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[Nummer 1]
redactioneel
Engagement
De afgelopen maanden is de discussie over engagement in de letteren sterk
aangewakkerd. Vooys houdt u, zoals vanouds, op de hoogte en brengt in dit
themadossier over engagement nieuwe inzichten. Yra van Dijk opent het dossier.
In augustus spoorde zij de discussie over engagement aan toen zij in het NRC de
vraag stelde wat het nieuwe engagement in de literatuur ons oplevert. In dit dossier
bespreekt ze Grunbergs Onze oom en pleit ze voor een nieuwe kijk op het
bestuderen van geëngageerde literatuur. Sven Vitse bespreekt het literaire en
politieke engagement van Raster, het altijd onder vuur gelegen tijdschrift waarvan
dit jaar de laatste nummers zullen verschijnen. Volgens Vitse is Raster het tijdschrift
bij uitstek om een voorbeeld aan te nemen wanneer men zich literair wil engageren
maar niet wil vervallen in een achterhaald realisme. Vervolgens laat Ivo Nieuwenhuis
in zijn bespreking van twee actuele romans zien dat stereotype denkbeelden in
termen van het Zelf en de Ander nog steeds bestaan.
Ook ons interview staat in het teken van engagement. Albert Jan Swart en Mick
van Biezen interviewden Chris de Stoop over zijn boek Het complot van België, zijn
doeleinden bij het schrijven van boeken en zijn mening over geëngageerde literatuur.
Tot slot bespreekt Samuel Vriezen - onze reeds aangekondigde nieuwe columnist
die we bij dezen van harte welkom heten - Geert Buelens' oratie In de wereld. In
deze oratie, een betoog tegen autonomistische opvattingen, krijgt het werk van
Grunberg wederom een belangrijke plaats.
Naast het themadossier bieden wij u natuurlijk meer interessants. Jaap van
Vredendaal werpt nieuw licht op de Heliand door het gebruik van stafrijm in deze
tekst te bespreken. Wilbert Smulders beschrijft in een dubbele aflevering van de
‘Uit de kast!’ zijn jeugdfascinatie voor boeken en films over de Tweede Wereldoorlog.
Bovendien bieden wij u vanaf deze editie, naast onze vertrouwde ‘Uit de kast!’, de
spiksplinternieuwe rubriek ‘In de kast!’. Daarin geven we gerenommeerde personen
uit de wereld der letteren de kans om door hen geliefde, maar door het grote publiek
vergeten werken, weer onder de aandacht te brengen. In onze eerste ‘In de kast!’
vertelt Mathilde Roza over de Amerikaanse schrijver Robert Myron Coates en, jawel,
courgettes.
Ook houden we u weer op de hoogte van recente publicaties in de letteren. Lieke
van Deinsen recenseert De verheerlijking van het verleden - Lotte Jensens studie
over helden in de negentiende eeuw - en laat zien dat het onderwerp van deze
studie nog altijd actueel is. Carl de Strycker bespreekt Paul Claes' bloemlezing over
poëzie; Albert Jan Swart onderwerpt Saskia Pieterses studie over Multatuli's Ideeën
aan nader onderzoek.
Tot slot willen we graag aandacht vragen voor onze vormgever en tevens
illustrator, die dit blad weer van prachtig beeldmateriaal heeft voorzien.
De redactie wenst u een betrokken leesplezier!
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Afscheid van de dirigent
Arnon Grunberg en de ethische literatuurbeschouwing
Yra van Dijk

In dit artikel bespreekt Yra van Dijk, universitair docente Moderne Nederlandse
Letterkunde, de recente ethische literatuurbeschouwing. Ze laat zien dat Arnon
Grunberg in zijn laatste roman Onze oom een ethisch programma blootlegt en
bespreekt vervolgens enkele reacties op deze roman. Tot slot gaat ze in op de
manier waarop we hedendaagse geëngageerde literatuur volgens haar zouden
moeten lezen. Van Dijk pleit ervoor om weer rekening te houden met inhoud en niet
uitsluitend vormgericht te werk te gaan. Op die manier kunnen we meegaan met de
veranderingen in de literatuur.
De jongste roman van Arnon Grunberg begint met een ontmoeting. In Onze oom
(oktober 2008) staat de kleine Lina oog in oog met de moordenaar van haar ouders:
‘Nog voor hij haar had gezien, nog voor het licht van zijn zaklantaarn op haar gezicht
was gevallen, meende hij dat ze hem betastte zoals een blinde dat doet’. (11) De
roman eindigt ook met een ontmoeting en een blik. De inmiddels volwassen Lina
wordt opgezocht door een journalist die haar interviewt: ‘Ze wil hem niet aankijken.
Eigenlijk kijkt ze mensen zelden aan’. Uiteindelijk lijkt er toch contact tot stand te
komen: ‘Hij kijkt naar de foto's van haar honden, naar het uitzicht, naar de
balkondeuren, en dan naar haar’. (633) Voor het eerst eindigt een personage van
hem niet desolaat en alleen, maar in gemeenschap met de ander.
Of moeten we zeggen: met de Ander? Door die hoofdletter kan je erop wijzen dat
Grunberg met deze ontmoetingen een ethisch programma blootlegt. Deze twee
blikken, waartussen zich de meest gruwelijke gebeurtenissen voltrekken, zijn
betekenisvol. Ze wijzen er wellicht op dat de schrijver - die voorheen patent had op
eenzame mannen als hoofdpersoon - een poging doet een roman te schrijven over
gemeenschap.
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Dat wil niet direct zeggen dat Grunberg zich hier ‘als moralist toont’, zoals Jeroen
Vullings stelde in Vrij Nederland. Een moraal veronderstelt vaste grond onder de
voeten - en die is altijd lastig te vinden bij Grunberg. Maar de roman nodigt de lezer
wel uit om betrokken te zijn: om ook ethisch te lezen. Grunberg is niet de enige
schrijver van de laatste jaren die een dergelijke inzet vertoont, en zo de
vrijblijvendheid en de ironie van het postmodernisme de rug toekeert. Ook auteurs
als Charlotte Mutsaers en M. Februari proberen dat. Hier zal ik een voorstel doen
over de de houding die we in kunnen nemen bij het lezen van deze romans. Hoe
zouden we de recente geëngageerde literatuur kunnen lezen?
In ieder geval niet zoals Arie Storm, Arjan Peters en Kees 't Hart dat lijken te doen.
Zij rekenden Grunberg af op ‘retoriek van de driestuiverlectuur’ (Peters), ‘korte
zinnen die kopje-onder gaan in een oceaan van nietszeggende herhalingen’ (Storm),
en het ‘bijna pijnlijk rechtlijnig vertelde verhaal’ ('t Hart). Kees 't Hart is de enige van
deze drie critici die ingaat op het feit dat Grunberg hier iets anders probeert te zeggen
dan in zijn eerdere werk, die dus in gaat op de inhoud van het verhaal in plaats van
de vorm. Hij doet dat door Onze oom te vergelijken met de romans van B. Traven,
die ook gaan over recht en onrecht in Zuid-Amerika. Die romans van Traven
contrasteert hij met de ‘glasheldere en eenduidige morele boodschappen’ van
Grunbergs roman, waarin volgens 't Hart ‘rigoureus afscheid wordt genomen van
modernistische en postmodernistische literaire kunstgrepen’. De stijl van deze Onze
oom is inderdaad vlakker dan voorheen, de vorm rechttoe rechtaan, maar we kunnen
ervan uitgaan dat Grunberg daar een bedoeling mee heeft. Zou hij de ‘kunstgrepen’
niet met opzet weglaten, en ons zo uitnodigen om in de eerste plaats te kijken naar
wat er staat? Uiteraard druist hij daarmee in tegen alle geschreven en ongeschreven
wetten van de hedendaagse literatuur, die immers wordt gedefinieerd door het hoe.
Maar dat is met opzet, en interessanter dan de roman meteen van tafel vegen als
niet-literair is het om te onderzoeken hoe we die dan wel kunnen begrijpen, wanneer
we onze oude ‘modernistische en postmodernistische’ criteria niet meer kunnen
hanteren.
Laten we eerst eens kijken naar wat er allemaal niet zo ‘glashelder’ is in dit boek.
Dat is nog heel wat. Hoe zit het bijvoorbeeld met de oom uit de titel? Die vervult
vele rollen tegelijk. Voor de ene hoofdpersoon, majoor Anthony, is hij de dictatoriale
Zuid-Amerikaanse staat aan wie hij loyaliteit verschuldigd is. De staat is ‘als een
geliefd familielid’. (16) Voor de andere hoofdpersoon, het meisje Lina, is de oom
een vieze pop in de mijn waar zij werkt, een pop die functioneert als een afgodsbeeld.
Net als de staat vraagt ook deze ‘oom’ zinloze offers, namelijk whisky en sigaretten,
ook deze oom geeft daar niets voor terug. Lina is dan inmiddels weggelopen bij
majoor Anthony die haar wilde adopteren na het laten afslachten van haar ouders.
Zij is beland in een arm, koud dorp in de bergen en werkt (net als de andere leden
van het gezin waarin zij is opgenomen) dagelijks in de mijn. Uiteindelijk wordt zij
meegenomen door de ‘dirigent’, een verzetsleider die haar bezwangert maar haar
niet weet te beschermen. Deze dirigent is ook een ‘oom’: ‘Ik ben de oom van alle
mensen in dit dorp. Ik ben de oom van het vernietigde volk, ik ben gekomen om het
te wreken, om het eraan te herinneren dat het een wil heeft. De revolutie is onze
oom.’ (574)
Deze verschuivingen van de figuur van de oom illustreren dat het niet uitmaakt
aan welke ‘kant’ van de burgeroorlog je staat: aan iedere zijde is er een instantie
die zinloze offers vraagt en die daar
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niets tegenover stelt. Zowel de dictatuur, als de revolutie als het kapitalisme (in de
vorm van de mijn) vragen menselijke offers. Het gebrek aan betekenis of zin daarvan
is cruciaal in deze roman, en in al Grunbergs werk. Net als het offer dat Abraham
brengt als hij zijn enige zoon lijkt te moeten afslachten, zijn ook deze offers van
mensenlevens en arbeid zonder rede. Daarin lijkt deze oom op God, maar is nog
veel wreder en onvoorspelbaarder. Er is hier geen redelijkheid, alleen een
onverzadigbaar verlangen naar steeds weer nieuwe offers. Ook de dood van Lina's
baby is zinloos: hij wordt gesmoord terwijl Lina hem stil probeert te houden in een
schuilkelder: ‘Lina heeft zich vergist, al die jaren. [...] Ze was niet dood, ze was
schijndood. Nu pas is ze echt dood.’ Uit de epiloog blijkt dat ze nadien
wapenhandelaar is geworden: ‘handelaar in de dood.’
Sentiment te over inderdaad in deze roman, vooral wanneer de kleine Lina
eenzaam op haar kale kamer in het huis van de majoor zit, en denkt dat haar ouders
haar voor straf niet komen halen. Al even zwaar aangezet zijn de scènes rondom
de geboorte en jammerlijke dood van Lina's baby-zoontje. Je kan dus wijzen op het
geschmier van Grunberg in deze scènes, maar interessanter is het om je af te vragen
waarom hij schmiert - eerdere romans toonden aan dat Grunberg over meer
sophisticated technieken beschikt. Zou de retoriek en het sentiment in Onze oom
een poging zijn om je als lezer te betrekken je te engageren, en de modernistische
en postmodernistische afstand los te laten?
Die oproep aan de lezer is ook te horen in de literatuurbeschouwing. Zo beweerde
Todorov in zijn pamflet La littérature en péril uit 2007 dat de Franse literatuur te
nihilistisch en te solipsistisch is geworden door de grote nadrak op de vorm. Hij
spoort de kritiek en het literatuuronderwijs aan het ‘verstikkende corset’ van het
formalisme los te laten en in plaats daarvan weer te kijken naar de sens, de betekenis
van de roman. (85) Hij ziet voor de redding van de roman een belangrijke rol
weggelegd voor de criticus. Dat was ook de strekking van het speciale nummer dat
de Dietsche Warande en Belfort aan de crisis in de romankunst wijdde, eind 2007.
Gaf Todorov de schuld van die crisis aan het formalisme in de
literatuurwetenschap, Andrew Gibson legde acht jaar eerder in Postmodernity, ethics
and the novel de verklaring bij de voorkeur van de academie voor schijnbaar exact
empirisch onderzoek. Zo wordt er veel onderzoeksgeld gereserveerd voor
wetenschappelijke edities, zegt hij, maar inmiddels weet niemand meer waarom en
hoe die prachtig geëditeerde boeken gelezen moeten worden. (Gibson 1999: 2)
Deze pleidooien vinden een pendant in wat Hans Goedkoop bepleitte in zijn essay
Een verhaal dat het leven moet veranderen uit 2004. Het lijkt erop dat schrijver en
criticus hier hetzelfde probleem trachten op te lossen. Wat Grunberg bewerkstelligt
in de roman bepleit Goedkoop in de romanbeschouwing: net als Todorov ziet de
criticus een belangrijke rol weggelegd voor de literatuurbeschouwer. Goedkoop
beschreef in zijn boek de impasse waar de literatuur in terecht was gekomen: ‘Hier
spreekt een generatie die nog steeds de grootste moeite heeft zichzelf niet mee te
laten zuigen in het gat dat de traditie nagelaten heeft. Dat blijft maar open liggen,
het hedendaagse leven blijkt niet toegerust te zijn om het voor hen te vullen. Er is
geen vervanging en geen troost, en zelfs de tijd heelt de wonden niet. Er is nog
altijd: leegte.’ (28) Hij pleitte voor een lezer die zichzelf tot inzet maakt, voor kritiek
die ‘persoonlijk durft te zijn zonder particulier te worden’. Goedkoop wil van deze
kritiek ‘dat ze niet alleen conclusies voorschotelt, maar ook de zoektocht van
ontregelingen en ontdekkingen die daaraan voorafgaat’. (182-183)
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De voormalige criticus heeft dus grote ambities voor de literatuurbeschouwer - die
moet de literatuur helpen en haar ‘bevrijden uit de cel van de verbeelding’. (206)
Ondanks een eerder ruzietje naar aanleiding van Goedkoops negatieve recensie
van Figuranten, bevinden Goedkoop en Grunberg zich hier dus op hetzelfde pad.
In een essay over Wolkers uit 2005 stelt Grunberg dat Goedkoop een paar
‘belangrijke dingen’ heeft gezegd in zijn boek, namelijk dat ‘onze literatuur dolgelukkig
is met haar eigen marginaliteit, verliefd is op haar eigen onbeduidendheid, en dat
zij zich dus van het leven heeft afgewend [...]’. (Grunberg 2005) Naar mijn idee is
het Grunbergs project de laatste jaren om literatuur te schrijven die juist niet
marginaal is, om te klimmen uit ‘het gat dat de traditie nagelaten heeft’. Een gat dat
hij keer op keer tegenkwam hij bewonderde auteurs als Kellendonk of Nooteboom.
Zou het niet kunnen dat Grunberg zich in zijn reportages zo dicht op de politieke
werkelijkheid beweegt om te ontsnappen aan dat gat of, zoals Goedkoop het noemt,
aan de ‘cel van de verbeelding’? Tegelijkertijd, en dat is het paradoxale aan zijn
positie, is het bij uitstek in het verhaal dat ethische kwesties kunnen worden
aangekaart. Omdat verhalen over mensen gaan. In Onze oom komen veel passages
letterlijk overeen met de reportages die Grunberg maakte ‘op missie’ in Urazgan of
Irak. Ook de interviews in de reeks ‘Grunberg onder de mensen’ zijn hier een
belangrijke intertekst. ‘Mensen’ is hier het sleutelwoord. Tegelijk wil Grunberg de
ethische kracht van het narratief niet loslaten - zodat zijn roman een hybride is
geworden. Misschien doen we het boek het meeste recht door het als zodanig te
benaderen.
Om te beginnen kunnen we de nadrak leggen op het vertellen. Wat Arie Storm
ziet als gebrek aan een ‘strak vertelperspectief’ kan niet anders dan opzet zijn.
Wanneer de majoor ‘aan het woord’ is, wordt er zo nu en dan uitgezoomd en ziet
een vertelinstantie hem van buitenaf. Dat is een techniek die Grunberg vaker hanteert
op momenten dat zijn vertellende personages hun hoogste geluk of of hun diepste
wanhoop bereiken. Het verlies van controle over hun wereld wordt uitgedrukt door
het verlies van controle over het vertellen.
Niet alleen de majoor voert in de roman het woord - er is een meervoudig
vertelperspectief in Onze oom dat uitzonderlijk is voor Grunberg. De lezer zit hier
niet opgesloten in de geest van één individu, maar kijkt achtereenvolgens mee met
zes verschillende personages, al krijgt de één het woord vaker dan de ander. Hier
blijft ‘de echtgenote’ uit romans als Tirza en De Asielzoeker dus niet naamloos en
stemloos, maar krijgt ze voor het eerst een stem. Je kan dat met Rorty ‘democratic
pluralism’ noemen. (Gibson 1999: 7)Voor het overige is de morele literatuurkritiek
van Rorty hier niet echt behulpzaam, net zo min als de opvattingen van Martha
Nussbaum. In zijn boek over ethische literatuurkritiek merkt Gibson op dat zij een
standpunt veronderstellen waarbij de literatuurbeschouwer zich ophoudt ‘boven’ of
‘buiten’ het werk in kwestie en de ethische vragen daarin. Het grootste probleem
van de morele filosofen die over literatuur spreken, is volgens Gibson dat ze een
ouderwetse opvatting van het vertellen hebben. Deze ‘return to metaphysics’ moet
plaatsmaken voor een besef dat ook het gebrek aan grond een ethische dimensie
kan hebben, stelt Gibson: ‘It shrinks from imagining that there might be an ethical
dimension to the relation to the indeterminable itself.’ (1999: 11) Hij pleit ervoor om
de ethische literatuurbeschouwing in een postmodern kader te plaatsen en het te
verbinden met de verworvenheden van theory, met name het denken van Levinas.
Dat is ook wat Gibson in zijn
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eigen studie vervolgens doet: hij onderzoekt de relatie tussen ethiek en
verbeeldingskracht. Drie aspecten van de studie van de roman vormen daarbij het
uitgangspunt: het vertellen, de representatie en de eenheid van het werk. De ethische
kritiek past hij vervolgens toe op het werk van Proust en Beckett, om daarna te
bestuderen hoe bij hun ‘the ethics of affect’, dat wil zeggen de ontvankelijkheid en
gevoeligheid van de lezer in het werk wordt gesteld. Gibsons idee is dat juist
twintigste-eeuwse romans kunnen illustreren wat het verschil is tussen ethische
kritiek en de morele kritiek die van toepassing is op de romans van de negentiende
eeuw. (1999: 18)
In Gibsons studie ligt sterke nadruk op het verschil tussen ethiek en moraal: ‘Ethics
nonetheless operates a kind of play within morality, holds it open, hopes to restrain
it from violence or the will to domination.’ (14) Dat is exact het onderscheid tussen
Onze oom en de gedichten die het personage van de ‘dirigent’ schrijft: Grunbergs
boek wil een ethische roman zijn, maar geen moralistische. In tegenstelling tot de
dirigent wil Grunberg het hier nadrukkelijk over mensen hebben en niet over ideeën.
De dirigent, die als schrijver en zoon van geïmmigreerde joden een alter-ego van
de auteur lijkt, zou dus wel eens een positie kunnen vertegenwoordigen waar
Grunberg hier afscheid van neemt. De dirigent heeft de haat tot het middelpunt van
zijn leven gemaakt (538), hij onderbreekt zijn colleges over poëzie met redevoeringen
over armoede of over de vraag hoe je een bom kan maken - ‘Hij neemt het onrecht
persoonlijk, steeds persoonlijker, hij neemt de wereld persoonlijk’.
Om die reden wil de dirigent een slachtoffer van de dictatuur zijn, wat hij als blanke
middenklasser niet is. Zoals de kleinzoon van een SS'er in De Joodse messias een
jood wilde worden, zo wil deze jood indiaan worden: hij wil van zijn schuldige
blankheid af. Dat blijkt geen oplossing: zowel in De joodse messias als in Onze oom
leidt vereenzelviging met de ander alleen tot de volgende dictatuur, nu met
verwisselde rollen.
De essentie van de ontmoeting met de ‘ander’ is dat je het werkelijk vreemde in
elkaar ontmoet, zonder dat een van beiden het eigene verliest. Dat is de essentie
van wat Levinas bedoelt met die ontmoeting: ‘The ego is deposed, gives up its drive
to sovereignity and enters into ethics, into social realtionship, dialogue,
disinterestedness.’ (Gibson 1999: 25)
De moraal van de dirigent staat dat niet toe - hij wil geen dialoog maar hij wil de
ander worden. Het lijkt of er in Onze oom op die manier ook met al te moralistische
geëngageerde literatuur wordt afgerekend in de figuur van de dirigent - niet voor
niets het meest karikaturale van alle personages. Tegenover de figuur van de dirigent
staat de journalist uit het laatste ‘bedrijf’ in deze als een tragedie vormgegeven
roman: hij legt geen moraal op, maar tracht zonder veroordelingen een ontmoeting
te bewerkstelligen met het hem wezenlijk vreemde: een wapenhandelaarster,
‘handelaar in de dood’.
Is Onze oom daarmee een ‘politieke roman’ in de betekenis die Odile Heynders
daar aan geeft in het jongste nummer van TNTL? Literatuur voor Heynders politiek
‘als het een appèl doet op de ethische subjectiviteit van de lezer, wanneer die lezer
aan het denken wordt gezet en zich niet afzijdig kan houden’. (2008: 171) Zij spreekt
over recente romans van Nelleke Noordervliet, M. Februari en Charlotte Mutsaers,
en komt tot de conclusie dat het niet zozeer gaat om het ter sprake brengen van
actuele onderwerpen, maar dat ‘de lezer een taak heeft bij het actueel maken van
literatuur’. Zij gebruikt Susan Sontags begrip militant reader: een lezer die zich niet
afzijdig houdt (Heynders 2008: 171), en stelt dat de recente romans inderdaad
aanzetten tot ethische reflectie.
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Te weinig critici pikken die handschoen op. Zo richtte Arie Storm zich niet alleen bij
Grunbergs roman, maar ook bij die van Nelleke Noordervliet op het ‘steriele’ proza,
de irritante verteller en andere stilistische tekortkomingen. Over de expliciet ethische
strekking van de inhoud geen woord. Met vergelijkbare vormgerichte argumenten
schuift hij de op de actualiteit betrokken romans van M. Februari en Désanne van
Brederode opzij.
Maar er is iets aan het veranderen in de literatuur, en de literatuurbeschouwers
moeten mee veranderen. Het wordt tijd om weer oog te krijgen voor de betekenis
van een werk, en de postmoderne vrijblijvendheid ten opzichte van inhoud los te
laten. Het is zaak geen genoegen te nemen met de bescheidenheid waar William
Marx voor pleit in zijn geschiedenis over de ontwaarding van de literatuur (Het
afscheid van de literatuur uit 2008). Marx besluit met de constatering dat we alleen
nog over ‘het niets’ kunnen schrijven, en dat dat ‘al iets’ is. De minimalisten trachten
op die manier het contact met de werkelijkheid te herstellen, constateert Marx. Deze
‘bescheidenheid’ (precies de bescheidenheid waar Todorov tegen protesteert in zijn
pamflet) zou de literatuur kunnen redden.
Ik vermoed dat Arnon Grunberg het absoluut niet met Marx eens is. Of het nu
een geslaagde roman is of niet, Onze oom is in ieder geval een bijzonder
onbescheiden en onminimalistische poging om het contact tussen literatuur,
werkelijkheid én lezer te herstellen, via het verhaal. Een verhaal dat een bizarre
kruising is tussen journalistiek en Dickensiaanse retoriek: omdat het ons er aan de
haren wil bijtrekken. Toch heeft de roman nergens een eenduidige humanistische
moraal - daartoe ontbreekt iedere grond. Grunberg schrijft vanuit de positie die
Gibson ‘postmodern’ noemt, ‘a condition in which we arrive at - and must work with
and through - a more and more developed awareness of moralities as myriad,
groundless, incommensurable and indeterminable’. (1999: 14) In die zin is Grunbergs
nieuwste boek dus geen morele, maar wel een ethische roman.
Het enige wat overblijft als in Onze oom alle afgoden ontmaskerd zijn is de blik
tussen onszelf en de Ander. Hoe gewelddadig, geforceerd en vol onbegrip de
gemeenschap met de ander ook kan zijn - die relatie is alles wat we hebben, en we
moeten hem zo zuiver mogelijk aangaan.
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Weigering of woekering
Enkele aspecten van het literaire en politieke engagement van
Raster (1977-2009)
Sven Vitse

