek op de Europese Unie (het Nederlandse ‘Nee’ tegen de Europese Grondwet in 2005; het Griekse
‘Nee’ bij het referendum over de ‘Griekse crisis’ in 2015; het Britse ‘Ja’ voor een Brexit
in 2016), maar ook te stellen dat zulke protesten tegen Europa zelfs een ‘uiting van Europeanisering’ zijn. Juist in Europa, zo is de strekking, mogen vragen gesteld worden,
een van de Europese verworvenheden. Tussen de teksten die de plafonds sieren bevindt zich dan ook dit citaat van Julia Kristeva: ‘Europa is de enige plek op aarde waar
identiteit geen cultus maar een vraag is.’ (2013) Over deze uiting valt te discussiëren,
want zodra het over normen, waarden en cultuur gaat, lijkt er in discussies over ‘Europese identiteit’ doorgaans bijzonder weinig ruimte om deze identiteit kritisch te bevragen. Vooral problematisch is dat de omstandigheden waarin de onvrede met de Europese Unie heeft kunnen ontstaan en wat dit zegt – niet alleen over de verschillende
ervaringen en leefomstandigheden van Europese burgers, maar ook over het functioneren van de Europese Unie – volledig buiten beeld blijven. Uiteindelijk lijkt zelfreflectie dan ook meer een gebaar dan dat het daadwerkelijk vorm krijgt in de tentoonstelling. Aan de muren van het Huis wordt misschien hier en daar wat gerommeld,
maar ineenstorten zal het niet, zo lijkt de boodschap.
De uitsluiting van ‘gedeelde herinnering’
In de aanloop naar de opening van het Huis, ging de website van het Europees Parlement in op enkele veelgestelde vragen (FAQs). Het antwoord op de belangrijkste
vraag, ‘Wat is het doel van een Huis van de Europese Geschiedenis?’ was als volgt: ‘De
generatie die de tragedies van de twintigste eeuw heeft meegemaakt en vervolgens de
Europese Gemeenschap tot stand bracht, verdwijnt.’ Het is dus hoog tijd om hun verhalen en herinneringen vast te leggen, ‘zodat toekomstige generaties begrijpen hoe en
waarom de Unie zoals wij die kennen tot stand is gekomen’, omdat het ‘met name in
tijden van crisis belangrijk is de cruciale rol van cultuur en erfgoed te benadrukken en
eraan te worden herinnerd dat vreedzame samenwerking niet vanzelfsprekend is’. (eigen vertaling, ‘House of European History. A place to debate, question and reflect on
Europe’s history’ 2017) De manier waarop de specifieke ‘tragedies van de twintigste
eeuw’ hier worden gekoppeld aan het niet gespecificeerde ‘tijden van crisis’ heeft iets
ongemakkelijks en ook iets onheilspellends. Beleven we nu ‘tijden van crisis’ en is dit
waarom we behoefte hebben aan een Huis van de Europese Geschiedenis? Zo ja, over
welke crises hebben we het dan eigenlijk precies? Is het niet van belang om te erkennen
welke rol Europa en, specifieker, de Europese Unie in deze crises speelt? En is het waar
dat crises (van welke aard dan ook) het best het hoofd worden geboden door een beroep te doen op een gedeeld erfgoed, een gedeelde herinnering?
Ann Rigney betoogt dat het voor ons denken over Europa belangrijk is om ‘herinnering’ op nieuwe manieren vorm te geven. In een artikel waarin zij onder andere
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ingaat op het Huis voor de Europese Geschiedenis, stelt zij dat in plaats van een verhaal
te willen creëren op basis van een gedeelde herinnering, men juist zou moeten inzetten op een dynamischere, minder monolithische en meer toekomstgerichte visie op
het verband tussen herinnering, burgerschap en cultuur. (Rigney 2012: 616) Het academisch comité gaf in de plannen uit 2013 aan zich bewust te zijn van de problematiek
rondom het afbakenen van een ‘gedeelde herinnering’ voor een zeer diverse bevolking en was dan ook van plan om in het Huis ‘verschillende herinneringen en tegengestelde interpretaties van de geschiedenis’ te tonen, zodat de bezoeker zou inzien dat
‘de geschiedenis een constructie is die wordt bepaald door individuele waarden en
percepties’. Maar al wordt ook in de permanente tentoonstelling het begrip ‘herinnering’, zoals eerder besproken, gepresenteerd als meerduidig, veranderlijk en selectief,
toch blijft het concept ‘gedeelde herinnering’ de basis en het doel van het gepresenteerde verhaal. Een ‘gedeelde herinnering’ als de kern van ‘Europeesheid’ zien is echter problematisch. Het gaat er ten onrechte van uit dat alle Europese burgers een gedeeld erfgoed (kunnen) hebben en sluit de vele Europeanen uit, wiens Europese
verhaal niet begint bij het einde van de Tweede Wereldoorlog. Zo ontstaat impliciet
een hiërarchie van burgerschap, waarbij alleen zij als Europees worden beschouwd
wiens familiegeschiedenissen minstens een aantal generaties teruggaan, dus waarbij
sommigen meer ‘Europeaan’ worden gevonden dan anderen, of, om de problematische metafoor van het huis voort te zetten, waarbij sommigen meer recht hebben in dit
huis te wonen en zich er thuis te voelen dan anderen. Het is zeer de vraag of het project
van de Europese Unie het best gediend wordt door het te koppelen aan identiteit en
cultuur, en deze vervolgens te baseren op een gedeelde herinnering. Wellicht zou een
meer inclusieve aanpak zijn om het te hebben over wat de Europese Unie op politiek en
economisch gebied zou kunnen betekenen voor Europese burgers, niet op basis van
een gedeelde geschiedenis, maar op basis van (het perspectief op) een gedeelde toekomst.
Een gedeelde geschiedenis is namelijk een mythe. Een kritische blik op de Europese
geschiedenis vereist dan ook aandacht voor wat niet in het gedeelde narratief past: de
weglatingen, de stiltes, de tegenstrijdige herinneringen, de marginale verhalen. Het
blijft echter moeilijk voor het museum om de collectie inclusiever te maken, zoals
Veronika Settele ook concludeert. Met name het hoofdstuk over de ontwikkeling van
Europa in de negentiende eeuw is in dit opzicht interessant. Daar komt niet alleen de
industriële revolutie uitgebreid aan bod, maar ook het kolonialisme, waarbij ‘misbruik
en ongelijkheid werden vergoelijkt als een noodzakelijk kwaad bij het beschaven van
wilde volken’. (Settele 2015: 412) De bezoeker ziet een poster van de Wereldtentoonstelling in Parijs (1900) die blijk geeft van het ‘Europese superioriteitsgevoel’, en objecten die de culturele invloed van Afrika in Europa illustreren, zoals een ‘naar Europa
meegebracht masker’ uit Congo en een poster van Meyerbeers opera De Afrikaanse
Vrouw uit 1866. Objecten die ‘de brute koloniale onderdrukking’ representeren zijn
bijvoorbeeld een prent van de Koloniale Conferentie in Berlijn (1885), toen het
Afrikaanse continent werd verdeeld ‘zonder dat de Afrikanen zelf daar enige
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zeggenschap over hadden’; een document met daarop de inrichting van een slavenschip (1822); een ansicht met propaganda tegen de Herero (1905-1906); een afgietsel
van het hoofd van een Zoeloe jongen (1891); een schedelmeter (1900); een Bengaalse
editie van het Oude Testament (1851). Deze objecten worden tentoongesteld in een galerij van glas en metaal die doet denken aan het Crystal Palace in Londen uit 1851. Het is
een opstelling die de bezoeker uitnodigt om verbanden te leggen tussen de ‘vooruitgang’ van de industriële revolutie aan de linkerzijde en de verschrikkingen van het kolonialisme aan de rechterzijde. Passend bij hedendaagse discussies over het kritisch
herzien van de geschiedenis, besteedt het Huis ruim aandacht aan de uitbuiting en het
racisme waaraan Europa zich als koloniale grootmacht schuldig maakte.
Dat deze geschiedenis en de daaraan verbonden denkwijze doorklinkt in het heden, niet alleen in de voormalige koloniën maar ook in Europa, komt echter niet aan
bod. Het kolonialisme wordt gepresenteerd als een donkere bladzijde in de geschiedenis waar bezoekers bij stil moeten staan en over na moeten denken, maar die ze omslaan als ze de trap naar de volgende verdieping betreden. Het lijkt een afgesloten
hoofdstuk dat achter ons ligt, zonder aandacht voor de langetermijneffecten in bijvoorbeeld de voormalige koloniën, of voor de manier waarop stereotype denkbeelden
over de ‘raciale ander’ persisteren en vooral de laatste jaren veel discussie losmaken.
Daarnaast lijkt er geen aandacht te zijn voor de herinneringen van degenen die door
het kolonialisme zijn beïnvloed, en dit is een opmerkelijk hiaat, niet alleen gezien de
nadruk die het Huis legt op herinnering, maar vooral ook gezien het feit dat die erfenis
niet alleen deel uitmaakt van de familiegeschiedenis van veel mensen in de voormalige
koloniën, maar ook van die van veel Europese burgers, of deze nu een Franse of
Algerijnse, een Nederlandse of Indonesische achtergrond hebben. Het is niet voldoende dat het Huis het superioriteitsgevoel erkent dat aan de Europese expansiedrift
ten grondslag lag, als het niet laat zien hoe dit verleden doorwerkt in het heden (bijvoorbeeld met betrekking tot de welvaart die het Europa heeft gebracht) en als het de
verhalen van de slachtoffers en erfgenamen ervan buiten beschouwing laat. Ook die
verhalen spelen een rol in de levens van Europese burgers; ook die verhalen waren
rond op ‘ons’ continent en behoren tot ‘onze’ geschiedenis. De balans tussen het door
het Huis gestelde doel van een verenigend verhaal en het beschermen van een veelvuldigheid aan herinneringen, verhalen en identiteiten lijkt moeilijk te treffen. En dus
biedt het Huis uiteindelijk niet echt ruimte aan de diversiteit die de Europese Unie volgens het motto ‘In verscheidenheid verenigd’ wil beschermen.
Desalniettemin heeft het Huis van de Europese Geschiedenis, zoals geformuleerd
in de plannen uit 2013, als doel om bezoekers te betrekken in een ‘actief vraagproces’
over ‘de gedeelde verantwoordelijkheid voor belangrijke besluiten en keuzes’ en over
‘hoe Europa omgaat met diversiteit, nationalisme, mensenrechten’. (European
Parliament 2013: 37) De meeste ruimte voor zo’n vraagproces is op de zesde verdieping, ‘Lofbetuigingen en Kritiek’. Daar wordt bijvoorbeeld niet alleen informatie gegeven over het Verdrag van Schengen, dat het vrije verkeer van mensen en goederen
binnen Europa mogelijk maakte, maar ook over de daarmee gepaard gaande strengere
ast r id va n w e y e n berg

27

controles voor mensen van buiten de EU, ‘een gevoelige kwestie’ nu Europa is veranderd van ‘emigratie- naar immigratiecontinent’. Dat er verder niet uitgebreid op migratie wordt ingegaan is opmerkelijk, niet in de minste plaats gezien de prominente
plek die dit onderwerp inneemt in huidige discussies over het wel of niet ‘beschermen’
van zogenaamde Europese normen en waarden, maar bijvoorbeeld ook in de xenofobische retoriek van de rechts-populistische partijen die de afgelopen decennia in Europa breed aan terrein hebben gewonnen.
Socioloog Martin Kohli waarschuwt voor wat hij een ‘Europees nationalisme’
noemt, dat niet alleen tegen de buitenwereld is gericht, maar ook tegen degenen die
binnen Europa de buitenwereld vertegenwoordigen. (Kohli 2000 : 128) Vooral immigranten van buiten West-Europa, vervolgt hij, confronteren nationale bevolkingen
met ‘vraagstukken rondom meerdere identiteiten en inclusie: de vraag of en onder
welke voorwaarden “zij” uiteindelijk “wij” kunnen worden’. (Kohli 2000: 128-29) Het
Huis van de Europese Geschiedenis probeert deze confrontatie aan te gaan, bijvoorbeeld door aandacht te besteden aan Lampedusa, dat als ‘tragisch symbool voor het lot
van vele illegale immigranten’ gepresenteerd wordt. (Europese Unie 2017) Bezoekers
kunnen de documentaire To whom it may concern (2012) bekijken, waarin de Somalische
journalist Zakaria Mohamed Ali over zijn vlucht naar Lampedusa vertelt. De hier tentoongestelde objecten zetten aan het denken: het zwemvest van een Afrikaanse migrant op weg naar Europa (2015), een lijst met daarop de namen van 17306 migranten
die tussen 1993 en 2012 zijn omgekomen terwijl zij Europa probeerden te bereiken, een
foto van een reddingsoperatie, een gevonden babyslofje, maar ook een mouwband
van Frontex, het EU agentschap dat zich toespitst op het bewaken van de Europese
buitengrens. Deze objecten betrekken de bezoekers bij de tragiek van illegale immigranten en sporen hopelijk ook aan om na te denken over Europa’s migratiebeleid.
Door het bewaken van de Europese buitengrenzen te verbinden aan het wegvallen van
de grenzen binnen Europa, wordt dat migratiebeleid echter gepresenteerd als de schaduwkant van een steeds meer geïntegreerd Europa. Het verhaal van Ali krijgt zo iets
ongemakkelijks: we aanschouwen de ellende, maar als iets dat extern aan Europa is,
zonder verantwoordelijkheid te nemen voor het tekortschietende Europese migratiebeleid. Ook de beklemmende beelden van vluchtelingen aan de kust van Europa, die
ter afsluiting op een koepel geprojecteerd worden, lopen het gevaar te worden geneutraliseerd door de context van het Huis. Het Huis dat zich, laten we dat niet vergeten,
in het hart van de Europese politiek bevindt, daar waar de verantwoordelijkheid ligt
voor het huidige vluchtelingenbeleid van de Europese Unie; daar ook waar die verantwoordelijkheid tot op heden onvoldoende genomen wordt.
Conclusie
In het plan voor het Huis uit 2013 werd benoemd dat ‘[h]et gevoel ergens thuis te horen
of het gevoel van marginalisering (...) belangrijk [is] voor ieder Europees individu, bijvoorbeeld met betrekking tot de vraag hoe hij/zij zich verhoudt tot de ontwikkeling
van de Europese Unie’. (European Parliament 2013: 30) Toch slaagt het Huis er
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uiteindelijk niet echt in om een inclusievere geschiedenis te schetsen die ruimte biedt
aan de verschillende ervaringen en verhalen die binnen de Europese Unie worden beleefd en herinnerd. Een dergelijke ‘inclusie van exclusie’, zoals Settele het formuleert,
is dan ook geen eenvoudige opdracht in een project dat wordt gefinancierd door politieke instanties. (Settele 2015: 414) Het institutionele, politieke kader van het Huis lijkt
écht alternatieve perspectieven en geschiedenissen lastig, zo niet onmogelijk, te maken.
Wellicht hebben Europarlementariërs om die reden hun kritiek geuit op dit project:
‘Een parlement hoort geen museum te financieren’, vindt Marietje Schaake (D66); ‘Ze
willen laten zien dat we allemaal één zijn, maar zo voelen de mensen dat helemaal niet
en dit museum gaat daar niets aan bijdragen’, meent Dennis de Jong (SP); ‘Het is de
schaamte voorbij, een pathetische vorm van propaganda’, aldus Olaf Stuger (PVV).
(Mikkers 2017) (Sadée 2017) Onomstreden is dit Huis voor de Europese Geschiedenis
dus zeker niet, al wuift de huidige parlementsvoorzitter Antonio Tajani de suggestie
van EU-propaganda weg: ‘Er zit geen sturing achter. Dit Huis staat open voor debat.’
(Schmidt 2017) Maar ondanks pogingen om de beschuldiging van EU propaganda van
zich af te schudden, blijft de politieke boodschap van het Huis onomwonden het promoten van de Europese eenwording en integratie. Dat is het verhaal dat hier wordt
verteld. Daarbij wordt onvoldoende aandacht besteed aan Europa’s veranderende positie in de wereld onder invloed van globalisering en diverse politieke machtsverschuivingen, of aan het feit dat ook definities van ‘Europa’ en ideeën over wat wel of niet
‘Europees’ is continu veranderen en, niet onbelangrijk, voor een groot deel afhangen
van de manier waarop de ‘niet Europese Ander’ wordt geconceptualiseerd.
Laat ik tot slot benadrukken dat hoewel ik kritisch ben over het verhaal dat het Huis
voor de Europese Geschiedenis vertelt, dit niet betekent dat ik tegen het inzetten van
verhalen ben, ook niet als het Europa betreft. Dat zou niet alleen een onhoudbare maar
ook en absurde positie zijn, gezien de enorme rol van verhalen en vertellingen in ons
dagelijks leven en in de vorming van onze identiteit. Die behoefte aan verhalen zal altijd bestaan. Maar dat betekent ook dat verhalen zorgvuldig moeten worden bekeken,
want het vertellen van verhalen is nooit een neutrale activiteit, hoe onschuldig het ook
mag klinken. Deze analyse is dan ook vooral een oproep voor meer kritische aandacht
voor de verhalen die over Europa worden verteld. Laten we ons opstellen als kritische
lezers, niet alleen van de expliciete verhalen van de ons welbekende Eurofielen en Eurosceptici, maar juist ook van de verhalen die zich via subtielere wegen verspreiden.
Want hoe implicieter de verhalen zijn, hoe groter de noodzaak ze expliciet te maken
en ze expliciet te bevragen.
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Anna de Haas

Een kaskraker uit 1714 of de kloof tussen toneelcanon en
toneelpraktijk
Over De doodelyke minnenyd van Willem van der Hoeven

Hoewel een paar eeuwen terug ongekend populair bij het Amsterdamse publiek, doet het
toneelstuk De doodelyke minnenyd van Willem van der Hoeven tegenwoordig
slechts bij een select gezelschap een belletje rinkelen. Ook heeft het in bestaande toneelgeschiedenissen een plek in de marge. Toneelhistorica Anna de Haas legt uit hoe classicistische regels en Spaanse frivoliteiten het stuk in de kantlijn deden belanden, waarbij zij ingaat op de kloof tussen de smaak van het publiek en de voorkeur van de recensent. Ze
acht het tijd dat het achttiende-eeuwse treurspel uit het verdomhoekje wordt gehaald en
pleit daartoe tevens voor een andere benadering van de toneelgeschiedenis.

In de achttiende eeuw behoorde De doodelyke minnenyd (1714), een treurspel van Willem
van der Hoeven, tot de meest gespeelde stukken in de Amsterdamse Schouwburg. Die
prestatie heeft hem echter geen navenante plaats opgeleverd in de huidige canon, als
weerspiegeld in de meest recente literatuur- en toneelgeschiedenissen: Nederlandse
literatuur, een geschiedenis (1993), Een theatergeschiedenis der Nederlanden (1996) en Worm en
donder. Geschiedenis van de Nederlandse literatuur 1700-1800 (2013). Deze literatuurgeschiedenissen hebben, waar het om toneel gaat, vrijwel uitsluitend aandacht voor (de
invloed van) het (Frans-)classicistische genootschap Nil Volentibus Arduum en in het
kielzog daarvan voor Van der Hoevens tijdgenoten en collega-toneeldichters
Balthazar Huydecoper en Lucas Rotgans. Hun stukken mogen dan het neusje van de
classicistische zalm zijn, een nadere blik op de programmering van de schouwburg
leert dat ze niet tot het populaire repertoire behoorden. De canon lijkt kortom niet zoveel met de toneelpraktijk te maken te hebben.
Zo’n discrepantie tussen canon en praktijk vertekent het beeld van de (letterkundige) historische werkelijkheid, of beter: zij laat grote delen ervan onderbelicht, zelfs
onbelicht. Specifiek vanuit het toneel bezien kan gezegd worden dat volle zalen trekken geen garantie is voor roem. Waarom De doodelyke minnenyd (hierna: Minnenyd) ondanks volle zalen de canon niet haalde, is onderwerp van dit artikel. Daarbij komen
achtereenvolgens de context, de programmering van de schouwburg, het stuk zelf, de
kritiek en het schouwburgpubliek aan de orde.
Van der Hoeven en zijn tijd
Willem van der Hoeven (1653-1727) was een veelzijdig man: beeldhouwer, acteur, kastelein van een koffiehuis in de Kalverstraat en dichter van toneelstukken en vele
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gelegenheidsverzen. Sinds 1680 was hij als acteur verbonden aan de Amsterdamse
Schouwburg. Mogelijk zijn er kortere of langere perioden geweest dat hij niet op de
planken heeft gestaan, maar vast staat dat hij daar vlak voor zijn dood nog gespeeld
heeft. Als toneeldichter debuteerde Van der Hoeven in 1693 met het blijspel De
schrandere tooneelspeelder, dat hetzelfde jaar in première ging. Zijn tweede stuk, de

Titel (genre)

Gespeeld
Amsterdam

Rotterdam

Leiden

1774

Keizersgracht

Leidseplein

Schrandere 1
tooneelspeelder (blsp)

1693-1762

1780

1774, 75, 77, 78

Arlequin, tovenaar
en barbier (klsp)

1698-1734,
1759, 67

’t Koffyhuis (klsp)

1712-72

1775-80, 95

1773-75

Filipyns belachchelyke
schaaking (klsp)

1713-30

Doodelyke
minnenyd (trsp)2

1714-72

Vermomde
minnaar (blsp)

1714-26, 1745-46

Dood van sultan
Selim (trsp)

1717-52, 1760

Vermomde
minnares (blsp)

1717-18

Rechter in zyn
eigen zaak (blsp)

1718-26, 1745-46

Belachchelijke
lotery (blsp)

1719

Isabella, princesse
van Iberië (hof- en
landspel)

1720, 1738-68

1775-92, 1804-05 1773-77

1763

Tabel 1: Toneelstukken van Willem van der Hoeven op de planken.3

1

Kluchtspelen werden altijd als naspel opgevoerd. Dat gold meestal ook voor blijspelen in drie bedrijven (i.c. Schrandere tooneelspeelder). De titels van naspelen zijn lang niet altijd opgetekend in de
Schouwburgboekhouding, zodat de gevonden opvoeringsjaren een minimum aangeven.
2 Ook gespeeld 1740 in Hamburg door de troep van Anthony Spatsier, en 1794 in Den Haag door de
troep van Ward Bingley. (resp. Worp 1907: 247; ’s Gravenhaagse courant, 27-6-1794)
3 Voor samenstelling van deze tabel is gebruik gemaakt van: Haverkorn van Rijsewijk 1882: IIb
(Rotterdam), IIIb (Leiden), De Haas 1991 (Keizersgracht) en ongepubliceerd materiaal (Leidseplein).

32

Vooys | 35.4 | 2017

a rt ik el

klucht Arlequin, tovenaar en barbier, ging in 1698 in première, maar is pas na zijn dood
gedrukt. Daarna volgden tussen 1712 en 1720 nog twee kluchten, vijf blijspelen, twee
treurspelen en een hof- en landspel.
In de jaren dat Van der Hoeven opgroeide, acteur en vervolgens toneeldichter
werd, was het Spaanse toneel – in vertaling uiteraard – buitengewoon populair bij het
publiek van de Amsterdamse Schouwburg. (Jautze, Álvarez Francés en Blom 2016) Zo
kwam het dat hij begon te schrijven in een periode waarin het Spaanse toneel nog volop gespeeld werd. Als acteur zal Van der Hoeven goed geweten hebben wat voor toneel het publiek aansprak. Het is dan ook niet vreemd dat, zoals zal blijken, Minnenyd
Spaanse elementen bevat.
Met zijn vermenging van tragisch en komisch, van hoge en lage taal en gebrek aan
eenheid van tijd en plaats stond het Spaanse toneel haaks op de classicistische opvattingen, die in diezelfde jaren onder de bijna militante leiding van Nil Volentibus
Arduum snel terrein wonnen en het Franse toneel als richtsnoer hadden. (De Haas
1998: 22-24) Het is belangrijk te bedenken dat die opvattingen een literaire theorie behelzen, waar nodig toegespitst op het schrijven van een toneelstuk: toneel rekende
men namelijk tot de dichtkunst. De in die theorie vervatte regels en voorschriften
werden hier te lande, veelzeggend, ‘toneelwetten’ genoemd. Ze riepen dan ook tegenstand op. Wanneer Van der Hoeven in zijn opdracht bij De dood van Sultan Selim spreekt
van ‘hekelaars en lettervitters’ en meldt dat zijn sultan ‘met geen Fransche, of andere
veeren op zyn Tulband pronkt’, dan keert hij zich tegen Nil Volentibus Arduum. Anderen hebben zich in soortgelijke termen uitgelaten. Vooralsnog had de classicistische
kruistocht van Nil Volentibus Arduum en consorten niet tot gevolg dat het repertoire
van de schouwburg drastisch omgegooid werd.
De meest gespeelde stukken 1700-1772
Om zicht te krijgen op het feitelijke achttiende-eeuwse repertoire maakte ik een lijst
van de treurspelen die het meest gespeeld werden in de Amsterdamse Schouwburg,
deze was gevestigd aan de Keizersgracht en toentertijd de belangrijkste in de
Republiek.4 Daartoe telde ik per treurspel het aantal voorstellingen als gedocumenteerd in mijn Repertoire van deze schouwburg, dat begint met het toneelseizoen
1699/1700. (De Haas 2001) De Amsterdamse Schouwburg brandde op 11 mei 1772 geheel af en dat jaar is achteraf te zien als een omslagpunt in de toneelgeschiedenis.
(Leemans & Johannes 2013: 344-345) Bij de opening van de nieuwe schouwburg op het
Leidseplein (1774) kon het schouwburgbestuur putten uit een snel groeiend aanbod
van nieuwe stukken, die geleidelijk het oude(re) repertoire verdrongen. Om die reden
is 1772 het eindpunt van mijn top-tien.
4 Ik beperk me tot het treurspel en zijn subgenres, omdat daarover (a) toen en later het meest geschreven is, en (b) de meest betrouwbare repertoiregegevens beschikbaar zijn. Van de Leidse en
Haagse schouwburgen, toen de enige andere vaste schouwburgen, is het repertoire slechts
mondjesmaat bekend.

a n na de h a as

33

In een top-tien van de meest gespeelde treurspelen – vertalingen plus oorspronkelijke stukken – blijkt welgeteld één classicistisch stuk (De Cid van Corneille) te staan.
Daarnaast staan in de lijst maar liefst drie stukken van Spaanse origine.5 Aangezien het
hier gaat om de plaats van toneel in de Nederlandse canon ligt het echter meer voor de
hand een top-tien te maken van de toen meest gespeelde oorspronkelijk Nederlandse
treurspelen.
Titel

Auteur

Jaar première Aantal opv.
(Keizersgracht,
1700-1772)

Aantal opv.
(Leidseplein,
1774-1811)

Laatste opv.