Onlangs is bekend geworden dat Raster ophoudt te bestaan. Een uitgelezen moment
voor Sven Vitse om in zijn artikel een overzicht van de ontstaansgeschiedenis van
Raster te geven, beginnend bij de heroprichting van het tijdschrift in 1977. Aandacht
is er voor de discussie over de avant-garde in de begindagen van het blad; de
verschillende gedaantewisselingen die Raster met betrekking tot literair en
maatschappelijk engagement onderging en politiek geëngageerde,
literatuurtheoretische stromingen die in de eerste jaargangen van Raster aan bod
kwamen. Ten slotte belicht Vitse een zeer specifieke vorm van geëngageerde
literatuur, waar de redactie van Raster vanaf de jaren negentig aandacht aan
besteedde, namelijk de literaire verwerking van oorlogs- en kampervaringen.
In een artikel in Parmentier hield Marc Kregting onlangs een pleidooi voor dissensus,
voor afwijking van de communis opinio en het voorgeschreven gezonde verstand.
Kop van jut in zijn betoog is de zichzelf als postideologisch presenterende
consensuscultuur, die alle afwijkende geluiden absorbeert in haar alles opslorpende
midden. Deze consensus uit zich zowel op het politieke als op het artistieke/literaire
vlak. Op het politieke vlak domineert al een paar decennia de opvatting dat de
liberale democratie als definitieve overwinnaar uit de twintigste eeuw is gekomen.
Behalve kortzichtig is die opvatting volgens Kregting ook gevaarlijk, want onder de
schijnbare consensus blijven onopgeloste conflicten sudderen. Het ‘postideologische
klimaat’ is er dan ook mede de oorzaak van dat ‘het extreem [...] is heropgeleefd’:
tussen consensus en de uitbarsting van extremisme bestaat een merkwaardige
relatie. (Kregting 2008: 104)
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Het artistieke/literaire pendant van de consensuscultuur, aldus Kregting, is de totale
delegitimering van de avant-garde. Niet alleen de politieke radicaliteit maar ook de
vormelijke innovaties die met het avant-gardisme gepaard gaan, lijken hun
versheiddatum al enige tijd te hebben overschreden. Over het verlangen naar
vormvernieuwing wordt al te meewarig gedaan, meent Kregting, ‘[a]lsof het bij de
initiatie hoort een tijdlang de nar uit te hangen, met niet meer dan wat experimenten
zo vaak routineus verweten wordt: dat ze louter trucjes zijn’. (idem: 101) Dat zijn ze
volgens Kregting absoluut niet: de op afwijking en vernieuwing gerichte dissensus
biedt integendeel de nodige zuurstof aan een maatschappij of cultuur die dreigt te
verstikken onder de stolp van het centrum, de grote gelijkmaker. Maar voor een
dergelijke redenering meent Kregting weinig gehoor te vinden. Over vernieuwingen
en experimenten in de literatuur, zo schrijft hij ook in zijn essaybundel Laden en
lossen, doe je er vandaag maar beter het zwijgen toe.
‘Avant-gardisme’ kon volgens die redenering al helemaal niets anders
opgeplakt krijgen dan het uitverkoopetiket op een consumptieartikel. Alles
was immers al gedaan, cut and paste uit en/of shoppen bij het bestaande
was het hoogst mogelijke, iets nieuws zat er niet meer in. (Kregting 2006:
41)
Niet toevallig verwijst de ondertitel van Laden en lossen, ‘Confrontaties’, naar de
bundel Konfrontaties. Kritieken en kommentaren die J.F. Vogelaar in 1974
publiceerde. Kregting beschouwt zichzelf als een erfgenaam van Vogelaar en van
het tijdschrift Raster, waarvan die laatste sinds 1977 onafgebroken een
gezichtsbepalende redacteur is geweest. Kregting identificeert zich vooral met de
beginjaren van de tweede editie van Raster, eind jaren 1970, begin jaren 1980, toen
het blad zich profileerde met ‘een combinatie van historische avant-garde met
kwartiermakend postmodernisme’. (Kregting 2003: 228) Wie zich vandaag literair
wil engageren en daarbij de valkuilen van een naïef en belegen realisme wil
vermijden, doet er goed aan de erfenis van Raster ter harte te nemen. Geen enkel
blad heeft zich in de laatste decennia immers zo toegewijd gebogen over de
mogelijkheden van engagement, experiment en avant-garde in een tijdperk
geregisseerd en gerepresenteerd door de cultuurindustrie.
Terwijl ik dit artikel aan het schrijven was, raakte bekend dat Raster ophoudt te
bestaan. In 2009 verschijnt het laatste nummer, waarmee dus na tweeëndertig jaar
een einde komt aan de tweede editie van dit tijdschrift. Het blad is voortgekomen
uit de openheid van de jaren 1960 en het radicalisme en de polemiek van de jaren
1970, en groeide al snel uit tot een bolwerk van de vernieuwende literatuur. Hoewel
de belangstelling voor Raster nooit overweldigend is geweest, en de kritiek erop
soms scherp, bevatten de meer dan 120 nummers die sinds 1977 van het tijdschrift
zijn verschenen een schatkamer aan literair en theoretisch materiaal. Raster
ondersteunde en introduceerde experimentele en avontuurlijke literatuur uit binnenen buitenland, maar trachtte deze literatuur vooral in zijn oudere jaargangen ook te
begeleiden met nieuwe theoretische benaderingen. Van het blijvende engagement
van Raster wil ik in wat volgt enkele facetten laten zien.
In dit artikel geef ik een beknopt overzicht van de evolutie van Raster sinds de
heroprichting van het blad in 1977. Hierin belicht ik de wisselende gedaantes die
het literaire en maatschappelijke

Vooys. Jaargang 27

14
engagement van het tijdschrift heeft aangenomen. Dat dit overzicht enigszins
schematisch blijft, is dan ook onvermijdelijk. Ik bespreek eerst de discussie over de
avant-garde die in de begindagen van het blad werd gevoerd. Vervolgens werp ik
een blik op enkele belangrijke, doorgaans sterk politiek geëngageerde,
literatuurtheoretische stromingen die in de eerste jaargangen van Raster aan bod
kwamen. In de loop van de jaren 1980 maakt de confrontatielust geleidelijk plaats
voor de zoektocht naar een atopie - dat belicht ik in een derde paragraaf. Ten slotte
ga ik in op de aandacht die de redactie sinds de jaren 1990 besteedt aan een heel
specifieke vorm van geëngageerde literatuur: literatuur over oorlog en het kamp.