1. Toveryen van
Armida

A. Peys

1683

94

12

1799

2. Dood van de
graaven Egmond
en Hoorne

T. Asselijn

1685

82

8

1791

3. Faëton

J. v.d. Vondel

1685

75 [tot 1761]

3

1778

4. Stantvastige
Genoveva

A.F.
Wouthers

1666

73

11

1792

5. Doodelijke
minnenyd

W. v.d.
Hoeven

1714

72

29

1805

6. Medea

J. Vos

1667

66 [tot 1762]

1

1804

7. Aran en Titus

J. Vos

1641

63 [tot 1746]

—

—

8. Karel de Stoute

P. Verhoek

1689

56

10

1787

9. Karel, erfprins
van Spanje

G. Bidloo

1679

45

—

—

10. Dood van
sultan Selim

W. v.d.
Hoeven

1717

43 [tot 1760]

—

—

Tabel 2: Top-tien van oorspronkelijk Nederlandse treurspelen, gespeeld op de Amsterdamse
Schouwburg, 1700-1772.6

Twee stukken laat ik daarbij buiten beschouwing: Joost van den Vondels Gysbrecht
(1638), steevast rond de jaarwisseling gespeeld en onbetwist het meest gespeelde
treurspel, en Beleg en ontzet der stad Leiden (1645) van Reinier Bontius, met om het jaar

5 Namelijk Sigismundus, prinse van Polen (1654), Don Louis de Vargas (1668), De gekroonde na haar dood
(1701).
6 Voor samenstelling van deze tabel is gebruik gemaakt van: De Haas 1991 (tot 1772: gegevens voor
1754-1759 en 1769-1772 zijn schaars). Voor de volledigheid zijn gegevens over 1772-1811 toegevoegd, gebaseerd op (nog) ongepubliceerde data.
Zie ook www.vondel.humanities.uva.nl/onstage.
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voorstellingen in oktober. Hun programmering was traditie en als zodanig zijn ze hors
concours.
Opmerkelijk aan de Nederlandse top-tien is dat acht stukken hun première beleefden in de zeventiende eeuw en slechts twee in de achttiende eeuw, beiden van Van der
Hoeven. Dat laat zien dat de praktijk weerbarstig was en dat repertoirevernieuwing,
zoals voorgestaan door Nil Volentibus Arduum, op z’n minst een moeizame klus
bleek te zijn. Dat was niet in de laatste plaats omdat de schouwburg gewoon geld
moest verdienen, dus publiek trekken. Ongetwijfeld hadden de schouwburgregenten
zich graag gehouden bij een programmering die de goedkeuring van de (classicistische) ‘kenners’ kon wegdragen, maar die kenners vulden de zaal niet en de stukken
van hun voorkeur trokken zelden volle zalen. Treurspeldichter Kornelis Boon constateerde het al: ‘mannen van kennis en letteren’ vormen ‘het kleenste gedeelte der toehoorderen’. (Boon 1730: x)
Het probleem met veel classicistische stukken is dat ze nogal eentonig zijn, met
vooral veel gepraat en weinig actie. (vgl. Leemans & Johannes 2013: 331) Alle personages spreken, uiteraard op rijm, een treurspeltaal, afgestemd op wat men meende dat
vorstelijke (verheven) taal was. Op het toneel werden de verzen voorgedragen op wat
men ‘de heldentoon’ noemde. Er werd geen onvertogen woord gesproken, ook niet
door personages uit het lagere volk. Voorts bepaalden de decorumregels – een soort
fatsoensregels – dat bijvoorbeeld geweldsscènes niet op het toneel mochten worden
gespeeld. Schoolvoorbeeld van een stuk, waarin alle decorumregels met voeten getreden werden, was de wraaktragedie Aran en Titus (1641) van Jan Vos, waarin de meeste
personages op het toneel spectaculair ellendig aan hun eind komen en er zeer beeldend een gruwelijke verkrachting wordt beschreven. Al sinds eind zeventiende eeuw
was dit stuk het favoriete doelwit van classicistische kritiek die het bestempelde als
goddeloos, ontuchtig en ‘razend’.
Maar decorum of niet, zulke zaken hebben natuurlijk wél een dramatische lading
en zijn daarom bezienswaardig, om niet te zeggen publiekstrekkers. Om het ‘verbod’
op het vertonen van bepaalde scènes te omzeilen was er een uniek-Nederlandse oplossing: het tableau vivant, meestal ‘(stomme) vertoning’ genoemd. (De Haas 1996) Zo’n
vertoning verbeeldde een om wat voor reden dan ook ‘onvertoonbare’ gebeurtenis,
die speciaal werd geënsceneerd, zonder beweging en zonder tekst en daarom vaak
werd beschreven als ‘levend schilderij’. Ze waren voorzien van een berijmde uitleg,
voorgedragen door een terzijde staande acteur of actrice.7 Vertoningen werden
meestal opgevoerd tussen twee bedrijven.
Van het merendeel der top-tien-stukken is bekend dat ze een of meer vertoningen
bevatten. Zo kwamen in Adriaan Peys’ Toveryen van Armida, behalve sprekende dieren
en allerhande kunst- en vliegwerken, ook vertoningen voor. Vondels Faëton was door

7 De beroemdste vertoning was die van de kloostermoord in Vondels Gysbrecht. En Bontius’ Beleg en
ontzet der stad Leiden telde meerdere vertoningen. (De Haas 1996: 250-251)
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Govard Bidloo opgesierd met vertoningen en De dood van de graaven Egmond en Hoorne
van Thomas Asselijn, bekend Nil Volentibus Arduum-tegenstander, had een vertoning met de afgeslagen hoofden van de titelhelden. (Maas 1774: 300) In Van der
Hoevens Sultan Selim zat een vertoning met brandende galeien, waaraan voetzoekers
en flambouwen te pas kwamen die de zaal vulden met ‘dampen’. (Van Effen 1732,
nr. 107: 38) Omdat vertoningen niet altijd in de toneelteksten zelf staan beschreven, is
de omvang van deze praktijk moeilijk in te schatten, maar ze moet redelijk wijdverbreid zijn geweest. In ieder geval hoorden vertoningen niet thuis in de classicistische
theorie, die het fenomeen negeerde.
In de schouwburg werd de classicistische soep dus veel minder heet gegeten dan dat
zij daarbuiten werd opgediend en voor het publiek viel er meer te beleven dan een
rechtgeaard classicist de goegemeente graag had willen doen geloven.
De doodelyke minnenyd: de tekst
Niet alleen was Minnenyd een hit in Van der Hoevens oeuvre, het treurspel stond ook
in de top-tien van de Amsterdamse Schouwburg. Het ging op 9 april 1714 in première
en zou de rest van de eeuw standhouden op het toneel. Voor een beter begrip van de
later te bespreken kritiek op het stuk geef ik er eerst een samenvatting van.
De plot van Minnenyd ziet er in grote lijnen als volgt uit. (I-II)8 In afwezigheid van
haar broer, keizer Valeriaan, bekleedt Octavia tijdelijk de functie van keizerin. Valeriaan
heeft juist, dankzij zijn veldheer Claudius, een oorlog gewonnen en Claudius naar Rome gestuurd om de blijde mare alvast te verspreiden. Zelf wil hij eerst uitrusten op zijn
buitenplaats. In Rome spendeert Claudius twee dagen met zijn verloofde Porcia, voordat hij naar Octavia gaat. Dat bezoek ontaardt in een woedeaanval van Octavia, die op
een huwelijk met Claudius had gerekend. Dol van jaloezie en gekrenkte trots beveelt
ze eerst Claudius en, na diens weigering, haar lijfwachten Porcia te doden. Ze werpen
het arme meisje in de Tiber. Claudius verliest zijn verstand. (III) Porcia verdrinkt niet,
maar drijft naar een plek ergens buiten Rome. Daar geeft ene Orantes haar droge kleren. Gekleed als boerinnetje ontmoet ze Valeriaan die aan het wandelen is (ze is namelijk op diens buitenplaats aangeland). Vergeefs probeert Valeriaan, die haar niet herkent, Porcia te verleiden. (IV) Later, terug in Rome, ontdekt Valeriaan dat Claudius
gek geworden is. De keizer, zijn lijfarts en Claudius reizen af naar Valeriaans buitenplaats, in de hoop dat de landelijke rust Claudius weer bij zinnen zal brengen. (V) Daar
ontmoeten Claudius en Porcia elkaar uiteraard, waarbij Porcia zich voordoet als haar
eigen geestverschijning. Wanneer daarna Valeriaan opnieuw een verleidingspoging
doet, vertelt Porcia hem dat zij geen boerenkind is, maar een meisje van zijn hof. Dan
duikt Claudius op en tussen het drietal ontspint zich een gesprek waarin eindelijk de
waarheid boven water komt. Valeriaan is geschokt en regelt een confrontatie tussen

8 In dit artikel worden bedrijven aangeduid met een romeins cijfer en de tonelen (scènes) binnen de
bedrijven met een arabisch cijfer.
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Octavia's lijfwachten gooien
Porcia in de Tiber. Titelprent
door onbekende graveur. (Universiteit van Amsterdam, Bijzondere Collecties).

Octavia en Porcia. Octavia blijft ontkennen iets te hebben misdaan. Natuurlijk kan ze
er uiteindelijk niet omheen, maar ze volhardt in haar wraakzucht. Ten slotte doorsteekt Octavia zich, krijgen Porcia en Claudius elkaar en berust Valeriaan in deze afloop. (De Haas 2014: 65-66)
Octavia’s jaloezie is trouwens niet helemaal ongefundeerd. Door het stuk heen zitten toespelingen op een trouwbelofte die Claudius haar had gedaan, voordat hij op
veldtocht ging. Die belofte zou hij verbroken hebben, omdat Valeriaan een andere
echtgenoot voor zijn zus had uitgezocht. Claudius wilde zijn baas niet voor het hoofd
stoten en koos Porcia.
De critici
Systematische kritiek kwam pas echt los vanaf circa 1760, in een tijd waarin het tijdschriftwezen tot bloei kwam en ook de eerste Nederlandse toneeltijdschriften, De
Hollandsche toneelbeschouwer (1762-1763) en het Schouwburg nieuws (1763-1765), verschenen. Het was ook de tijd waarin nieuwe toneelgenres als zedenspel en burgerdrama
opkwamen. Tegelijkertijd ontstond er een tegenbeweging die nadrukkelijk het
classicistisch gedachtegoed promootte en daarbij strenger in de leer was dan hun
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geestverwanten uit het begin van de eeuw. (Leemans & Johannes 2013: 314-315) In dat
licht moeten we de kritiek zien, die toen over Minnenyd uitgestort werd.
De aanval werd in 1759 geopend door het weekblad De philanthrope dat Minnenyd als
‘waarlyk, een doodelyke en schadelyke vrucht’ kwalificeerde. (nr. 140: 185) Drie jaar
later oordeelde de Hollandsche toneelbeschouwer ietwat zelfingenomen dat men, ‘toen dit
Spel uitkwam, noch vry wat bedorvener smaak gehad [moet] hebben, dan ’er tegenwoordig heerscht’. (1762, nr. 3: 42) En al was de besproken uitvoering ‘tamelyk wel’ geweest, het was een ‘deerlyk Treurspel, dat, wel verre van op een fatzoenlyk Tooneel
geduld te worden, veel beter in een Bordeel paste’. Daarmee doelde de recensent ongetwijfeld op de scène (III.7) waarin Valeriaan verschillende keren probeert de als
boerinnetje verklede Porcia te verleiden: ‘Aanbiddelyke Maagd! laat ik uw kaakjes
kussen. Ei! laat ik in uw arm myn minnevlammen blussen.’ Dat is een onoorbaar voorstel, waar Porcia een passend antwoord op heeft:
Plaagt u de minnelust, gaat gunter in de buurt,
Daar woont een mooijertje, die gaarne zich verhuurt;
’k Meen dat gy mogelyk by haar te regt zult raken.

Zo verwijst ze hem onomwonden door naar het bordeel. Zelfs als ze hem vertelt dat ze
verloofd is en trouw heeft gezworen, geeft Valeriaan niet op: ‘Wie deerde toch ooit
iets, daar hy niet van af en wist?’ Kort en goed, Valeriaan misdraagt zich en Porcia zet
hem op z’n nummer. Zeker niet een scène die thuishoort in een fatsoenlijk classicistisch toneelstuk, laat staan een treurspel.
Het Schouwburg nieuws richtte zijn kritiek vooral op de vermenging van tragisch en
komisch: ‘Een wispelturig Toneelstuk, ’t welk nu droevig, dan vrolyk, dan weder eens
t’eenemaal wreed wordt.’ (dl. 1, november 1763: 244) In een latere aflevering noemde
de recensent als specifiek voorbeeld de verleidingsscène:
[Porcia’s] gemeenzaame bejeegening met den Keizer in ’t gewaad van een Boeren
meysje, waar door dit stuk eensklaps van een Treurspel in een Blyspel verandert, en
dus alle aandacht, tederheid en aandoening voor het onderwerp werdt weggenomen, zynde niets belachelyker, dan dat den Aanschouwer midden in een ogenblik
van schreien tot lachen werdt verplicht. (dl. 1, februari 1764: 312-313)

Gezien vanuit zijn kennelijk strikt classicistische standpunt – in een treurspel lopen
geen boerenmeisjes rond en valt er niets te lachen – heeft hij gelijk, net als de toneelschrijvende remonstrantse predikant Abraham Maas, die oordeelde dat Valeriaan
hier ‘het Treurspel in een klugt, en zyn Hof of Buytenplaats, in een Venus lustpriëel’ verandert. (Maas 1774: 285) Nog in 1792 moest deze scène het ontgelden. Misprijzend heeft
De tooneelspectator het over ‘een Keizer die in den tuin een meisje te lijf wil, en zo boertig zijne liefde verklaart, dat hij bijna in een kruijer verändert’, over de ‘onëedle tukkelingen van den Keizer omtrent Porcia’ en over ‘de geile vrijerij van Valeriaan en Porcia’.
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(1792: 39, 40) Maar het is al met al helemaal niet moeilijk voorstelbaar dat deze scène
juist vanwege zijn realiteitsgehalte en gebrek aan treurspelige hoogdravendheid het
publiek aansprak.
Voor de predikant Cornelius van Engelen was Minnenyd een uit de ‘menigte zotte
Toneelspelen, die men sedert tyden heeft zien verschynen’. Daarin werd namelijk
‘Held Claudius door de Ryksprinses Octavia voor een Boef uitgescholden, terwyl de
Keizer haar onmiddelyk voor een Monster, erger dan uit de Hel ooit is voortgekomen, uitmaakt; Zo dat men zich eer verbeeldt Pluggen en Viswyven, dan Vorstelyke Personaadjen te hooren’. (Van Engelen 1767: 356) Straattaal in een treurspel! Het is zelfs nog
erger dan Van Engelen zegt: Octavia maakt Claudius uit voor schelm, toen zo ongeveer het ergste scheldwoord dat je iemand naar het hoofd kon slingeren. (V.14) Van
Engelen is wel zo ruimhartig te bekennen ‘dat va n der Hoe v e n genie voor de
Dichtkonst hadt’, maar helaas, ondanks sommige ‘zeer schoone’ verzen is door ‘gebrek aan goede Leidslieden’ het geheel ‘een Monster’ geworden. (Van Engelen 1767:
359) Een kwart eeuw later vindt ook De tooneelspectator dat Octavia meer wegheeft van
‘een Vischwyf dan eene Vorstelijke Personaadje’ en bovendien lijdt aan ‘manziekte’.
Verder windt hij zich erover op dat Claudius, nota bene ‘een man die de vijanden des
Rijks doet beven’, zich ‘zo gemeenzaam met den tuinman [Orantes] onderhoud, alsöf
er geen onderscheid van rangen’ bestond. (1792: 39)
Nog in 1809 nam de toneelcriticus Abraham Louis Barbaz Minnenyd op de korrel:
Toen dolle Claudius al vloekende op kwam dondren,
In eenen mi n n e n y d, die doodly k was genoemd,
Daar zich een maagd Porcia ‘versierde met gebloemt’,
Een snoeprig keizer haar gelyk een straatnimf groette,
En geile Octavia haar min al stervend’ boette. (Barbaz 1809: 624)

Deze kritiek was echter mosterd na de maaltijd: voor zover bekend had de allerlaatste
opvoering van Minnenyd al op 30 september 1805 plaatsgevonden. Toch was het een
van de stukken, waarvan een samenvatting werd opgenomen in De Amsterdamsche
Nederduitsche schouwburg (1806), een bundeltje dat volgens de titelpagina bedoeld was
als ‘handboek voor alle tooneelisten’. Niettemin, Barbaz was zo gebeten op het treurspel, dat hij het nodig vond nog in 1816 een hekelspel te publiceren, De doodelyke
minnenyd of de ylhoofdige generaal. (vgl. Van der Veen 2016, dl. 4: 1430-1436) De verleidingsscène achtte hij op zich al zo zot, dat hekeling hem overbodig leek: hij nam deze
‘woordelyk uit het treurspel’ over. (Barbaz 1816: 135)
Andere aspecten
Het is duidelijk dat de ‘kenners’ zich vooral ergerden aan de verleidingsscène. Het hier
en daar bepaald niet treurspelige taalgebruik was een goede tweede op hun ergernislijst. Merkwaardig is dat ze enkele andere niet-classicistische elementen niet noemen.
Zo is er ook voor Minnenyd een tableau vivant bekend dat is overgeleverd in een
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bundeltje Verscheide vertooningen uit 1753 en dus van vóór dat jaar moet dateren.
Die ene vertoning in Minnenyd waarvan we de begeleidende tekst hebben, werd opgevoerd tussen het tweede en derde bedrijf en verbeeldde waarschijnlijk Porcia die
aanspoelt bij Valeriaans landgoed. De uitleg luidt:
De schoone Porcia, door kracht van ’t wreed gebod
In Tybers snelle vliet geworpen, word het leven,
Aan ’s Keizers lusthof door zyn hovenier gegeeven,
Daar ze aan kwam dryven, haar betrouwende op het lot.
Verwoede Minnenyd! die zo veel leed doet dragen,
Die d’een zyn rust ontrooft en d’ander zyn verstand:
Als ’t vrouwelyk gemoed de zuivre schaamte ontmant
Zult gy op’t laatst uw loon verkrijgen voor die plagen.

De hovenier is Orantes, die Porcia droge kleren gaf, ‘d’een’ is Valeriaan en ‘d’ander’ is
natuurlijk Claudius. Jammer genoeg is het gissen hoe deze vertoning eruit heeft gezien.
Een ander element dat de meeste critici onvermeld laten betreft een episode in het
laatste bedrijf (V.2-3). Daarin wandelt Claudius in z’n eentje door het park van
Valeriaans landgoed, klagend over zijn ellendig lot: ‘Myne oogen, gants vermoeid
door ’t eindeloos getraan, Die werden door de slaap, heel afgemat, verwonnen.’ Hij
legt zich ter ruste onder een boom, maar dan klinkt er vanachter de struiken (stel ik
me zo voor) een liedje: ‘Bedroefde Ziel, laat af van klagen’, en zo voort. Hij herkent wel
Porcia’s stem, maar denkt dat het haar geest is. Nu was in je eentje op het toneel staan
praten voorbehouden aan gekken en dronkelappen, want, zo redeneerde men, alleen
zulke mensen praten hardop tegen zichzelf. In het geval van de verdwaasde Claudius is
zijn solo-optreden dus desnoods te excuseren. Het Schouwburg nieuws noemde het
zelfs een ‘fraaije alleenspraak’. (april 1765: 266) Liedjes horen echter niet thuis in een
treurspel.
Overigens, zowel deze episode als de gewraakte verleidingsscène vertoont uitgesproken pastorale trekjes. In de verleidingsscène bijvoorbeeld beschrijft Porcia het
landleven in klassiek pastorale termen: ‘Hier leeft de zoete Vreê; hier woont de stille
rust; Hier heerst geen minnenyd’. In principe hoorden zulke zaken thuis in een ander
toneelgenre: het herdersspel.
De tooneelspectator ten slotte noemt nog een paar andere, zijns inziens onacceptabele
details. Een dappere legeraanvoerder die gek wordt ‘om een meisje’? Die maar niet wil
geloven dat Porcia, wanneer ze in levende lijve voor hem staat, géén geestverschijning
is, en pas overtuigd is, wanneer ze ten bewijze om een kus vraagt, ‘want’, zegt ze,
‘geesten zyn geenzints genegen om te kussen’ (V.12). Zo’n man komt dan ‘éénsslags tot
zijne zinnen [...] bij de wedervinding van zijn liefje’? Allemaal ‘eene opëenstapeling
van vervelende dwaasheden’. (1792: 39)
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Het publiek
Wat eerder Aran en Titus overkwam, gebeurde later met Minnenyd: hun populariteit
werd geweten aan het publiek, dat goede smaak en kennis ontbeerde. Al sinds het einde van de zeventiende eeuw hamerde men op het verschil tussen ‘den ongegronden
waan der onbedreevene meenigte’ en degene die ‘de zinlykheid der beschaafde letteren weet te onderscheiden van al het gene, waar aan de domme driften der menschen
zich vergaapen’. (Nil Volentibus Arduum 1736: *4v) Dat verschil zou de hele achttiende
eeuw in allerlei toonaarden en bewoordingen het oordeel bepalen.
Volgens Justus van Effen sprak Aran en Titus alleen ‘Boeren en ander gemeen volk’
aan, voor wie ‘alles uiterlyk [moet] zyn, en met het verstant en overweging niets te
doen hebben’. (Van Effen 1733, nr. 200: 81-82) Volgens het Schouwburg nieuws was
Minnenyd ‘by den gemeenen man een zeer behaaglyk Stuk, doch by de Toneelkenners
vol aanstootelykheden en gebreken’. (november 1763: 312) De Hollandsche toneelbeschouwer vond het ‘een zeker teken’ van de wansmaak van het publiek dat de schouwburgregenten ‘zo dikwils genoodzaakt zyn dit stuk [Minnenyd] te doen te vertoonen’. (nr. 3:
42) Daar zinspeelde ook Maas op, toen hij schreef dat het stuk ‘het best op Kermistyd
schynt te voldoen, zynde niet van het beste alloy’. (Maas 1774: 285) Veel later mopperde
Barbaz nog dat Minnenyd ‘Voor ongerymd en zot verdient te zyn erkend, Doch by het
algemeen als treflyk word geprezen’. (Barbaz 1809: 656)
Zo’n oordeel viel ook andere stukken uit de top-tien ten deel. Een stuk als Toveryen
van Armida was van ‘alle natuurlykheid beroofd’ en ‘alleen voor de verbeelding geschikt’. (Philanthrope 1759, nr. 135: 138-139) Bidloos versieringen van Faëton waren, aldus
een anonymus, ‘prullen’ waarmee hij ‘veel lof behaalt [heeft] By ’t graauw, by pluggen,
en by zotten’. (Triomfeerende schouburg: 2)
Tot besluit
De achttiende-eeuwse oordelen en veroordelingen bepalen tot op de dag van vandaag
in grote mate wat er al of niet in onze literatuurgeschiedenissen terechtkomt. Wie dit
niet gelooft, leze slechts de inleiding van W.J.C. Buitendijk bij zijn editie van Vos’
Toneelwerken. (Buitendijk 1975: 27-46) Over onze huidige literatuurgeschiedenissen
kunnen we daarom kort zijn. Noch Nederlandse literatuur noch Worm en donder heeft
belangstelling voor het feitelijke toneelrepertoire, al strekt het laatstgenoemde geschiedenis tot eer dat het een hoofdstuk over ‘Het theaterbedrijf’ heeft. Wat toneeldichters betreft laten beide geschiedenissen zich vooral leiden door de classicistische
opvattingen van Nil Volentibus Arduum en een paar van hun navolgers. Aldus gaat
hun aandacht uit naar stukken, die niet of nauwelijks figureren in het schouwburgrepertoire, dat wil zeggen: in wat het toenmalige publiek aan Nederlandse stukken te
zien kreeg. Of het vergeeflijk is dat hun oordeel, net als dat van de achttiende-eeuwse
elite, uitgesproken literair is, laat ik in het midden. Opmerkelijk in Een theatergeschiedenis
is dat de top-tien-stukken vrijwel uitsluitend voorkomen in de drie hoofdstukken die
over praktische aspecten van opvoeringen handelen: kunst en vliegwerken en andere
technische theatersnufjes, muziek en vertoningen. (Amir 1996; Rasch 1996; De Haas
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1996) Aan dergelijke elementen zullen die stukken, althans deels, hun populariteit te
danken hebben gehad.
Toneel is echter pas toneel als het gespeeld wordt, op z’n minst aangekleed is met
decors en kostuums en een publiek heeft. Een schrijver ziet het niet als een lezer zijn of
haar boek verveeld weglegt. Een toneelschrijver merkt het wel degelijk als het publiek
verveeld is. Schouwburgpubliek ‘stemt’ door al dan niet een kaartje voor een voorstelling te kopen en door wel of niet te applaudisseren. Om de geringe belangstelling voor
literair verantwoorde (classicistische) stukken simpelweg te wijten aan de domheid en
wansmaak van het publiek en het daarom te bombarderen tot ‘het gemeen’, lijkt dan
ook bijna een blindheid voor de specifieke realiteit van de schouwburg. Weliswaar is er
nauwelijks iets bekend over de samenstelling van het achttiende-eeuwse schouwburgpubliek, maar we kunnen voor zeker aannemen dat dat allerminst alleen uit ‘het gemeen’ bestond. Als wij als literatuur- en toneelhistorici echt willen weten hoe het
toenmalige toneelleven eruit zag, wordt het misschien tijd voor een aparte toneelcanon. Of een geheel nieuwe toneelgeschiedenis.
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Carmen Verhoeven

Door Mars gespleten, door Retorica vergaard
Verbondenheid en verdeeldheid op het Mechelse blazoenfeest van 1620

In dit artikel bespreekt neerlandica Carmen Verhoeven aan de hand van de bundel De
schadt-kiste der philosophen ende poeten, waarin de bijdragen van rederijkers(kamers) aan het Mechelse blazoenfeest van 1620 zijn opgenomen, de verbondenheid en
verdeeldheid die toentertijd al dan niet tussen de rederijkers op het feest en op hoger niveau in de Nederlanden bestonden. De aanwezigheid van kamers uit zowel de Noordelijke als de Zuidelijke Nederlanden maakte het lastig beide rederijkersidealen –
gevoelens van vrede en eendracht verwoorden enerzijds en reflecteren op actuele politieke, religieuze, economische en maatschappelijke kwesties anderzijds – te vrijwaren. Gedurende het Twaalfjarig Bestand (1609-1621) ontdekte men namelijk dat in Noord en
Zuid gescheiden en deels tegenstrijdige culturen waren ontstaan. Hoe sprongen de rederijkers om met deze complicatie en (hoe) konden zij uitingen doen die zowel maatschappijkritisch waren als uitdrukking gaven aan saamhorigheid?

Inleiding
In 1620 ontvingen rederijkerskamers in de gehele Nederlanden een uitnodiging van
collega-kamer De Peoene voor een wedstrijd die op 3 mei van dat jaar te Mechelen gehouden zou worden. Het was de bedoeling dat de kamers een blazoen met een rebus
en bijbehorende vierregelige tekst konden tonen, een refrein voordroegen en een lied
ten gehore brachten. Er vielen vele prijzen te behalen, waaronder één voor de kamer
die de meeste stukken had vervaardigd en zelfs één voor de kamer die het verst had
moeten reizen.1 De Peoene had dus een groot feest voor ogen, waarop kamers uit de gehele Nederlanden vertegenwoordigd zouden zijn. Die wens kwam uit: uiteindelijk
namen kamers en particulieren uit Holland, Zeeland, Brabant, Vlaanderen en
Henegouwen deel aan het feest. Het was de eerste (en ook de laatste) grote rederijkerswedstrijd in het Zuiden sinds het befaamde Antwerpse Landjuweel van 1561. De
Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) had contact tussen de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden lange tijd belemmerd en daardoor was de organisatie van bovenregionale

1

De laatstgenoemde prijs ging naar de kamer die geografisch het verst van Mechelen vandaan lag.
Het maakte niet uit of die kamer fysiek aanwezig was of dat zij haar teksten ingezonden had (wat
De Peoene ook als mogelijke en toegestane optie had aangedragen). Hij werd gewonnen door zowel De Wijngaardrank als De Witte Angieren, beide uit Haarlem. De prijs voor meest vervaardigde
stukken ging naar De Jonge Laurieren uit Den Bosch.
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rederijkerswedstrijden enkele decennia onmogelijk geweest. Het Twaalfjarig Bestand
(1609-1621) herstelde echter ‘tijdelijk de essentiële voorwaarden voor een interregionale rederijkerscultuur: vrede en vooral gelegenheid voor interactie en competitie.’
(Van Bruaene 2008: 178)
Toch leverde het Bestand niet enkel voordelen voor de rederijkers, maar bracht het
tevens moeilijkheden met zich mee. Rederijkerskunst werd van oorsprong ‘aangewend om gevoelens van vrede, vreugde en eendracht te verwoorden’ (Vandommele
2011: 132) en had daarnaast tot primair doel het vormen en ontwikkelen van burgers
door de teksten een morele lading mee te geven. Rederijkers werden geschoold tot
ontwikkelde denkers met een kritische blik op de maatschappij. Ze reflecteerden op
de samenleving en werden geacht in hun teksten in te gaan op actuele politieke en religieuze kwesties – niet alleen binnenskamers, maar zeker ook op de bühne. (Van
Bruaene 2006: 388; Van Dixhoorn 2008: 153; Vandommele 2011: 181) Deze twee rederijkersidealen – gevoelens van vrede en eendracht verwoorden en reflecteren op actuele
problemen – leken op het refreinfeest van 1620 onverenigbaar. Er namen immers kamers deel uit verschillende politiek-geografische klimaten en rederijkers met diverse
en zelfs tegenstrijdige religieuze overtuigingen.
De teksten van de bijdragen aan het zogeheten Mechelse blazoenfeest zijn een jaar
later gezamenlijk verschenen in de bundel De schadt-kiste der philosophen ende poeten,
samengesteld door de deken van De Peoene, Jan Thieullier. In dit artikel ga ik door verschillende uitingen van verbondenheid en verdeeldheid te belichten in op hoe de rederijkers omgesprongen zijn met de ogenschijnlijke strijdigheid van de twee rederijkersidealen. Ik betoog dat rederijkers uiting gaven aan twee identiteiten die op
gespannen voet stonden met elkaar: hun rederijkersidentiteit en hun ideologische
identiteit.2 Die eerste bracht door beklemtoning van saamhorigheid en vrede eendracht teweeg, de tweede legde juist de verschillen bloot. Voorts tracht ik vertrekkend vanuit de ideologische identiteiten conclusies te trekken over de mate van verbondenheid en verdeeldheid in de Nederlanden anno 1620.
Opfriscursus ‘Vaderlandsche’ geschiedenis
De religieuze en politieke diversiteit in de Nederlanden was ten tijde van het blazoenfeest kortgezegd aanzienlijk. De Zuidelijke delen van de Nederlanden waren in
Spaanse handen. Daar werd vanaf de soevereiniteitsoverdracht van Filips II aan zijn
neef Albrecht en dochter Isabella (1598) het katholicisme wederom het enige toegestane geloof. Het hoofddoel van de aartshertogen was het bevorderen van de Roomse
kerk; andersdenkenden riskeerden straffen of verbanning. Deze geloofspolitiek had
een gunstige uitwerking op het verbondenheidsgevoel binnen de Zuidelijke
Nederlanden: een gedeelde afkeer van het calvinisme van de Noordelijke Nederlanden en een overeenkomst op basis van het katholieke geloof vormden de belangrijkste
2 Het betreft hier een door mij geschapen artificiële tweedeling, die voor dit artikel vruchtbaar en
werkbaar bleek.
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fundamenten voor een saamhorigheidsgevoel. Trouw aan de aartshertogen en de koning was een uiting daarvan. (Craeybeckx, Daelemans & Scheelings 1988: 56; Janssens
2006: 143)
Terwijl de aartshertogen het Zuiden probeerden te ‘zuiveren’ van alles wat niet katholiek was, heerste er in het Noorden een felle anti-Spaanse en antikatholieke mentaliteit. Tijdelijke vrede betekende allerminst een (tijdelijke) stop op de voortdurende
anti-Spaanse oorlogspropaganda vanuit de Noordelijke Nederlanden. Rederijkers in
de Noordelijke Nederlanden hadden vanaf het begin van de Opstand een duidelijk
propagandistische rol vervuld in de oorlog tegen Spanje. De Oranjes werden vaak
door hen gelauwerd en de vragen die Hollandse kamers opstelden voor wedstrijden
vereisten dikwijls politiekgeladen antwoorden. (Boheemen & Van der Heijden 1999:
195)
Binnen de Noordelijke Nederlanden raakte het volk tijdens het Bestand echter verdeeld. Er ontstond onenigheid over de rol en macht van de stadhouder – toen Maurits
van Nassau, die in 1618 tot prins van Oranje benoemd werd – enerzijds en die van de
raadspensionaris – toen Johan van Oldenbarnevelt – anderzijds. Bovendien waren
Maurits en Van Oldenbarnevelt het niet eens over wat er na 1621 zou gebeuren: Maurits
was voor hervatting van de oorlog, Van Oldenbarnevelt was voor verlenging van het
Bestand. Alsof dat nog niet genoeg was, bestond er tevens een discussie over de kwestie in hoeverre de staat kon en mocht beslissen over een religieus conflict, zoals er een
tijdens het Bestand woedde tussen de remonstranten en contraremonstranten (resp.
o.l.v. Jacobus Arminius en Franciscus Gomarus) over de predestinatie. Toen Maurits in
1614 de kant van de contraremonstranten koos in de religieuze discussie en Van
Oldenbarnevelt aandrong op tolerantie jegens remonstranten, raakten politiek en religie in elkaar verstrengeld. De remonstranten, staatsgezinden en pleiters voor vrede
kwamen tegenover de contraremonstranten, Oranjegezinden en predikers tegen het
Bestand te staan. Toen de Nationale Synode van Dordrecht (1618-1619) de religieuze
controverse beslechtte in het voordeel van Gomarus en Van Oldenbarnevelt in 1619 op
aanklacht van Maurits wegens het inzetten van waardgelders terechtgesteld werd,
leek de vrede verder weg dan ooit. De vraag of het Bestand al dan niet verlengd moest
worden, stond in 1620 daarom zeer hoog op de politieke agenda.
Dat De Peoene haar uitnodiging gezonden had naar kamers in de gehele Nederlanden en niet alleen naar omliggende kamers, zou kunnen wijzen op een nog altijd bestaand saamhorigheidsbesef tussen alle provinciën. (zie ook Van Vaeck 1992: 75) Rond
de eeuwwisseling beschouwden de inwoners van de Zuidelijke Nederlanden de calvinisten in het Noorden inderdaad nog niet als vreemdelingen of vijanden, maar eerder
als van het geloof afgedwaalde buren en broeders die – desnoods met geweld – tot
inzicht gebracht moesten worden, waarna eventueel een verzoening kon plaatsvinden. Door onder meer Jozef Andriessen en Judith Pollmann is echter aangetoond dat
deze perceptie tijdens het Bestand veranderde door een groeiend besef van toenemende vervreemding tussen Noord en Zuid. Hoewel er nog altijd mensen waren die
het idee van een Verenigd Nederland voor zich zagen3, werd voor velen duidelijk dat
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de religieuze en politieke discrepantie tussen het katholieke, Spaansgezinde Zuiden
en het calvinistische Noorden dat streed voor een onafhankelijke Republiek een te
groot verschil in mentaliteit tussen beide gebieden tot gevolg had gehad en hereniging
daarom niet meer mogelijk zou zijn. Dit plaatste Noord en Zuid eerder scherper tegenover dan dichter bij elkaar. (Andriessen 1946: 117-132; Pollmann 2007: 211-228; Pollmann 2010: 241-261)
Verbondenheid: rederijkersidentiteit
Afgezien van de complicaties die de in de vorige paragraaf geschetste situatie ten aanzien van eendracht met zich mee kon brengen, zou het bovendien in de lijn der verwachting kunnen liggen dat een wedstrijd niet tot doel heeft eendracht uit te dragen.
Hoewel het wedstrijdelement bij de rederijkers zeker het ‘eergevoel van de deelnemers [moest] prikkelen’(Mareel 2010: 67), was het in wezen echter puur vormelijk. De
gehele competitie was symbolisch en vriendschappelijk van aard. (Van Bruaene 2008:
229; Van Dixhoorn 2008: 145) Dat blijkt ook uit de intentie van De Peoene: ze nodigt de
andere kamers niet direct uit voor een wedstrijd, maar voor een ‘Blasoen-Feeste’ (Thieullier 1621: *3r) ter ere van Retorica.4 In de bijdragen van de verschillende kamers aan
de wedstrijd wordt dan ook herhaaldelijk gerefereerd aan het gezamenlijk beoefenen
van de rederijkerskunst en het komen naar het Mechelse feest. Rederijkers demonstreren regelmatig hun rederijkersidentiteit: ze leggen de nadruk op de saamhorigheid en vreugde en niet op het competitieve. Hun teksten geven uitdrukking aan een
gevoel van collectieve verbondenheid tussen alle aanwezige rederijkers(kamers).
Het eendrachtsgevoel kwam in 1620 hoofdzakelijk tot stand op basis van twee elementaire factoren: enerzijds deelden de rederijkers een vriendin, Retorica, en anderzijds deelden ze een vijand, Mars (de oorlog). Rederijkerskunst was gebaat bij vrede en
kon niet bloeien in tijden van oorlog en crisis. Herhaaldelijk geven de rederijkers af op
Mars. Deze ‘bloethont fel’ (**1r)5 die bovendien ‘gerooft, gebrant, [en] Iongh maeghden aengerant’ (132) heeft – zijn grootste maagdelijke slachtoffer is ongetwijfeld
Retorica – heeft menig rederijkerskamer vele jaren doen treuren omdat hij de uitoefening van de kunst belemmerde. Door Mars’ toedoen lag ‘Belgicas Olympus plat’ (320)
3 Zie bijvoorbeeld ook Verschaffel 2009: 12-17, waarin op basis van de Leo Belgicus-kaart – die lange tijd Noord én Zuid behelsde – in tegenstelling tot Andriessen en Pollmann betoogd wordt dat
de scheiding tussen Noord en Zuid zich maar langzaam voltrok en men nog lang geloofde in een
fundamentele eenheid.
4 Retorica als overtuigingsleer was een van de zeven vrije kunsten (artes liberales) en vanuit die traditie werd ze afgebeeld in de gedaante van een maagd, naast de personificaties van de andere zes
kunsten. Deze personificatie werd door rederijkers overgenomen. (Vandommele 2011: 102-108)
Hoewel er dikwijls een verschil gemaakt werd tussen retorica als welsprekendheidsleer (première
rhétorique) en retorica als dichtkunst (seconde rhétorique) (Moser 2001: 102-108), lijken de rederijkers op het blazoenfeest dat onderscheid niet te kennen of niet van belang te achten. De maagd
Retorica treedt op als personificatie en equivalent van beide zaken.
5 Mars als bloedhond komt ook voor op p. lxiii en als ‘vreeden bloethont’ op p. lxiiii.
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en kon Retorica niet floreren, ‘VVant de bloemkens die leden leet’ en waren in oorlogstijd dichtgegaan. (26) Verscheidene kamers refereren via een verwijzing naar
Mars aan de oorlogsjaren die voorafgingen aan het Bestand of juist de dreiging van
opnieuw oorlog. Frequent laten de rederijkers weten dat ze bang zijn dat Mars spoedig
terug zal keren. Daarom dienen alle rederijkers samen tegen Mars in opstand te komen en voor de vrede te pleiten. In de woorden van de Haastrechtse Balsembloem:
‘VVilt v hasten ghelijckelijck//Ouerstemt, Mars te saem//En kiest vrede Bequaem’.
(297)
Alle rederijkers op het feest deelden hun liefde voor de rederijkerskunst. Ze schreven in de volkstaal, hanteerden dezelfde dicht- en theatervormen, deelden dezelfde
symboliek en kenden dezelfde rituelen en tradities. Het beoefenen en vieren van de
rederijkerskunst bracht de rederijkers uit alle hoeken en gaten in 1620 samen, ondanks
de onenigheden en twisten waarmee de Nederlanden vóór en tijdens het Bestand te
kampen hadden. Dat is bijvoorbeeld terug te zien in de symboliek van de gevlochten
krans: het gaat om een krans die gevlochten is van verschillende bloemen, waarmee de
rederijkerskamers – die vaak bloemennamen droegen – bedoeld worden. In de teksten wordt opgeroepen om alle bloemen bijeen te laten komen om één krans te vlechten. Deze symboliek wordt onder meer door De Olijftak treffend ingezet. In een blazoendicht wijst zij Poësis (de dichtkunst) aan als degene die de krans vlecht:
Soo maer Apollo wilt, hy can ons pennen stieren,
End’ boyen Mars (deur Pax) die tweedracht baert int lant.
Poësis vleght voor hem Pëoenen met Lauw’rieren,
Bant Momus6 hoet den twist, want eendracht liefde plant.
(52)

Vrede vormde niet alleen een voorwaarde voor de uitoefening van rederijkerskunst,
maar werd door de rederijkers ook als gevolg van hun kunst gezien: Retorica bracht de
rederijkers samen en bezit bovenal de kracht om vrede in de samenleving te planten en
onenigheid te verdringen. Zo schrijft Moyses Bosch: ‘Wel-sprekentheyt dick stilt tyrannen boos en wreet,//Wel-sprekentheyt maeckt van vyanden weder vrienden’ (106)
en legt stadsgenoot De Jonge Laurieren zelfs een direct verband tussen Retorica en vrede in de Nederlanden:
Waer wel-sprekentheyt hier, t’sou Nederlandt baten,
Iae Mars en Bellona sou men versteken,
De waerheyt te seggen en mach men niet laten
Het lieflijck wel-spreken,, can gramschap breken.
(136)

6 Momus: personificatie van de hoon, scherts en ongegronde kritiek.
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De rederijkers zelf zijn de veroorzakers van de rederijkerskunst (en dus de scheppers
van Retorica) en presenteren zichzelf zodoende als brengers van eendracht en vrede.
Ze profileren zich als meta-actoren: ze staan boven de twisten in de samenleving (ze
nemen een moreel metamaatschappelijk standpunt in) en kunnen die door middel van
hun kunst doen indammen. Rederijkers bezaten in principe allemaal deze zelfde rederijkersidentiteit – de functie van meta-actor met als doel eendracht uit de dragen en te
verspreiden plus het saamhorigheidsgevoel dat rederijkers ervoeren op basis van hun
gemeenschappelijke liefde voor rederijkerskunst. Die identiteit was echter voor deuken vatbaar indien de rederijkers hun verscheidene en contrasterende ideologische
identiteiten zouden openbaren.
Verdeeldheid: ideologische identiteit
Rederijkers reflecteerden niet alleen op metaniveau op de samenleving, maar ook op
het niveau van de samenleving zelf. En dat was op het feest een probleem. Mars was
dan misschien afwezig in 1620, Discordia, de tweedracht, was dat geenszins. Zoals gezegd was er sprake van verschillende politieke en religieuze twisten in de Nederlanden
gedurende het Bestand. De Goudbloem uit Gouda valt met de deur in huis wanneer ze
schrijft: ‘VErscheyden en duersch, sijn de menschen ghemeen//Van ghevoelen en sin’.
(280) De Jonge Laurieren uit Den Bosch is het eens met die stelling en ziet eveneens in dat
de diversiteit vaak negativisme tot gevolg heeft: ‘Wat boosheyt, wat sonden siet men
nu spruyten,//Wat onrust, wat verschillen binnen en buyten’. (139) Geregeld wordt er
door de kamers gerefereerd aan de tweedracht in de Nederlanden die het gevolg is van
verscheidene twisten. ‘AY droeffelijcke Eeuw, beweenelijcken tijt!//De Mensche leeft
vol Twist, en bouen dien vol Haet’ (321), begint De Nardusbloem uit Goes bijvoorbeeld
haar refrein. Ondanks de haat die de rederijkers voor tweedracht koesteren, brengen
ze zelf ook verdeeldheid tot stand in en door hun bijdragen. De rederijkers bevinden
zich te midden van de twisten en nemen in de religieuze en politieke discussies een
standpunt in: ze bezitten een ideologische identiteit en kunnen zich verbonden voelen
met anderen die dezelfde religieuze overtuiging en/of politieke voorkeur hebben.
Wanneer de ideologische identiteit van de kamers in hun bijdragen te veel tot uitdrukking komt, bevestigen en benadrukken de kamers daarmee de verdeeldheid in plaats
van dat ze haar ondermijnen of links laten liggen.
De Peoene – organisator van de wedstrijd – lijkt de spanning gevoeld te hebben: ze verbood de deelnemende kamers in hun refreinteksten in te gaan op Bijbelse onderwerpen
en verplichtte de deelnemende kamers de ideeën van de klassieke filosofen te behandelen in hun refrein en dientengevolge hun stof te ontlenen aan bronnen uit de oudheid.7 (1) Mogelijk zag De Peoene in dit gemeenschappelijk gedeelde en seculiere klassieke erfgoed een oplossing om het confessionele gat tussen Noord en Zuid – en binnen
die eerste ook nog eens de kloof tussen de remonstranten en contraremonstranten –
7 ‘Roert gheen Heylighe Schrift, maer laet ons daer in sien://Der Philosophen leer hun schriften en
belijden,//Diemen waerachtichst hout van d’alder-oudtste tijden.’
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te overbruggen. In het Noorden waren gereformeerde kamers gesticht, terwijl leden
van Antwerpse kamers als De Olijftak en De Violieren sinds 1619 een eed aan het katholieke geloof moesten afleggen om lid te blijven of worden. (Koppenol 2004: 97) Zinspelingen op geloofspunten zouden botsingen tussen de katholieke en gereformeerde
rederijkers kunnen veroorzaken, wat ruïnering van de eendracht tot gevolg zou kunnen hebben.
Door de Bijbelse stof te verbieden kon De Peoene bovendien problemen bij het uitgeven van de teksten voorkomen: de kamer was verplicht de teksten aan een geestelijke
censor voor te leggen vooraleer ze in druk zouden verschijnen. (Van Autenboer 1962:
123; Van Bruaene 2008: 85) Ondanks de voorzorgsmaatregelen die De Peoene getroffen
had, gaf censor Alexander van der Laen toch kritiek op de bundel. Niet omdat er verdachte of ongewenste geloofsopvattingen in te vinden waren, maar ironisch genoeg
omdat hij de rederijkers verdacht van paganisme: door slechts aandacht te besteden
aan teksten uit de Oudheid – vooral de ideeën van ionische natuurfilosofen werden
uitvoerig behandeld – leek het alsof de rederijkers de leer der klassieken belangrijker
achtten dan de Bijbel (en de Schepping ontkenden)...! (Arblaster 2004: 129; Van Bruaene 2008: 183)
Toch bleek religie en de verdeeldheid die daarbinnen bestond voor veel kamers van
te groot (actueel) belang om het onderwerp niet in hun teksten te betrekken. Zij probeerden op andere manieren hun bijdragen te voorzien van een religieuze kleur.
Mocht het niet in de refreinen, dan toch in de blazoendichten? In die categorie dongen
enkel Brabantse kamers en Antwerpse particulieren mee om de prijzen.8 We treffen in
de blazoendichten daarom louter opvattingen van katholieke kamers aan, maar dat
maakt de bespreking van deze teksten niet minder waardevol: in de gedichten is een
reflectie van de vroegzeventiende-eeuwse commotie omtrent godsdienst waarneembaar.
Een Antwerpse particulier die schrijft onder de spreuk ‘Bemindt de deucht’ laat
zich in zijn blazoentekst duidelijk van zijn koningsgezinde kant zien en geeft daarnaast blijk van een sterk afkerende houding tegenover niet-katholieken:
Tron9 lans’heeren, Grauen, ende Vorsten goet,
Die den Keyser minnen, wilt hem snell helpen, wandt,
8 Een logische verklaring hiervoor is dat het in 1620 om rebusblazoenen moest gaan: een vierregelige tekst moest op het paneel middels een rebus uitgebeeld worden. Rebusblazoenen waren kenmerkend voor specifiek de zuidelijke rederijkerscultuur. (Ramakers 1998: 142) Hoewel de blazoenen primair beoordeeld werden op het gedicht en niet zozeer op de uitbeelding ervan
(Keersmaekers 1984: 218), zou het toch kunnen dat niet-Brabantse kamers koudwatervrees gehad
hebben om mee te doen in deze voor hen nieuwe categorie.
9 Tron: het zou hier kunnen gaan om een drukfout en dat er eigenlijk ‘trou’ had moeten staan, maar
het is ook mogelijk dat ‘tron’ komt van het werkwoord ‘tronnen’. Dat woord is niet opgenomen in
de GTB, maar wel het van een werkwoord afgeleide zelfstandig naamwoord ‘getron’, dat ‘support’ betekent.
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Veel vyanden deur nijdt waegen haer bloet,
Sy willen Christus reyn kerck vellen int sandt
(Thieullier 1621: 99)10

Zeer waarschijnlijk gaat het om de Antwerpse Spaansgezinde en intens katholieke
Richard Verstegen, een dichter die niet aarzelde zich begin zeventiende eeuw in te
zetten om een tweede contrareformatorische golf door de Zuidelijke Nederlanden te
doen trekken. (Buitendijk 1942: 155; Arblaster 2004: 129-132) Hoewel in zijn lied geen
duidelijke positioneringen naar voren komen, zal het geen toeval zijn dat hij de melodie ontleende aan een Bijbels historielied tegen ketterij.
De Lindebloem uit Mol is nog veel explicieter en valt in haar blazoendicht Gomarus,
voorman van de contraremonstranten, rechtstreeks aan:
Hol-lansche Bybel susters wilt lathen varen,
den sielen verleyder’ Gommarus vol qu’ay leeren;
VVant door hem sijdy Duyuels trouwe caeren11,
Rieckende lithmaten vijanden des heeren.
(Thieullier 1621: 236)

De meeste gereformeerde rederijkers stonden aan de kant van de contraremonstranten. (Van Deursen 1974: 341) De Lindebloem zal met deze tekst dus op z’n minst onderhuidse spanningen hebben aangewakkerd.
Religie was niet het enige gebied waarbinnen tegenstrijdigheden zich voltrokken.
Ook politiek was met het oog op ruptuur een gevaarlijk terrein, maar tegelijkertijd
een actueel terrein. We zien rederijkerskamers uit de Noordelijke Nederlanden, met
name De Goudbloem uit Gouda, lof spreken van Maurits, de Oranjeprins:
Als Orines Iongh, en Maurits wel beraden
Vlied’ Prince niet alleen, de maniere der quaden,
Maer haer gezelschap al om trechte Vaderland’
’t Winnen dat bouen staet, te hand’len in sijn daden
(Thieullier 1621: 269)

Tezelfdertijd tonen kamers uit de Zuidelijke Nederlanden hun trouw aan de Spaanse
vorsten. Iemand van de Antwerpse Goudbloem schreef zijn stukken bijvoorbeeld onder
het pregnante devies ‘Dient den Coninck Ghetrouw’ (46) en een rederijker van de
Antwerpse Olijftak ondertekende zijn tekst met de zinspreuk ‘Geeft den Keyser ’t
Syn’. In die tekst pleit hij voor trouw aan de koning door de toehoorders kennis te
10 Zie voor andere onverbloemd katholieke uitingen in de blazoendichten bijvoorbeeld p. *4 (Het
Mariacransken, Brussel) en p. 20 (De Violieren, Antwerpen).
11 Care of caer: vriend, vriendin.

ca r me n v er hoe v e n

51

laten maken met de staatsinrichting van dieren. Zo is de regering die vissen hebben ingesteld met de Walvis (de grootste vis) op de troon een uitstekend voorbeeld voor de
mens. Daarnaast dient de koningsgetrouwheid van de bijen als een spiegel:
Plinius een groot weerdich Philosooph geacht,
De nature der visschen heeft hy al by gebracht,
Hoe dat sy haer regeringhe de inde waters houwen,
Hy bewijst oock des walvischs groote macht,
Die Aristoteles leer te recht wel wil aenschouwen,
Sijn leere vande bien, hoe datse haer betrouwen
Op haren Coninck, en het is oock al waer,
Dit is tot onser leer voor mannen en vrouwen,
D’welck elck mensche voorwaer dient tot eenen spieghel claer.
(86)

De Olijftak openbaart door middel van die tekst haar Spaansgezindheid.
Hetzelfde doet Het Mariacransken uit Brussel, maar dan op haar blazoenschild. Op
de panelen van de blazoenen werd door enkele kamers behalve de verplichte rebus
ook een aantal wapenschilden afgebeeld. Het voeren van wapenschilden kan gezien
worden als het uitdragen van een bepaalde identiteit: men liet daarmee zijn aanhankelijkheid aan bijvoorbeeld een familie, gilde of stad zien. Op een symbolische manier
werd een gemeenschapsgevoel uitgedrukt: verbondenheid op basis van ambt, geografische of biologische komaf. (Rottier & Van de Cruys 2004: 39) Het was in rederijkerskringen absoluut niet ongebruikelijk om de geografische afkomst te etaleren door een
stadswapen op het blazoen te plaatsen; iets wat door verschillende kamers in 1620 ook
gedaan werd. Het Mariacransken toont echter naast een schild dat uiting geeft aan haar
geografische komaf – het wapen van het gewest Brabant – groot en prominent in het
midden het persoonsschild van Albrecht van Oostenrijk.12
12 Gedurende het Bestand realiseerden aartshertogen Albrecht en Isabella zich dat de rederijkerskamers een belangrijkere functie konden vervullen dan ze aanvankelijk gedacht hadden: ze spraken grote groepen aan en zouden hen wellicht kunnen helpen met het verspreiden van hun katholieke cultuurpolitiek. (Van Bruaene 2008: 178) Albrecht en Isabella bliezen daarom de
rederijkerskamers nieuw leven in en traden bij grote kamers op als patronen. (Melckebeke 1862:
67) Hierdoor wisten zij zich te verzekeren van de loyaliteit van invloedrijke kamers en vergrootten ze hun grip op het rederijkersmilieu. (zie ook Mareel 2010: 101) Bekend is dat in ieder geval De
Olijftak, De Violieren en De Peoene privileges van hen ontvingen. (Van Bruaene 2010: 143) Of de hertogen Het Mariacransken steunden is niet duidelijk. Mocht dat wel het geval zijn, dan zou dat een
gedeeltelijke verklaring kunnen zijn voor het tonen van Albrechts wapenschild. De aartshertog
had het tonen van zijn wapenschild echter niet als voorwaarde voor de patronage gesteld, zo
blijkt uit het gegeven dat De Violieren zijn persoonsschild niet etaleert op haar blazoen. Een andere verklaring kan zijn dat het Brusselse Mariacransken geografisch gezien in de nabijheid verkeerde van het hertogelijke hof. Alleszins wijst het tonen van het wapenschild van Albrecht van Oostenrijk door Het Mariacransken op loyaliteit aan de Spaanse vorst.
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Links: rebusblazoen van Het
Mariacransken uit Brussel.
Rechts: persoonsschild van
Albrecht van Oostenrijk, detail uit het rebusblazoen van
Het Mariacransken (Thieullier,
J., De schadt-kiste der philosophen ende poeten, Mechelen 1621:
*4).