Avant-garde!?
De nostalgie naar de kritische interventies van Vogelaar en van Raster vloeit voort
uit het gevoel dat er voor een serieus literair-ideologisch debat vandaag geen plaats
meer is. Zo ergert Marc Reugebrink zich aan de vermeende ‘zekerheid dat er in het
huidige literaire klimaat van richtingenstrijd geen sprake meer kan zijn’. (Reugebrink
2002: 64) Dat er geen richtingenstrijd meer is, betekent dat er geen serieus debat
meer is over de inzet van literatuur, en al evenmin een debat met de literatuur als
inzet. Wat al helemaal lijkt te ontbreken, is de expliciete koppeling van een
literatuuropvatting aan een wereldbeeld, en van experiment en vormvernieuwing
aan een progressief, links engagement.
Dat alles was wel nadrukkelijk aanwezig in Raster, dat in 1977 na een onderbreking
van vier jaar door een uitgebreide redactie opnieuw werd opgericht. Nochtans moest
ook Raster in 1977 tegen een sterke stroom in varen. In haar eerste editoriaal, ‘Wat
wil Raster?’, stelt de redactie ‘dat het literaire klimaat in het Nederland van de
zeventiger jaren weinig bevorderlijk lijkt voor het schrijven en onderzoeken van nog
niet aanvaarde, riskante vormen van literatuur’. (Redactie 1977: 6) Deze diagnose
wordt bevestigd door Hugo Brems in zijn literatuurgeschiedenis Altijd weer vogels
die nesten beginnen (2006): zowel het engagement als het experiment zit bij de
heroprichting van Raster een beetje in het slop. Over het geëngageerde tijdschrift
Kentering schrijft Brems bijvoorbeeld: ‘Het wat moedeloze einde van het blad in
1977 kan als een symbolisch moment gezien worden voor het einde van de
geëngageerde literatuur in Nederland én voor de marginale rol die zij daar heeft
gespeeld.’ (Brems 2006: 276) In zijn dwarsdoorsnede van het jaar 1975 lezen we:
‘Het experimentele proza was er [in Nederland] op zijn retour.’ (idem: 364)
Geen gunstige tijd dus voor politiek geëngageerd experiment, voor avant-garde,
en dat wisten de redacteurs van Raster maar al te goed. In het eerste nummer
maakt redacteur Pieter de Meijer, hoogleraar Italiaanse letterkunde, de balans op
van de vernieuwende Italiaanse poëzie. De conclusie is duidelijk: van het grote
vertrouwen waarmee de avant-gardistische dichters - de ‘Novissimi’ - aan het begin
van de jaren 1960 de poëzie én de kapitalistische maatschappij te lijf gingen, blijft
medio jaren 1970 in de Italiaanse poëzie niet meer zo heel veel over. Marxistisch
geïnspireerde letterkundigen buigen zich over de Italiaanse avant-garde, maar
groepsvorming rond een avant-gardistisch programma is er niet meer. Typerend
voor de evolutie is volgens De Meijer een bloemlezing uit 1975, waarin de poëtische
interventies niet meer gepresenteerd worden ‘als een rechtstreeks aanval op het
systeem, maar alleen nog maar als broze bolwerkjes van waaruit wellicht wat
vluchtwegen naar de toekomst kunnen worden opengehouden’. (De Meijer 1977:
137) Hoewel De Meijer nergens
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verwijst naar de Nederlandse situatie, is de verleiding groot om zijn artikel als een
indirecte uiting van bescheidenheid te lezen.
Toch blijft de houding van Raster tegenover de avant-garde dubbelzinnig. Het
‘gesprek over nederlands proza en avantgarde’ in Raster 2 leidt tot de conclusie,
verwoord door Vogelaar, dat het begrip avant-garde niet meer bruikbaar is. Dat
heeft te maken met de manier waarop het gebruikt wordt, namelijk om een afwijking
aan te duiden ten opzichte van een op consensus gebaseerde norm, of om te
verwijzen naar ‘de reaktie van lezers op afwijkende teksten’. (Vogelaar et. al. 1977:
10) De term avant-garde lijkt veeleer te worden ingezet om afwijkende vormen te
isoleren dan om ze op een positieve manier te beschrijven. Bovendien is volgens
Vogelaar het begrip avant-garde verwaterd tot een louter intern artistieke
laboratoriumfunctie, waarbij de radicale kunst- en maatschappijkritiek is ‘afgezwakt
tot vernieuwing en verbetering’. (idem: 11)
De radicale ambities van de historische avant-garde blijven nochtans doorklinken
in het gesprek, al is het dan vooral in negativo, in de vorm van een klacht dat een
en ander ontbreekt. Er is geen avant-gardistische groepsvorming (geweest) in
Nederland, er is geen partijdige essayistiek die de experimentele teksten kadert in
een kritiek op kunst, maatschappij en onderwijs, en de avant-garde slaagt er
nauwelijks in te ontsnappen aan zijn positie van ‘isoleerbare uitzondering’. (idem:
15) Ondanks de verontwaardigde strijdvaardigheid van mensen als Vogelaar en
Verdaasdonk lijkt er van militant optimisme weinig sprake.
Terwijl in Raster 2 ‘ander proza’ nog als een alternatief op de term avant-garde
kon gelden, bleek na de publicatie van Polets bloemlezing Ander proza (1978) ook
deze term niet meer door de beugel te kunnen. Nochtans was in het tweede en
derde nummer van Raster een uitgebreide versie verschenen van (een deel) van
Polets inleiding bij die bloemlezing. De kritiek die Polet in Raster na de publicatie
van Ander proza te verduren kreeg, wijst op het grote belang dat aan de bloemlezing
werd gehecht en op de nog grotere teleurstelling toen (in de ogen van de
betrokkenen) deze bundel de stigmatisering enkel leek te hebben versterkt.
H.C. ten Berge haalde in 1978 vernietigend uit naar de inleiding van Polet: die
zou slecht geschreven zijn, de tegenstanders nodeloos provoceren en niet inleiden
op de gebloemleesde auteurs. Precies omdat hij het belang van het verzamelde
tekstmateriaal zo hoog inschatte, beschouwde hij Ander proza als een ultieme
gemiste kans voor de experimenterende auteurs. ‘Het kontroversiële karakter van
zijn betoog vraagt om formuleringen waar geen speld tussen te krijgen moet zijn.
Lezers en, vooral, gelezenen hebben daar recht op’. (Ten Berge 1978: 155) Dat
‘vooral’ spreekt boekdelen: het is bijna alsof Polet persoonlijk verantwoordelijk werd
gehouden voor de penibele positie van het experimentele proza.
In hetzelfde nummer van Raster schoot Cyrille Offermans - die later tot de redactie
zou toetreden - dan weer met scherp op de inhoud van Polets inleiding. De
ruggengraat van die inleiding, het onderscheid tussen het absolute proza en het
totale proza, achtte Offermans zowel ‘theoretisch onhoudbaar’ als ‘praktisch [...]
ondeugdelijk’. (Offermans 1978: 47) Bovendien verweet hij Polet te steunen op een
naïeve weerspiegelingtheorie. De opengebroken montagevorm van het totale proza
beschouwde Polet namelijk als een realistische weergave van de versplinterde,
heterogene werkelijkheid. Dit realismebegrip neemt weliswaar afstand van het
orthodoxe marxistische

Vooys. Jaargang 27

16
realismebegrip - volgens Lukács toont de realistische roman de samenhang in de
werkelijkheid - maar het blijft een opvatting van proza als afbeelding.
Offermans hield in zijn essay een pleidooi tegen direct engagement, tegen een
directe weergave (in verhalen of gemonteerde documenten) van de sociale
werkelijkheid, tegen pseudofilosofische en pseudosociologische commentaren op
de werkelijkheid, en voor een veeleer immanente taalkritiek. Echt kritische literatuur
begint bij de weigering om overgeleverde en door macht en commercialisering
gecorrumpeerde taalvormen over te nemen: om het bijzondere van de ervaring (en
van het maatschappelijk geweld) uit te drukken, kan de auteur niet steunen op het
algemene van de voorgevormde en opgelegde taal, zelfs als dat betekent dat hij
door deze weigering met verstomming geslagen wordt.
Het is veelzeggend dat August-Hans den Boef in Raster 10 de opvattingen van
Offermans typeerde als een uiting van pessimisme en, sterker nog, van ‘depolitisering
van de intellektuelen en demobilisatie van de massa’. (Den Boef 1979: 151) Kortom:
contrarevolutionair en onbruikbaar voor de linkse zaak, ondanks het feit dat
Offermans zijn poëtica baseerde op een marxistische kritiek op de kapitalistische
arbeidsverdeling.

Literatuurtheorie en ideologiekritiek
Uit de discussies die in het blad gevoerd werden over avant-garde en ‘ander proza’
blijkt dat Raster niet zomaar kan worden afgedaan als een ‘avantgardistische
guerillagroep’, zoals Ton Anbeek de kring rond het tijdschrift enigszins smalend
aanduidt. (Anbeek 1990: 234) Zijn linkse, neomarxistische imago had het blad vooral
te danken aan de reputatie die (redacteur) J.F. Vogelaar en (medewerker) Lidy van
Marissing in de eerste helft van de jaren 1970 hadden opgebouwd. Van Marissing
plaatste haar experimentele montageproza expliciet in de context van de
arbeidersbeweging, en Vogelaar viel op door zijn neomarxistisch geïnspireerde
kritische interventies en zijn pogingen om de traditie van materialistische
literatuurtheorie in Nederland te introduceren (daar was hij al in de eerste editie van
Raster mee begonnen).
Die activiteiten, gecombineerd met een Nederlandse literaire kritiek waarvoor de
materialistische traditie een nacht is waarin alle katten grijs zijn, en waarvoor
geëngageerd montageproza meteen ook proza voor arbeiders moet zijn, zorgde
ervoor dat mensen als Gerrit Komrij en Jeroen Brouwers de Rastergroep konden
afschilderen als een stelletje wereldvreemde en doctrinaire salonrevolutionairen.
Zo schreef Komrij in een spottende reactie op een stuk van Anthony Mertens in
Raster 9 dat volgens ‘de deftige schrijvers van Raster [...], de revolutie eenmaal is
gekomen, de arbeiders en de studenten alleen nog zullen grijpen, met ware honger,
naar objektivistiese literatuur’. (Komrij 1980: 53)
Wie de eerste tien jaargangen van Raster bekijkt, zal nochtans constateren dat
ook de theoretische en ideologiekritische focus verschoven is. Waar Vogelaar in de
eerste helft van de jaren 1970 nog vooral het neomarxisme uit de jaren 1930 en
1940 (Brecht en de Frankfurter Schule) wilde introduceren, schonk Raster vanaf
1977 vooral aandacht aan recentere ontwikkelingen: de ideologiekritiek van Louis
Althusser en zijn leerlingen Macherey en Balibar, de semiotiek van Umberto Eco
en Julia Kristeva, de filosofie van Michel Foucault, en de doorbraak van het
poststructuralisme bij Roland Barthes. Met andere woorden, Raster in Nederland
toonaangevende theoretische tendensen, vooral
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Franse, uit de periode 1965-1975. Hiermee begaf het zich op het complexe
scharnierpunt tussen marxisme, avant-garde en wat later
poststructuralisme/postmodernisme zou gaan heten.
Het marxistisch geïnspireerde engagement blijkt het duidelijkst uit het artikel van
Balibar en Macherey, ‘Literaire effekten van het onderwijs’, opgenomen in een
themanummer over literatuuronderwijs (Raster 7). In hun inleiding bij deze tekst
schetsen Anthony Mertens en J.F. Vogelaar het ideologiebegrip van de Franse
marxistische filosoof Althusser. Die ziet ideologie niet zozeer als een immateriële
bewustzijnsvorm (het ‘valse bewustzijn’ à la Marx en Engels) maar vooral als een
houding tegenover de werkelijkheid die belichaamd en gereproduceerd wordt in
maatschappelijke instituten (‘ideologische apparaten’) zoals het onderwijs en de
literatuur.
De ideologische houding bij uitstek is die van de herkenning en de verzoening.
Het ideologische subject herkent zich in het appel van de maatschappij om zijn
plaats in te nemen in het geheel. Het literaire werk creëert bij de lezer een imaginair
beeld van de werkelijkheid waarin conflicten verzoend zijn, en dat deze lezer kan
herkennen als een zinvol geheel waarin hij zich thuis voelt. De tegenstellingen die
in de literatuur schijnbaar verzoend worden, aldus Balibar en Macherey, zijn in de
eerste plaats linguïstische tegenstellingen tussen varianten van eenzelfde taal, die
corresponderen met sociale tegenstellingen. ‘[D]e literatuur “begint” volgens ons
met de imaginaire oplossing van onverzoenlijke ideologiese tegenstellingen’. (Balibar
& Macherey 1978: 136)
Het literatuuronderwijs bevestigt en reproduceert deze sociaal-linguïstische
tegenstelling die in de literatuur haar imaginaire (en illusoire) verzoening vindt.
‘Literatuur is dus, dialekties, tegelijk materieel produkt en materiële voorwaarde van
de linguistiese scheiding in het schoolsysteem’. (idem: 134) De ideologiekritische
lezer is dan ook vooral geïnteresseerd in literaire werken waarin de imaginaire
verzoening haar grenzen bereikt, werken die haar als illusoir ontmaskeren.
De revolutionaire en ideologiekritische impulsen kwamen echter lang niet
uitsluitend uit deze nog relatief traditionele marxistische hoek. Ook een in principe
ideologisch neutrale discipline als de semiotiek, de leer van tekens en
tekensystemen, werd in de jaren 1960 bevolkt door politiek geëngageerde
wetenschappers. Julia Kristeva injecteerde een scheut revolutionair gekleurde
psychoanalyse in de semiotiek. Het sprekende subject is een verdeeld subject, dat
van zijn onbewuste drijfveren en van zijn lichaam is gescheiden door een taal die
op orde en coherente betekenistoekenning is gericht.
Eigenlijk zit de taal op de grens tussen beide niveaus, en volgens Kristeva moet
de semiotiek zich dan ook focussen op momenten waarop deze verdeling doorbroken
wordt en het ontregelende libido de taal doet ontsporen. Dat gebeurt bijvoorbeeld
in de poëtische taal: daarin krijgt het subject de kans ‘er genot aan te beleven de
code te vernieuwen en zelfs in gevaar te brengen’. (Kristeva 1978: 57) Beide
theoretische richtingen, zowel de ideologische kritiek op het onderwijs en de literatuur,
als de subversieve psychoanalytische semiotiek, hebben duidelijke sporen nagelaten
in het prozawerk dat Vogelaar in deze periode schreef, Alle vlees (1980).
In 1981, in Raster 17, publiceerde de redactie vertalingen van enkele beroemde
artikelen van de Franse literatuurwetenschapper Roland Barthes, waaronder ‘Van
werk naar tekst’ (1971) en ‘De dood van de auteur’ (1968). Beide teksten behoren
tot de canon van de poststructuralistische literatuurtheorie. Het poststructuralisme
beschouwt de tekst als een uitzaaiing van betekenis, een
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open netwerk van tekens dat een onophoudelijk surplus aan betekenis genereert.
Dat surplus kan niet worden gevat door één betekende: dé betekenis van de tekst
bestaat niet, noch de auteur noch de criticus hebben enige autoriteit over de
betekenisproducerende ‘textuur’ van talen en (inter)teksten. Barthes oefende wellicht
ook vanwege zijn niet-doctrinaire politieke engagement een grote invloed uitoefende
op Raster. Zijn werk ademt de revolutionaire sfeer van mei '68. Barthes noemt de
door hem gepropageerde teksfbenadering ‘een aktiviteit die werkelijk revolutionair
is omdat ze weigert de betekenis vast te leggen’. (Barthes 1981: 43) Zijn ideeën
over de ‘schrijfbare’ tekst, die de lezer uitnodigt om de tekst uit te voeren en zo
producent te worden, passen ook perfect in de neomarxistische ambities (van
bijvoorbeeld Benjamin) om van de passieve consument een actieve producent te
maken.
Bovendien bevindt het werk van Barthes zich op hetzelfde scharnierpunt als de
poëtica van Raster. Aan de ene kant staat een veeleer negatief geformuleerd
verlangen naar een niet-besmette taal die vrij is van de corruptie door de burgerlijke
cultuur. Aan de andere kant staat een veeleer positief en optimistisch pleidooi voor
een ontregelend spel met uitzaaiing, meerstemmigheid en intertekstualiteit.
Eenvoudig gezegd: in het werk van Barthes konden de mensen van Raster zowel
een poëtica van de weigering als een poëtica van de woekering vinden. Waar
Offermans in 1978 nog vooral de weigering en de verstomming beklemtoonde, trekt
Vogelaar in 1981, in ‘Vraag & antwoord’, voluit de kaart van de woekering, de
intertekstualiteit en de polyfonie.

Ontsnappingsroutes
Geleidelijk lijkt in de loop van de jaren 1980 het literair-ideologische engagement
van Raster te evolueren, of in elk geval de strategieën die gebruikt worden om dit
engagement vorm te geven. In 1979 hadden de aanval van Anthony Mertens op
het subjectivistische proza en de polemiek in De Revisor over ‘de taak van de
schrijver’ nog behoorlijk wat stof doen opwaaien. Maar enkele jaren later is dat stof
gaan liggen. Het tijdperk van de confrontatie, van de ideologisch gemotiveerde
literaire polemiek lijkt voorbij te zijn. Hans Tentije tracht in 1984, in Raster 32, nog
wel de geest van de polemische jaren 1977-1980 levend te houden, maar met zijn
stuk ‘Met een bek vol blaf’ komt hij niet verder dan een slecht beargumenteerde
scheldpartij. Tentije hakt gretig in op critici als Elly de Waard en Rob Schouten, die
vrolijk proclameren dat het literaire experiment dood en begraven is. In tegenstelling
tot voorgangers als Offermans, Vogelaar en Mertens slaagt hij er echter niet in het
belang van precies die experimentele literatuur en de ideologische inzet van de
kritiek op de subjectivistische stroming duidelijk te maken.
De strategie verandert, omdat ook de diagnose van de situatie verandert. Raster
laat als geen enkel ander tijdschrift zien hoe de laatste resten van een
avant-gardistische aanvalslust plaatsmaken voor de verdediging van een atopie,
een vrijplaats in de context van een dominante massacultuur. Zeer betekenisvol in
dat opzicht is de balans die de redactie opmaakt na tien jaar Raster: hoewel het
tijdschrift nog steeds een avant-gardistisch imago meesleept, functioneert het de
facto als een bolwerk dat een internationale literaire traditie verdedigt tegen de
slechts schijnbare nieuwigheden van een ahistorische cultuurindustrie. Het was de
redactie veeleer te doen ‘om het presenteren van een traditie, een noodzakelijke
aanvulling op de nationale traditie, dan om een voortdurend
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bombardement van nieuwigheden’. (Redactie 1986: 10) Vandaar ook de enigszins
verrassende verschijning van cultuurpessimist George Steiner in de kolommen van
het ‘avant-gardistische’ Raster. Geen groter schrikbeeld voor een culturele vrijplaats
als Raster dan de cultuurloosheid waarvoor Steiner waarschuwt.
In Raster 2 en Raster 3 kon Polet nog pleiten voor een tegenstroming, contraproza
tegen de ‘burgerlijke’ roman. Die tegenpositie werd al gauw een blok aan het been,
want als de tegenstroming de norm niet serieus weet te bedreigen, kan zij
gemakkelijk worden geneutraliseerd en geïsoleerd als onschadelijke afwijking, die
bovendien de tolerantie van de norm lijkt te illustreren. Dat maakt Vogelaar erg
duidelijk in 1981, in Raster 19. Spreken over ‘ander proza’ en over de ‘tegenstelling
avantgarde-traditionele literatuur’ verzwakt de positie van de experimenterende
literatuur: ‘Het bevestigt de behandeling van ongebruikelijke lees- en schrijfvormen
als afwijkingen. Het betekent in feite een vrijwillige aanvaarding van het opgelegde
isolement.’ (Vogelaar 1981: 80)
Was de toon in 1981 al niet meer offensief, dan is de toon in 1989, in een artikel
van Vogelaar in het Kitsch-nummer van Raster, al bijna defensief. Vogelaar stelt
zich te weer tegen de ‘kapo's van de cultuurvernietiging’ (Vogelaar 1989: 159), die
als zetbazen van de cultuurindustrie bepalen wat als de smaak van het publiek
geldt. Deze kapo's hanteren het discours dat ooit dat van de linkerzijde was: onder
het mom van een ‘democratie van de smaak’ trekken ze van leer tegen een
vermeende ‘culturele elite’ die het volk haar smaak wil opleggen. Tot grote ergernis
van Vogelaar, die zich in de hoek van ‘culturele elite’ gedrumd weet. ‘Wat de smaak
betreft worden massa's in cultuur gebracht en bespeeld door de amusements- en
bewustzijnsindustrie [...]. Als ergens zelfvoldane grenswachters te vinden zijn, dan
wel daar’. (idem: 157-8) Het gaat niet langer om een aanval van de avant-garde op
de burgerlijke cultuur, maar om een aanval van de cultuurindustrie op de restanten
van een ‘hoge cultuur’ die nu smalend als culturele elite wordt aangeduid. ‘Wat
sommigen de culturele elite noemen is allang een te verwaarlozen culturele
minderheid geworden’ (idem: 162), aldus Vogelaar. Het lijkt deze minderheid te zijn
die Raster in bescherming wil nemen.
Dat doet de redactie in de loop van de jaren 1980 onder meer, zoals ze in Raster
40 zelf aangeeft, door een internationale traditie van avontuurlijke literatuur te
behandelen in themanummers. In enkele gevallen introduceert Raster auteurs die
nooit eerder in het Nederlands zijn vertaald, zoals de Duitse auteur Alexander Kluge.
Door de toenemende gerichtheid van Raster op het buitenland, verandert ook de
positie van het tijdschrift in Nederland: het gaat steeds minder de confrontatie aan
met de Nederlandse literatuur. Bovendien verschuift de aandacht van literatuur als
confrontatie naar literatuur als avontuur, verkenning, onderzoek en vluchtweg.
Dat de politieke implicaties van deze avontuurlijke literatuur niet veronachtzaamd
worden, blijkt bijvoorbeeld uit Raster 34, gewijd aan de Argentijn Julio Cortázar, de
auteur van de ook in de lage landen legendarisch geworden roman Rayuela. Een
hinkelspel, waarin de lezer kriskras van het ene hoofdstuk naar het andere kan
‘hinkelen’. Cyrille Offermans plaats Cortázar in de traditie van modernistische auteurs
die de raadselachtigheid van de werkelijkheid trachten te bevrijden van de stolp van
een instrumenteel rationalisme en een verarmende taal die de dingen het zwijgen
oplegt. Hoewel het werk van Cortázar veeleer speels ontregelend dan expliciet
geëngageerd lijkt, hebben spel en experiment ‘politiek implicaties: ze geven een
praktisch antwoord op de vraag hoe een eigen
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leven te ontwerpen in een wereld die dat in toenemende mate onmogelijk maakt’.
(Offermans 1985: 59) In een stuk essayistisch proza in Raster 34 omschrijft Cortázar
zijn romans en verhalen als ‘openingen naar de verwondering, overhalingen tot een
verplaatsing van waaruit het gewone niet langer geruststellend is’. (Cortázar 1985:
66) Literatuur als ontsnappingsroute en als middel om onvermoede complexiteiten
te exploreren - in meer of minder expliciet politieke termen geformuleerd blijft dat
het engagement van Raster.
Dat blijkt ook uit Raster 41, dat gewijd is aan denkbeeldige reizen. Een van die
reizen is het verhaal ‘Gadir of Ken u zelve’ van Arno Schmidt, door Polet ook wel
de Duitse Joyce genoemd. In dat vroege verhaal geeft Schmidt het woord aan een
Griekse meetkundige uit de periode van Alexander, die al jaren in een
Noord-Afrikaanse gevangenis zit te verkommeren. Om zich staande te houden
verzint hij zijn eigen ontsnappingspoging. Het verhaal toont enerzijds de
overlevingskracht van de verbeelding maar anderzijds ook de machteloosheid
tegenover concrete wereldlijke overheersing. In zijn inleiding wijst Vogelaar op die
combinatie van verzet en defaitisme. ‘Tot de “methode om te ontkomen” behoort
het denken’, maar tegelijkertijd weet de verteller ‘hoe weinig illusies het intellect zich
ten aanzien van de feitelijke overmacht mag maken’. (Vogelaar 1988: 125-6) Men
kan zich afvragen of Raster niet precies dat was: een methode om te ontkomen aan
een feitelijke overmacht - op papier.

Het kamp en de oorlog
In 1992 neemt het engagement van Raster een andere wending. Raster 57 is volledig
gewijd aan de letterkundige Sam Dresden, naar aanleiding van de publicatie van
diens boek over kampliteratuur. Het belang van Dresdens bijdrage, aldus de redactie,
is dat hij als een van de eersten de beschrijving van de kampervaring als een literair
probleem beschouwt, en zich niet neerlegt bij het taboe om de kampliteratuur ook
als literatuur te lezen in plaats van louter als document. In een gesprek met de
redactie zegt hij hierover: ‘Dat is me kwalijk genomen omdat in principe de literaire
benadering voor veel lezers van dit soort boeken problematisch is. Ze vinden dat
de literatuur niets te maken heeft met deze zaken, niets te maken kán hebben, dat
het een ontheiliging is.’ (Dresden 1992: 61) Dat is in grote lijnen de stelling die ook
Jacq Vogelaar later zou verdedigen in zijn omvangrijke studie Over kampliteratuur
(2006).
Onder impuls van Vogelaar kwam Raster nog geregeld terug op de literaire
verwerking van zowel de Stalinistische als de nazistische werk- en
vernietigingskampen. Het is moeilijk te bepalen waaruit het engagement hier precies
bestaat. Het spreekt voor zich dat de studie van de kampliteratuur een radicaal
verzet inhoudt tegen de maatschappijvormen waarin de kampen konden ontstaan
en gedijen. Maar echt onderscheidend is dat engagement niet - niemand zal het
tegenspreken. Wie kritiek geeft op het totalitarisme komt bovendien in het vaarwater
van degenen die al sinds de jaren 1970 het linkse gedachtegoed van de jaren 1960
bestrijden. Welk engagement drijft Raster om aan de kampliteratuur zoveel aandacht
te schenken?
In het eerste nummer van Raster publiceerde Vogelaar een fragment uit zijn grote
montageboek Raadsels van het rund, waarin onder invloed van Michel Foucault de
opsluiting als het paradigma van onze maatschappij naar voren komt. De ‘opsluiting
in de arbeid’ wordt in één adem genoemd
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met de modernistische woonblokken van Le Corbusier en met ‘het militair sisteem’.
(Vogelaar 1977: 106-7) Sterker nog: ‘De architekt van Le C. is een KaPo.’ (idem:
108) Een dergelijke vergelijking van twee verschillende grootheden - de maatschappij
en het kamp - is vijftien jaar later ondenkbaar geworden.
Op een erg voorzichtige manier maakte Vogelaar die vergelijking nog wel in de
inleiding van Raster 31, ‘Utopie tegen utopie’. Het uitgangspunt van dat nummer is
dat utopische maatschappij- en toekomstbeelden vaak door en door totalitair zijn:
de Zonnestad van Campanella bijvoorbeeld is een nachtmerrie voor iedereen die
nog een greintje vrijheidsliefde heeft bewaard. In dat opzicht vormen zowel ‘het
Derde Rijk’ als ‘de stalinistische Sovjetstaat’ de ultieme consequentie van het
utopische denken. Vervolgens brengt Vogelaar de gevaarlijk totalitaire utopisten in
verband met de architecten van de contemporaine kapitalistische maatschappij.
Er bestaat een merkwaardige verwantschap tussen degenen die de mond
vol hebben over nieuwe mythen en waarden, over de nieuwe mens of
zelfs een nieuw ras en vragen om een ekonomies wereldplan én de
technokraten die met een zuinig mondje het maatschappelijk leven op
maat trimmen naar het no-nonsense-model maar tevens aandringen op
een nieuwe moraal. (Vogelaar 1984: 7)
Deze opmerking past in een bredere diagnose: de ideologische posities en etiketten
zijn aan het schuiven geraakt - wat betekent het nog om links of rechts te zijn? - en
de conservatieven uit het progressieve verleden staan vandaag in de voorhoede
van het kapitalisme. Zij zijn de facto de ‘utopisten’ van vandaag geworden. De
utopische methode die Vogelaar voorstaat impliceert dan ook een breuk met het zo
besmette utopische denken. In de plaats van de utopie komt de atopie, ‘een vrijplaats
waar men vrij is van fixerende noemers van beroep, geslacht, milieu, enzovoort’.
(idem: 13) Zoals Offermans opmerkt, is het domein waarin deze atopie wordt
nagestreefd in de eerste plaats de literatuur: als verzet tegen de uniformering en
reglementering in het hier en nu proberen de grote modernistische auteurs in hun
schrijfwijze ‘alle beperkingen, vooral die van de gebondenheid aan dat hier en nu,
te doorbreken’. (Offermans 1982: 64)
De inzet van de kampliteratuur is hieraan verwant. De gebondenheid aan het hier
en nu is nergens zo groot als in het kamp, en dat geldt ook voor de taal. In het kamp
wordt de taal verminkt tot een onmachtige kamptaal, terwijl buiten het kamp het
bijzondere van de ervaring botst met de clichés en de kitsch van de voorgevormde
taal. Het lijkt erop dat de inzet van de kampliteratuur volgens Vogelaar in de eerste
plaats een literaire inzet is, en het engagement een literair engagement. Over Varlam
Sjalamov, een overlevende van de soyjetkampen, schreef Vogelaar in Raster 88:
‘Sjalamov was zich bewust dat in zijn verhalen de essentie van de literatuur op het
spel stond.’ (Vogelaar 1999: 5) De inzet van Sjalamov was deze: hoe slaag je erin,
ondanks de totale gebondenheid aan het hier en nu in het kamp en in de kamptaal,
toch de afstand te nemen die vereist is om het bijzondere van de situatie te kunnen
verwoorden? ‘Dat hij erin slaagde eigen ervaringen te objectiveren, er afstand van
te nemen en er iets van te maken, een ooggetuigenverslag en een kunstwerk, mag
met recht een overwinning heten.’ (idem: 6)
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De aandacht voor de literaire verwerking van oorlogs- en kampervaringen is vanaf
de jaren negentig een constante in Raster. Hierbij staat steeds de vraag naar de
literaire verwerking centraal: welke middelen gebruikt de auteur om de (passieve,
ondergane) belevenis om te vormen tot een (actieve, verwerkte) ervaring? Raster
62 is gewijd aan Danilo Kiš, een auteur uit het voormalige Joegoslavië, die zijn
ervaringen met zowel nazisme als communisme uitwerkt in proza dat balanceert op
de grens tussen feit en fictie. Volgens Vogelaar beantwoordt het werk van Kiš de
vraag hoe een waanzinnige werkelijkheid, die al te snel ‘onzegbaar’ wordt genoemd,
toch met literaire middelen kan worden benaderd. Kiš gebruikt daartoe veel
documentair materiaal, geordend tot een verhaal door de verbeelding. ‘Misschien
is de verbeelding wel het vermogen bij uitstek om de werkelijkheid te beleven - haar
niet passief te ondergaan, als gebeuren, maar bewust te ervaren’. (Vogelaar 1993:
145)
In 1996 stelt de redactie een nummer samen over oorlog, Raster 75, waarin naar
de literaire verwerking van de dagelijkse oorlogservaring gepeild wordt. Het belang
van deze literatuur wordt niet zozeer afgemeten aan het belang van de verhaalde
gebeurtenissen, maar vooral aan de ruimte die ze biedt aan de verwerking van het
bijzondere van de ervaring. Bij Alexander Kluge, aldus Offermans, staat deze vraag
op het spel: ‘Wat kunnen wij, of liever: wat kunnen de door hem opgevoerde figuren,
als deelnemers of slachtoffers, van die gebeurtenissen ervaren?’ (Offermans 1996:
30) Ook Kluge steunt op een uitgebreid documentair apparaat, en hij hanteert bewust
een zo min mogelijke ‘literair’ ogende stijl, in een poging om de oorlog te tonen als
een aanslag op het ervaringsvermogen van de mens.
Het engagement neemt de vorm aan van een literair verzet tegen een situatie
waarin het ervaringsvermogen van de mens vernietigd wordt. ‘Onzegbaarheid’ is
daarbij een zwaktebod van de schrijver - als die onzegbaarheid niet getoond, niet
literair vormgegeven wordt - en het pathos van een verkitschte taal al evenzeer.
Een van de meest indrukwekkende nummers van Raster is in dat opzicht
‘Flessenpost’ (Raster 110). In dat nummer zijn teksten opgenomen die geschreven
zijn in Auschwitz-Birkenau door de Sonderkommando's, teams van gevangenen
die de massavernietiging moesten uitvoeren. Zelfs in deze extreme situatie bleven
de auteurs bewust omgaan met het vermogen van de taal om ervaringen te
verwerken, en om überhaupt te ervaren. Zo bezien is de belangstelling voor
kampliteratuur de uiterste consequentie van een poëtica die als een verzet tegen
de verstommende cultuurindustrie is ontstaan.
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Vreemd bezoek
De koloniale representatie van de asielzoeker in twee hedendaagse
Nederlandse teksten
Ivo Nieuwenhuis

Is het kolonialisme in de hedendaagse samenleving nog altijd springlevend? Ivo
Nieuwenhuis stelt in zijn artikel dat stereotype denkbeelden van het (Westerse) Zelf
tegenover de Ander niet enkel in het vroegere kolonialisme, maar ook in de huidige
asielproblematiek aanwezig zijn. Aan de hand van twee actuele literaire teksten
bespreekt hij deze koloniale blik, die volgens hem tot uiting komt in de representatie
van de asielzoeker. Daarnaast gaat Nieuwenhuis, aan de hand van enkele
basisaspecten uit Saids Orientalism, uitgebreid in op het koloniale discours en de
mate waarin dat op de huidige situatie van toepassing is.

Vluchteling = vreemdeling
Wat weten wij nou eigenlijk van al die lui daar in de Hoorn van Afrika?
De Somali's en de Masai, De Dinka's en de Noeba's en de Foer en de
Nuer, en hoe ze maar helemaal heten mogen. Om nog maar te zwijgen
van de rest van Afrika, het Nabije Oosten, het nog wat Verdere, en het
Verre Oosten. (Matsier 2005: 64-65)
Dit zegt IND-ambtenaar Posthuma, een personage uit de roman Het achtenveertigste
uur van Nicolaas Matsier. De uitspraak toont aan hoe sterk de vluchteling voor zo'n
ambtenaar een Ander is, iemand die hij als vreemd beschouwt. Ook de gemakkelijke
inwisselbaarheid van de begrippen ‘vreemdeling’ en ‘vluchteling’ in het dagelijks
taalgebruik geeft hier blijk van. Wie asiel aanvraagt, is nooit zomaar een bezoeker
die om hulp waagt, maar altijd ook een indringer die niet welkom is totdat het recht
op zijn aanwezigheid in het land waar hij naar toe is gevlucht bewezen is. Daarmee
is de asielkwestie die sinds het midden van de jaren negentig voor zoveel

Vooys. Jaargang 27

West-Europese landen een hot issue werd, niet simpelweg een humanitair probleem
aangaande de universele zorg van mensen

Vooys. Jaargang 27

25
onder elkaar, maar tevens een situatie die het Westen (opnieuw) uitdaagt de
confrontatie aan te gaan met de Ander en zich tot die Ander te verhouden. Dit maakt
het publiekelijk inmiddels alweer bijna vergeten kolonialisme opnieuw actueel.
Als ik hier de term ‘kolonialisme’ gebruik, doel ik niet zozeer op de concrete praktijk
van het koloniseren, maar veeleer op de denkhouding die daaraan ten grondslag
lag en die de, veelal Oosterse, Ander zag als een absolute tegenpool van het
Westerse Zelf. Mijn stelling is dat een dergelijke denkhouding niet alleen in de
voorbije koloniale periode, maar ook in de hedendaagse asielproblematiek
herkenbaar is. Ik zie deze koloniale blik met name terug in de representatie van de
asielzoeker in actuele teksten die over dit onderwerp gaan. Daarom bespreek ik in
dit artikel twee van zulke teksten, Het achtenveertigste uur (2005) van Matsier,
waaruit ik zo-even al citeerde, en Stempeldag (1999) van Sytse van der Zee. Beide
zijn gegoten in een narratieve vorm, wat interessante invalshoeken biedt, bijvoorbeeld
voor de rol van het vertelperspectief. Voorafgaand aan deze bespreking ga ik
uitgebreid in op het koloniale discours en de mate waarin dat nog op de actuele
situatie kan en mag worden toegepast.