De casus Den Bosch
In hoeverre de religieuze en politieke verdeeldheid het staatkundige saamhorigheidsgevoel tussen Noord en Zuid aantastte is niet direct uit de bundel af te leiden, hoewel
een lied van De Balsembloem uit Haastrecht de complexe en verwarrende situatie lijkt te
reflecteren:
Op dat met lust en will’
Elck een mach woonen ongheschendt
In sijn landt daer hy is bekendt
Comt Neptunis en v me wendt
Tot vreed’ aen elcken cant
Hier in ons Vaderlandt
(Thieullier 1621: 296)

De kamer hoopt dat iedereen onbezorgd en ongeschonden in zijn eigen land mag wonen en wenst vrede aan beide kanten in het vaderland. Ze bevestigt hiermee een
scheiding in de Nederlanden, maar het Zuidelijke deel hoort in haar visie wel bij haar
vaderland.
Alleszins stemt de verdeeldheid die blijkt uit de rederijkersteksten overeen met de
door Andriessen en Pollmann geschetste polarisatie: koningsgezindheid en katholicisme in het Zuiden, Oranjegezindheid in het Noorden. Eén Zuiderse kamer laat echter
duidelijk iets anders zien, en wel De Jonge Laurieren uit Den Bosch. Het katholieke
stadsmagistraat van Den Bosch was dan wel trouw aan de Spaanse kroon, uit refreinen
van de Bossche kamer komt een volstrekt andere houding ten opzichte van het Spaanse bestuur naar voren dan uit de bijdragen van haar Antwerpse en Brusselse medebroeders. Meerdere auteurs van De Jonge Laurieren betuigen zich van Oranjegezindheid en wensen dat prins Maurits de stad komt bevrijden. Ter illustratie een fragment
uit het refrein dat opgesteld werd op de markante stokregel ‘Goed,, bloet,, men stellen
moet,, vroet,, voor’t vaderlant’. Laat alleen de stokregel de vaderlandsliefde al merken;
het gehele refrein druipt van het patriottisme (het woord ‘vaderlant’ valt 25 keer):
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Het vaderlants verdriet is seer te beclagen,
Dus laet ons het beschermen cloeck ter hant,
En met rede vrymoedich ons leuen waghen,
Goed,, bloet,, men stellen moet,, vroet,, voor’t vaderlant.
Troost dan het vaderlant, ghy sijghet schuldich,
Voor te staen met hert en sin dryvuldich,
Wanneer dat ghy ’t sult vinden in verdriet (...)
Soeckt des vaderlants eer tot in de doot,
Om de eer moet men wachten vry den herden bal,
Wanneer men dat vaderlant siet in noot,
Doet dan als de Romeynen dede seer groot,
Die niet en schonden der Francen grooten brant,
Maer brochten het vaderlant wt s’vyants poot,
Goed,, bloet,, men stellen moet,, vroet,, voor’t vaderlant.
COmt dan al die het vaderlant beminnen,
En wilt den Prince oock helpen winnen
Sijns vaderlants eer tot sulcker stonden,
Wanneer de boose opsteken haer vinnen,
Siet dat u vaderlant niet en gaet ten gronden
(163-164)

Welk gebied dat vaderland dan behelst wordt niet geheel duidelijk, maar dat het vaderland aan de Oranjeprins toebehoort lijdt voor deze auteur geen twijfel.
In andere bijdragen van De Jonge Laurieren pleiten auteurs uitdrukkelijk voor vrede.
In hun functie van rederijker is het logisch dat auteurs de vrede prijzen: het is niet
alleen hun taak en doel uitingen van vrede te verwoorden, maar rederijkerswedstrijden – en zeker bovenlokale – waren daarnaast in oorlogstijd gewoonweg niet mogelijk. Als rederijkers hadden de auteurs dus absoluut baat bij vrede, maar betekent dit
dan automatisch dat alle rederijkers zich buiten de Mechelse wedstrijd óók tegen de
hervatting van de oorlog zouden keren? Gaat het hier om een conventioneel rederijkersdiscours of mogen we de vredesbetogen opvatten als kritieken op Maurits, die
immers de oorlog weer wilde voortzetten? Eerder is de bundel in die laatste zin geïnterpreteerd (zie Van Vaeck 1992), maar ik denk zelf dat die interpretatie een brug te
ver is. In de meeste teksten roemen de auteurs de vrede omdat ze rederijkers zijn die
op dat moment weer de mogelijkheid hebben hun kunst uit te oefenen op een bovenregionale wedstrijd. Ze uiten in die teksten naar ik meen met name hun rederijkersidentiteit, niet per se hun ideologische identiteit.
In de liedteksten van De Jonge Laurieren is dat anders: in ten minste drie liederen gaat
het niet meer om een onschuldige uiting van de rederijkersidentiteit, maar krijgt de
vredeswens een politieke lading. Er wordt duidelijk stelling genomen in de kwestie
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over het al dan niet hervatten van de oorlog. Eén van die liederen, geconstrueerd op de
wijze van het geuzenlied Maximiliaen de Bossu, is eerder door Louis Peter Grijp besproken.13 Hij beargumenteert dat de kamer die wijs met opzet heeft gekozen om de
politieke ondertoon van haar lied mee te versterken. Grijp heeft de verzen ‘Den vrede
compt nu seer triumphant,//Die weerdich is om prijsen,//Lang moet hy dueren in Nederlant’ (Thieullier 1621: 162) – niet onterecht – opgevat als ‘een pleidooi voor continuëring (sic) van het Bestand’ en ziet het Bossche lied als impliciete kritiek in de richting
van de contraremonstranten. (Grijp 1994: 271) Dat laatste zou kunnen, maar is misschien te snel gezegd. Maurits – die in de religieuze discussie de kant van de contraremonstranten koos – was immers fervent tegenstander van het Bestand en van de
Oranjeprins werd in de refreinen van de kamer nog lof gesproken! Bovendien verklaart Grijp de relatie tussen een eventueel anti-contraremonstrantse opvatting en
een geuzenlied niet. In zijn inleiding schrijft hij nota bene dat ‘(...) de geuzenliederen
vanaf het Twaalfjarig Bestand steeds meer een exclusief calvinistische, contra-remonstrantse aangelegenheid [lijken] te worden’. (Grijp 1994: 266) Wat overeind blijft staan
is dat De Jonge Laurieren een lied waarin een politiekgeladen boodschap verwerkt is
geschreven heeft op een politiekgeladen melodie. De aard van de melodie valt alleen
niet helemaal samen met de aard van de boodschap, maar is ook niet volledig tegengesteld daaraan (dus het betreft geen anti-lied). Ik trek daarom in twijfel of de melodie
de boodschap daadwerkelijk ondersteund heeft.
In een ander lied presenteert De Jonge Laurieren zich ook als voorstander van verlenging van het Bestand. De woorden ‘VVilt hier vastelijck blijuen’ (Thieulier 1621: 144)
zijn gericht aan het adres van de geconcretiseerde vrede, maar het lied is gek genoeg
geschreven op de melodie van ‘Den Prins die had doen maeken een Brug al ouer
d’schelt’: een anti-geuzenlied. Als de melodiekeuze een bepaalde politieke betekenis
heeft, dan straalt de kamer alleen al op basis daarvan geen eensgezindheid uit. Ook op
inhoudelijk vlak geven de bijdragen blijk van tegenstrijdige opvattingen: de strekking
van deze twee liederen staat in schril contrast met die van de besproken refreinen. Een
wens voor verlenging van het Bestand impliceert immers niet alleen tegenstand jegens
Maurits, maar ook en vooral instemming met de Spanjaarden als koning: bij een verlenging van het Bestand bleef de stad immers in Spaanse handen. Hoewel een kamer,
13 In de uitnodiging die De Peoene rond had gestuurd vroeg zij de kamers een lied te maken ‘dat van
vijf veirskens met bekende wijse zy’. (Thieullier 1621: 2) Er werd dus expliciet gevraagd om een
contrafactuur. Om twist en controverse te vermijden, zou het voor de hand hebben gelegen dat
de kamers een zo neutraal mogelijk lied als uitgangspunt voor hun melodie hebben genomen.
Voor de meeste kamers gaat dat inderdaad op, maar er is ook een aantal auteurs dat zijn tekst
schreef op een omstreden melodie. Uiteraard wijst dat niet meteen op een politiek standpunt,
maar wanneer er vanuit de organiserende kamer gevraagd wordt op geen enkele wijze onenigheid te veroorzaken, is de keuze voor bijvoorbeeld de melodie van een geuzenlied op zijn minst
merkwaardig. Ik denk dan ook dat, wanneer het je vrijstaat eender welke melodie als muzikaal
fundament voor je lied te nemen, er een weloverwogen beslissing ten grondslag ligt aan de keuze
voor de wijze van een oorspronkelijk politiekgekleurd lied en de melodie betekenis heeft.
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vertegenwoordigd door één of meerdere auteurs, op wedstrijden als het ware de stem
van al haar leden is en zich als eensgezind collectief dient te presenteren (Van Dixhoorn 2008: 141) – eventuele prijzen gaan naar de kamer, niet naar het lid van de kamer
dat het in de prijzen gevallen stuk vervaardigde – was de verdeeldheid tussen rederijkers onderling binnen de Bossche kamer waarschijnlijk zo groot, dat die geen collectieve boodschap kon uitdragen of dat wenste te doen.14
Den Bosch was een zeer complex gebied: toen de stad in 1579 voor de keuze stond
zich wel of niet aan te sluiten bij de Unie van Utrecht (de unie waarin de gebieden verenigd waren die in opstand wilden komen tegen de Spanjaarden), was de bevolking al
zeer verdeeld. Aanvankelijk sloot de stad zich zowel bij de Unie van Utrecht als de
Unie van Atrecht (de unie waarin de gebieden die zich verzoenden met Filips II en
Alexander Farnese zich verenigden) aan, maar na een mislukte poging van de calvinisten de stad over te nemen (Schermersoproer) trok Den Bosch zich terug uit de Unie
van Utrecht. Vele protestanten (en andere opstandsgezinden) ontvluchtten de stad,
maar probeerden onder leiding van Maurits vóór het Bestand meermalen Den Bosch
alsnog te veroveren. (Israel 1995: 224-226) De verdeeldheid in de stad bleef ook na de
vlucht van een aantal protestanten bestaan. Hierop wijst bijvoorbeeld de reactie van
de schout en schepenen nadat in de stad in 1615 een rederijkerswedstrijd was georganiseerd waarvoor zowel kamers uit de Republiek als kamers uit de Zuidelijke
Nederlanden waren uitgenodigd; na de wedstrijd mocht geen enkele inwoner van Den
Bosch nog vragen, stellingen, argumentaties of andere oproerveroorzakende teksten
naar kamers in de Republiek zenden, noch vanuit die kamers dergelijke teksten in ontvangst nemen. Ook een bezoek brengen aan of ontvangen van een kamer uit de
Noordelijke Nederlanden was voor de Bossche rederijkers verboden. De stad vreesde
erg voor de invloed van de Noorderlingen op de voor Oranjegezinde denkbeelden
vatbare Bossche rederijkers en de invloed van die rederijkers op de inwoners van Den
Bosch. (Van Bruaene 2008: 181)
De spanning tussen verschillende ideologische identiteiten speelde niet alleen op
het niveau van het Mechelse feest, maar ontpopte zich zodoende ook binnen de
Bossche kamer. Zoals de rederijkers(kamers) op het Mechelse feest er niet in slaagden
die ideologische identiteiten te camoufleren ten behoeve van collectieve eendracht, zo
slaagde De Jonge Laurieren er niet in als kamer eendracht uit te stralen.

14 Dit – en ook de deelname van een behoorlijk aantal particulieren – sluit aan bij een algemenere
tendens die vanaf de tweede helft van de zestiende eeuw zichtbaar wordt: een individualisering
van de samenleving en door sommigen afwending van ‘collectieve, publieke en ambachtelijke activiteit’ (Van Boheemen & Van der Heijden 1999: 196). De kamer als gemeenschap boet aan belang
in en rederijkers eisen in steeds hogere mate een soort ‘autonomie’ op voor zichzelf. Dat vrijwel
alle teksten in de bundel naast de zinspreuk van de kamer ondertekend zijn met het devies van de
auteur – incidenteel zelfs met diens naam – is hier ook een aanwijzing voor. Iets dergelijks had
zich vóór 1598 nog niet voorgedaan. (Van Boheemen & Van der Heijden 1999: 196-197)
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Conclusie
De eendracht die spreekt uit de bundel naar aanleiding van het Mechelse blazoenfeest
van 1620 was hoofdzakelijk gestoeld op een fundament van basale gemeenschappelijkheden tussen rederijkers: hun gezamenlijke liefde voor rederijkerskunst en daarmee gepaard gaand hun gedeelde afkeer van oorlog. Op die manier werd er gestalte
gegeven aan het traditionele rederijkersideaal eendracht te verwoorden en uit te dragen. In het eendrachtsdiscours op het Mechelse feest kreeg rederijkerskunst de rol
van verzoener toebedeeld: de rederijkers hielden zichzelf voor dat zij met hun kunst
de tweedracht in de Nederlanden uit konden bannen, of toch op zijn minst naar de
achtergrond konden brengen ten bate van een breed gedragen verbondenheidsgevoel.
Daarin zat echter een zekere hypocrisie. De rederijkers profileerden zich namelijk
niet alleen als meta-actoren en gaven niet slechts uiting aan hun rederijkerschap, maar
conformeerden zich ook aan hun religieuze en/of politieke ‘identiteit’: de verschillende bijdragen van de rederijkers(kamers) aan het blazoenfeest verraden niet zelden de
tegenstrijdige positioneringen en standpunten van de rederijkers(kamers) en daarmee de verdeeldheid tussen Noord en Zuid in de Nederlanden. De bijdragen van De
Jonge Laurieren uit Den Bosch laten zien dat die stad zich in een schemergebied bevond
tussen de cultuur en mentaliteit van het Noorden en die van het Zuiden: waar het ene
lid pleitte voor continuering van het Bestand en dus instemming liet zien met de
Spanjaarden als vorsten, koesterde een ander de wens om deel uit te maken van de
Republiek.
Retorica mocht de rederijkers in 1620 dan wel letterlijk en figuurlijk samengebracht
hebben, Mars had een groot verschil in ideologische mentaliteit tussen de rederijkers
veroorzaakt. Die verdeeldheid kon door eendracht gebaseerd op uitsluitend de gedeelde liefde voor rederijkerskunst niet altijd in de schaduw gesteld worden.
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de st ijl-br eu k

MANIFEST II VAN ,,DE STIJL’’ 1920
HET WOORD IS DOOD
HET WOORD IS MACHTELOOS
de asthmatische en sentimenteele ik- en zij-poesie
die overal
nog gepleegd wordt onder de invloeden van een ruimteschuw individualisme
gegist overblijfsel van een verouderden tijd
vervullen ons met weerzin

60

Vooys | 35.4 | 2017

de st ijl-br eu k

Een grote, grote muur,
de grootste ooit
Het grootste, grootste publiek
het grootste ooit
Een valse, valse vrouw
de meest valse ooit
Terug naar een glorierijke tijd
de meest glorierijke ooit
Een grote, grote overwinning
de grootste ooit
De ikste ooit
de ooitste ik
Triest

geert bu el e ns
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i n t erv ie w
David Roelofs & Deborah van Steen

‘Mijn oren horen dingen die mijn ogen niet zien’

Foto: Alexander Daems

Interview met Rebekka de Wit

Voor dit nummer interviewden Vooys-redacteuren David Roelofs en Deborah van
Steen theatermaker en schrijver Rebekka de Wit. U heeft wellicht eerder kennis met
haar gemaakt in het theater of thuis achter de computer scrollend door De Correspondent. Haar afstudeervoorstelling Hoe dit het verhaal werd speelde ze op het Theater
Aan Zee in Oostende, met haar voorstelling Stel je voor, ik zoek een staat won zij de
SABAM schrijfprijs en de voorstelling Heimat werd in Vlaanderen geselecteerd voor
Circuit X. Tevens publiceerde zij in DW B en Das Magazin nadat ze in 2010 de voorronde Write Now! Antwerpen won. Als bekroning op haar schrijverswerk kwam haar
roman We komen nog één wonder tekort in april 2017 uit. Na haar studie woordkunst mag Rebekka de Wit zich dan ook theatermaker én prozaschrijver noemen. Hoewel ze zichzelf ‘best een mager aanbod’ vindt en worstelt met haar ‘ik’ en ‘ego’, werden
haar roman, theaterstukken en columns positief ontvangen. Ze stelt dat schrijven als een
natuurlijke reactie op de wereld voelt. Een gesprek met een zelfverklaarde taalactivist.
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Voordat je bekend werd als schrijver en theatermaker heb je in Antwerpen
woordkunst gestudeerd. Wat heeft die opleiding je gebracht?
In Vlaanderen is woordkunst een onderdeel van de toneelschool. De opleiding komt
voort uit de traditie van voordracht. Op een gegeven moment werd woordkunst een
aparte opleiding naast kleinkunst en toneel, waarbij het lange tijd een redelijk suf imago had. Toen heeft Lucas Vandervorst, de artistiek leider van theatergezelschap De
Tijd en hoofddocent podium bij de opleiding woordkunst, de inhoud omgegooid. Hij
introduceerde daarbij een geheel nieuwe manier van performen op een podium.
Het belangrijkste dat je in de opleiding meekrijgt is een speciale taalgevoeligheid.
Je leert verhalen vertellen voor verschillende platformen, zoals journalistiek of podiumkunst. De groep studenten is daardoor ook divers: van flitsende radiotypes tot in
zichzelf gekeerde jonge dichters. Het liefst willen ze binnen de opleiding dat alle richtingen elkaar beïnvloeden, dat studenten multimediale voorstellingen maken en
nieuwe vormen zoeken.
Heb je het gevoel dat jij dat doet in je werk?
Ja, in mijn afstudeerproject heb ik mij bijvoorbeeld beziggehouden met de mediatisering van de wereld en de manier waarop de wereld gepresenteerd wordt. In die tijd
dacht ik veel na over mijn positie ten opzichte van verschillende media. Tijdens mijn
opleiding moest ik mij namelijk in verschillende media uitdrukken: op een podium, in
journalistieke media en in tekst. Ik bemerkte dat ik geen aansluiting vond bij het journalistieke medium. Ik had moeite om in dat format te passen en begon na te denken
over waar dat vandaan kwam.
Denk je dat je nu wel een plek hebt gevonden als schrijver ofwel theatermaker? Maak je een onderscheid in deze rollen?
Ik voel me niet meer schrijver dan theatermaker. Maar ik moet zeggen dat ik mij in
beide werelden een vreemde eend in de bijt voel. In de theaterwereld en in de schrijverswereld. In de theaterwereld ben ik een schrijver en in de schrijverswereld ben ik
een theatermaker die schrijft. Ik weet niet zo goed hoe het komt dat ik me aan geen
van beide volledig committeer, maar ik vind het prima. Het maken van een theaterstuk
is voor mij net zo goed een vorm van publiceren als het schrijven van een essay of roman. In alles wat ik schrijf gaat het voor mij om de magische en vormende kracht van
taal. Het schrijven van een tekst en het performen daarvan hebben elkaar hierbij nodig. Ik heb me altijd afgevraagd waarom ik eigenlijk voorstellingen maak. Schrijven an
sich voelt namelijk als een veel natuurlijkere reactie op de wereld dan ook nog dat podium erbij. Maar toch kan het een niet zonder het ander. Ik merk dat ik mijn teksten altijd hardop lees als ik iets geschreven heb. Ik heb klank nodig. Mijn oren horen dan
dingen die mijn ogen niet zien.
Betekent dit dat je je anders uitdrukt afhankelijk van het medium?
Ik houd hier wel rekening mee omdat ik denk dat theater dwingender is in zijn
dav id roelofs & debor a h va n st ee n
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betekenis en tekst op papier meer complexiteit verdraagt. Tijdens mijn eerste voorstelling kwam ik op een gegeven moment het podium op in een bananenpak. Ik droeg
dat pak als afleiding van de woorden die ik sprak. Zonder dat pak voelde het alsof alles
wat ik zei een verkondiging van waarheid was, maar met het dragen van het pak kon ik
alles een beetje relativeren. Deze onzekerheid en twijfel heb ik de laatste tijd niet meer,
maar ik denk wel nog steeds na over de manier waarop taal in een fysieke context betekenis krijgt.
Ik geloof daarbij dat taal sterk verbonden is
‘We zijn als mens nu
met de omgeving waarin men opgroeit en op
deze manier bestaat taal, symbolisch gezien, al- eenmaal afhankelijk, of we
leen in dialect. Daarmee bedoel ik dat een
dat nu leuk vinden of niet.’
woord voor een individu betekenis krijgt op basis van anekdotes. Deze anekdotes zijn verbonden met de manier waarop die persoon een woord gebruikt. Zo spreekt iedereen, via
zijn eigen biografie, zijn eigen idiolect. Ik ben ook van mening dat mensen elkaar besmetten en veroorzaken door de manier waarop zij hun taal hanteren. Het woord ‘besmetten’ heeft voor mij zowel een positieve als een negatieve lading, het houdt verband met de manier waarop de mens in elkaar zit.
Hoe zitten wij dan in elkaar volgens jou?
Ik denk dat de mens ten diepste een relationeel wezen is, wat impliceert dat een individu slechts kan bestaan bij de gratie van verbinding. Een individu ontwikkelt zich pas
door contact met andere individuen. Ik voel dat ik extreem gevormd ben door de dingen die mensen tegen mij gezegd hebben, dus het kan bijna niet anders dan dat dat omgekeerd ook zo is. Ik heb ook het idee dat er best veel taalverwarring vermeden kan
worden wanneer dingen uitgesproken worden. Tegelijkertijd is die taalverwarring
ook mooi dus daarom ben ik blij dat er teksten bestaan om gelezen te worden.
Waar taalverwarring op papier juist kan zorgen voor de schoonheid van een tekst,
daar kan het binnen het theater een obstakel zijn. Dat heeft enerzijds met interpunctie
en grammatica te maken en anderzijds met de stilte die je als lezer ervaart. Die stilte is
het mooie aan lezen. Voor sommige dingen heb je stilte nodig om ze te snappen. In die
zin is theater dwingender in zijn betekenis. Je kunt de complexiteit van de teksten als
toeschouwer niet op dezelfde manier verdragen als bij het lezen van een boek.
Bevatten jouw teksten een boodschap die je aan het publiek wilt meegeven?
Zo ja, is dit dan anders bij voordracht?
Nou, de laatste voorstelling die ik heb gemaakt ging over een soort strijd tegen cynisme, oneliners en de mens-wil-nu-eenmaal-altijd-meer-achtige dingen. Na afloop van
die voorstelling dacht ik: ik wil geen wereldverbeteraar zijn, maar waarom zou ik anders een podium nemen? Het is juist doordat ik mij verantwoordelijk voel om dit te bespreken dat ik een podium neem. Dus, heb ik een boodschap? Misschien wel, maar
niet zo makkelijk toepasbaar. Ik wil niet dat mensen per se lid worden van een
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organisatie als het Wereld Natuur Fonds. Ik vind het jammer dat engagement vaak vrij
eng wordt geïnterpreteerd. Ik richt mij echt op de taal en ik kan me voorstellen dat het
moeilijk is voor mensen om te snappen dat je een taalactivist kunt zijn; dat je met taal
dingen teweeg probeert te brengen. Dat voldoet niet aan de norm van wat stereotiep
activisme behelst. Mensen vinden dat praten niet gelijkwaardig is aan andere vormen
van activisme of denken ‘ja, ja, we kunnen wel praten maar wanneer gaan we dan naar
de fabriek om alle muizen te bevrijden van de dierproeverij?’ Dus in die zin heb ik niet
het idee dat je na mijn voorstellingen meteen weet van welke club je lid moet worden,
maar ik hoop wel dat mijn taalactivisme ertoe bijdraagt dat mensen zich bewust worden van bepaalde fenomenen.
Neem bijvoorbeeld de afhankelijkheidsverklaring die ik voor De Correspondent
schreef. Het woord afhankelijk wordt doorgaans geassocieerd met iets zwaks en onaantrekkelijks, iets lelijks bijna. Bij onafhankelijkheid zien we juist iets sterks en aantrekkelijks. En dat is best gek, we denken dat we in een taboeloze samenleving leven,
maar eigenlijk durven mensen niet echt over afhankelijkheid te praten. Als mensen afhankelijk zijn van zorg of iets dergelijks dan hangt daar een bepaalde schaamte omheen, omdat onafhankelijkheid zo de bedoeling is.
Iedereen is bezig met het grote zelfverwerkelijkingsproject om een onafhankelijke
vrouw of man te worden. Ik denk dat taal en beelden daarin een belangrijke rol spelen.
Bijna alle taal om ons heen, bijvoorbeeld de taal die gebruikt wordt in reclames, is heel
gericht. We kennen een specifiek vocabulaire dat gaat over onafhankelijkheid. De
beelden die wij hebben bij afhankelijkheid zijn denk ik een goede graadmeter voor de
manier waarop we afhankelijkheid beoordelen. Bij bepaalde woorden krijg je direct
associaties. Ik denk bij afhankelijkheid aan de film Trainspotting, dus eigenlijk aan
heroïneverslaving en psychiatrische problemen. Maar ook aan een soort ‘protocol’
voor emancipatie dat zegt dat je jezelf onafhankelijk moet maken. Dat is belangrijk –
ik ben geen tegenstander van onafhankelijkheid – maar ik denk dat afhankelijkheid en
onafhankelijkheid meer met elkaar in evenwicht gebracht moeten worden. Ik denk
dat we een heel groot maatschappelijk probleem hebben als afhankelijkheid geen
kernmentaliteit wordt in de manier waarop we ons tot elkaar verhouden. We hebben
meer beelden nodig om die afhankelijkheid positief te ervaren. We zijn als mens nu
eenmaal afhankelijk, of we dat nu leuk vinden of niet, en we moeten een manier vinden
om ons met die afhankelijkheid te verzoenen.
Een bepaalde generatie begint echt te steigeren bij het woord afhankelijkheid. Het
is fascinerend om te merken hoe taal dit veroorzaakt. Ik probeer in mijn afhankelijkheidsverklaring die taal op een andere manier te gebruiken en nieuwe positieve beelden te geven aan afhankelijkheid. Het is belangrijk dat afhankelijkheid ook sexy
wordt, want aantrekkelijkheid relateren we nu vaak aan onafhankelijkheid.
Het aantrekkelijk maken van afhankelijkheid lijkt een voorbeeld van je taalactivisme. Wat is dan vooral de inzet van dat taalactivisme?
Ik zie het als mijn taak om in mijn teksten de complexe realiteit bloot te leggen. Dit
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heeft inderdaad te maken met mijn uitleg over het woord afhankelijkheid. Het gebruik
van dit woord is naar mijn mening een begrijpelijk fenomeen.
Ik geloof erg in de scheppende en vormende kracht van taal bij het bespreken van
dergelijke fenomenen. Doordat de taal zo nauw met de werkelijkheid verbonden is,
ben ik op dit moment misschien wel veel meer geïnteresseerd in taal an sich dan in verhalen. Ik zou bijvoorbeeld graag een avond aan het woord ‘verbeelding’ wijden. Grammaticaal wordt het woord verbeelding zo gebruikt dat het iets is wat je kunt hebben of
niet, alsof het iets is wat losstaat van de werkelijkheid. Neem bijvoorbeeld Småland in
de IKEA. Dat fungeert als een onechte wereld waar men kan vertoeven terwijl andere
mensen bezig zijn om in de echte wereld (in dit geval de IKEA zelf) keukenbenodigdheden bij elkaar te sprokkelen. Het gaat mij erom dat er binnen die echte wereld, waar
men bezig is een snijplank te kopen, ook sprake is van verbeelding. De associatie met
fantasie is dus niet altijd op zijn plaats. Ik denk dat alles afhangt van onze verbeelding.
Verbeelding gaat vooraf aan de werkelijkheid. Dit interview moest iemand zich ook
verbeelden voordat het werkelijkheid kon worden, net als politieke systemen en geld.
Allemaal verbeelding. Verbeelding is dus níet niet-echt. Je hebt bij alles verbeelding
nodig voordat het wezenlijk wordt.
Ben je in je theaterteksten veel bezig met echtheid?
Ik denk het wel. Ik worstel er ook mee dat ik mijn rol in de wereld niet helemaal begrijp, dat zorgt voor eenzaamheid. Ik probeer met mijn voorstellingen ook een dergelijke eenzaamheid te bevechten en dat voelt echt.
In een essay over de stad Antwerpen schrijf je: ‘misschien moet je als je wilt leven in het hier en nu, tussen belofte en spijt achteraf, wel de moed hebben om
niemand te zijn’, is dit dan dé manier om de eenzaamheid te bevechten?
Ja, dat is iets waar ik zelf nog niet helemaal over uit ben, want eenzaamheid suggereert
wel een iemand. Ik las het boek van Michael Puett, een professor Chinese geschiedenis
en filosofie aan Harvard, en hij bemerkte bij de mensen aan wie hij lesgaf een complex
collectief gevoel van onwetendheid. Dit wordt waarschijnlijk veroorzaakt doordat
men tegenwoordig opgroeit in een postpolitiek tijdperk: de wereld is op verscheidene
manieren in kaart gebracht en men heeft verschillende systemen geprobeerd. Hierbij
leek marktkapitalisme het beste te werken, maar toch klopt er iets niet.
In de moderne wereld hebben mensen, denkt Puett, vaak het idee dat je moet luisteren naar je innerlijke zelf waarbij alles uiteindelijk goed komt als je dit kompas volgt.
Hij zei dat er een discussie aan de gang was tussen filosofen in het oude China. Deze
discussie ging over de vraag of er vanbinnen wel zo’n kompas lag. De conclusie was
van niet: we bestaan alleen maar in relatie tot anderen. Ondanks dat ik denk dat de
mens van nature relationeel is, vond ik het idee dat er helemaal niets van binnen is,
geen zelf, zo onwaarschijnlijk. Als dat zo zou zijn dan moet men bijna een nieuwe
grammatica gaan ontwerpen.
Door dit boek van Puett realiseerde ik me hoe diepgeworteld het idee is dat wij
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iemand van binnen hebben, een soort authentiek zelf waar we naar luisteren. Ik was er
best van in de war, omdat ik dacht: volgens mij voel ik wel iemand van binnen. Nu ben
ik een boek over boeddhisme aan het lezen en in het Sanskriet, de taal van het boeddhisme, heb je vijf woorden voor zelf. Hiervan zijn er vier illusoir, dit wordt ego genoemd, en is er één echt zelf. Stel dat het Sanskriet gelijk zou hebben en er zijn vijf zelven, dan lijkt het me te gek, en dat komt terug op die niemand denk ik, als ik goed zou
worden in het differentiëren van die vijf zelven. Ik denk dat je dan wel luchtiger door
het leven gaat. Het is dan als het ware alsof je vier rotkinderen op de achterbank hebt,
die weliswaar deel van jezelf zijn, maar waarvan je gewoon weet ‘oh, dat is een eikel
die toch altijd snoep wil, dus daar moet ik me niets van aantrekken, want ik zit aan het
stuur’. Ik hoop dat het iets is wat je kunt voelen op een gegeven moment, los van intuïtie. Volgens mij is intuïtie namelijk een onbewust geworden herinnering. De ervaring
leert mij dat intuïtie niet loepzuiver is, dus het lijkt me fijn als je goed kunt aanvoelen
van jezelf wat ego is en wat niet en welke gevechten je dus moet aangaan. Ik weet niet
wat exact de methode hiertoe is, maar het schrijven dient voor mij als praktijk om hier
mee bezig te zijn.
De reacties op je theatervoorstellingen en je roman We komen nog één wonder
tekort zijn positief. Welk volgend project staat je lezers- en theaterpubliek
binnenkort te wachten?
Ik ben nu bezig met de voorstelling Tenzij je een beter plan hebt in samenwerking met
Frascati, een theaterproductiehuis met een eigen podium. Het is een voorstelling die
ik samen met Anoek Nuyens maak en die vanaf 22 september te zien is. Anoek is iemand die vrij activistisch is ingesteld. Door mijn samenwerking met haar heb ik gemerkt dat mijn eigen activisme een taalactivisme is.
In het verlengde hiervan organiseer ik sinds kort met mijn theatergezelschap elke
eerste maandag van de maand een avond rondom een woord waarvan ik vind dat dat
het verkeerd gebruikt wordt. Het eerste woord was ‘naïef’, daar heb ik uiteindelijk een
essay voor De Correspondent over geschreven. Ik kan ontzettend kwaad worden over
de manier waarop dat gebruikt wordt. Ik voel dat dat blijft, die kwaadheid daarover. Ik
merk dat het woord naïef vaak een middel is om mensen te diskwalificeren, uit te sluiten van een gesprek. Voor mij suggereert het gebruik van het woord naïef dat jij weet
hoe de wereld werkt en de ander niet. Als je mensen naïef noemt dan ga je voor god
spelen. Dus het heeft te maken met een gebrek aan nederigheid ten aanzien van de wereld waarin we leven. En die nederigheid hangt samen met het idee dat je er rekenschap van moet geven dat je gewoon heel veel dingen niet weet. Daarom vind ik het
woord naïef een kwalijk diskwalificatiemiddel, ik denk dat de wereld kapot gaat aan
mensen die denken dat ze weten hoe de wereld werkt. Sinds ik mij kan herinneren ben
ik echt verdrietig over hoe de wereld in elkaar zit. Mijn hoop komt daarom voort uit
wanhoop en niet uit een gebrek aan kennis over de wereld.
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Bram Ieven