De stereotype Ander
Het boek Orientalism van Edward W. Said wordt over het algemeen gezien als het
startpunt van het postkolonialisme als wetenschappelijke studierichting. (Cf. Williams
en Chrisman 1994: 5) In dit standaardwerk, waarvan de eerste druk verscheen in
1978, onderzoekt Said hoe de Westerse studie van de Oriënt een bepaalde manier
van kijken naar en denken over dit deel van de wereld tot stand bracht en hoe die
blik het functioneren van het koloniale systeem ondersteunde. (Loomba 2005: 42)
Hoewel Saids studie van verschillende kanten bekritiseerd is, geldt ze nog steeds
als een geschikt kader voor het (post)koloniale denken. Hier bespreek ik enkele
basisaspecten van dit kader, om me vervolgens af te vragen in hoeverre die aspecten
te rijmen zijn met de hedendaagse asielkwestie.
Het hoofdkenmerk van het koloniale discours bestaat er volgens Said uit dat het
verschil tussen het Westerse Zelf en de niet-Westerse Ander wordt benadrukt,
teneinde een machtssituatie te constitueren waarin het Zelf boven de Ander staat.
Zoals hij zegt: ‘European culture gained in strength and identity by setting itself off
against the Orient as a sort of surrogate and even underground self.’ (Said 1995:
3) Een belangrijk middel voor het Westen om zo'n superieure positie te bereiken is
de stereotypering, wat erop neerkomt dat beelden en ideeën aangaande de Ander
gereduceerd worden, met als doel deze simpel en gemakkelijk hanteerbaar te
maken. De Ander wordt teruggebracht tot een eenduidige identiteit die vooral zijn
Anders-zijn benadrukt en die bovendien statisch en weinig veranderlijk is. (cf. Loomba
2005: 55, 86) Een ander middel, dat hiermee samenhangt, is de objectivering of
verwetenschappelijking van de verschillen tussen Zelf en Ander. Binnen het koloniale
discours gebeurde dat vooral door de ontwikkeling van rassentheorieën. (Ibid., 57)
Hiermee stuiten we op een eerste probleem als het gaat om het verbinden van het
koloniale discours aan de asielkwestie. Bovengenoemde manier van wetenschap
bedrijven - het bestuderen van het Vreemde als iets objectief minderwaardigs - is
volledig verdwenen uit de Westerse academische cultuur en is dan ook moeilijk nog
als een mogelijk middel tot de creatie van koloniale machtsverhoudingen te zien.
Dat geldt uiteraard niet voor de stereotypen die de wetenschap ooit mede creëerde.
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Maar er zijn meer manieren waarop het koloniale discours en de asielkwestie aan
elkaar gekoppeld zijn. Allereerst valt er een causale relatie te leggen. Hoewel het
onjuist zou zijn om van een directe oorzaak-gevolgreactie te spreken, is het niet al
te hypothetisch om een verband te zien tussen de dekolonisatie in de jaren zestig
van de twintigste eeuw en de vluchtelingen- en migratiestromen die naar aanleiding
hiervan op gang kwamen. De dekolonisatie zorgde vaak voor instabiliteit en de
conflicten die daarop ontstonden, joegen de voormalig gekoloniseerden naar het
Westen, hun eerdere kolonisator. In dat opzicht is het Westen deels zelf de
1.
veroorzaker van het vluchtelingenprobleem. (Cf. Malkki 1995: 503-504) Ten tweede
wijzen onderzoekers er ook op dat alhoewel het kolonialisme in zijn concrete vorm
verleden tijd is, er nog altijd sporen van de koloniale houding herkenbaar zijn in de
huidige wereldpolitiek. Deze zijn vooral te koppelen aan het imperialisme, een term
die sterk verband houdt met kolonialisme, maar daar niet mee samenvalt.
Imperialisme is een proces dat leidt tot controle en dominantie; kolonialisme is de
daaruit volgende praktijk van het koloniseren. (Loomba 2005: 12) Williams en
Chrisman stellen dat het postkoloniale tijdperk wellicht is aangebroken, maar het
postimperiale tijdperk zeker nog niet. (1994: 4) Als voorbeeld noemen ze de
Amerikaanse houding ten opzichte van het Midden-Oosten, zoals die bleek tijdens
de Eerste Golfoorlog. (Ibid., 3) Inmiddels kunnen we daar de Tweede Golfoorlog
aan toevoegen. Een derde vergelijkingsgrond vormt de parallellie tussen de
verhouding kolonisator-gekoloniseerde enerzijds en gastland-vluchteling anderzijds.
In beide gevallen is er sprake van een machtsrelatie, waardoor het Zelf de Ander
tot op zekere hoogte beheerst en controleert. In het geval van de culturele
representatie van de asielproblematiek nu zien we hoe het ontvangende land altijd
Westers is en de vluchteling niet zelden afkomstig uit een voormalige kolonie. Hierbij
is het Westerse gastland de instantie die hulp biedt en de niet-Westerse vluchteling
het slachtoffer, de hulpbehoevende. De implicatie van dat laatste is dat hij blijkbaar
niet voor zichzelf kan zorgen en daardoor in de machtsverhouding ondergeschikt
is.
Maar, en hiermee stuiten we meteen op een belangrijk tegenargument, de
vluchteling is zelf naar het Westen toegekomen en vraagt daar om hulp. Het initiatief
ligt dus bij hem en niet, zoals ten tijde van de kolonisatie, bij het Westen. Dit aspect
beschouw ik als cruciaal, omdat het de asielkwestie op meerdere manieren laat
verschillen van de koloniale situatie. Allereerst dus sociaalgeografisch: een Westers
gastland reageert niet op een zelf opgezochte nieuwe omgeving, maar op personen
die naar hem toegekomen zijn. Daarnaast ook in humanitair opzicht: de hulp die
het Westerse gastland biedt, is te beschouwen als antwoord op een vraag, terwijl
de gekoloniseerde landen er nooit om vroegen gekoloniseerd te worden. Het
opvangen van asielzoekers wordt daarmee eerder een morele plicht dan een zelf
toegekend recht afgeleid van een morele superioriteit. Ten slotte leidt het zelfinitiatief
van de vluchteling ertoe dat hij ook veel eerder en veel meer de mogelijkheid heeft
om zijn eigen stem te laten horen. Weliswaar wordt hij gedwongen zich te voegen
naar de culturele en juridische structuren van zijn gastland, maar zodra hij daarmee

1.

Deze stellingname moet uiteraard niet te absoluut genomen worden. De loop van de
geschiedenis is altijd complex en veelvormig en van aantoonbare causale verbanden is zelden
sprake. Malkki ziet het einde van de koloniale periode samen met ‘the emergence of the Third
World, and contemporaneous transformations in dominant forms of nationalism in the wealthy
states’ als één relevante geschiedenis voor het vluchtelingenprobleem. (1995: 504)
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bekend is kan hij zichzelf uiten en zijn verhaal laten horen. Het levende bewijs van
2.
deze mogelijkheid is Kader Abdolah.

2.

Abdolah's debuut De adelaars (1993) is geschreven in de Nederlandse taal, maar gebruikt
het taalregister van de vluchteling. Dat maakt de verhalen in deze bundel tot een authentieke
vluchtelingenstem.
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Ondanks dit essentiële verschil meen ik het koloniale discours en de representatie
van de asielzoeker toch met elkaar te kunnen vergelijken. Daarbij zijn twee aspecten
van belang, die beide teruggaan op wat Said de principiële westersheid van het
oriëntalisme genoemd heeft. (Cf. Said 1995: 6) Het eerste is ruimtelijk en houdt in
dat zowel het koloniale discours als het vluchtelingendebat in een Westerse omgeving
plaatsvindt en zich daarbinnen verhoudt tot het niet-Westerse. Uiteindelijk spreken
we over de vluchteling vanuit het Westen en als we zijn stem horen is dat ook in
een Westerse context. De bronnen die we aanspreken als we over de asielkwestie
willen spreken, komen uit het Westen. Het tweede aspect is hiërarchisch van aard
en bestaat eruit dat alhoewel de vluchtelingen zelf naar het Westen toekomen, dat
Westen desondanks nog wel steeds de touwtjes in handen heeft, en met name
degene is die het culturele basiskader schept: de niet-Westers vluchteling past zich
aan het Westerse culturele en juridische discours aan. Loomba schetst een
vergelijkbare benadering in het koloniale systeem. (2005: 88)
Nu duidelijk is hoe het koloniale discours herkenbaar is in de asielkwestie, rest
de vraag op welke manier je dat discours in een asieltekst zou kunnen herkennen.
Mijns inziens moeten we hiervoor inzoomen op de stereotypen. Deze zijn immers
een middel waarmee het Zelf de Ander probeert te beheersen én overheersen. (zie
boven) Ik wil daarom in mijn analyse onderzoeken hoe asielzoekers in de twee
geselecteerde teksten gerepresenteerd worden, zowel op micro- als op macroniveau.
Maatstaf daarbij is hoe sterk de karakterisering van de vluchtelingen die aan bod
komen het Anders-zijn benadrukt. In het bijzonder ga ik op zoek naar kenmerken
die generaliserend werken of die de asielzoeker een statische identiteit toekennen.
Ik behandel allereerst Het achtenveertigste uur (2005) van Nicolaas Matsier. Deze
roman beschouwt de asielzoeker vanuit het oogpunt van het gastland, in het bijzonder
vanuit de juridische ontvangers: marechaussee, IND-ambtenaren en advocaten.
Het boek geeft daarmee een representatie van de denkbeelden van het Zelf
tegenover de Ander. Dit biedt een goede mogelijkheid om stereotypen te ontdekken.
Een ander element dat analyse van deze roman, maar ook van de tweede die ik
zal bespreken - Stempeldag (1999) van Sytze van der Zee - kan aantonen, is de
basishouding die feitelijk voorafgaat aan het hoofdkenmerk van de benadrukking
van het verschil. Dit is de gedachte dat het Zelf degene is die de structuur van het
denken bepaalt, waaraan de Ander zich dient aan te passen. Stempeldag is in dit
geval interessant, omdat daar gefocaliseerd wordt vanuit de vluchteling. De vraag
is in hoeverre de beelden van de vluchteling en zijn manier van praten desondanks
vertaald zijn naar het Westen - we hebben hier immers wel met een oorspronkelijk
Westers boek van doen. Ook in de analyse van Het achtenveertigste uur zal aan
deze kwestie aandacht worden besteed, hier dan door te kijken in welke mate de
Westerse ontvangers van de asielzoeker hem dwingen zich aan hun discours aan
te passen.

Een ANWB-paddestoel in Soedan
3.

Het achtenveertigste uur is zowel een dossier- als een estafetteroman. Het eerste
wil zeggen dat er voor het boek veel research is gedaan en dat het boek dus ook
veel informatie bevat. Het tweede
3.

Beide termen en hun definitie ontleen ik aan een werkcollege over deze roman van Matsier,
dat onderdeel was van de mastercursus ‘Asiel’, die in 2007 door prof. dr. Geert Buelens werd
verzorgd aan de Universiteit Utrecht. Het college over Matsier vond plaats op 15 mei 2007.
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slaat erop dat de roman voortdurend een nieuw personage aan het woord laat over
hetzelfde geval: de asielzoeker Mohamad-Hassan Moesa en zijn dossier. Deze
twee vallen grotendeels samen, aangezien voor de meeste personages de
asielzoeker juridisch niet meer is dan een dossier. Door de opzet van de roman
wordt het dossier een estafettestokje dat telkens weer wordt doorgegeven aan de
volgende ambtenaar in rij. Onder de bonte stoet van betrokkenen bevinden zich
diverse IND-ambtenaren en advocaten met piketdienst. Tezamen creëren zij een
breed geschakeerd beeld van de vluchteling in kwestie. Hij komt zelf niet aan het
woord en wordt dus volledig gerepresenteerd binnen het discours van het Zelf, het
gastland waarin hij is terechtgekomen. Daarmee is de bovengenoemde basishouding
in elk geval aanwezig. Je kunt zelfs stellen dat de vertaling naar het Westerse Zelf
in deze roman gethematiseerd wordt als een probleem. Dat betekent ook dat de
vertaalkwestie hier niet zomaar als een koloniale strategie ontmaskerd kan worden,
omdat de roman dit aspect door zijn opzet nu juist aan de orde stelt. Wel kunnen
we hem nader concretiseren als element binnen de thematiek van de roman.
De vertaalslag naar Westerse maatstaven vindt vooral plaats bij de drie
ambtenaren die betrokken zijn bij het eerste gehoor en de ambtenaar die het nader
4.
gehoor afheemt. Het is de advocaat van de second opinion, Quist, die op hun
werkwijze in dezen reflecteert. De volgende passage van Quist is in dit opzicht
veelzeggend:
Allemaal hun eigen specialisme, lijkt 't wel, deze drie ambtenaren. Nummer
één doet taal met Moesa, nummer twee een beetje aardrijkskunde en
stewardessenkleding, nummer drie rekenen, wat dan vooral wil zeggen
landmeetkunde.
[...]
Wie weet beseft ambtenaar drie het. Dat er daar geen
ANWB-paddestoelen staan. Dat dit geen man is met een
kilometervergoeding. En ook geen man met een stopwatch die zich
voorbereidt op een halve marathon. (Matsier 2005: 218)
Hier stuiten we op een van de kernaspecten van het vertaalwerk van de
IND-ambtenaren. Dit betreft de basiskennis die de asielzoeker in de ogen van de
ambtenaren dient te hebben en die volledig gebaseerd is op het Westerse
schoolsysteem. Neem aardrijkskunde. ‘Maar weet de man uit Dilling echt niet waar
Dilling ligt?’ vraagt ambtenaar Blansjaar bij het eerste gehoor. (31) Die vraag gaat
5.
er vanuit dat het normaal is enig topografisch inzicht in je eigen land te hebben.
Op het gebied van de rekenkunde geldt hetzelfde. De derde ambtenaar bij het eerste
gehoor valt erg over het feit dat Moesa de Soedanese meeteenheid fadan niet goed
kan omschrijven, met als achterliggende gedachte dat het logisch is dat de
gemiddelde mens enigszins bekend is met maten en hun onderlinge verhoudingen.
(60-61) Deze vanzelfsprekendheid op het vlak van kwantificeerbare, exacte kennis
van de wereld is te koppelen aan het tweede gedeelte van de passage van Quist,
waarin hij erop wijst dat meetbaarheid

4.
5.

Termen als ‘Eerste gehoor’ en ‘Nader gehoor’ behoren tot het juridische jargon dat tijdens
een asielprocedure gebruikt wordt.
Dat dit niet zo vanzelfsprekend is, blijkt onder meer uit What Is the What van Dave Eggers.
(2006: 111)
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en de daarmee samenhangende controleerbaarheid zo typisch Westers zijn. Door
woorden als ‘ANWB-paddestoel’ en ‘kilometervergoeding’ te gebruiken zet hij de
manier van denken van de IND-ambtenaren expliciet neer als Westers, Nederlands
zelfs. Die controleerbaarheid is overigens ook een aspect waar de ambtenaren los
van de koppeling met meetbare kennis op terugkomen. Het gaat dan bijvoorbeeld
om het feit dat het de asielzoeker valt aan te rekenen dat hij geen identiteitspapieren
kan laten zien. (Cf. 35, 115)
Een ander aspect van de verwestersing van de IND-ambtenaren wordt duidelijk
uit de volgende passage van Quist:
Dat verhaal van die oom en die slavernij - dat is allemaal niet wat ze bij
de IND nou eens een overtuigend asielrelaas vinden. Ziehier een man
van tegen de dertig, dat is toch eigenlijk de teneur van het hele verslag,
die het diep in zijn hart ook weer niet zo heel vreemd vindt dat z'n oom
hem na de dood van z'n vader onteigent en begint te slaan. (224)
Hier draait het om onbegrip aangaande Soedanese familierelaties. Inderdaad geeft
ambtenaar Posthuma van het nader gehoor daarvan sterk blijk als het gaat om de
oom waardoor Musa zich heeft laten slaan. (Cf. 73) Dit blijkt alleen al uit een kleine
vraag in gedachten als ‘[K]reeg u billenkoek?’ (87) De ambtenaar lijkt het vooral
belachelijk te vinden dat een volwassen man zich laat slaan, en zeker ook dat hij
daarover, indien hij daar echt last van heeft, geen aanklacht indient. (Cf. 73) Dat
getuigt van een Westerse kijk op zowel de machtsrelaties binnen families - die zijn
hier over het algemeen niet sterk, al helemaal niet als het volwassenen onder elkaar
betreft - als op de manier waarop je geacht wordt te reageren op onrecht dat je is
aangedaan, namelijk door een officiële klacht in te dienen bij de autoriteiten.
Naast deze fundamentele blijken van westersheid zit de aanpassing aan het
Nederlandse discours 'm vooral in de kleine verwijzingen (‘En toen was er koffie
zeker’, als gedachte nadat Moesa verteld heeft dat hij onder doodsbedreiging
wegvluchtte naar de buurman. (95)) en niet te vergeten in het dossier zelf, dat we
af en toe in mogen zien en dat het Westerse juridische systeem openlijk verraadt.
Dat hierop in de roman zelf gereflecteerd wordt, maakt dat we op grond van de
Westerse vooringenomenheid van de IND-ambtenaren niet mogen concluderen dat
uit het boek als geheel dezelfde gedachte spreekt. Wel representeert het boek de
IND in dit perspectief en toont het deze organisatie als exclusief Westers-denkend.
Op het vlak van de stereotiepen is een analogie te trekken met het bovenstaande.
Het zijn de IND-ambtenaren die het sterkst de Westerse visie uitdragen en zij maken
ook het meest veelvuldig gebruik van stereotyperingen. Ook hier biedt, buiten
advocaat Quist, niemand een duidelijk tegenstandpunt. Ook Moesa's advocaat Isaÿe
draagt het standpunt van het Zelf uit ten nadele van de Ander. Hij spreekt over ‘dat
shariah-land’ als hij het over Soedan heeft, (129) en op een uitleg van de tolk
aangaande de islam roept hij in gedachten uit ‘Kuifje in Mekka’. (141) Dat zijn
allemaal uitspraken die de Ander generaliserend neerzetten. Ook bij de
IND-ambtenaren vinden we tal van voorbeelden van dergelijke typeringen,
bijvoorbeeld wanneer de derde ambtenaar van het eerste gehoor naar de gebruiken
van Moesa's stam vraagt: ‘Het is toch een stam? Een stam heeft tradities en
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rituelen, dat soort dingen.’ (62) De stam is hier voor de ambtenaar een statische
culturele identiteit met vaste, niet-Westerse eigenschappen, aangezien de beide
6.
woorden ‘tradities’ en ‘rituelen’ zowel conservatisme als Anders-zijn suggereren.
Ambtenaar Posthuma zegt verderop: ‘[W]at staat het me tegen, dat vanzelfsprekende
gemep daar in die stomme traditie.’ (88) Die gedachte is in dezelfde lijn te lezen,
maar dan explicieter. Door de toevoeging van het adjectief ‘stomme’ wordt de traditie
van de vluchteling bovendien duidelijk onder die van de Westerling geplaatst.
In het algemeen gesproken vertoont de stereotypering in dit boek een sterke
samenhang met de verwestersing. Dat is niet verwonderlijk als je bedenkt dat beide
ertoe leiden dat de zaak simpel blijft voor de dienstdoende ambtenaar. De
verwestersing schept een bekend kader en het stereotype plaatst het Vreemde
daarbinnen als een simpel, hapklaar brokje informatie. Al met al hebben we hier
dus te maken met een tamelijk koloniale blik, zij het dan wel één die door het
commentaar van personage Quist ontmaskerd wordt binnen de roman en die
daardoor eerder iets zegt over hoe dit boek de Nederlandse overheid representeert
dan over hoe het de asielzoeker neerzet.