De zaak van het letterklankbeeld

In de rubriek ‘Verstand van Zaken’ reflecteren deskundigen in een essayistische vorm
op de stand van zaken in de hedendaagse literatuur, het boekenvak of de wetenschap.
Trends worden geduid, catastrofes voorzien en normen bevraagd. In deze editie laat universitair docent moderne letterkunde Bram Ieven zijn blik rusten op het honderdjarig
bestaan van De Stijl, dat vol lof gevierd lijkt te worden in onder andere Leiden, Den
Haag en Utrecht. Aan de kunstwerken van Mondriaan is niet te ontsnappen, maar
waar is de literatuur gebleven? Hoewel de letterkundige kant van De Stijl een onuitwisbare stempel op de twintigste eeuw heeft gedrukt, schitteren dichters als Theo van
Doesburg door afwezigheid. Ieven vraagt zich af of de letter van De Stijl definitief in de
schaduw is gezet van zijn beeldende tegenhanger en legt uit waarom we, in dit geval, de
spotlight moeten verplaatsen.

Het lijkt wel alsof De Stijl actueler is dan ooit. In Leiden, waar het tijdschrift in 1917
werd opgericht, in Den Haag, waar misschien wel de belangrijkste en best gecureerde
collectie van De Stijl beheerd wordt door het Gemeentemuseum, en in Utrecht, dat
vanuit zijn rijke traditie aan rietveldarchitectuur en de uitgebreide collectie Van
Doesburgs van het Centraal Museum ook een claim to fame heeft, is het honderdjarig
bestaan van De Stijl als tijdschrift aangegrepen om de stad op te leuken en de identiteit
van de stad voor cultuurtoerisme voor het komende decennium vast te leggen.
Over citybranding en cultuurtoerisme – voor steden zoals Amsterdam en in toenemende mate ook Utrecht een wezenlijk verdienmodel – wil ik het in dit essay niet
rechtstreeks hebben. Maar misschien wel onrechtstreeks. Want de vragen die mij te
binnen schieten wanneer ik langs de in De Stijlkleuren beplakte ramen van de lokale
Leidse kapperszaak of shoarmatent loop, wanneer ik de prachtig vormgegeven De
Stijljaarkalender van From Mondrian to Dutch Design1 (ja, in het Engels) doorblader, of
wanneer ik kijk naar de megalomane De Stijlkitsch waarmee Den Haag haar openbare
gebouwen heeft gedecoreerd, zijn: waar is de literatuur? Waar is het woord? Waar is
de letter? Waar is de klank?
Terwijl de literatuur opmerkelijk afwezig is in de herdenkingen van De Stijl, was ze

1
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wel van belang voor de leden van De Stijl.2 De leden van De Stijl waren in eerste instantie als groep met elkaar verbonden omdat ze medewerkers van een tijdschrift waren,
waarin ze op schrift wilden stellen hoe ze over kunst dachten. Vaak deden ze dat op
speculatieve wijze, in experimentele essays, in manifesten en in denkbeeldige dialogen.3
De afwezigheid van het literaire aspect van De Stijl in de citymarketing die vandaag
alomtegenwoordig is, lijkt me typerend voor de manier waarop het de literaire avantgarde en haar maatschappelijke project is vergaan. Vanuit een bredere culturele context blijven de experimentele poëzie en de speculatieve essays waar ook de leden van
De Stijl mee experimenteerden bijzonder moeilijk. Behalve voor wie diep in de materie zit, zijn de klankgedichten, associatieve verhalen en abstracte dialogen levenloze,
vergezochte probeersels die geen enkele actualiteit of relevantie meer hebben. Een afgesloten hoofdstuk – een voetnoot? – uit de geschiedenis van de Westerse literatuurgeschiedenis.

2 Een uitzondering die de regel bevestigt is de tentoonstelling ‘De Stijl in de literatuur’ die de Letterenbibliotheek van de Universiteit Utrecht organiseerde over de literaire aspecten van De Stijl (9
mei tot 7 juli 2017). Zie https://www.uu.nl/agenda/het-vergif-van-den-nieuwen-geest-expositie-in-de-universiteitsbibliotheek-binnenstad.
3 Zie bijvoorbeeld Piet Mondriaan, ‘Dialoog over de nieuwe beelding’, De Stijl, Jaargang 2, nummer
4, februari 1919, 36-38. Online: http://sdrc.lib.uiowa.edu/dada/De_Stijl/2/4/pages/37.htm.
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Toch heeft De Stijl (bij monde van Theo van Doesburg) enkele van de meest radicale, consequent doorgevoerde literaire en poëtische experimenten van de twintigste
eeuw ondernomen. Wat meer is, niet alleen waren de literaire werken van Van
Doesburg radicaal in hun experiment, ze waren ook een poging om direct in te grijpen
in het leven, om dat leven te veranderen en anders vorm te geven. Willen we de actualiteit van De Stijl en van de avant-garde vandaag begrijpen, dan komt het erop aan om
dat aspect van hun werk te leren waarderen.
I
De letterklankbeelden die Van Doesburg in De Stijl onder het pseudoniem I.K. Bonset
publiceerde, passen in een literaire dadatraditie die we in navolging van de Duitse
dichter Hugo Ball (1886-1927) als ‘klankgedicht’ (Lautgedichte) aanduiden. Aandacht
voor klank is natuurlijk een eigenschap van iedere dichtvorm. Wat historisch specifiek is aan het klankgedicht, is dan ook niet die
algemene aandacht voor klank. Waar het de dadaïstische klankdichters zoals Ball, Raoul
‘Hoe is De Stijl verworden
Hausmann (1886-1971), Kurt Schwitters (18871948) en Theo van Doesburg (1883-1931) om te van een esthetisch project
doen was, is het revitaliseren van de taal én zodat als doel had de
doende van het leven. Het klankgedicht was
grondslagen te vestigen
voor Ball en de andere dadaïsten die in 1916 actief waren in Cabaret Voltaire in het neutrale
voor een nieuwe
Zürich, een middel om te ontsnappen aan het
gemeenschap tot het
failliet van de taal, aan de deceptie en teleurstelling die het gevolg was van de nietszeggende,
summum van
dode journalistieke taal. Met behulp van het
museumobject, geïsoleerd
klankgedicht, schreef Ball, ‘we totally renounce
van de sociale
the language that journalism has abused and
corrupted.’ (Ball 1996: 71)
werkelijkheid maar geliefd
Een reactie op fake news en Infotainment? Zo
als element voor
makkelijk valt het dadaïsme waar De Stijl literair gezien intensief aan deelnam niet te actualicitybranding en
seren. Maar de idee dat het klankgedicht (en
toeristenmarketing?’
breder: de avant-gardekunst) een onderdeel kan
zijn van een tegenbeweging, van een andere
houding tegenover taal en werkelijkheid – dat
alles is wat het klankgedicht historisch specifiek maakt. Om de actualiteit van dit project in te schatten, moeten we kijken naar de wijze waarop dit project zich ontvouwde
en hoe het uiteindelijk is weggezakt in de geschiedenisboeken van de literatuur.
De beschrijving die Ball geeft van het klankgedicht, geeft meteen ook de opgave
van de avant-garde weer: ‘We must return to the innermost alchemy of the word ... we
must give-up writing second-hand: that is, accepting words ... that are not newly
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invented for our own use.’ (Ball 1996: 71) Het doel van het klankgedicht was dus, net
zoals het doel van een avant-garde, om ‘een directe levensbeweging [te zijn] die zich
keert tegen alles, wat wij ons als levensbelang voorstellen.’ (Van Doesburg 1923: 4) Dit
is meteen ook de reden waarom Van Doesburg, toen hij kort na de Eerste Wereldoorlog kennismaakte met het dadaïsme, zo gegrepen was door deze stroming.
Ook al zijn er vandaag nog steeds klankdichters actief (in ons land bijvoorbeeld
Jaap Blonk), klankpoëzie is een vorm van poëtisch experiment die we vooral met de
avant-garde van de jaren 1910 en 1920 associëren. Het onderzoek dat naar de klankpoëzie gedaan wordt, wordt dan ook vooral uitgevoerd door onderzoekers die zich
specialiseren in modernistische en avant-gardeliteratuur en -poëzie. Een van de meest
toonaangevende onderzoekers op dit vlak is de literatuurwetenschapper Marjorie
Perloff. Wat haar werk uniek maakt is dat ze in verschillende publicaties een verband
weet te leggen tussen klankpoëzie uit het modernisme met meer hedendaagse uitingen van het genre. Een zeer goed en recent voorbeeld hiervan is wellicht de collectie
die ze samen met Craig Dworkin samenstelde, The Poetry of Sound / The Sound of Poetry
(2009). Natuurlijk zijn er de onderzoekers die zich met het dadaïsme als stroming bezighouden en zodoende ook de klankpoëzie enige aandacht geven. Maar zowel binnen het onderzoek naar moderne poëzie als binnen het onderzoek naar dada blijft de
klankpoëzie een vrij kleine niche.
Binnen die niche hebben de letterklankbeelden die Van Doesburg maakte een nog
meer marginale status dan de meeste klankexperimenten. Er verschenen slechts enkele essays over dit onderwerp.4 Terwijl de klankpoëzie van dadaïstische dichters zoals
Hausmann of Ball aanspreekt dankzij haar speelsheid, spitsvondigheid en sonoriteit,
zijn de letterklankbeelden van Van Doesburg rigide constructen die moeilijk te doordringen zijn juist omdat het lastig is om te ontdekken hoe we ze in de eerste plaats
moeten uitspreken of voordragen.5 De letterklankbeelden zijn eenvoudigweg te formulair. Terwijl Ball en Hausmann hun gedichten voordroegen en daarmee een performancekarakter aan hun gedichten gaven, moeten we bij Van Doesburg volstaan met
strikte richtlijnen voor het voorlezen van het werk. In die richtlijnen (of: leesregels)
merkt Van Doesburg droogjes op dat de lezer zich ‘enige moeite [zal moeten] getroosten’ (Bonset 1975: 111) om de gedichten op de juiste manier voor te dragen.
Geen wonder dus dat de stand van zaken weinig tot niets om het lijf heeft, dat De
4 In 1990 publiceerde Jacques van der Elst het overzichtsartikel ‘Theo van Doesburg and Concrete
Poetry’ in T. D’Haen (ed.), Verbal, Visual Crossings, Rodopi, Amsterdam 1990, p. 221-240. Eerder
besteedde Hannah Hedrick veel aandacht aan het literaire werk van Van Doesburg (en dus onder
meer de letterklankbeelden) in haar proefschrift Theo van Doesburg: Propagandist and Practitioner of
the Avant-Garde, UMI Research Press, University of Michigan 1980. Als een van de eerste besprak
Jane Beckett het literaire werk van Van Doesburg in haar artikel ‘Dada, Van Doesburg and De
Stijl’, Journal of European Studies, Vol. 9, Issue 33-34, March, 1979.
5 Jaap Blonk heeft een serie van de letterklankbeelden voorgedragen. De opnames zijn te beluisteren op zijn soundcloudpagina, URL: https://soundcloud.com/jaap-blonk/letterklankbeeldenletter.
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Stijl literair gezien niet meer leeft, ook vandaag niet. De letterklankbeelden zijn inmiddels dode letters.
II
Maar is dat terecht? Is de letter van De Stijl terecht dood en begraven? Ik denk van niet.
De keuze om de letterklankbeelden niet als performances op te vatten, maar als gedrukte gedichten die door de lezer zelf moesten worden voorgedragen, wijst op twee
belangrijke aspecten van deze gedichten. Ten eerste wijst het belang van de druk en
typografie op de aandacht die Van Doesburg schonk aan niet enkel de klank, maar
ook het beeld van de taal. Taal, zo redeneert Van Doesburg, is niet enkel klank maar
ook beeld, vandaar ook de naam letterklankbeelden. Ten tweede wijst dit op de noodzaak voor de lezer om mee te werken aan het poëtische proces. Dat wil zeggen: net als
taal is poëzie, die zich tenslotte met taal bezighoudt, een zaak waarin twee actanten op
actieve wijze betrokken zijn: de spreker en de toehoorder. Door de letterklankbeelden
niet als performance te presenteren, waarin de luisteraar enkel nog passief moet toehoren, maar als gedichten die door de lezer moeten worden voorgedragen, activeert
Van Doesburg de toehoorder. De toehoorder wordt nu participant, betrokkene. En
juist dat zal van doorslaggevend belang zijn voor het poëtische resultaat dat de letterklankbeelden beogen.
De letterklankbeelden zijn immers niet zomaar gedichten; het zijn geen afgewerkte
constructen die wij als lezer op passieve wijze tot ons kunnen nemen om er vervolgens
een esthetisch oordeel over te vellen. Integendeel. Het doel van de letterklankbeelden
is juist om dat romantische beeld van het gedicht volledig onderuit te halen en iets heel
nieuws in de plaats te stellen dat – geheel in de lijn van het dadaïstische – direct betrekking heeft op onze verhouding tot taal en leven. Het gaat om de organisatie en reorganisatie van de kleinste klankelementen waaruit we al onze betekenisgevings- en
communicatieprocessen opbouwen. Door de lezer door middel van een verbale en visuele oefening te trainen in het inzicht dat betekenisgeving door middel van deze betekenisloze en minimaal onderscheiden klankverschillen ontstaat, roepen de letterklankbeelden een heel nieuwe, lichamelijke verhouding tot taal en betekenisgeving in
het leven. Die nieuwe relatie tot taal moest voor Van Doesburg het begin zijn van een
nieuwe manier om in de wereld te staan. Dat en niets anders was waar het project van
De Stijl om draaide. Ook en misschien juist in de taal.
Wie de letterklankbeelden beter bekijkt ontdekt al snel dat ze bestaan uit groepen
of, om in meer klassieke termen te spreken, strofen: ieder strofe groepeert enkele
klanken of klankpatronen. De opeenvolging van die groepen of strofen neemt bovendien een vast patroon aan. Eerst komen klanken aan bod die bijzonder dicht bij elkaar
liggen (maar wel van elkaar verschillen in de manier waarop ze gevormd worden),
waarna er contrastwerking wordt opgezocht in de latere groepen of strofen. In Letterklankbeeld I, bijvoorbeeld, worden in de eerste groep of strofe de letters C, S en Z gegroepeerd:
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C
S
S
C
s_
Z (Bonset 1975: 89)
Wie de uitspraakregels van Van Doesburg volgt, waarbij grote letters nadrukkelijker
uitgesproken worden (zonder echter het mechanische, monotone in de uitspraak te
verliezen) en een platte streep wil zeggen dat we de klank iets langer aanhouden (zonder de klank meer nadruk te geven), ontdekt al snel dat deze groep of sequentie een
soort gymnastische oefening voor de tong is.6 Want terwijl C en S bijzonder dicht bij
elkaar liggen qua klank en uitspraak, zijn er toch minimale maar relevante verschillen.
De C is net wat scherper, net wat meer naar achter in de mond ook dan de S. Dat wordt
snel duidelijk wanneer we de uitspraak van deze letters in een zin bekijken: ‘zoals cirkel’. In welk opzicht verschillen de S van ‘zoals’ en de C van ‘cirkel’ precies van elkaar?
De S spreken we uit met de lippen iets getuit, voor de C van cirkel trekken we de lippen
op tot wat bijna een grijns genoemd kan worden. Voor de S ligt het puntje van de tong
iets meer voor in het gehemelte, bijna tussen onze tanden; voor de C trekken we de
tong iets meer naar achter in het gehemelte, net niet meer tussen de tanden. Eenzelfde
analyse kunnen we uitvoeren met de Z.
De nauwkeurig georchestreerde, ritmische opeenvolging van S, C, en Z heeft een
dubbele uitwerking op de lezer of uitvoerder van het letterklankbeeld: een inzicht in
de lichamelijkheid van spraak en van taal, en een inzicht dat de meest minimale formalistische verschillen enorme impact hebben op onze organisatie van de realiteit (die we
tenslotte met behulp van taal uitvoeren).
III
Het is best begrijpelijk dat de letterklankbeelden, net als het klankgedicht in het algemeen, geen blijvende impact hebben gehad op de relatie tussen taal en wereld. Daarvoor waren deze taalexperimenten eenvoudigweg te lastig te consumeren, als we er al
niet een handleiding bij nodig hebben. Poëzie is niet het meest populaire genre, en
poëzie met een handleiding? Nee, dat soort poëzie hoeft niet op universele bijval te rekenen.
Maar misschien is er toch een manier waarop de letterklankbeelden ook vandaag
bijzonder actueel zijn. De letterklankbeelden van Van Doesburg zijn bijzonder precies
en doeltreffend in hun poging om onze verhouding tot taal opnieuw op scherp te zetten. En voor wie zich afvraagt waarom we vandaag literatuur zouden lezen, lijkt me dit
wel relevant en acuut: waarom zou je anders literatuur lezen of met poëzie bezig zijn
6 De uitspraakregels zijn te vinden in I.K. Bonset: Nieuwe Woordbeeldingen: De gedichten van Theo van
Doesburg, Querido, Amsterdam 1975, 111.

br a m ie v e n

73

dan om je kijk op de wereld te laten veranderen? Anderzijds is er, vandaag sterker nog
dan ooit tevoren, het complexe proces waarbij iedere vorm van kunst die de verhoudingen met de wereld op scherp wil zetten op uiterst succesvolle wijze wordt opgeslokt door het museale, het commerciële of het historische: alles wordt bijgezet in het
mausoleum van het museum, dodelijk ingepast in de slaapverwekkende handboeken
van de literaire geschiedenis van weet ik welk continent of land, op handzame wijze
industrieel gekopieerd en aan de man gebracht in museumshops of als lifestyle –
waardoor het meteen zijn slagkracht verliest.
Voor wie vandaag de vraag wil stellen naar de relatie tussen kunst en de wereld, of
naar literair engagement, is De Stijl uiterst relevant. De eerste vraag die we dan moeten beantwoorden is: hoe is De Stijl verworden van een esthetisch project dat als doel
had de grondslagen te vestigen voor een nieuwe gemeenschap tot het summum van
museumobject, geïsoleerd van de sociale werkelijkheid maar geliefd als element voor
citybranding en toeristenmarketing? Die vraag beantwoorden, dat is de stand van zaken inschatten van avant-gardekunst in de twintigste eeuw.
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i n de k ast
Xavier Roelens

Johan Joos. Of hoe poëzie bittere noodzaak en nog bitterder
onmogelijkheid is
In de rubriek ‘In de Kast’ bepleiten uiteenlopende figuren uit de wereld der letteren
waarom een bepaalde tekst of auteur opnieuw de volle aandacht verdient. In deze editie
stelt dichter en coördinator van de Schrijversacademie Xavier Roelens de poëzie van de
twintigste-eeuwse dichter Johan Joos centraal. Volgens Roelens hebben Joos’ expressieve
gedichten en performances het nooit verdiend om in de marge van de naoorlogse letteren
te (ver)blijven.

Inleiding
Een momentopname. Twee van mijn helden traden op de vooravond van Gedichtendag 2006 op in het Geuzenhuis in Gent. De eerste, Mark Insingel, was de reden waarom ik die avond in het publiek zat. De onstuitbare eenvoud van zijn cyclische verzen
leidde tot een magische voordracht, met gedichten die enkel onderbroken werden
door zwangere pauzes en het geritsel van zijn bladzijden.
De tweede, Johan Joos, werd die avond een held. Het begon al toen hij de microfoon, zo eentje waar een dichter gerust een halve meter vandaan mag staan en nog
verstaanbaar kan murmelen, uit het statief wrikte en in zijn mond stak. Vervolgens begon hij zijn woordgroepen door de boxen te tieren, balken, jennen, huilen, piepen,
bonken. Ik zat recht voor de boxen, ervoer de sublieme ervaring van het woord dat
kwelling werd, onontsnapbaar aanwezig als een lach of gedachtekronkel, maar tegelijk het denken versmachtend en het lachen versmorend. Als publiek voelde ik me nog
nooit zo eenzaam, zo op mezelf teruggeworpen, voelde ik de ultieme vrijheid, het ultieme ik, wilde ik het juk van de georganiseerde dood afgooien en... neen, dat wilde ik,
dat durfde ik uiteindelijk niet. Onvergetelijk was het niettemin. Bij mijn weten was dit
meteen ook de laatste keer dat hij nog op zo’n groot podium gestaan heeft. Het was in
elk geval zijn enige optreden dat ik ooit meemaakte.
Twee jaar later verscheen de bloemlezing Hotel New Flandres. 60 jaar Vlaamse poëzie
1945-2005. De samenstellers vertoonden in hun keuze een voorkeur voor gedichten die
de wereld recht in de ogen keken, voor een poëzie die grenzen overschrijdt; de afgrond wil verwoorden. Door vergeten transgressieve dichters als Remy C. Van de
Kerckhove, Jan De Roek of Leopold M. Van den Brande op te vissen, trokken de samenstellers het standaardbeeld van poëzie open. Maar Joos zagen ze over het hoofd.
Hoe onplaatsbaar hij ook is, hoe nu bijna helemaal van het toneel verdwenen, hij blijft
een deel van de naoorlogse Vlaamse poëzie en verdiende het niet om afwezig te zijn.
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Om zijn performances en om zijn even expressieve, vaak in handschrift gepubliceerde
gedichten. Al ligt het evengoed aan hem dat hij de kansen die hij kreeg niet gegrepen
heeft.
Zijn poëzie, een huwelijk tussen hoofd en steen
Johan Joos’ debuutbundel Gedichten uit 1981 draagt als handgeschreven opdracht: ‘opgedragen aan de stenen van Gent / die mijn voeten en dak zijn / en aan Christ Michiels’. (Joos 1981: 7) Die Gentse stenen zijn in de bundel een thuis én een sta-in-deweg. Joos’ performances waren toen al legendarisch. In het boek In de schaduw van
Parnassus van Joris van Casteren staat te lezen hoe hij wel eens in een Gents café zijn
woorden tegen de muur schreeuwt en de muur kust met zijn voorhoofd. (Van
Casteren 2002: 120) Hij kust en kust de muur tot de muur rood ziet van zijn kussen en
hij aan het einde van zijn woorden is gekomen, en dan nog gaat hij verder met het kussen van zijn voorhoofd tegen de muur, zonder woorden, tot iemand de armen rond zijn
schamele middel haakt en hem opheft als was hij een pluimpje uit een betonmolen, een
eigenhandig ineengeknutselde vlieger in de wind, tegensputterend en meegedreven
door de wind.
Het zijn dus niet louter woorden wanneer hij in zijn debuut met dikke, stiftzwarte
en vierkante letters schrijft: ‘uitgerokken / ben ik een drumstok / stenen muur: cymbaal’. (Joos 1986: 47) Ook Stefan Hertmans noemde Joos’ debuut ‘in essentie [een] kreet
en geen verzuchting. De referentiepunten in vele van de metaforen zijn tenslotte geen
innerlijke landschappen, het zijn confrontaties, dringende verduidelijkingen van wat
met alle kracht uitgezegd moet worden. Men staat hier oog in oog met een persoonlijkheid die elke letter wil doorgloeien in een op- en neergaande beweging van woede,
verontwaardiging, inkeer, liefde, geloof in de eigen specifieke kracht.’ (Hertmans
1982: 6)
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In 1986 werd Joos’ debuut bijna integraal overgenomen in de bij Bert Bakker verschenen en op de cover met zwartgeverfde kloten en erectie versierde bundel Steilte.
Joos wandelt nog altijd door de ‘gebochelde straten’ van Gent. Zo schrijft hij, in witte
letters op een zwart vlak (een in negatief gezet blad): ‘kassei: / gekrompen altaar /
aambeeld voor schedel’. (Joos 1986: 38-39) Hij offert aan de stenen zijn verhitte, bewerkbaar gemaakte hoofd, ter ere van, ter nagedachtenis van, of valt er iets te vieren?
Niets meer dan ‘uitgemergelde woorden’. De stenen zijn gepersonifieerd tot een eigen
karakter, een eigen leven, zijn de ene keer ‘stoïcijns’, de andere keer ‘nijdig’. Tegelijk
ligt er een ontmenselijkende energie in zijn poëzie én een vruchteloos proberen de afstand tussen ik en de ander (ieder ander, tot de steen toe, tot de hele wereld toe) te
overbruggen, hij wil ‘aan de grond vast[groeien]’. Maar zoals zijn performances ons
leren, leidt innig contact met de steen tot een bloedend voorhoofd. Of zoals Joos het in
magere, zwarte potloodvegen schrijft: ‘fundament dringt / niet tot muren door / wang
bieden aan drilboor’. (Joos 1986: 69) In een recensie sprak Hans Vandevoorde van de twee
polen van het oorspronkelijke en de beschaving
‘Als publiek voelde ik me
die Joos niet verzoend krijgt. Hij noemt hem
nog nooit zo eenzaam, zo
ook ‘een verticaal dichter’ die probeert ‘de diepte van het woord in het nu-moment te voor- op mezelf teruggeworpen,
schijn te ranselen, de oorspronkelijke intensiteit
voelde ik de ultieme
van de emotie weer te geven.’ (Vandevoorde
vrijheid, het ultieme ik.’
1986: 69)
Twee gemiste kansen
Twee keer staat Joos volop in het centrum van de belangstelling. In 1981 treedt hij op
tijdens de Nacht van de Poëzie in Utrecht. Achteraf schrijven de kranten hierover:
‘Hippend als een ladderzatte kangoeroe en krijsend als een speenvarken op het hakblok bewoog hij zich heen en weer’. (Van Casteren 2002: 114) De tien boekjes van zijn
debuut zijn in een mum van tijd weg en leveren vanuit België aan een Nederlandse
boekhandel is in die tijd een ramp. Maar Joos zelf is ook onbereikbaar. Een telefoonnummer heeft hij niet, een adres eigenlijk ook niet. Hij is een kunstenaar-vagebond.
Een Gents kunstenaarscollectief steunt hem zo goed en zo kwaad als het kan. Christ
Michiels, aan wie hij zijn debuut opdraagt, biedt hem een matras aan om zich niet helemaal dakloos te voelen na zijn dwaaltochten door de stad.
Toch leveren bezoeken aan Nederland hem ook Nederlandse kunstenaarsvrienden
op, zoals Bart Brey. Zo geraakte het werk van Joos bij Bert Bakker. En in 1988 is Joos
een van de twee excuus-Belgen bij de nieuwste Nederlandse poëziebeweging, de
Maximalen, die zich afzet tegen ‘het verstarde, ingedutte, hermetisch-academische
poëzieklimaat van de jaren tachtig’ (‘Maximalen’, 2017), om Pieter Boskma te citeren.
Naast de bloemlezing Maximaal!, samengesteld door Arthur Lava, gaan de Maximalen
ook op een literaire tournee. Daarbij sluit Joos systematisch de avond af. De
Maximalen schrijven dat ze de zolderkamertjes willen uitroken en het straatrumoer
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welkom heten, maar Joos voegt de daad bij het woord. ‘Hem als attractie op het podium zetten leek een bewust uitgestippelde tactiek’, zegt Bart Brey er achteraf over.
‘Degenen die destijds de mooiste babbeltjes hadden, die journalisten bij de deur op
zich lieten wachten, kunnen zichzelf nu het best verkopen. (...) Het gemak waarmee zij
nu hun tekstjes schrijven, uitgegeven worden, prijsjes winnen. Terwijl hij die het werkelijk doorleeft, aan de rand blijft. (...) Die verdomde schijnwereld ook. Ik hoop dat de
tijd zal uitwijzen dat Johan Joos sterker en groter was.’ (Van Casteren 2002: 117, 119120)
Brey verwijst wellicht naar Joost Zwagerman als man die zichzelf goed kon verkopen, maar ik moet ook aan Tom Lanoye denken. Lanoye begon ook met ongevraagd
op Gentse cafétafels te springen, was ook memorabel op de Nacht van de Poëzie van
1981 en was ook lid van de Maximalen. Maar hij is de betere commerçant en de beter
verkoopbare auteur. Als NV LANOYE werkt hij zich op tot de belangrijkste Vlaamse
auteur van zijn generatie, met meer dan Brusselmans of Hemmerechts, de ideale mix
tussen publieksbereik en op handen gedragen door de kritiek.
De vergelijking tussen Lanoye en Joos illustreert dat sociale vaardigheden maatschappelijk even belangrijk zijn als wat je schrijft, al moet er ook zeker een verschil in
werkethiek aangeduid worden. Lanoye gedraagt zich als een fulltime auteur, Joos
schrijft nu en dan een kreet op, wanneer het echt pijn doet. Of nog anders gezegd: Joos
is een echte punker en verdwijnt na de hype weer in de marge. Lanoye is het literaire
equivalent van The Sex Pistols – de gehypete, door een producer uitgevonden punkversie van popmuziek – al pleit het voor Lanoye dat hij zijn eigen producer is.
Nu en dan nog een laatste bundel
Wanneer Joos, net als de punkjaren, een circusattractie dreigt te worden, verdwijnt
hij. In 1989 verschijnt nog Stil de grain jaune, gezet in het veel te kalligrafische lettertype
Bembo. De hele wereld sijpelt in deze bundel binnen:
GLOW IN THE DARK
Sultans dingen om je hand
arbeiders sleutelen met houwelen aan je kin
bedoeïenen offeren je hun mooiste kamelen
indische goeroes gniffelen achter je bekken
negen chirurgen popelen om je te wurgen
ergens wordt een sjamaan van je blik krankzinnig
katafalken wachten op je komst
aalbessen testen je tong
teringlijders springen in het rond als circuschinezen
zal ik ooit van je genezen? (Joos 1989: 36)
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Meer dan in zijn eerste bundels, waar vooral hele krachtige zinnen in staan met de
kracht en duur van een vuistslag, worden hier gedichten gebouwd. Het bovenstaande
gedicht is bijvoorbeeld een priamel: zinnen met een parallelle structuur zorgen voor
een spanningsopbouw en lopen uit in een verrassende slotwending. Deze stijlfiguur
komt vaker voor, net als een onregelmatig, veelal gepaard rijm. Joos heeft zich laten
verleiden om tot een groep als de Maximalen toe te treden en hij heeft zich laten verleiden tot stijl, waardoor de schreeuw niet meer in zijn schriftuur, maar in het hoofd
van de lezer gestopt wordt.
Maar zoals gezegd: hij verdwijnt uit beeld naarmate zijn wantrouwen ten aanzien
van de mensen groeit. Van het kunstenaarscollectief dat hem onderhield blijft enkel
nog Christ Michiels over, schilder van het abstracte werk in Stil de grain jaune. Michiels
noemt zichzelf ‘een soort vaderfiguur voor hem’ (Van Casteren 2002: 119) en blijft hem
een gratis kamer aanbieden.
Bart Brey trekt geregeld aan zijn mouw voor een gedicht voor een of ander blaadje.
Wanneer hij in 1996 voldoende gedichten bijeen heeft, laat hij ze verschijnen bij uitgeverij Voetnoot. De bundel krijgt de naam Chanson inutile, verschijnt op cd-formaat en
met een typografie die per gedicht in lettergrootte en gewicht verschilt. Alleen is het
boekje in werkelijkheid net iets groter dan een cd en begint een gedicht met:
‘kraaiepoten zijn aan jou niet besteed / je rolt door de rododendrons met een grijns /
zo ijzerbreed dat de tong van merels bevriest / en een vrachtwagen vol biggen het hazepad kiest’ (Joos 1996: 35)en dat had een ‘vrachtwagon’ moeten zijn. Joos is helemaal
niet tevreden en koopt de helft van de oplage op.
Wanneer Brey een vijftal jaar later samen met de journalist Joris Van Casteren naar
Gent reist voor een interview, krijgt hij zijn vriend niet te zien. Schermt Michiels hem
af? Of wil Joos Brey niet meer zien?
In 2009 verschijnt dan nog een laatste bundel MAJUSKEL bij het ‘experimenteel
kunstencentrum’ Croxhapox. De handgeschreven, weer ultrakorte gedichten doen
denken aan zijn beginwerk, maar het handgeschreven werk verschijnt tussen in
Garamond gezette gedichten, als een ingekooide schreeuw. Toch raakt die schreeuw
bij momenten nog de lezer, zoals in dit titelloze gedicht, dat voor mij over poëzie gaat:
ze glijdt door de tijd als was ze de tijd zelf
zoals ze neuriet op die vuilnisbelt
doet nooit een diva na
ze mept op drumvellen
haar tepel gebrande koffieboon uit Java
haar blik zo teer en wild dat een
oorlogskerkhof er van verstilt (Joos 2009: 13)

Slot
Joos heeft onvergetelijke zinnen geschreven, als ‘soms lachte ze als paprikachips’, ‘ik
kom in een straat en / je schouderblad steekt / door het asfalt’, of ‘zo ik een tak was /
80

Vooys | 35.4 | 2017

i n de k ast

terstond liet ik mij afzagen’. (Joos 2009: 24, 1989: 40, 1981: 19) Maar het is de energie en
de rücksichtlosigkeit van zijn handschrift in zijn eerste bundels en van zijn performances
die mij inspireren, niet om dit te gaan nabootsen, maar als uitdaging om ook op zoek te
gaan naar de meest juiste vormgeving voor mijn poëzie en daar niets voor te willen
ontzien.
In 2009 schreef ik al eens een artikel over Joos voor Deus ex machina. Ik hoorde achteraf dat hij het gelezen had en mij weleens wou ontmoeten. Ik zag hem toen enkele
keren door Gent dolen met zijn stuurse gezicht, in altijd dezelfde versleten, grijze
trenchcoat en bijpassende pet. Ik heb nooit op hem af durven stappen. Nochtans
schreef hij zelf dit op de achterflap van Stil de grain jaune:
Gedichten hebben iets van mensen: je kan ze links laten liggen of je kan ze vurig willen ontmoeten. Bij iedere confrontatie zijn ze weer anders, onvoorspelbaar.
Zij sijpelen in jou, jij sijpelt in hen. (Joos 1989)

Zijn gedichten heb ik ontmoet. De mens niet.
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column
Marleen van Wesel

Kalsarikännit

Poëzie kun je tegenkomen op onverwachte plekken. Zomaar op straat op een doodnormale dag kun je getroffen worden door de schoonheid van het alledaagse. Breng dat dan
maar eens onder woorden... Voor de columnreeks van deze jubileumjaargang nodigden
we jonge schrijvers uit precies dat te doen. We stelden hen de vraag: waar zie jij poëzie in?
In deze editie is het woord aan schrijfster Marleen van Wesel, wier poëtische queeste
haar langs vele plaatsen voerde om uiteindelijk op een onverwacht nabije plek te eindigen.

Op een vrijdagavond werd ik ingehaald door De Dood. Of eigenlijk: door een bestelbus waarop De Dood stond. Die hoorde bij een bloemenzaak, geloof ik. We fietsten
over de Brabantse Wal. Een fraai natuurgebied, daar kun je ongeveer de helft van de
tweets van de plaatselijke boswachter op naslaan. De andere helft gaat over gedumpt
drugsafval. Soms gaan er hele stukken bos mee in vlammen op.
Intussen speurde ik naar poëzie in het alledaagse. Net wat voor mij. Niet dat ik veel
oog voor detail meende te hebben, integendeel, maar het leek me derhalve wel een
mooi voornemen.
Nu de uitvoering nog. Waar ik anders op straat heus wel eens instant tragisch proza
opving, hoorde ik nu alleen gekuch, gemompel en gezeur. In de boekhandel had ik
poëzie proberen te forceren, door mijn hoofd schuin te houden en boektitels onder elkaar te lezen als dichtregels. Een genre op zich: ‘Primitive Art / Just Imagine / Picasso /
Raised by Wolves’, is een bekend voorbeeld van Nina Katchadourian. Maar als het op
toeval moet aankomen, bij mij althans, klonk zelfs dat gekuch, gemompel en gezeur
nog poëtischer. Misschien ontstond ogenschijnlijk alledaagse poëzie toch eerder in
studeerkamers, als wiskunde van het ongrijpbaarste soort.
Maar dáár had ik geen tijd voor. Nog voor de deadline van deze column zou ik naar
Finland vertrekken, waar mijn zusje een half jaar studeert. Ze had me verteld dat er in
het Fins een woord bestaat voor in je eentje in je onderbroek op de bank alcohol drinken, zonder verdere uitgaansplannen: Kalsarikännit. Zo’n land moest haast wel het perfecte decor zijn voor een alledaagse-poëzie-queeste, ware het niet dat ik geen woord
Fins sprak, afgezien van Kalsarikännit. Terwijl mijn zusje daar ver weg met vertalingen van kinderliedjes als ‘Hoofd, schouders, knie en teen’ haar Fins oefende, realiseerde ik me dat de tijd begon te dringen.
Net toen werd ik dus ingehaald door de firma De Dood. Of éígenlijk, volgens mijn
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vriend althans, De Dooij, in een lettertype waarin de D en de ij (zonder puntjes) nogal
op elkaar leken. Aan de vooravond van het Finse avontuur, dat zich weer aan de vooravond van de deadline afspeelde, was dat alles wat ik gevonden had: een dwaling van
een vormgever. Niet eens drugsafval, laat staan poëzie.
In Finland las ik menukaarten (waarvan ik poro bestelde), en ook informatieborden
en koppen uit de krant Helsingin Sanomat. In die titel herkende ik iets van de naam van
een bekend Fins uitgeversconcern. Verder deed die brei van letters en trema’s me nog
het meest denken aan de line-up van een uitstekend metalfestival.
Hardop klonken ze een stuk vrolijker, die Finse readymades. Als mijn uitspraak er
niet faliekant naast zat, konden de Finnen die avond thuis vertellen dat er in de tram iemand vol vuur had voorgedragen over rendiervlees en de toiletten, die linksaf waren.
Voor ons waren het hooguit klankgedichten, zoals een studiegenoot die vroeger
voordroeg op kroegdichtavonden van onze studievereniging.
Tweeduizend kilometer dichter bij de deadline voor deze column, overwoog ik
even om daar dan maar mee te eindigen. Ik schreef alweer verder aan een ander verhaal over een man met een defect reukorgaan. Hij rook niet níets, maar juist alles verkeerd, met alle gevolgen die ik thuis, achter mijn toetsenbord, wist te verzinnen. Zo
gaat dat.
Alhoewel, ineens wist ik weer waar dat begin vandaan was gekomen: de mysterieuze oorsmeerlucht die op een avond in de kantine op mijn werk hing. Weer een ander
verhaal kwam voort uit een schitterende verspreking van mijn vriend. En de perfect
uitgebalanceerde half-donderpreek-half-liefdesverklaring die een vrouw drie barkrukken verderop laatst hield, was later het halffabricaat geworden voor een dialoog.
Blijkbaar zie, ruik en hoor ik op z’n minst mogelijkheden voor proza.
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n ieu w e bu i t el i nge n
Niels Mulder

Interdisciplinariteit als sleutel tot vernieuwing
Nieuwe Types heroverweegt auteurschap

In onze rubriek ‘Nieuwe Buitelingen’ neemt een van de Vooys-redacteuren u mee naar
een bijzonder literair initiatief in Nederland. Voor deze zoektocht is geen uithoek ons te
ver. Ditmaal reisde redacteur Niels Mulder af naar Arnhem voor een bezoek aan het divers samengestelde festival Nieuwe Types. Hij bezocht de afstudeervoorstelling van
ArtEZ Creative Writing, waarin acht afstudeerders hun eindwerk op zeer uiteenlopende manieren presenteerden. Het meest vernieuwende gedeelte van het festival, de Posttruth fiction conference, stond in het teken van interdisciplinariteit, auteurschap en
het productieproces van literatuur. Bij een lezing in het kader van deze conferentie vraagt
Mulder zich onder andere af in hoeverre de doelstellingen van Post-truth fiction ook in
praktijk gebracht werden.