Ongenuanceerde antifeministen
Kiest Het achtenveertigste uur volledig het perspectief van het gastland, Stempeldag
(1999) van Sytze van der Zee neemt juist de asielzoeker als uitgangspunt en laat
hem (en zijn lotgenoten) door middel van een personaal vertelperspectief aan het
woord. Ondertussen is de auteur nog steeds een Nederlander en daarmee is dit
perspectief automatisch een creatie die sterk afwijkt van de situatie van de auteur
zelf. Hij zal zich dan ook uitgebreid moeten hebben laten informeren om het verhaal
goed neer te zetten. De details die Van der Zee geeft over de verschillende
asielzoekers en de woordenlijsten achterin suggereren dat hij dat ook daadwerkelijk
gedaan heeft. Desalniettemin blijkt uit het boek toch regelmatig een Westers
perspectief. Dat maakt van Stempeldag een interessante casus voor mijn onderzoek
naar het koloniale discours in asielteksten.
Allereerst moet wat ik zei van het personale perspectief enigszins genuanceerd
worden. Door middel van de vrije indirecte rede worden de verhalen van een aantal
asielzoekers verteld. De hoofdpersoon is Samir Laifa, die aan het einde van het
boek de dood vindt. Hem volgen we in principe, maar van de vluchtelingen waarmee
hij optrekt horen we ook de verhalen, vanuit hun eigen perspectief. Af en toe is er
echter een passage die door een auctoriale instantie verteld moet zijn, omdat hierin
zaken naar voren komen die Samir onmogelijk kan weten. Het zijn vaak juist die
zaken die de Westerse blik laten zien. Een goed voorbeeld is de volgende passage:
Samir had vanmorgen opnieuw een brief van zijn broer Salah ontvangen,
nog zorgelijker van toon dan diens voorgaande smeekbede. Daarom
wilde hij op een heuveltje waar eens aan de Waal de machtige, trotse
burcht het Valkhof verrees, zijn gedachten op een rijtje zetten. (Van der
Zee 1999: 108)
Het is goed voorstelbaar dat Samir gedurende zijn verblijf in Nederlandse asielcentra
al enigszins
6.

Wat betreft die laatste connotatie denk ik vooral aan de manier waarop beide woorden in het
Westerse islamdebat voorkomen en hoe men bijvoorbeeld spreekt over rituele slachtingen
en de bevrijding die het afwerpen van islamitische tradities zou geven.
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ingeburgerd is geraakt. Onwaarschijnlijk is echter dat hij zich reeds dusdanig in de
vaderlandse geschiedenis heeft verdiept dat hij kan spreken over ‘de machtige,
trotse burcht het Valkhof’. Hier lijkt een auctoriale vertelinstantie aan het woord die
de lezer deze couleur locale niet wilde ontzeggen. Nog sterker blijkt dat als op een
zeker moment de herkomst van de naam van een café beschreven wordt. Het café
‘was vernoemd naar het humoristische gedicht De Hoofdige Boer dat de
negentiende-eeuwse dichter Staring in het dorp liet spelen’. (194-95) Opnieuw lijkt
het niet waarschijnlijk dat Samir, of een van zijn medevluchtelingen, spontaan met
de dichter Staring in aanraking is gekomen. Enkele minder expliciete gevallen zijn
de benoeming van de voormalige functie van het asielzoekerscentrum in Wijk aan
Zee, ‘een katholiek kinderpensionaat’ (51) en de beschrijving van de entree van het
centrum in Nijmegen, waar ‘vroeger [...] de commandant van de Prins Hendrikkazerne
[...] als een veldheer de manschappen ver beneden hem [overzag]’. (175) Al deze
voorbeelden tonen aan dat het boek niet geheel kan ontkomen aan het Westerse
perspectief, zonder dat dit, zoals bij Het achtenveertigste uur, gethematiseerd wordt.
Daarmee is ook de basishouding voor een koloniale blik in de kiem aanwezig.
Maar, zo kan men nu aanvoeren, die houding wordt toch feitelijk ruim
gecompenseerd doordat de asielzoekers hier het grootste gedeelte van de tijd
focaliseren? Dat is misschien zo, maar als we in dit boek opzoek gaan naar
stereotyperingen over de Ander, de niet-Westerling, dan blijkt het daar werkelijk van
te barsten. Het zijn hier dan ook de Anderen zelf die elkaar stereotyperen en zo
elkaar én zichzelf ‘Vreemd’ maken. Neem bijvoorbeeld de uitspraak van asielzoeker
Bouziane: ‘Amsterdam! Amsterdam! Met al die nikkers daar! Op elke blanke heb je
één nikker, echt.’ (29) En verderop Samir zelf over de Albanezen: ‘De meesten zijn
criminelen, ze stelen als raven en staan meteen met hun mes klaar.’ (46) Of over
de Koerden: ‘[Ze] maken er in Noord-Irak een zootje van [...] Ze moorden eerst
elkaar uit en dan gaan ze op de loop.’ (164) Dat zijn bepaald geen genuanceerde
uitdrukkingen. Hieruit zou je nu kunnen concluderen dat er dus een negatief beeld
oprijst van al die verschillende bevolkingsgroepen. Ik wil echter nog een stap verder
gaan en denk dat het niet zozeer de afzonderlijke groepen zijn die hier negatief
worden neergezet, maar de asielzoekergemeenschap als geheel, die gestereotypeerd
wordt als, hoe ironisch, stereotiepen gebruikend. Dit geldt dan als het
tegenovergestelde van het genuanceerde Westen.
Hierbij moet nog een ander aspect betrokken worden, namelijk het vrouwbeeld
dat de asielzoekers naar voren brengen. Dat beeld is tamelijk antifeministisch,
getuige uitspraken als ‘een echte moslimvrouw [...] verliet twee keer in haar leven
het huis, voor haar bruiloft en voor haar begrafenis, en eigenlijk vond Samir dat een
heel geruststellende gedachte’, (91) ‘Die wijven gehoorzamen gewoonweg niet’
(Bouziane, 103) en ‘Mijn vrouw gelooft dat ze ongestraft van mij een hoorndrager
kan maken’. (..., 129) Als we ‘feministisch’ hier lezen als ‘Westers’, dan zijn de
mannelijke asielzoekers die in dit boek aan het woord komen met hun
vrouwdenkbeelden hiervan precies het tegenovergestelde. De conclusie moet dan
ook onvermijdelijk luiden dat Stempeldag niet alleen westersheid verraadt in zijn
perspectief, maar de Ander ook expliciet in zijn Anders-zijn benadrukt.
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Concluderend
Keren we nu terug naar het koloniale discours, dan is het allereerst goed te
constateren dat zowel Het achtenveertigste uur als Stempeldag door de literaire
opzet een zekere kritische distantie realiseert die de gemiddelde koloniale tekst
vreemd was. Hiermee bedoel ik dat beide boeken zichzelf impliciet presenteren als
een kritiek op de behandeling van asielzoekers in Nederland en daardoor suggereren
aan de kant van de asielzoeker te staan. In Het achtenveertigste uur komt die kritiek
tot stand door de reflectie van advocaat Quist op de handelswijze van de
IND-ambtenaren en ook door de manier van denken van die ambtenaren zelf, die
opvallend ongenuanceerd is. Stempeldag bekritiseert door de anders vaak anonieme
asielzoekers een stem te geven en ook door hen te laten afgeven op het Nederlandse
asielsysteem. Dit lijkt me een wezenlijk verschil met het oorspronkelijke koloniale
discours, waarin de Ander zelden een stem had, laat staan dat hij het Zelf
7.
bekritiseerde.
Die distantie neemt echter niet weg dat de koloniale blik wel degelijk herkenbaar
is. De roman van Matsier onthult daarbij niet zozeer de eigen kolonialiteit, maar wel
die van de IND, al is het dan slechts een (goed gedocumenteerde) representatie
van deze dienst. Van der Zees relaas toont ons een Ander die zichzelf Vreemd
maakt, en al gebeurt dit dan ogenschijnlijk vanuit het perspectief van de Ander,
kleine aanwijzingen verraden dat hier in laatste instantie een Westerling aan het
woord is. De koloniale blik is in het asieldiscours zoals dat uit deze twee boeken
blijkt dan ook allesbehalve afwezig.
Het zou wat hard zijn om na dit alles te concluderen dat ondanks de dekolonisatie
en al het postkoloniale onderzoek het kolonialisme nog altijd springlevend is. Daarbij
telt ook mee dat het Anders-zijn in de huidige asielkwestie veel minder expliciet aan
inferioriteit verbonden wordt. Beter is het dan ook om te zeggen dat de resten van
het koloniale discours erg hardnekkig in een samenleving als de Nederlandse
verankerd zitten en derhalve gemakkelijk opspelen op die momenten dat een Ander
hier naartoe komt en zo politiek en samenleving direct met zijn Anders-zijn
confronteert. In zo'n situatie is de gedachte dat ze er zelf om vragen erg verleidelijk
om aan te houden. Daarmee ga je dan echter voorbij aan de fundamentele vraag
waarom wij ze überhaupt als vreemdelingen, als Ander benaderen. Het niet stellen
van die vraag heeft vele oorlogen mede mogelijk gemaakt en het probleem waarmee
we hier te maken hebben is dus niet alleen hardnekkig maar ook tamelijk dodelijk.
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Kruisbestuiving tussen fictie en non-fictie
Interview met Chris de Stoop
Mick van Biezen Albert Jan Swart

foto: B. Michielsen

Hij is misschien wel de meest geëngageerde auteur van de Lage Landen: journalist
en schrijver Chris de Stoop. Mick van Biezen en Albert Jan Swart spraken met hem;
in zijn woonplaats Antwerpen.
Chris de Stoop werd geboren in 1958. In Sint-Niklaas zat hij op de middelbare
school, waar hij Nederlands kreeg van dichter Anton van Wilderode. Hij zat in de
klas bij Tom Lanoye, met wie hij een eigen schoolkrant oprichtte. Na zijn studie
Germaanse filologie aan de Universiteit van Leuven werd hij onderzoeksjournalist
bij het weekblad Knack.
In 1992 verwierf hij internationale bekendheid met zijn debuut Ze zijn zo lief, meneer,
een boek over mensenhandel, dat door de BBC werd verfilmd tot een documentaire
(The Women Trade). Sindsdien schreef hij nog zes andere boeken (fictie en literaire
non-fictie), waarvan er enkele in vele talen werden vertaald, waaronder het Duits,
Zweeds, Frans en Spaans. In 2004 ontving hij voor zijn boek Zij kwamen uit het
oosten de Gouden Uil Publieksprijs. Zijn jongste (non-fictie) boek, Het complot van
België, werd genomineerd voor de AKO Literatuurprijs.

Het overgrote deel van uw werk is non-fictie en toont een grote mate
van engagement. Schrijft u boeken met politieke doeleinden?
Nee, niet met politieke doeleinden, maar wel met de ambitie om iets aan de wereld
te veranderen. Vroeger heb ik het geluk gehad dat mijn boeken ongelooflijk veel in
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beweging zetten. Ze zijn zo lief, meneer heeft me twee jaar bezig gehouden. In
België leidde dat werk tot parlementaire onderzoekscommissies en in Cyprus en in
Manilla waren er ook allerlei instanties die zich erop wierpen. Uiteindelijk ben ik met
de fall-out van dat boek twee jaar bezig geweest. Dat was toch niet wat ik zocht.
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Het was eigenlijk te succesvol?
Het was een beetje een ‘schandaalboek’, zoals men dat in België zegt. Voor de
twee boeken die daarop volgden geldt hetzelfde. Het zijn stuk voor stuk boeken die
uitgebreid in het parlement besproken zijn en tot onderzoekscommissies en
hoorzittingen geleid hebben. Kortom: boeken die een hele serie gevolgen hebben
gehad. Toen had ik er een beetje genoeg van. Maar tot op de dag van vandaag is
dat verlangen naar verandering zeker een dimensie die in mijn boeken zit, hoewel
ik wel wat bescheidener ben geworden. Als mijn lezer op het eind van het boek net
iets anders denkt of voelt dan in het begin, dan ben ik al zeer tevreden. Het is wat
men vroeger met een ouderwets woord ‘bewustmaking’ noemde.
Van het grote schandaal heb ik onderhand genoeg, zeker sinds mijn tweede boek,
Haal de was maar binnen, dat was gefocust op de uitzetting van illegalen. Toentertijd
was dat iets totaal nieuws in Europa, waar niemand ooit over geschreven had. Er
waren allerlei praktijken gegroeid, waarmee men illegalen om het even hoe kon
verwijderen. Toen ik daarover schreef, ontstond er wederom een enorm schandaal
in België. Het vreemde is dat ik toen ineens de publieke vijand was, terwijl ik bij mijn
eerste schandaalboek de volksheld was! Toen stond iedereen achter mij: iedereen,
van extreem links tot extreem rechts, vond het heel goed dat ik de mensenhandel
had aangeklaagd en naar boven gespit had. Maar met dat tweede boek over illegalen
had ik iedereen tegen me, ook de linkse socialistische partijen die me met dat eerste
boek op het podium hadden gehezen. Die gaven me de volle laag, en toen had ik
er meteen genoeg van. Ik heb geen zin om energie te steken in een gevecht om je
gelijk te bewijzen. Dat is eigenlijk nooit mijn ding geweest. Ik wil schrijver blijven in
mijn genre - geëngageerde literatuur - en niet een militant of senaatslid worden. Na
mijn derde boek ben ik dan ook helemaal teruggegaan naar mijn echte rol als
schrijver, heel doelbewust, omdat ik de schandalen moe was.

Hoe vindt u dat het engagement er in de hedendaagse literatuur voor
staat?
Het is nog altijd heel beperkt, en dat is wel iets dat mij ontgoocheld heeft. Toen ik
met geëngageerde literatuur begon, dacht ik het begin te vormen van een hele
stroming. Ik had het gevoel dat het in de lucht hing en dat veel schrijvers zich ermee
in zouden laten. Overigens ben ik de laatste die wil dat elke schrijver zich met actuele
problemen bezighoudt. De Erwin Mortiers moeten hun ding vooral blijven doen en
heel mooie boeken schrijven, maar in het grote huis van de literatuur moet er een
kamer zijn voor geëngageerde literatuur. In Vlaanderen is die kamer, denk ik, groter
dan in Nederland: er zijn in Vlaanderen veel jonge schrijvers die expliciet zoeken
naar een kruisbestuiving tussen fictie en non-fictie en engagement in hun boeken
steken. In Nederland heb je nog veel meer dat hokjesdenken: je hebt fictie en je
hebt non-fictie, twee genres met eigen plekken in de boekhandel en eigen kasten
in de bibliotheek. Van iets daartussen willen ze eigenlijk weinig weten. Bij mijn
uitgever [De Bezige Bij, red.] had ik bij voorbeeld jarenlang het gevoel dat hij wilde
dat ik ofwel fictie, ofwel non-fictie schreef. Nu is hij wat meer met het idee van
kruisbestuiving verzoend. In Vlaanderen is dat echter nooit een punt geweest. Je
hebt daar een heel lange traditie van non-fictie en van mensen die die grenzen
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wat verleggen. Ook buiten Vlaanderen zal dat heel sterk gaan groeien. Ik zie dat
zeker in het Franse en het Engelse taalgebied. Vooral op de scharniermomenten
van de geschiedenis, wanneer alles op politiek, economisch en sociaal vlak op losse
schroeven komt te staan, denk ik dat er een behoefte is aan dit soort literatuur. Ik
voel dat aan bij lezers, maar ook bij schrijvers, die een groeiende behoefte hebben
om de vensters van hun boeken open te gooien voor de buitenwereld. En dat lijkt
me ook logisch. Ik bedoel: grote politieke voorbeelden zijn er niet op dit moment;
ideologieën komen niet met antwoorden, religie is al een tijd weggedeemsterd. Ik
denk dat meer schrijvers nu die behoefte voelen om met die vroeger verfoeide
werkelijkheid bezig te zijn. Het is niet meer dan terecht dat men dit aanvaardt:
mensen zitten met maatschappelijke vraagstukken en zoeken daar een antwoord
op. Die antwoorden geef ik niet: ik omarm de vraag, de onzekerheid, de twijfel, en
dat is al heel veel. Uiteindelijk werk ik nooit expliciet antwoorden uit, omdat je dan
al snel in de polemiek van het grote gelijk terechtkomt. Er zijn teveel mensen die
vanuit een polemische hoek meteen zeggen: ‘Ja! Alle grenzen open!’, of als het
over migratie gaat: ‘Alle grenzen dicht!’ Iemand moet ook een diagnose stellen en
dat is altijd meer mijn benadering geweest.

Denk u dat het überhaupt mogelijk is om antwoorden te formuleren in
deze wereld?
Misschien dat het nog mogelijk is, maar het eerste en grootste probleem nu is de
onzekerheid zelf. Dat heb ik in Het complot van België wel willen strikken: alle
zekerheden zijn een beetje op losse schroeven gezet, bijvoorbeeld die van de
journalistiek. Vroeger ging men er nog van uit dat wat een journalist te berde bracht,
ook op de waarheid gebaseerd was. Dat is ook het fundament van het systeem: de
lezer moet geloven wat jij aanbrengt. Maar nu werkt het niet meer zo, en terecht:
ook journalistieke antwoorden bieden geen zekerheid. Veel mensen zitten daarmee.
Vroeger was het uiteraard veel makkelijker: de waarheid werd je vanaf de kansel,
vanaf het parlementaire spreekgestoelte en op school voorgekauwd. En je zat in
jouw religieuze, politieke of andere hoek. Nu is dat allemaal weggevallen en moet
je het zelf uitzoeken. Maar ik denk dat er in de geschiedenis altijd van die periodes
geweest zijn, waarin systemen gaan kantelen met enkele tientallen jaren onzekerheid
als gevolg. Volgens mij zitten we nu weer in zo'n periode.

Wie beschuldigt u precies in uw boek Het complot van België? Zijn dat
Belgische politici?
Mijn boek gaat over de paranoïde cultuur van het denken in complotten en
samenzweringen. De genocide in Rwanda was een vreselijk complot, dat jarenlang
is voorbereid door het regime van Kigali. Wapens zijn klaargemaakt, milities opgericht
en getraind, enzovoort. Dat is een complot: een groep met politieke, militaire en
economische middelen spreekt af: we gaan die Tutsi's uitroeien.
Het tweede complot - het complot van mijn titel natuurlijk - is het complot van het
westen onder de regie van België, dat heeft gezegd: we trekken de blanken terug
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uit Rwanda en we willen er niets meer mee te maken hebben. Daar had men een
aantal redenen voor. Belgische politici hebben
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omgekomen. Daar was veel begrip voor: zo'n oorlogssituatie is natuurlijk heel moeilijk
voor een regering. De Amerikanen hadden net, in hetzelfde jaar, zoiets meegemaakt
in Mogadishu. Daar was een tiental Amerikanen achter trucks door de straten
gesleurd, waarna de Amerikanen zich meteen hebben teruggetrokken. Maar de
Belgische politici hebben er nooit bij gezegd dat ze een ongelooflijke lobby op gang
hebben gebracht - van Berlijn en Londen tot New York - om alle andere landen die
blauwhelmen in Rwanda hadden ook zo ver te krijgen hun in totaal 4500 soldaten
terug te trekken.

Hoe hebben ze dat voor elkaar gekregen? Hoe hebben ze de VN kunnen
overtuigen?
Het is werkelijk ongelooflijk wat voor diplomatieke machine zij op gang hebben
gebracht! Die politici lagen letterlijk dag en nacht voor de deuren van de leden van
de Veiligheidsraad. Er was hen zo veel aan gelegen, dat er missies naar alle landen
werden gestuurd: Claes en Dehaene gingen bij iedereen langs, tot Kofi Annan aan
toe. Als je de notulen van de ministerraad en dergelijke gaat lezen, dan zie je dat
het naar Belgische normen een ongelooflijke internationale operatie was, maar
jarenlang heeft niemand die notulen gelezen. Het ging niet eens om hun eigen
troepen, want die hadden ze de eerste dagen al unilateraal eenzijdig teruggetrokken
- wat op zichzelf al straf is wanneer je deelneemt aan een internationale operatie maar daarnaast hebben ze overal geëist dat die tweeduizend andere troepen ook
zouden verdwijnen. Kofi Annan had hen na de terugtrekking van de Belgische
troepen serieus op de vingers getikt door een heel strenge brief te schrijven, met
de strekking ‘wat denken die Belgen wel!’ Daarna hebben de politici uit angst voor
gezichtsverlies geprobeerd er een collectieve terugtrekking van te maken.
Als je nog een stap verder gaat - dan zit je in de sfeer van het complotdenken dan hebben ook de persoonlijke carrières van de betrokken politici een rol gespeeld.
Dat heeft de Utrechtse professor Fred Grünfeld op een rijtje gezet. In de eerste
plaats heeft de Belgische regering haar hachje gered door een collectieve
terugtrekking te bewerkstelligen. In de tweede plaats hebben de betrokken personen
van die operatie geprofiteerd: Jean-Luc Dehaene was toen premier en zou in de
zomer van 1994 voorzitter van de Europese Commissie worden - meteen na de
uitbraak van de genocide, in april '94. Daarnaast was er Willi Claes, die de
gedoodverfde kandidaat was om op 1 september van datzelfde jaar
secretaris-generaal van de NAVO te worden, wat hij ook geworden is. Ten slotte
was er nog Kofi Annan, die later secretaris-generaal van de VN geworden is, maar
die ten tijde van de genocide alleen chef was van de Afrika-desk. Vooral Kofi Annan
had een heel grote verantwoordelijkheid voor het niet-optreden van de blauwhelmen.
Deze drie sleutelfiguren hebben dus carrière gemaakt, maar zijn nooit ter
verantwoording geroepen, wat ongelooflijk bedroevend is. Maar dan zit ik in de sfeer
van het complotdenken, dat je niet kunt bewijzen. Zo heb ik het in mijn boek ook
niet willen schrijven.

Vindt u dat die politici berecht zouden moeten worden?
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Natuurlijk zijn er verschillende gradaties in medeplichtigheid, maar de politici hadden
zeker berecht moeten worden. Fred Grünfeld schrijft dat ook in zijn studie The failure
to prevent genocide in
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Rwanda: the role of bystanders. Omstanders, waarvan België de meest prominente
is, zijn volgens diens analyse medeplichtig aan genocide.

De politici hadden dus moeten voorzien welke consequenties het
terugtrekken van de troepen zou hebben?
Hoe een dergelijke zaak uitgesproken zou moeten worden is een andere vraag,
maar het had zeker onderzocht moeten worden. Ze hadden wegens medeplichtigheid
voor een instantie moeten komen, en die instantie - nationaal of internationaal - had
gedegen onderzoek moeten doen. Ook internationale experts zijn het daar nu over
eens. Gedegen onderzoek heeft echter nooit plaatsgevonden. De rechtstreekse
politieke verantwoordelijken zoals Willi Claes, Jean-Luc Dehaene enzovoort, zeggen
nog altijd in interviews - kort geleden in Knack weer - dat ze dezelfde beslissing
zouden nemen als ze weer voor deze problemen zouden staan. Deze uitspraak is
ondragelijk, want er zijn mensen afgeslacht en dit had voorkomen of gestopt kunnen
worden. Sebrenica is denk ik wel op een goede manier onderzocht, maar met
betrekking tot Rwanda is dat nooit gebeurd.

De dwangmatigheid waarmee schokkende en gewelddadige beelden
zich aan het geestesoog opdringen is een belangrijk motief in uw
verhaal. U schrijft bijvoorbeeld over ‘doormiddengekliefde hoofden’ en
‘een rivier die een stroom van lijken aanvoert’. Hebt u zelf veel last
ondervonden van dit soort beelden en bent u als gevolg van uw
ervaringen tijdens de genocide depressief geweest?
Nee. Van een zogenaamd posttraumatisch stressyndroom heb ik nooit last gehad.
De genocide is echter wel het ergste dat ik ooit heb meegemaakt. Je gaat naar zo'n
land en je denkt: dat is moeilijk en misschien komt er een burgeroorlog; er staan
rebellen aan de grens et cetera - maar niemand kan zich ooit voorstellen wat een
genocide is. Het is zo ambachtelijk uitgevoerd. Eén miljoen mensen is daar met
kapmessen afgemaakt - leger tegen leger, buur tegen buur, binnen families: overal.
Een paar maanden later was ik aan de andere kant van de grens, in Goma, en daar
zat ik opeens tussen vijftigduizend doden. Ik zag straten vol mensen die aan de
cholera aan het bezwijken waren. Dat zijn dingen die je je nooit kunt indenken, hoe
‘hard’ je ook bent in dit vak. Ook de politiek is ongetwijfeld het ergste dat ik ooit heb
meegemaakt. Dat je in staat bent om aan je leger op te dragen om geen enkele
Rwandees mee te nemen. De broeders moesten selecteren welke nonnen mee
mochten, terwijl de Rwandezen moesten achterblijven. Hetzelfde gebeurde bij Artsen
zonder Grenzen, ook daar moest men zeggen: ‘Sorry, jij gaat niet mee en jij wel.’
Die selectie werd overal doorgevoerd in de wetenschap dat moordenaars
klaarstonden, want al die provincies waren belegerd.
Op een gegeven moment raakte ik uitgekeken op het journalistieke procedé,
omdat het zo onmachtig is en zo zwart-wit blijft. De journalistiek rondom de genocide
was vreselijk, een schoolvoorbeeld van écht slechte journalistiek. Het bleef aan de
oppervlakte en heeft geen enkel effect gehad; de journalistiek was eveneens
medeplichtig. Er was bijna niemand die tegen de politici durfde in te gaan,
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er was zelfs bijval in alle kranten. Alle schrijvers applaudisseerden en beschouwden
de terugtrekking van de troepen als iets positiefs.
Toen groeide bij mij het besef dat je in een literair boek iets kan proberen over te
brengen in al zijn facetten, met al zijn vragen en met als zijn onzekerheden. Een
literair boek zal misschien niet meteen een groot schandaal aan de oppervlakte
brengen, maar onbewust kan het wellicht leiden tot een soort bewustwording en
een andere manier van denken. In de literatuur kan ik ook mijn persoonlijke dingen
kwijt; ik kan een soort belijdenis, een verhaal brengen - en dat is in de journalistiek
onmogelijk.
Een van de negatieve gevolgen van mijn ervaringen met de genocide is dat ik
minder heldhaftige dingen ben gaan doen. Mijn laatste verhaal ging over de Albanese
maffia en heette Zij kwamen uit het oosten. Ik ben toen een dag ontvoerd door een
Albanese bende, die mij in de bergen van Albanië met kogels om het leven wilde
brengen. Dat doodsgevaar was voor mij ‘groter’ dan de genocide. Daarna was het
gedaan met het gevaarlijk leven; vanaf toen ben ik meer onder de kerktoren gaan
schuilen en had ik geen behoefte meer om de held te spelen. Ik ben sindsdien dieper
gegaan in mijn boeken. Ik denk dat mijn ‘vroegere’ boeken vooral geschikt waren
om een probleem aan te kaarten. Dan kwam zo'n probleem kort onder de aandacht,
werd er veel over geschreven in talloze kranten, maar daar bleef het bij.
Tegenwoordig probeer ik een complexe werkelijkheid te doorgronden en over te
brengen aan de lezers. Fictie speelt daarbij een belangrijke rol, omdat met
journalistiek nog te weinig facetten van het leven beschreven kunnen worden. Een
redactie is gefocust op feiten, en dan alleen op die feiten die zij nieuwswaardig acht.
Het leven is echter te geschakeerd om enkel in feiten te vatten. Daarom denk ik dat
de journalistiek nog geen 5% van het leven kan beschrijven, terwijl die andere 95%
mij juist interesseert. Om die reden ben ik meer richting de fictie gegaan: ik denk
dat het leven in non-fictie en zeker in de journalistiek voor het merendeel genegeerd
wordt. Misschien zal ik de aspecten van fictie en journalistiek ooit op een dag weten
samen te brengen, in een nieuw genre.
Dit is een sterk ingekorte versie van het interview. Lees het gehele
interview op onze website, www.tijdschriftvooys.nl, waarin Chris de
Stoop dieper ingaat op de rol van de Belgische politici en de VN bij
de genocide in Rwanda.
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Het echte van de tekst
Hoe echt kan literatuur zijn? Of: hoe kan literatuur echt zijn? Deze vragen spelen
in de inaugurele rede In de wereld van Geert Buelens, hoogleraar Moderne
Nederlandse Letterkunde aan de Universiteit van Utrecht. Met deze rede wil Buelens
pleiten tegen steriele autonomistische opvattingen van literatuur in de neerlandistiek.
Het is een pleidooi om, met een ‘vastberaden pragmatisme’ dat ons ‘misschien meer
[kan] helpen dan principiële en theoretische scherpslijperij’, ‘ramen en deuren vooral
open te zetten om veel soorten heel divers materiaal binnen te dragen’ in de
wetenschap, waarbij hij zich afzet tegen ‘de opvatting dat literatuur een vorm van
redeloze rederijkerij zou zijn, vernuftige verstrooiing voor ziel en lichaam, een verbaal
equivalent van macrameeën, een mild ironisch woordenspel of een meedogenloos
cynische blufpartij’. Buelens ontwikkelt zijn verhaal aan de hand van enkele auteurs
die de confrontatie met de harde werkelijkheid niet uit de weg zijn gegaan en die
de waarheid hebben gezocht door de dood in de ogen te kijken. Het gaat daarbij
niet om een of andere spreekwoordelijke dood maar om de lijfelijke dood die heerst
in de oorlog. Een van die auteurs is Arnon Grunberg, en diens journalistieke stukjes
over zijn bezoek aan Afghanistan krijgen een voorname plaats in de rede. Buelens
laat zien hoe Grunberg in de oorlog op zoek gaat naar ‘extreme belevenissen,
grenservaringen die hem een acuut gevoel van realiteit kunnen geven, sterker dan
de literatuur lijkt te kunnen bieden’. En Grunberg vindt die ervaring ook, als hij een
raketaanval meemaakt op de basis waar hij verblijft. Zulke ervaringen bezorgen
hem zijn acute besef van, in de door Buelens geciteerde woorden van Grunberg,
‘de dierlijke en vreugdevolle wetenschap dat je bestaat’.
De casus Grunberg is echter problematisch. Grunberg schrijft over de raketaanval
dat het luchtalarm hem een ‘krankzinnige vreugde, een opwinding die ik nog nooit
zo heb gevoeld’ bezorgt. Maar zoals Buelens laat zien is dat een late interpretatie,
die pas in het krantenstukje te lezen is; direct na de aanval schreef Grunberg op
zijn weblog juist dat het ‘not the most pleasant moment in my life’ was. Het euforische
acute gevoel van realiteit is dus een constructie achteraf, een literaire constructie.
Voor Buelens is deze paradox van acuutheid achteraf geen probleem. ‘Zijn
interpretatie van de feiten doet dan meer ter zake dan zijn eigenlijke gevoelens toen
de raketaanval zich voordeed’ schrijft hij, en: ‘Pas wanneer Grunberg zijn ervaringen
[...] literair vormgeeft, openbaart zich de betekenis van deze gebeurtenis.’ Maar
deze opvatting roept een netelige vraag op. Als het acute gevoel van realiteit dat
gezocht werd in de oorlog, de euforische ervaring van de echtheid van het leven,
vooral als literaire constructie bestaat, waarom heeft Grunberg dan eigenlijk naar
Afghanistan moeten gaan?
Bevestigt dit voorbeeld niet juist dat een autonome literatuur de wereld helemaal
niet nodig heeft? Had Grunberg dit verhaal niet ook van te voren kunnen verzinnen?
Het opzoeken van de oorlog was hem mede door een literair voorbeeld ingegeven
(Isaak Babel, die de oorlog beschouwde
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‘als een stormachtige prelude tot het geluk’), en het euforische besef van je eigen
leven nadat je een levensbedreigende situatie hebt overleefd is niet onbekend. Ik
ben geneigd om Grunbergs realiteitservaring in dit voorbeeld als door en door
geconditioneerd te lezen, zoals ik ook vaak zijn reportages in de krant eerst en
vooral als knappe genrestukken heb gelezen, maar op het gebied van realiteit juist
nogal steriel. Grunberg is een bijzonder gewiekste stilist die heel slim pregnante
observaties monteert in een voor hem kenmerkend ritme. Het maakt daarbij weinig
uit waar hij over schrijft, of het nou de oorlog in Afghanistan of internetdating met
vrouwen uit de Oekraïne is. De auteur zoekt de ervaring van het echte, zoekt daartoe
buitenissige omstandigheden op, maar komt alleen maar zichzelf tegen, zijn literaire
verwachtingen en zijn stijl. Het is dan ook typisch dat wat Grunberg in Afghanistan
vindt vooral een euforische ontdekking van het eigen biologische bestaan betreft:
het menselijk leven als hoogste criterium. Gezien vanuit de theorie van een denker
als Alain Badiou, dé post-postmoderne filosoof van gebeurtenis, waarheid en
engagement, staat zo'n ontdekking zeer laag op de schaal van de waarheden. Voor
Badiou zijn waarheden oneindig, eeuwig en universeel. Ze tonen het tekort van een
situatie en vormen daarmee een absolute oproep tot ingrijpen, tot activistische
verandering. Het biologische bestaan daarentegen is eindig, tijdelijk en specifiek.
Het beste waar het toe kan oproepen is een bescheiden verlenging van zichzelf.
Universeel kritisch potentieel gaat er niet van uit.
Over, bijvoorbeeld, de situatie in Afghanistan zegt de ontdekking van de eigen
levensvreugde dan ook niets. Het is zelfs de vraag of zo'n oorlogservaring wel een
echte oorlogservaring is. ‘You go to a war zone to experience something like war,
don't you?’ schreef Grunberg op zijn weblog; maar dat is een geprivilegieerde
ervaring van oorlog, oorlog als war of choice, terwijl oorlog voor de meeste
participanten een ding is dat je overvalt en meesleurt, geen jas die je aan en uit kunt
doen.
Buelens laat zien dat Grunberg Afghanistan vooral gebruikt als een plek waar het
echte gevonden kan worden, dat de literatuur niet te bieden heeft. Afghanistan
fungeert dus als een arbitraire vervanger voor het Reële, en Grunbergs verlangen
naar zulke plekken komt voort uit een verondersteld realiteitsgebrek in de literatuur.
Buelens citeert Grunberg: ‘Misschien is dat wel het probleem met de literatuur: het
wordt nooit echt. Nooit helemaal in ieder geval.’ Voor wie van dit axioma uitgaat zit
de literatuur in een spagaat waar ze aardig last mee krijgt zodra ze in de wereld wil
meetellen. Wil men dan de literatuur wereldse relevantie kunnen toedichten, moet
men bereid zijn een of andere ‘waarheid van de literatuur’ in te voeren. Die waarheid
moet de werkelijkheid pragmatisch kunnen aftroeven, maar tegelijk voor de literatuur
haar (autonome) status aparte behouden. Het axioma van de onechtheid van de
literatuur maakt het doorbreken van het autonomisme zo tot een complexe
paradoxale aangelegenheid.
Maar je kunt ook van een ander axioma uitgaan: dat literatuur altijd helemaal echt
is. Daar is veel voor te zeggen. In plaats van een realisme in de literatuur spreek je
dan over de realiteit van de literatuur. Boeken zijn dingen, schrijvers en lezers
personen in de werkelijkheid. Schrijven, redigeren, uitgeven zijn handelingen die in
de wereld plaatsvinden. Woorden bestaan, zowel materieel (als inkt of klank) als
historisch (als dynamische betekenisdragers). De werkelijkheid van de literatuur is
geen aparte werkelijkheid, maar een specifiek deel van de totale werkelijkheid. En
er is geen verschil tussen literaire taal en algemene taal, behalve dat in de literatuur
taal verschijnt onder het teken
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van literatuur. Als een ‘onechte’ literatuur de werkelijkheid stileert, dan organiseert
een ‘echte’ literatuur haar verschijnen. En een schrijver die van deze poëtica uitgaat
heeft een andere taak dan een met de Grunbergse opvatting. Want als literatuur
nooit helemaal echt is, wordt het zaak om het echte op kunstmatige wijze te
benaderen en zo op de juiste manier te belichten. Maar als literatuur zelf echt is, is
elk schrijven werkelijk en is het zaak bewust te worden van de consequenties van
die werkelijkheid.
Die werkelijkheid is dan in de eerste plaats de werkelijkheid van de taal waar de
schrijver mee te melken heeft, en - omdat taal nooit geïsoleerd in de wereld staat daarmee ook de relatie van de schrijver met de wereld. In plaats van te zoeken naar
een werkelijkheid in een oorlog die buiten je staat moet je dan op zoek naar de
werkelijkheid van je eigen woorden - om wellicht juist in je eigen taal precies die
oorlog aan te treffen. ‘Oorlog is de vader van alle dingen,’ zegt Heraclitus: je kunt
hem dus overal vinden. Don't ask what war can do for you... maar vraag: welke
oorlog voer ik door deze woorden te schrijven? Ben ik, Nederlands auteur, terwijl
ik koffie drink en schrijfbeurzen ontvang, niet allang in Afghanistan?
Samuel Vriezen