Theater aan de Rijn vormde van 21 tot 24 juni een hotspot voor literatuurliefhebbers
door podium te bieden aan Nieuwe Types. Dit festival vindt sinds 2015 jaarlijks plaats
in Arnhem tijdens het laatste weekend van juni. De insteek is elk jaar iets anders, maar
steeds staat vernieuwing centraal: nieuwe schrijvers, nieuwe verhalen en nieuwe vertelvormen. Nieuwe types dus.
Het festival bestond dit jaar uit drie losstaande en daarmee goeddeels onsamenhangende onderdelen: de Post-truth fiction conference, de afstudeerpresentaties van ArtEZ
Creative Writing, en de festivalavond. De geheel Engelstalige eerste editie van de
Post-truth fiction conference liep als rode draad door het festival heen en was van de
drie onderdelen ook het meest op actualiteit en vernieuwing gericht. Na een gesprek
met Frank Tazelaar, organisator van Post-truth Fiction en directeur van Literair
Productiehuis Wintertuin, en een bezoek aan de website hadden we een goed inzicht
in de ideeën en doelstellingen achter Post-truth fiction. (‘On Post-truth fiction #1’
2017) De basisgedachte is dat de waarheid niet in harde feiten maar juist in fictie geuit
kan worden, vandaar ook Post-truth fiction. Verder draaide de conferentie om twee
problemen die zich volgens de organisatoren op dit moment in de (literaire) wereld
voordoen en die samenhangen met de verhouding tussen fictie, waarheid en werkelijkheid.
Het eerste probleem heeft alles te maken met het aan Christian Salmon ontleende
idee dat het vertellen van verhalen heden ten dage op een verkeerde manier wordt ingezet. (Salmon 2017) Verhalen vloeien niet meer voort uit ervaringen en wijsheden uit
de werkelijkheid, maar worden juist gebruikt om de (perceptie) van de werkelijkheid
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op een gewenste manier vorm te geven. Deze manier van het inzetten van fictie noemt
Salmon storytelling en wordt bijvoorbeeld in politiek, management en marketing gebruikt om het gedrag van mensen aan te passen aan protocollen. In de conferentie
zocht men naar manieren waarop deze conformerende manier van het vertellen van
verhalen omzeild kan worden en hoe literatuur zich hiervan kan distantiëren. Het
tweede probleem heeft te maken met de genius-writer. Hiermee wordt gedoeld op een
nog steeds gangbaar romantisch auteursbeeld en vooral ook op de traditionele manier
van productie die hierbij hoort: de schrijver en (gewone) lezer komen niet met elkaar
in contact omdat zij worden gescheiden door een vaststaande productieketen, waarvan bijvoorbeeld uitgevers, boekhandelaren en critici deel uitmaken. Volgens de organisatoren past deze hiërarchische productieketen, met de schrijver als creatief beginpunt, niet meer in deze tijd van technologie en internet, waarin steeds minder sprake is
van vaststaande machtsverhoudingen.
Voor deze twee op het oog zeer verschillende
‘Interactie tussen
problemen dragen de organisatoren één oplossing aan. Er moet namelijk samengewerkt wor- verschillende disciplines en
den met andere disciplines (kunstenaars, maar
het publiek zou nieuwe
ook vloggers, journalisten en wetenschappers)
vertelvormen moeten
en met het publiek om tot een zeer divers en inclusief eindproduct te komen. Het kunstwerk is
opleveren, die de gevaren
dan niet het resultaat van een productieketen
van storytelling
met vaststaande machtsverhoudingen, maar de
synthese van een cyclus, waarin verschillende
ondermijnen.’
perspectieven een gelijkwaardige invloed hebben uitgeoefend. In zo’n samenwerkingsverband is duidelijk geen ruimte voor de individueel ingestelde genius-writer. Interactie
tussen verschillende disciplines en het publiek zou nieuwe vertelvormen moeten opleveren, die de gevaren van storytelling ondermijnen.
De beoogde interdisciplinariteit komt tot uiting in lezingen die bij Post-truth fiction
werden georganiseerd: Rutger Lemm (scenarioschrijver), Dan Hassler-Forest (wetenschapper) en Erik Lieshout (regisseur) kwamen onder anderen aan het woord. Lino
Hellings, wier lezing we ‘s ochtends bezochten, verpersoonlijkt deze interdisciplinariteit zelfs in haar eentje. In haar lezing nam Hellings het publiek mee door haar loopbaan als kunstenares om uiteindelijk uit te komen bij haar huidige project: Participating
Artist Press Agency (PAPA). Ze is opgeleid als socioloog, maar heeft zich in haar carrière
gericht op het maken van geëngageerde en praktisch inzetbare kunst, in verschillende
vormen en met allerlei media. Vanaf 1994 tot 2008 was ze bijvoorbeeld bezig met het
maken van kunst voor scholen, ziekenhuizen en stations, waarbij de gebruikers van
die plekken een actieve rol speelden als medeontwerpers en -makers. Het concept van
haar huidige project, PAPA, is vrij eenvoudig: een vaak zeer diverse groep mensen
wandelt een aantal dagen door een stad en maakt foto’s van, in Hellings’ woorden,
‘whatever catches the eye’. Uiteindelijk selecteert ieder groepslid vijf foto’s en
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presenteert deze aan de rest. De verzameling foto’s wordt vervolgens op de website
van PAPA geplaatst. Hellings ziet dit als een nieuwe vorm van journalistiek waarbij het
gaat om de bundeling van verschillende perspectieven op dezelfde plekken en gebeurtenissen – de groepsleden hebben immers samen dezelfde route afgelegd.
Hellings’ project sluit door de interdisciplinariteit en samenwerking met het publiek erg goed aan bij de visie van Post-truth fiction. Ze wist er inspirerend over te vertellen en de zaal raakte al vrij snel in de ban van haar verhaal. Bij de vragenronde kreeg
Hellings echter een kritische vraag die een vinger op een zere plek leek te leggen. Iemand vroeg in hoeverre Hellings zelf compromissen moest sluiten, bijvoorbeeld bij
het samenstellen van het boek The making of PAPA. (Hellings 2012) Ze verwacht namelijk van fotografen dat zij zich in dienst stellen van het collectief, maar uiteindelijk bepaalt Hellings zelf hoe het eindresultaat eruit komt te zien, waardoor ze zichzelf een
superieure positie lijkt aan te meten. Bovendien wordt het eindresultaat onder
Hellings eigen naam gepubliceerd. Waarschijnlijk kwam deze vraag voort uit het probleem van de genius-writer, die totale individuele keuzevrijheid heeft, iets wat in een
samenwerkingsverband juist opgegeven moet worden. Hellings wist zich niet zo goed
raad met de vraag en kon niet aangeven waar haar eigen opvattingen moeten wijken
voor die van anderen. Ze deed het af met: ‘I make compromises all the time.’ Daarnaast
was het jammer dat Hellings of iemand anders niet inging op hoe de koppeling naar literatuur gemaakt zou kunnen worden. Misschien is hier na de lezing over doorgepraat
in de workshops die bij Post-truth fiction hoorden, maar deze waren slechts toegankelijk voor een van tevoren geselecteerd gezelschap, dat het hele festival in dezelfde samenstelling doorbracht. Dat laatste is nogal curieus, want Post-truth fiction wil toch
juist samenwerking met het publiek?
Van publiek was bij de lezing, buiten ongeveer dertig conferentiedeelnemers en
twee Vooys-redacteuren om, toch al niet echt sprake. Vrijdagochtend is misschien ook
niet het tijdstip waarop een enorm publiek verwacht mag worden. Dit was ’s middags
bij de afstudeervoorstelling gelukkig anders. De zaal was volledig gevuld. Martin
Rombouds, Else Kemps, Robert van Laar, Laura van Eck, Jante Wortel, Nick Felix,
Max Urai en Christiaan Lomans presenteerden hun afstudeerwerk. In de meeste gevallen werd er voorgelezen uit eigen werk, maar ze pakten dit allemaal verschillend
aan, waardoor de spanning erin bleef. Jante Wortel creëerde bijvoorbeeld een intieme
en tegelijkertijd ongemakkelijke sfeer, door, vol in spotlight en gekleed in badpak,
voor te lezen over hoe twee meisjes of vrouwen spreken over masturbatie. Dat het publiek in deze setting – doodse stilte en volledige duisternis – geen kans kreeg om te
reageren op Wortels kledij en thematiek, maakte het extra ongemakkelijk; het publiek werd in feite gedwongen om haar voorstelling als elke andere te bekijken, wat
bijdraagt aan een gevoel van ongemak dat elke individuele toeschouwer ervaart. Een
ander onconventioneel afstudeerwerk komt van Nick Felix. Hij maakte een serie filmpjes, waarin hij zijn reis door Nederland en zijn zoektocht naar de schrijver van een
door hem gevonden dagboek laat zien. Felix maakt op een interessante manier gebruik van het medium: aan de ene kant suggereert hij spontaniteit door als een soort
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vlogger op willekeurige momenten, willekeurige dingen tegen zijn camera te zeggen
maar aan de andere kant is zijn serie duidelijk een constructie – met name wanneer het
om het gevonden dagboek gaat. Deze vermenging van (gespeelde) spontaniteit en
overduidelijk van tevoren geconstrueerde fictie maakt het een spannend en vernieuwend werk. Daarnaast is er net als bij Wortel sprake van een spanning tussen
afstand en intimiteit tussen publiek en auteur. Bij Felix wordt de afstand vooral gecreëerd door het medium en de intimiteit door de autobiografisch lijkende thematiek.
Wortel zette deze spanning om in ongemakkelijkheid terwijl Felix juist familiariteit
probeerde te kweken. Dit soort contrasten tussen twee of meer afstudeerders zorgde
voor boeiend vergelijkingsmateriaal.
Het bonte gezelschap afstudeerders wist dus een prettige en afwisselende middag
te verzorgen. Volgend jaar staan er tijdens Nieuwe Types weer nieuwe afstudeerders
om hun werk te presenteren. Ook Post-truth fiction krijgt een vervolg: in ieder geval
voor het selecte gezelschap, want in oktober komt er voor hen een online vervolg. Bovendien start er in 2018 een (pilot)master aan ArtEZ met de naam Post-truth fiction,
waarin voortgeborduurd zal worden op de ideeën van de conferentie. Volgens Frank
Tazelaar zou Post-truth fiction volgend jaar ook weer een onderdeel van Nieuwe
Types kunnen zijn. Dit jaar was de conferentie voor de organisatoren vooral een experiment en een verkenning van de problemen. Voor het publiek was het een interessante kennismaking met de ideeën omtrent nieuwe manieren van kunstproductie. Een
vervolg met een meer concrete invulling hiervan zou Nieuwe Types ook volgend jaar
een bezoek waard maken. Dat zou voor de organisatoren direct een mogelijkheid geven hun gedachten over samenwerking met het publiek meer in de praktijk te brengen.
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Brecht Deseure

Hic sunt dracones?
De achttiende-eeuwse literatuur van de Zuidelijke Nederlanden in kaart gebracht

Eind 2016 verscheen De weg naar het binnenland, het langverwachte laatste deel in de
reeks Geschiedenis van de Nederlandse literatuur. De ambitieuze reeks was een initiatief
van de Nederlandse Taalunie en stond onder hoofdredacteurschap van Anne Marie
Musschoot en Arie Jan Gelderblom. De negen volumes werden geschreven door in totaal elf auteurs en bieden een chronologisch overzicht van de Nederlandse literatuur
van het prille begin tot 2005. Als historicus temidden van letterkundigen lijkt Tom
Verschaffel de vreemde eend in de bijt onder de auteurs. Dat is echter buiten zijn grondige vertrouwdheid met de cultuurgeschiedenis van de Zuidelijke Nederlanden in de
achttiende en negentiende eeuw gerekend. Zo blijft zijn boek De hoed en de hond (1998),
over de Zuid-Nederlandse geschiedschrijving in de achttiende eeuw, voor zowel historici als letterkundigen een standaardwerk.
Verschaffels aandeel in de reeks is op het eerste gezicht het minst dankbare. Het cliché wil dat de katholieke, Habsburgse Nederlanden in de achttiende eeuw ten prooi
waren aan geestelijke verschraling en dat ze op letterkundig vlak niets gedenkwaardigs hebben voortgebracht. Inderdaad zoekt men vergeefs naar titels die de tand des
tijds hebben overleefd. In de canon van de Nederlandse literatuur zijn de achttiendeeeuwse Zuidelijke Nederlanden onzichtbaar. Van die schijnbare zwakte heeft
Verschaffel een sterkte gemaakt. Hij trapt niet in de val van een al te gewilde herwaardering van een miskende literaire productie, noch doet hij zich voor als een parelvisser
die juwelen opduikt uit de literaire vergetelheid. Centraal in zijn boek staat de vraag
hoe het ontbreken van prestigieuze literaire teksten in deze periode kan worden verklaard. Zijn benadering is strikt functioneel: welke rol speelde het Nederlands als
88

Vooys | 35.4 | 2017

r ece nsie

schrijftaal in de toenmalige samenleving en voor welke doelen werd het gebruikt? Het
antwoord op deze vragen maakt duidelijk dat de relatieve dorheid van de ZuidNederlandse literatuur slechts één kant van de medaille toont. Veel meer dan de
Republiek waren de Zuidelijke Nederlanden in de achttiende eeuw een meertalige samenleving. Het Nederlands bestond er naast twee gevestigde cultuurtalen met een
sterke literaire traditie: het Latijn en – vooral – het Frans.
Het geletterde deel van de samenleving beheerste meerdere talen en bediende zich
ervan in functie van het doel van de tekst en het beoogde publiek. Bellettrie, wetenschappelijke literatuur en opiniërende literatuur waren per definitie bedoeld voor geschoolde lezers en werden daarom haast automatisch in het Latijn of het Frans gesteld.
Het werk van in het Frans schrijvende Zuidelijke Nederlanders, zoals de katholieke
opiniemaker François-Xavier de Feller of de kosmopolitische edelman Charles-Joseph
de Ligne, werd tot ver over de grenzen gelezen en heeft nadien wél zijn uitstraling weten te behouden. Schrijvers die zich van het Nederlands bedienden richtten zich daarentegen op een lokaal, Zuid-Nederlands publiek. Zelfs tot de Republiek drong deze
literatuur nauwelijks door. Aan deze eigenheid ontleent Verschaffels boek zijn intrigerende titel: in de achttiende-eeuwse Zuidelijke Nederlanden was het Nederlands
bedoeld voor binnenlands gebruik. Bovendien kreeg de taal er, hand in hand met de
geleidelijke ontwikkeling van een Zuid-Nederlands identiteitsgevoel, specifieke kenmerken. De Republiek en de Zuidelijke Nederlanden waren, in Verschaffels woorden,
elkaars buitenland geworden en dat weerspiegelde zich in een aparte taalontwikkeling.
Verschaffel neemt uitgebreid de tijd om de maatschappelijke context van de ZuidNederlandse taalsituatie te schetsen. Hij toont daarbij overtuigend aan dat de verschillende talen aan verschillende behoeften beantwoordden, waarbij gebruikers vlot
omschakelden naar gelang de omstandigheden. Aan prestigieuze literaire teksten in
het Nederlands was er geen nood, aan andere genres dan weer des te meer. Niet dat
deze vanzelfsprekende meertaligheid zonder spanningen was: bezorgdheid om de teloorgang van hun moedertaal zette verschillende auteurs ertoe aan om de verdediging
van het Nederlands op zich te nemen, onder meer via de publicatie van Nederlandse
spraakkunsten en van hekeldichten op de francomanie van hun landgenoten. Mijlpalen in deze taalstrijd zijn onder meer de Oordeelkundige verhandelingen op de
noodzaekelijkheijd van het behouden der Nederduijtsche taele en de noodige hervormingen in de
schoolen (1780) van Willem Frans Gomaar Verhoeven en de Verhandeling op d’onacht der
moederlyke tael in de Nederlanden (1788) van Jan Baptist Chrysostomus Verlooy.
In het tweede hoofdstuk gaat Verschaffel in op de infrastructuur van het
Nederlandstalige literaire bedrijf. Bij gebrek aan schone letteren speelde dat zich
vooral af in schouwburgen en rederijkerskamers en in mindere mate ook in populairwetenschappelijke en spectatoriale tijdschriften. Meer dan tot lezers richtte de
Nederlandstalige literatuur zich in deze periode tot toehoorders. In Brussel, Gent en
Antwerpen bloeide naast het Franstalige circuit een Nederlandstalig toneelleven. De
literaire oorspronkelijkheid en ambitie van het repertoire waren ondergeschikt aan
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zijn amusementswaarde, maar er werd wel een groot publiek mee bereikt. Een nog
veel grotere impact had het rederijkerstheater. Over de hele Zuidelijke Nederlanden
waren tientallen rederijkerskamers actief, soms tot in kleine dorpen. Ze werden bemand door leden van het lokale establishment die zich met elkaar en met andere kamers maten in dicht- en toneelwedstrijden. Het werk dat ze voortbrachten had een
fundamentele maatschappelijke gerichtheid en was trouw aan de gevestigde orde. Religieuze thema’s en spektakelvoorstellingen overheersten. De vraag naar repertoire
was zo groot dat de rederijkers naast eigen werk ook veel vertalingen of bewerkingen
van buitenlandse stukken opvoerden.
In de volgende drie hoofdstukken staat de literatuur zelf centraal. Een interessant
hoofdstuk is gewijd aan literaire opvattingen en genres. Het internationale debat daarover werd ook in de Zuidelijke Nederlanden gevoerd, zij het grotendeels met aan het
buitenland ontleende argumenten. De heersende ideeën over poëtica en speelstijl
werden in de achttiende eeuw in vraag gesteld, wat zich onder meer uitte in de publicatie van ‘Rym-konsten’ en theatrale verhandelingen. Het nieuwe onderzoek dat de afgelopen jaren naar deze debatten is gevoerd wordt door Verschaffel mooi gesynthetiseerd en met citaten aanschouwelijk gemaakt.
In de laatste twee hoofdstukken staat telkens een belangrijk maatschappelijk domein centraal waarop de literatuur haar uitwerking had: religie en politiek. De religieuze literatuur was bij uitstek gericht op een breed, binnenlands publiek en werd daarom in het Nederlands gesteld. Een erg interessant deelthema van de religieuze lectuur
betrof de controverse over de katholieke (anti-)verlichting. Zo leidde de geloofcrisis
van de priester Jozef de Wolf, die ook moraliserend werk en hertalingen van klassieke
auteurs publiceerde, tot het verschijnen van zijn bundel De geest der reden (1777), waarin
hij fundamentele geloofspunten aan een rationalistische kritiek onderwierp. Dergelijke opmerkelijke publicaties geven reliëf aan het heersende beeld van de achttiendeeeuwse religieuze literatuur als zouteloos en prekerig.
Ook de politieke literatuur kende haar controverses. Het Nederlands leende zich
uitstekend voor lof- en treurdichten op de landsheer en andere vorstelijke personages,
waarmee de onderdanen hun verkleefdheid aan de bestaande orde uitdrukten. Vorm
en inhoud van deze teksten waren tamelijk clichématig, in tegenstelling tot de saillante
politieke geschriften die ontstonden in het kader van de politieke omwentelingen aan
het einde van de eeuw. De polarisering van de publieke opinie vond haar uitdrukking
in een levendige pamfletliteratuur die vormelijk inventief en inhoudelijk vaak uiterst
brutaal was. Wiens nieuwsgierigheid wordt niet gewekt door titels als Patriotisch gezang
op den verwarden haspel der nieuwigheyds-zoekers en twist-zaeyers (1790) of Levensbeschryving der Nederlandsche ex-souveryne bloedhonden, en van des zelfs aenhang (17901792)? Verschaffel levert een belangrijke bijdrage tot onze kennis over deze literatuur,
die vanwege zijn enorme omvang nog vele onbekende territoria herbergt.
Verschaffels aanpak is een historische en geen letterkundige. Maar wie treurt om
het gebrek aan zuiver stilistische en literaire analyses miskent de rijkdom van dit boek.
Verschaffels functionele invalshoek maakt een groot en weinig bekend literatuurveld
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overzienbaar en inzichtelijk. Veel van de door hem besproken literatuur veroudert
slecht, getuige het gebrek aan interesse bij de hedendaagse, niet-gespecialiseerde
lezer. Hoewel hij uitdrukkelijk niet naar volledigheid heeft gestreefd, brengt
Verschaffel niettemin een enorm aantal teksten en auteurs bij elkaar uit een breed sociaal en geografisch bereik (interessant is bijvoorbeeld de omvangrijke rederijkersliteratuur uit Frans-Vlaanderen). Hij citeert rijkelijk uit een corpus dat grotendeels in de
vergetelheid is geraakt, zonder een esthetisch oordeel te vellen of voor herwaardering
te pleiten. Wel toont hij aan wat de functie was van deze literatuur en in welke contexten er in de meertalige Zuid-Nederlandse samenleving wél voor het Nederlands werd
gekozen. Verschaffel brengt kortom een prachtige en erudiete synthese, die dankzij
zijn kenmerkende elegante schrijfstijl ook nog eens uiterst lezenswaardig is.
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Terugblik
Ongeziene blikken is, als beschouwing achteraf op de Geschiedenis van de Nederlandse
literatuur (GNL), een novum. Alle Nederlandse literatuurgeschiedenissen die ik in dit
verband weer eens bekeken heb beginnen met een woord vooraf, waarin uiteengezet
wordt hoe de taak van de betreffende geschiedschrijving is opgevat. Soms volgde dan
nog een ‘Inleiding’ waarin begrippen als literatuur, esthetica, de relatie tussen literaire
kritiek (‘subjectief’) en literatuurgeschiedenis (‘objectief’) behandeld werden. Jan te
Winkel bijvoorbeeld nam daar in het eerste deel van zijn Ontwikkelingsgang der
Nederlandsche letterkunde (1922), niet minder dan 104 bladzijden voor. Hij gebruikte die
ook om nader in te gaan op allerlei literaire begrippen om, ten slotte, de eisen te schetsen waaraan een literatuurgeschiedschrijver moet voldoen. De eigen esthetische
gevoelens mogen hem niet in de weg staan: zijn taak is ‘de wisselende aesthetische toestanden en de daarvan getuigende kunstwerken in hunnen wording en tevoorschijntreding’ (Te Winkel 1922: 96) te schetsen: een in principe historistische benadering
dus. Te Winkel beschouwde die inleiding ook als een terugblik op en rechtvaardiging
van zijn eigen werkzaamheden als geschiedschrijver. Zijn stuk is dus geschreven (zij
het op basis van al veel langer door hem ingenomen posities) ná de voltooiing als ‘eene
theoretische beschouwing van de litteraarhistorische geschiedschrijfkunst (...) die hij
onder zijn arbeid aan de practijk heeft kunnen toetsen’. (Te Winkel 1922: 3) Die ‘practijk’ moet dan wel betrekking hebben op de eerste druk van zijn magnum opus (1907)
want in 1922 kon Te Winkel nog niet terugkijken op wat hij pas in 1927 zou voltooien.
De laatste uit de universitaire wereld voortgekomen literatuurgeschiedenis, de
Geschiedenis van de letterkunde der Nederlanden die onder leiding van de Gentse hoogleraar Frank Baur in 1939 startte, kent een vergelijkbare, diepgravende inleiding van
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gelijke omvang. Baur heeft echter aan zijn door hem geëntameerde literatuurgeschiedenis zelf niet meegewerkt. Hij deed er in zijn inleiding ook nauwelijks moeite voor
om een link te leggen tussen zijn beschouwing en de praktijk van de delen die de verschillende medewerkers aan de reeks zouden gaan leveren. De enige opmerking die
hij erover maakt is dat er niet één bindende methodologie is gekozen maar dat de bewerkers aandacht geven ‘aan al de verschijnselen van het letterkundig leven’. (Baur &
Van Mierlo 1939: LXXIX) Voor het geheel van de reeks moge dit gelden: de delen verschillen onderling sterk in hun aanpak.
Arie Jan Gelderblom en Anne Marie Musschoot hebben afgezien van een woord
vooraf. Voor de vakgenoten was dat geen gemis. Die hadden in de voorbereidende periode al ruimschoots meegedacht over het project. Dat heeft zelfs geleid tot een boekje: Veelstemmig akkoord; naar een nieuwe literatuurgeschiedenis. (Bekkering & Gelderblom
1997) Verder waren ze ook in diverse begeleidingscommissies aanwezig. Die discussie
heeft ertoe geleid dat de GNL een literatuurgeschiedenis is geworden met een tamelijk duidelijk profiel: dat van de functionalistische geschiedschrijving, in de formulering van Dirk De Geest: ‘Hoe situeert en profileert de literatuur zichzelf op een gegeven moment, zowel intern als extern, met inbegrip van de daarmee verbonden
complexiteit, onduidelijkheden en zelfs tegenstrijdigheden.’ (Bekkering & Gelderblom
1997: 20) Misschien was dat woord ‘functionalistisch’ niet zo goed gekozen, al was het
maar omdat het zo sterk lijkt op ‘functioneel’. Functionele geschiedschrijving neemt
de vraag naar de functie van literatuur in de samenleving als uitgangspunt. In feite is
zowel de functionalistische als de functionele benadering in de GNL terug te vinden.
In Ongeziene blikken worden de termen zelfs bijna als inwisselbaar gebruikt: ‘Het voornaamste punt (...) is dat de geschiedschrijver vanuit zijn eigen hedendaagse bewustzijn
de context reconstrueert waarin het literaire werk is ontstaan én functioneert. We hebben het dan over de functionalistische of functionele benadering, die een belangrijke methodologische basis van de GNL is geworden.’ (15) Helemaal duidelijk is dat ‘of’ dus
niet, maar hoe dan ook, het begrip ‘literatuur’ is de hele reeks via allerlei gezichtshoeken geproblematiseerd en de functie van de literatuur in de cultuur van de verschillende eeuwen is ruimschoots aan bod gekomen.
Voor de niet-specialisten was het jammer dat iedere vorm van inleiding op de gehele reeks ontbrak. Zij kregen in 2006 zowel het deel van Hugo Brems over de periode
1945-2005 als dat van Frits van Oostrom over ‘het begin tot 1300’ onder ogen met de
belofte dat het gat daartussen in de loop van de komende jaren gevuld zou worden.
Verder moesten ze maar uitzoeken wat de bedoeling was. De lezers die met de eigen
tijd begonnen, kregen van Brems wel een woord vooraf waarin werd aangegeven wat
de bedoeling van dit specifieke deel was. Wie begon met de Middeleeuwen kreeg van
Van Oostrom ook een korte inleiding op dat deel, maar werd daarin pardoes met de
Wachtendonckse Psalmen geconfronteerd.
Een kort inleidend stuk zou lezers duidelijk hebben kunnen maken wat de insteek
van deze nieuwe prestigieuze reeks was. Dat zou duidelijk hebben gemaakt dat deze
geschiedenis niet bedoeld was om de grote namen en schoonheden uit het verleden
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enthousiasmerend voor het voetlicht te brengen. Het zou hebben kunnen aangeven
dat enthousiasme bepaald niet ontbrak, maar dat de auteurs nu juist zo enthousiast
waren over dat hele belangwekkende verschijnsel literatuur: hoe dat ontstond, lezers/hoorders vond, mecenassen of overheden bereid vond om het te steunen, een
heel netwerk aan verspreidingsmogelijkheden creëerde, medestanders omarmde en
de toegang voor anderen bemoeilijkte, enzovoorts, enzovoorts.
Maar, al hebben ze dan elf jaar moeten wachten, nu krijgen de lezers van de inmiddels allemaal herdrukte delen dan toch waar ze recht op hebben: een toelichting op het
geheel. In heldere taal wordt uiteengezet wat de theoretische basis van het project
was. In de eerste paragraaf gaat het om de problematiek rond de term ’geschiedenis’,
te zien als ‘een constructie, met een opgelegd patroon van begin, ontwikkeling en
afronding’, (32) waarop altijd kritiek mogelijk en zelfs wenselijk is. Er wordt speciaal
gewezen op de ideologische kritiek, zoals die zich uitte in de feministische literatuurgeschiedschrijving, of in de antikoloniale visie die zich verzet tegen de Europacentrische benadering. Met enkele voorbeelden wordt aangegeven hoe er in de diverse delen met deze punten is gewerkt. Er wordt gewezen op de rol van de lezer, die zelfs
die van de auteur opzij lijkt te kunnen schuiven. Over al deze onderwerpen zijn inmiddels boekenplanken vol geschreven. Om dat alles te bespreken, te bekritiseren en dan
ten slotte een eigen positie te markeren, hadden Gelderblom en Musschoot aan de
reeks een deel kunnen toevoegen dat in omvang met de andere had kunnen wedijveren. Gelukkig hebben ze dat niet gedaan. Ze zouden dan immers ook de al eerder verschenen delen de maat hebben moeten nemen wat het theoretisch gehalte betreft. Dat
kon en mocht hun taak als hoofdredacteuren niet zijn. Wat dat betreft zijn nu de lezers, met name de vakgenoten, aan het woord.
Wat ze wél hebben gedaan is volgens mij voldoende: aan de hand van enkele invloedrijke zienswijzen tonen aan lezers, die mogelijk denken dat ‘literatuurgeschiedenis’ een betrekkelijk eenvoudig begrip is, wat er zoal aan de hand is en dan een praktisch uitgangspunt kiezen dat de naïviteit voorbij is. Het gaat om een ‘open, zich
ontwikkelend proces dat zijn betekenis ontleent aan de zich wijzigende, evoluerende
consensus van de wetenschappers van vandaag’. (15) Maar die wetenschapper moet er
dan wel naar eigen vermogen voor zorgen dat de gegeven voorstelling van zaken aannemelijk en geloofwaardig is. En dan volgt nog een kloeke uitspraak die noodzakelijk
is omdat anders iedere basis voor historische studies zou ontbreken: ‘Zogenaamd
“losgeslagen” of “doorgeslagen” interpretaties, zoals die van de deconstructivisten,
kunnen nooit een consensus bieden, omdat ze de semantische wortels van de tekst
verlaten.’ (15) Met ‘de tekst’ moet dan, denk ik, zowel gedoeld worden op de bestudeerde teksten als op de tekst van de historieschrijver zelf. We zullen zonder vertrouwen in de basisverstaanbaarheid van taal immers niets meer overhouden dan glossolalie, waarbij iedereen zijn eigen gelijk wil halen zonder mogelijkheid tot discussie.
Een tweede onderwerp van belang is dat van de betekenis van ‘Nederlands’. (23-24)
Het Nederlands overschrijdt de politieke grenzen, in wisselende mate, gedurende de
hele periode van ante-1200 tot heden. Met erkenning van de regionale verschillen is er
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toch met overtuiging voor gekozen om de literatuur van Noord en Zuid gecombineerd te behandelen. Dat wordt nog iets verder uitgewerkt in ‘Noord en Zuid’. (53-57)
Op pagina 24 in het paragraafje ‘Nederlands’ duikt de term literaire systemen op: het ter
behandeling uitgekozen materiaal is ‘geschreven in het Nederlands, dat wil zeggen de
Nederlandse taal als medium voor literaire systemen in het Nederlands sprekende
deel van Europa’. Dat betekende dus dat onder andere de literaire cultuur van Suriname
en de Antillen, de Friese literatuur en de Franstalige Belgische literatuur grotendeels
buiten beeld zijn gebleven, evenals de Neolatijnse. Dat valt te billijken uit praktische
overwegingen. Maar het beroep op literaire systemen in dit verband lijkt me tamelijk
zwak. Men kan betogen dat er in de zeventiende eeuw in Friesland een literair systeem
bestond dat zowel uit Friese als uit Nederlandse teksten bestond. Het is niet aannemelijk dat Dubbelspel, geschreven door de toen al jaren in Nederland wonende Antilliaan
Frank Martinus Arion en verschenen bij de Bezige Bij in 1973, niet óók in het toenmalige Nederlandse literaire systeem zou hebben gepast. In ‘Diversiteit’ wordt juist gedemonstreerd dat ‘openheid’ een sleutelbegrip is voor de GNL, met aandacht voor vertalingen, voor het verre en vreemde, het andere. (35-38) Vanuit dat perspectief is het
jammer dat de Nederlandstalige literatuur in den vreemde niet juist is gebruikt om,
eventueel exemplarisch, de grenzen tussen ‘vreemd’ en ‘eigen’ nader te verkennen.
In ‘Een nieuwe zienswijze’ gaat het vooral over canoniseringsprocessen. (31-34) Wie
mochten en mogen er meedoen, wie niet? Welke genres waren de aandacht waard,
welke niet? Ook hier toont de GNL openheid: de grenzen tussen hoge en lage literatuur vervagen, of, beter gezegd: er wordt duidelijk gemaakt dat het gebruik van die
termen al duidt op verschillende systemen die elkaar aanvullen, overlappen en bestrijden.
De paragraaf ‘Indeling’ verantwoordt waarom er niet voor perioden of stromingen
als indelingscriteria is gekozen en wel voor neutrale eeuwen. ‘Vernieuwing’ als criterium houdt bijna automatisch in dat continuïteit als iets negatiefs wordt geduid. Indien
nodig zijn de delen gezwaluwstaart, er wordt kort even vooruit- dan wel teruggekeken. Voor mij is onbegrijpelijk dat de eeuwcesuur 1600 ‘onmogelijk’ was. (49) Er is
gekozen voor 1560 ‘wanneer de vernieuwende tendensen in het rederijkerstoneel onmiskenbaar en onomkeerbaar zijn geworden en maatschappelijke, politieke en godsdienstige veranderingen zich aandienen’. In dat rijtje ontbreekt nu net het woord ‘literaire’ en dan zou men aan de renaissancistische vernieuwing kunnen denken, die zich
net iets later manifesteerde.
Volgende hoofdstukjes behoeven nauwelijks verdere bespreking. Er wordt verteld
over de voorgeschiedenis, voornamelijk over de eerdere pogingen om tot een nieuwe
literatuurgeschiedenis te komen. De paragraaf ‘Werkwijze’ beschrijft het opzetten
van de teams, schrijvers en commissies van meelezers en geeft de belangrijke beperking aan dat er geen geld beschikbaar was voor nieuw onderzoek met als conclusie: ‘de
GNL is de brede, actuele synthese van wat we nu weten.’ (47) Dan volgt nog een stukje
over resultaten en reacties – uiteraard kon dit nog niet anders dan zeer voorlopig zijn.
Aantekeningen en een bibliografie completeren het geheel.
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Deze Nabeschouwing kwam dus laat maar heeft, omdat er teruggekeken kon worden op wat de aparte delen inmiddels hebben laten zien, toch meer kunnen bieden dan
een voorwoord zou hebben gekund. Zodoende is het een welkome afsluiting van een
bewonderenswaardige prestatie.
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In de bloedsomloop van de literatuur
Over Fiona Doloughans English as a Literature in Translation

In haar boek English as a Literature in Translation stelt Fiona Doloughan dat de hedendaagse Engelstalige literatuur in toenemende mate verweven is met meertaligheid en
vertaling. Taal en thematiek zijn hier geen monolithische, nationale blokken meer,
maar weerspiegelen het pluriforme, plurilinguale en pluriculturele van de wereld die
erin beschreven en verkend wordt. Dat is op zich geen bijzondere waarneming, per
slot van rekening is zij al eerder gedaan, bijvoorbeeld in taalgebieden die van meet af
aan meertalig zijn – ik denk aan Israël, dat vanaf zijn bestaan tal van talen moest verenigen in een nieuw soort meertalig Ivriet. Amos Oz heeft erover geschreven. In zijn
‘autobiografie’ Een verhaal van liefde en duisternis vertelt hij hoe zijn oudoom Josef
Klausner, een hoogleraar Hebreeuwse Literatuur die overal over meepraat, met alle
genoegen afdwaalt en te boek staat als de schepper van een aantal simpele, dagelijkse
woorden die het Hebreeuws in zijn twintigste-eeuwse ontwikkeling nodig had. Oz
noemt woorden voor potlood, ijsberg, bloes, sensueel, hijskraan en neushoorn die zogezegd in de bloedsomloop van de taal zijn doorgedrongen. Oom Josef, van oorsprong Litouws, in zijn jonge jaren woonachtig in Odessa, opgeleid in Heidelberg, legt
voortdurend opvallende en spectaculaire verbanden tussen de vele talen die hij beheerst en de kennisgebieden waarin hij thuis is. Vaak zoekt oom Josef naar de wortels
van woorden. Het interessantst zijn woorden die in boeken als de Torah of de Ilias
maar één keer voorkomen, zogenaamde hapaxen.
Bij het lezen van Doloughans studie legde ik een verband tussen het ontstaan van
het moderne Hebreeuws en de ontwikkeling van de Engelstalige literatuur: allebei waren of zijn ze onderhevig aan het binnendringen van andere, vreemde talen. Voor oom
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Josef ligt het geheim van de vitaliteit van levende talen verborgen in het feit ‘dat ze
woorden en begrippen opnemen uit bijna alles wat voorhanden is en die met huid en
haar verslinden en dwingen in de logica van de ontvangende taal en de morfologie ervan’. (Oz 2005: 79) Doloughan bespreekt in haar studie een aantal boeken dat vertaling
en taaldiversiteit thematiseert en wat het betekent om over talen en/of culturen heen
te stappen. Meertaligheid wordt zo een centraal kenmerk van die literatuur; niet alleen als er meer dan één taal gebruikt wordt, maar ook als binnen de tekst variëteiten
zichtbaar zijn die aangeven hoe de ‘eigenlijke’ taal opgerekt wordt door andere talen.
Men spreekt tegenwoordig wel van heterolinguïsme en de heterolinguïstische verschillen stroken in de literatuur vaak met de verschillen tussen de personages, dit
komt simpelweg doordat de sociale achtergronden uiteenlopen. Doloughan bespreekt romans, maar ook memoirs en andere egodocumenten of autofictie waarin auteurs hun afkomst en achtergrond als uitgangspunt nemen. Het is een fenomeen dat
we ook in de Nederlandse literatuur kennen; in English as a Literature in Translation
wordt het concept uitgewerkt aan de hand van boeken die we hier minder kennen. Dat
heeft als voordeel dat de nadruk ligt op het conceptuele, maar het gaat Doloughan
juist ook om de uitgebreide case studies die zij presenteert.
De manier waarop Doloughan hedendaagse literatuur doorlicht, raakt in algemenere zin aan de actuele discussies over taaleigen, taalvariatie en onvertaalbaarheid. Er
loopt ook een directe lijn naar de Amerikaanse discussie over vertaling als dé metafoor voor de meertalige wereld waarin wij momenteel leven en het bijkomende gevoel
permanent lost in translation te zijn. Een voorbeeld uit die discussie is de Dictionary of
Untranslatables uit 2004 waarin Barbara Cassin het Europese vocabulaire van filosofieën verkent. De oudoom van Amos Oz had eraan mee kunnen schrijven, want de
lemma’s behandelen begrippen als goût, Dasein en duende door zowel te wijzen op hun
onvertaalbare hapax-karakter in de taal waaruit ze stammen, als uitgebreid commentaar te geven over wat ze allemaal nog meer betekenen zodra ze in een andere omgeving terechtkomen. Dat woorden in de kern onvertaalbaar zijn, kun je in het eerste het
beste kroeggesprek over vertalen te horen krijgen. Dat het verkennen van de betekenis van een woord in de vorm van een commentaar, een lemma of een essay principieel
niet verschilt van een vertaling, gaat er moeilijker in. Vertaalwetenschap is echter nog
altijd iets onbekends, zeker waar het haar non-normatieve karakter betreft dat openstaat voor elke vertaling, welke dan ook, dus ook de meest absurde en foute. Ik beschouw Doloughans boek daarom ook minder als een bijdrage aan de vertaalwetenschap dan aan de cultuur- en literatuurwetenschap die zich met translingualiteit en
culturele transfers bezighoudt. Over vertalen an sich gaat het niet.
Iets van de genoemde spanning komt voort uit de ontdekking van de vertaalwetenschap door met name Amerikaanse comparatisten in het afgelopen decennium. Emily
Apter en anderen vinden de vertaalwetenschap uit alsof die daarvoor nooit bestaan
heeft. Het voert te ver om die positie hier nader toe te lichten, zo uitgebreid is die intussen; Apters sleutelpublicatie heet The Translation Zone en het kost weinig moeite
reacties daarop te verzamelen. Apter noem ik hier expliciet omdat zij een van de
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vertalers is van de genoemde Dictionary of Untranslatables. Men heeft natuurlijk ook
een begrip van vertaling nodig in de actuele debatten over meertaligheid, multiculturaliteit, migratie en postkolonialisme, eens te meer in landen en culturen waarin de
maatschappelijke situatie hierom vraagt. Dat leidt tot extreme posities: soms tot het
streven om nog meer talen te beheersen en uit te gaan van hun onvertaalbare eigenheden; soms tot een oproep om alles maar te gaan vertalen en te beschouwen als (inderdaad Engelstalige) world literature zoals Theo D’haen en David Damrosch die term gebruiken; soms leidt dat zelfs tot ‘een afkeer voor vertalingen an sich’ (volgens Arjwan
al Fayle).
In haar studie geeft Doloughan blijk van een grote interesse in vertalen en vertaling, maar dat doet ze vooral door te kijken naar narratives of translation, dat wil zeggen:
naar de manier waarop een aantal hedendaagse Engelstalige auteurs in zijn boeken
omgaat met veranderende ideeën over twee- en meertaligheid. Zoals de oudoom bij
Amos Oz probeert te reageren op, en in te grijpen in, de talige wereld die hem omgeeft, zo kijkt Doloughan naar de manier waarop in romans en memoirs vertaling een
rol speelt in de ervaren en beschreven wereld. In die zin beschouwt ze meertaligheid
en vertaling als een niet meer weg te denken realiteit in hedendaagse samenlevingen,
zeker wat betreft de Britse situatie: de weg terug naar een samenleving met één taal en
één cultuur is voorgoed gesloten. Ik citeer graag Arvi Sepp, die stelt dat vertaling ervoor zorgt ‘dat de principiële onmogelijkheid van een eenduidige verhouding tussen
bron- en doelcultuur duidelijk wordt en zodoende ook de uniciteit en de vreemdheid
van iedere taal op zich tot uitdrukking wordt gebracht. De meertalige literatuur en de
literaire vertaling hebben tegen deze achtergrond gemeenschappelijk dat ze de spanning tussen culturele en linguïstische identiteit en niet-identiteit weergeven. De reflectie op deze spanning staat in het middelpunt van elke ethiek van de meertaligheid.’
(Sepp 2017: 53) Doloughan en Sepp zien het binnendringen van het vreemde, andere en
het daarmee gepaard gaande gedachtegoed dus als winst. Dat houdt meteen een ethische stellingname in tegenover actuele issues als immigratie en de plaats van het
Verenigd Koninkrijk tegenover de rest van de wereld, iets wat Doloughan allerminst
verdoezelt.
Doloughans studie komt natuurlijk vooral voort uit het feit dat steeds meer Engelstalige literatuur geschreven wordt door twee- of zelfs meertalige schrijvers. Ik moest
denken aan Jhumpa Lahiri, altijd al een schrijfster ‘zonder vaste taal’, geboren in Londen, een kind van ouders die Bengaals met haar spraken: haar nieuwste boek schreef
zij, spectaculair genoeg, in het Italiaans. Doloughan bespreekt vier andere auteurs met
boeken die passen bij haar onderwerp: Eva Hoffman en haar boek Lost in Translation
(1989), Ariel Dorfman en diens Heading South, Looking North (1998), van James Kelman
met name diens Translated Accounts. A Novel (2001) en A Concise Chinese-English Dictionary
for Lovers van Xiaolu Guo (2007). De Pools-Amerikaanse migrante, de ArgentijnsChileens-Amerikaanse schrijver met Oekraïense wortels, de Schot die schreef in een
mengeling van Schots en Engels en de Chinese migrante en filmmaakster schrijven allemaal over vervreemding, reizen, transnationale identiteit en vertalen.
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De geciteerde titels zijn op zich al veelzeggend: lost in translation is zoals gezegd hét
etiket op de heterolinguïstische situatie waarin de wereld verkeert, en de ‘translated
accounts’ leggen daar rekenschap van af. De ondertitels van de twee eerstgenoemde
boeken zijn misschien nog veelzeggender: Life in a New Language en A Bilingual Journey.
We hebben hier te maken met een studie die reflecteert op thematiek die een vanzelfsprekende actualiteit en geldigheid heeft, een studie waarbinnen voorbeelden en
denkkaders goed zijn gekozen. De boeken illustreren, met andere woorden, de ideeën
van de schrijfster over hoe de wereld en de Engelstalige literatuur er nu uitzien, doordrenkt als deze zijn van vertaling.
De winst zit dus in het feit dat die literatuur in toenemende mate ‘narratieven van
vertaling’ bevat. Bij Doloughan leidt dat tot de conclusie dat de Engelstalige literatuur
steeds meer een literatuur ‘in vertaling’ aan het worden is. Vertaling is een sleutelterm
in haar studie, maar eigenlijk alleen in metaforische zin. (‘All the works I treat foreground the problematics of translation in a broad sense and ask questions about what it
means to live in more than one language at the end of the twentieth and into the twenty-first centuries,’ Doloughan 2016: 28) De stap om ook vertaalde literatuur te rekenen
tot de Engelstalige literatuur zet zij niet, maar dat is ook niet haar bedoeling, ook al
stelt ze dat literatuur in het Engels steeds vaker het product van een vertaalproces is,
dus steeds meer een product van een interplay van andere talen en culturen.
Het is voorts Engels wat de klok slaat en vertaling is slechts een middel en geen doel.
‘Vertaling’ is het etiket dat op een conglomeraat van thematieken geplakt wordt en als
vanzelf ook werkzaam is in de Nederlandstalige literatuur. Slechts een van de genoemde boeken is nochtans in het Nederlands vertaald (dat van Eva Hoffman), zodat
in ieder geval gezegd kan worden dat Nederlandse uitgevers niet altijd brood zagen in
de hier vertelde verhalen – misschien omdat ze ondanks alles toch te lokaal zijn. Dat is
begrijpelijk en bevestigt het doelculturele perspectief dat Doloughan hanteert. Het
pleit daarom wel voor haar dat zij de dominantie van het Engels als wereldtaal bespreekt en ter discussie stelt aan een publiek dat wil beseffen hoe hedendaagse communicatie verloopt en wil weten welke impact ‘vertaalde’ literatuur of de keuze voor
een taal heeft op de relaties tussen mensen en culturen. Daarvoor is het nodig om oog
te hebben voor het vreemde en dit op te nemen in de bloedsomloop van de literatuur.
Een beetje in de geest van de oudoom van Amos Oz.
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De auteur, gewikt en gewogen
Waarschijnlijk is het genre van het academische liber amicorum met uitsterven bedreigd. In de (zeer bekritiseerbare) hiërarchie van academische publicaties lijkt slechts
een marginaal plaatsje voorbehouden aan het vriendenboek, een verzameling essays
waarmee vakgenoten aan een hoogleraar een ode brengen. Een boek als Schrijverstypen.
De moderne auteur tussen individu en collectief is dan ook een mooi gebaar. Het is opgedragen aan Gillis Dorleijn, die in 2016 afscheid nam als hoogleraar Moderne Nederlandse
letterkunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hoe zeldzaam boeken als Schrijverstypen ook aan het worden zijn, ze vervullen toch nog steeds een belangrijke functie
voor de academische gemeenschap. Niet alleen brengen ze een hommage aan een
hoogleraar die zich decennialang heeft ingezet voor een bepaald vakgebied, ze vormen veelal ook een van de weinige academische publicaties waarin diverse tenoren uit
de betreffende discipline samen aan het woord komen. Academici kunnen het genre
van het vriendenboek dus maar beter blijven koesteren. Het materialiseert de verbondenheid van academische vakgenoten en biedt een staalkaart van wat een bepaalde
discipline te bieden heeft.
Schrijverstypen is om die reden niet alleen interessant wegens zijn inhoud, maar ook
vanwege zijn symbolische functie als eerbetoon aan het onderzoekswerk van
Dorleijn. In hun summiere inleiding leggen de redacteuren Erica van Boven en Pieter
Verstraeten uit dat het centrale thema van de bundel – vormen van auteurschap en types van auteurs – aansluit bij een van Dorleijns belangrijkste onderzoeksthema’s. Van
die thema’s verschaft de inleiding ook een overzicht. Reeds in zijn oratie met de titel
Terug naar de auteur kon Dorleijn zich profileren als een pionier in de terugkeer van
het auteursonderzoek in de neerlandistiek en literatuurtheorie. Na de (vermeende)
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doodverklaring van de auteur in de jaren zestig en zeventig door Franse denkers als
Barthes en Foucault staat de auteur nu weer in het middelpunt van de belangstelling.
Concepten als posture, ethos of self-fashioning, de populariteit van auteursbiografieën en de centrale positie van onderzoek gericht op één auteur (denk bijvoorbeeld
aan de diverse Mulisch-, Hermans- en Claus-boeken die de voorbije jaren verschenen) zijn slechts enkele uitingen van dat paradigma. Dorleijn heeft sommige van die
populaire concepten geïntroduceerd en geoperationaliseerd en is zo een invloedrijke
voorloper gebleken van veel auteursonderzoek dat vandaag gedijt. Behalve in het auteursonderzoek heeft hij ook (en vooral) een voortrekkersrol gespeeld in de literatuursociologie van de Lage Landen. Die tweede fascinatie vloeit overigens voort uit
de eerste. Vanaf zijn oratie legde Dorleijn immers een bijzondere belangstelling aan
de dag voor een specifiek facet van een auteurschap, het ‘literair-sociaal gedrag’ van
een literair schrijver, geïnspireerd door de theorieën van Pierre Bourdieu. Het boek
De productie van literatuur, dat Dorleijn samen met Kees van Rees heeft samengesteld,
is een beroemde en beruchte manifestatie van Dorleijns sociologische en institutionele interesses.
De bundel onder de redactie van Van Boven en Verstraeten situeert zich op het
kruispunt van die twee assen in Dorleijns werk. Bijna alle bijdragen gaan over vormen
van auteurschap en beeldvorming van auteurs; alleen de laatste twee stukken (van Van
Rees en van Wiljan van den Akker) borduren voort op de projecten over literaire instituties die zij met Dorleijn hebben uitgevoerd. Sommige auteurstypes die aan bod
komen zijn bekende fenomenen (zoals de romanticus, de reiziger of de journalist), andere zullen meer verrassen (denk maar aan de auteur als homo ludens of de zondagsdichters van Candlelight). Een blik op de grote namen uit de Nederlandse en internationale literatuur (Van Eeden, Leopold, Lucebert, Musil, Cortázar) wordt gecombineerd
met aandacht voor allicht minder bekende figuren (zoals Gijsen en Van Duyse). Naast
een veelheid aan auteurstypen biedt de bundel ook een veelheid aan academische
stemmen en specialisaties. Bijdragen als die van Dick van Halsema (over Leopold) en
Barend van Heusden (over Cortázar en Dunlop) zijn essayistisch van aard, terwijl teksten als die van Bart Vervaeck (over academische schrijvers) en Hans Vandevoorde
(over de netwerker August Vermeylen) theoretische uitweidingen niet schuwen. De
stokpaardjes van sommige bijdragers krijgen ook in Schrijverstypen een plaats, zoals
Lut Missinnes belangstelling voor reisliteratuur, Geert Buelens’ vertrouwdheid met
politieke poëzie of Jaap Goedegebuures gedetailleerde kennis van Frans Kellendonks
leven en oeuvre.
De boeiende heterogeniteit maakt de bundel bijzonder lezenswaardig, maar nodigt
ook uit tot reflectie. De bundel demonstreert zowel de sterktes van het auteursonderzoek als de uitdagingen waarvoor het ons plaatst. De grote kracht van het hedendaagse auteursonderzoek is dat het uitermate duidelijk maakt dat romantische en nog
steeds populaire opvattingen over auteurschap, verbeeld ‘in termen van singulariteit
en een unieke positie in het literaire landschap’ (Van Boven & Verstraeten 2016: 7), de
nodige nuance behoeven. Een auteurschap en een auteursbeeld worden al dan niet
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bewust mede bepaald door tradities en modellen, een sociale en ideologische context
of – om met Bourdieu te spreken – een habitus of een doxa. Die veelzijdige spanning
tussen idiosyncrasie en bepaaldheid keert in de meeste bijdragen van Schrijverstypen
terug. Sommige bijdragers verwijzen daarbij expliciet naar de ideeën van literatuurwetenschappers als Jérôme Meizoz (bekend om zijn concept posture) en Nathalie
Heinich, die de stereotypie en gedetermineerdheid van auteursbeelden al eerder hebben aangestipt.
Tegelijk vertoont het actuele auteursonderzoek, waarvan Schrijverstypen als gezegd
een mooie staalkaart biedt, ook losse eindjes. Zoals Kris Humbeecks stuk over het
kosmopolitisme van Marnix Gijsen of Sjoerd van Faassens bijdrage over het avantgardisme van I.K. Bonset illustreren, verglijdt auteursonderzoek bijvoorbeeld gemakkelijk in klassiek biografisch onderzoek. Dat confronteert ons, vanuit een strikt literatuurwetenschappelijk perspectief, met enkele problemen. Het laat immers niet altijd
toe om de voornoemde singulariteit van vormen van auteurschap te overstijgen. Zo is
het jammer dat enkele van de stukken in Schrijverstypen amper ingaan op het schrijverstype dat ze centraal stellen. Ondanks de belofte op het achterplat – ‘Niet de
schrijvers zelf staan centraal, maar de vormen van auteurschap die zij vertegenwoordigen en de collectieve representaties die daarbij een rol spelen’ (Van Boven &
Verstraeten 2016) – gaat een aantal bijdragen toch in de eerste plaats over een specifieke auteur en blijft de reikwijdte ervan dan ook beperkt tot de studie van de schrijver in
kwestie. Prettige uitzonderingen op die regel zijn, onder meer, het stuk van Buelens
(die een geschiedenis in vogelvlucht biedt van socialistisch dichterschap), Vandevoorde
(die de rol van clubs en salons in een auteurschap illustreert) en Ralf Grüttemeier (die
uitvoerig nadenkt over de spanning tussen journalistiek en literatuur). Zulke essays
bevatten soms diepgaande conceptualiseringen van en theoretische reflecties op een
bepaald auteurstype en vormen op die manier een prikkelende aanzet voor verder onderzoek. Het is spijtig dat die combinatie van theoretische reflectie en anekdotische illustratie niet een constante van de bundel uitmaakt.
Auteursonderzoek verzandt bovendien gemakkelijk in bepaalde methodologische
benaderingen die niet onproblematisch zijn. Het valt bijvoorbeeld soms op (niet alleen
in de bijdragen voor Dorleijn, maar ook in andere artikelen over auteurschap en auteursbeeldvorming) dat uitspraken van auteurs nogal letterlijk worden overgenomen,
dat auteursbeelden snel worden overgenomen of dat literaire teksten tamelijk kritiekloos biografisch worden gelezen. In het stuk over Lucebert citeert Herbert van Uffelen
bijvoorbeeld een journalist die de Keizer van de Vijftigers portretteert als iemand die
weinig spreekt en – wanneer hij toch het woord neemt – verward kan klinken. Van
Uffelen volgt dit beeld en beschouwt het als een verlengde van Luceberts enigmatische
poëzie, niet rekening houdend met het feit dat dat beeld juist naar diens poëzie gemodelleerd kan zijn en dus waarschijnlijk een mythologiserende constructie is. Op
vergelijkbare wijze bevat het stuk van Goedegebuure over de cultuurkritiek van
Kellendonk bijwijlen iets te vlotte overgangen van de persoon Kellendonk naar de
verteller in de romans van de schrijver – alsof een literaire tekst eenduidige
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boodschappen verkondigt, die bovendien op vergelijkbare hoogte staan met de uitspraken van een auteur buiten het oeuvre.
Schrijverstypen is dus om verschillende redenen waardevol. Het bevat een belangrijke symbolische waarde als ode aan een invloedrijk neerlandicus én als bundeling van
boeiende auteursportretten door een keur aan literatuurwetenschappers en neerlandici. Het heeft ook een niet te versmaden wetenschappelijke en inhoudelijke meerwaarde, aangezien het een caleidoscopisch beeld biedt van vormen van auteurschap én
van manieren om auteurschap wetenschappelijk te benaderen. Sommige stukken bieden interessante aanvullingen op ons beeld van bepaalde auteurs, andere gaan een stap
verder en diepen bepaalde auteurstypen theoretisch en conceptueel uit. Als geheel
demonstreren de bijdragen in Schrijverstypen dan ook de troeven en valkuilen van het
auteursonderzoek.
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jaren publiceerde hij onder meer essays over Mondriaan, Utrecht Kanaleneiland, futurisme en Nieuw Babylon van Constant.
Bram Lambrecht studeerde taal- en letterkunde aan de KU Leuven. Hij verdedigde
in februari 2017 zijn proefschrift over het pedagogische project van de publieksliteratuur uit Vlaanderen tijdens het interbellum. Vanaf oktober 2017 werkt hij als postdoctoraal onderzoeker van het FWO-Vlaanderen aan een project over rouwpoëzie in
de twintigste en eenentwintigste eeuw.
Brecht Deseure is historicus. Hij is als postdoctoraal onderzoeker verbonden aan de
Katholieke Universiteit Leuven en aan de Vrije Universiteit Brussel. Hij is gespecialiseerd in de politieke cultuur van de revolutieperiode, waarover hij het boek
Onhoudbaar verleden. Geschiedenis als politiek instrument tijdens de Franse periode in België
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(2014) publiceerde. Daarnaast publiceert hij over de geschiedenis van historisch besef
en over grondwetsgeschiedenis.
Carmen Verhoeven (1993) is redacteur en bestuurslid van Vooys. Ze rondde in 2016
de bachelor Nederlandse taal en cultuur aan de Universiteit Utrecht cum laude af en
volgt nu aan diezelfde universiteit de onderzoeksmaster Nederlandse literatuur en
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van de late zestiende en vroege zeventiende eeuw. Momenteel loopt ze in het kader
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Nederland.
Deborah van Steen is eindredacteur bij Vooys. Ze behaalde in 2017 haar bachelors
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de richting illustratie en design. Ze werkt als Visual Designer en houdt zich vooral bezig met toegepast illustratreren, grafisch vormgeven en Game-design. Voor meer
werk, zie: www.jemainejacobs.com.
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