Vooys. Jaargang 27

42

Literaire kunst in de Heliand
Jaap van Vredendaal

Jaap van Vredendaal, vertaler en bezorger van de eerste Nederlandse literaire
vertaling van de Heliand, focust in dit artikel op de literaire kwaliteiten van deze
Oudsaksische evangeliënharmonie uit 830. Hij betoogt dat de dichter van deze
tekst, net als in andere Germaanse epische gedichten, gebruik maakt van stafrijm,
maar de regels hiervoor letterlijk oprekt. Hieraan is slechts zelden aandacht besteed,
waardoor de Heliand vaak is weggezet als een weinig verrassende tekst. Aan de
hand van tal van sprekende voorbeelden en parallellieën weet Van Vredendaal het
spel met taal dat hier gespeeld wordt inzichtelijk te maken.
Rond het jaar 830 maakte een onbekende dichter een bewerking van de evangeliën
1.
in allitererende verzen in een taal die we nu Oudsaksisch noemen. Duizend jaar
later, in 1830, publiceerde J.A. Schmeller de eerste gedrukte uitgave van dit werk
onder de naam Heliand. Vanaf dat moment kon het werk zich in een grote
wetenschappelijke belangstelling verheugen, niet alleen van de kant van
taalkundigen, die nu voor het eerst toegang hadden tot een van de omvangrijkste
teksten die in de Oudgermaanse talen zijn overgeleverd (de Heliand telt bijna
zesduizend verzen), maar ook van de kant van theologen, omdat de Heliand een
brug leek te slaan tussen het evangelie en de ontvangende cultuur. In Duits-nationaal
georiënteerde kringen meende men zelfs met een ‘gegermaniseerde’ versie van
het evangelie van doen te hebben. Hoewel de Germanisierungsfrage sinds 1945
van haar ideologische premissen is ontdaan, is de kwestie in hoeverre er in de
Heliand sprake is van aanpassing, accommodatie of inculturatie van de christelijke
boodschap nog altijd hét thema dat in het debat over de Heliand de boventoon voert.

1.

Het Oudsaksisch vertegenwoordigt de vroegmiddeleeuwse fase van de huidige
Nedersaksische/Nederduitse dialecten in Oost-Nederland en Noord-Duitsland.
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Veel minder aandacht is er voor de literaire kenmerken van het werk. Veelzeggend
is de paragraaf die Frits van Oostrom in Stemmen op schrift aan de Heliand wijdt.
Daarin wordt wel op het inculturatie-aspect ingegaan, maar wordt met geen woord
gerept over literaire tekstkenmerken, zelfs niet over het stafrijm. (Van Oostrom 2006:
79-80) Ook in standaardwerken over de Duitse literatuur (uitgezonderd enkele
werken die zich specifiek met de Duitse literatuur van de vroege middeleeuwen
bezighouden) worden literaire kenmerken van de Heliand, behalve het stafrijm,
nauwelijks vermeld. De literair-esthetische waarde wordt eerder gebagatelliseerd:
zo spreekt men van het ‘volkstümliche’ karakter van de Heliand (Frenzel 1974: 10)
en van een ‘poging’ tot een christelijk epos in stafrijm. (Beutin 1994: 12) Bij het
vertalen van de Heliand stuitte ik echter regelmatig op verrassende passages die
mijns inziens iets zeggen over de literaire kwaliteit van het werk. Dit literaire aspect
van de Heliand verdient nadere aandacht. In dit artikel ga ik achtereenvolgens in
op de literaire traditie, de compositie, intratekstuele relaties en de beoordeling van
het Heliand-vers.

1. De literaire traditie
Literair-historisch gezien staat de Heliand in twee tradities. De Heliand behoort tot
het genre van de evangeliënharmonie, waarin de evangeliën van Mattheüs, Marcus,
Lucas en Johannes zijn samengevoegd tot een doorlopend verhaal over het leven
van Jezus. De Syriër Tatianus stelde omstreeks 170 na Christus als eerste een
evangeliënharmonie samen. Het werk van Tatianus zelf is niet bewaard gebleven,
maar wel diverse Latijnse vertalingen ervan. De oudst bewaarde Latijnse
evangeliënharmonie is de Codex Fuldensis. Dit handschrift zou dankzij Bonifatius
terecht zijn gekomen in het op zijn initiatief gestichte klooster Fulda, waar het nog
altijd wordt bewaard. De Tatianus, mogelijk zelfs de Codex Fuldensis, fungeerde
als belangrijkste bron voor de dichter van de Heliand.
In de tweede plaats wordt de Heliand gerekend tot de stabreimende Bibeldichtung
(Kartschoke 1990: 140): bewerkingen van bijbelse stof in allitererende verzen.
Binnen het continentale Westgermaanse taalgebied is de Heliand de belangrijkste
vertegenwoordiger van dit genre; naast de Heliand bezitten we alleen fragmenten
van een bewerking van het bijbelboek Genesis, eveneens in het Oudsaksisch, en
een fragmentarisch gedicht over de eindtijd (Muspilli) in het Oudhoogduits. De
grootste bloei kende het genre in Engeland: in het Oudengels is een tiental bijbelse
stafrijmgedichten overgeleverd met een totale omvang van circa 30.000 verzen,
onder meer bewerkingen van de bijbelboeken Genesis, Exodus, Daniël en Judith.
Er is veel onderzoek gedaan naar de relatie tussen deze Oudengelse werken en
de Heliand. Veelal veronderstelt men dat de Oudengelse geestelijke literatuur model
heeft gestaan voor de religieuze stafrijmpoëzie op het Europese vasteland. Bewezen
is echter dat er ook sprake is geweest van beïnvloeding in omgekeerde richting. In
ieder geval is duidelijk dat de Oudsaksische en Oudengelse werken stoelen op
dezelfde traditie. Voor een overzicht van de discussie hierover verwijs ik naar de
studie van Roland Zanni. (Zanni 1980: 11-105)
De Oudsaksische en Oudengelse bewerkingen van bijbelse stof hebben overigens
niet alleen het stafrijm gemeen, maar maken vaak ook gebruik van dezelfde
metaforen en formules, bijvoorbeeld ‘middengaard’ voor aarde (Oudsaksisch
middilgard, Oudengels middangeard) of ‘naar waarheid zeggen’ (Oudsaksisch
seggian sôðlîco, Oudengels secgan sôđlîce). De geestelijke stafrijmpoëzie deelt
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stafrijmpoëzie, zodat de Heliand bijvoorbeeld ook bepaalde zegswijzen gemeen
heeft met de Beowulf. Zo wordt in beide werken een door het zwaard aangebrachte
wond omschreven als ‘de beet van de bijl’. Kennelijk konden de dichters van deze
werken putten uit een gemeenschappelijk reservoir van poëtische zegswijzen en
formules.
Gerelateerd hieraan is de kwestie van oraliteit en schriftelijkheid. Het is aannemelijk
dat de geestelijke werken het stafrijm en het gebruik van vaste metaforen en formules
hebben overgenomen uit de voorchristelijke orale dichtkunst. Dat wil echter niet
zeggen dat de geestelijke dichtwerken zelf van mondelinge oorsprong zijn. Zo keert
Zanni zich tegen de theorie dat een veelvuldig gebruik van vaste formules zou
duiden op de mondelinge oorsprong van een werk: ‘Het percentage traditionele
formules in een tekst geeft geen uitsluitsel over de oraliteit of schriftelijkheid van die
tekst. Het gebruik van dergelijke formules is echter een belangrijk criterium met
betrekking tot de vraag of een auteur de vaardigheid bezit om bij de traditie aan te
sluiten.’ (Zanni 1980: 139) Hoewel de optie van een mondelinge genese van de
Heliand nog niet helemaal van tafel is (Haferland 2002), is de algemene opvatting
dat de Oudsaksische en Oudengelse bijbelbewerkingen geen schriftelijke fixaties
zijn van mondelinge tradities, maar Buchdichtungen. Ze werden schriftelijk
geconcipieerd (wat overigens niet uitsluit dat ze mondeling werden voorgedragen).
Voor de Heliand wordt daarbij in de eerste plaats gewezen op het feit dat de dichter
aantoonbaar gebruik heeft gemaakt van schriftelijke bronnen - niet alleen van de
evangeliënharmonie van Tatianus, maar ook van theologische werken, zoals het
Mattheüscommentaar van Hrabanus Maurus en Beda's commentaar op Lucas.
(Sievers 1935: XLI; Huber 1969) Het werk moet dus in een geletterde omgeving tot
stand zijn gekomen. Een tweede argument heeft betrekking op de stijl. De vaak
complexe zinsbouw, met veel onderschikkende zinnen en een veelvuldig gebruik
van de indirecte rede, en de neiging om het alliteratievers ‘op te rekken’ (zie onder),
maken de Heliand tot een typisch Buchepos. (Heusler 1920)

2. Compositie
De Heliand is geen vertaling van de evangeliënharmonie van Tatianus. Wel heeft
de Tatianus als leidraad voor het werk gefungeerd. De dichter van de Heliand heeft
daarbij ongeveer de helft van de stof gebruikt die zijn bron hem aanreikte. In zijn
opbouw volgt de Heliand in principe de stadia uit het leven van Jezus zoals we die
kennen uit de evangeliën: geboorte en voorbereiding - leer en werken van Christus
- lijdensgeschiedenis - opstanding en verschijningen. Het werk is verdeeld in
hoofdstukken, die ‘fitten’ worden genoemd. De term is ontleend aan het Latijnse
voorwoord bij de Heliand, waarin staat dat de dichter ‘het hele werk in fitten heeft
ingedeeld’ (‘omne opus per vitteas distinxit’). (Taeger 1996: 1) Het woord ‘vitteas’
is van Germaanse oorsprong; het komt voor in het Oudengels in de betekenis ‘stuk
van een gedicht’. In de twee handschriften die van de Heliand zijn overgeleverd,
wordt het begin van een fitte aangegeven door middel van een grotere initiaal of
door een Romeins cijfer. Van beide handschriften ontbreken aan het eind een aantal
bladen, zodat - met uitzondering van vijftien verzen over de hemelvaart - de laatste
fitten niet zijn overgeleverd. Het meest complete handschrift breekt af in fitte 71,
midden in een van de verschijningsverhalen (de Emmaüsgangers). De Heliand zal
niet meer dan 75 fitten hebben bevat (zie bijvoorbeeld Stapel 1953: 174).
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Op basis van de selectie van de stof uit Tatianus en de verdeling van die stof over
de fitten zijn er in de loop der tijd verschillende pogingen gedaan om een theologisch
concept te definiëren dat aan de Heliand ten grondslag zou liggen. Een heel nuchtere
positie neemt Kartschoke in, die uitgaat van een eenvoudige, op de evangeliën
gebaseerde driedeling: begin (geboorte en voorbereiding) - hoofddeel (leer,
gelijkenissen en wonderen) - slotdeel (lijdensverhaal et cetera). (Kartschoke 1990:
143 e.v.) Aan de andere kant van het spectrum staan specifieke theologische
interpretaties: Stapel bijvoorbeeld gaat uit van een zevendelige compositie, waarbij
het vierde (middelste) deel gegroepeerd is rond de figuur van Petrus, wat er volgens
Stapel op zou duiden dat de dichter ‘petrinisch gesinnt war’ en de paus boven de
Frankische keizer stelde. (Stapel 1953: 174-175) Volgens Rathofer is de compositie
van de Heliand gebaseerd op getallensymboliek. Middelpunt van de symmetrische
structuur van het werk vormt fitte 38, waarin de verheerlijking of transfiguratie van
Christus op de berg wordt beschreven. (Rathofer 1962) Ook Murphy beschouwt de
verheerlijking op de berg als de centrale gebeurtenis in de Heliand en ziet een
symmetrische relatie met twee andere ‘bergscènes’ in de Heliand, namelijk de zo
genaamde ‘bergrede’, waarin Christus zijn leerlingen onderwijst, en de
gevangenneming van Christus op de Olijfberg. (Murphy 1992: 224) Geen van deze
interpretaties kan binnen het wetenschappelijk discours op brede steun rekenen,
al heeft de theorie van Rathofer wel een levendige discussie losgemaakt.
Het is tot nu toe niet gelukt om een allesomvattende structuur voor de Heliand
bloot te leggen die wezenlijk afwijkt van de structuur van de evangeliënharmonie
van Tatianus. Wel kan men binnen de Heliand een aantal clusters van fitten
onderscheiden die bewust als eenheid worden gepresenteerd. Ik noem hier twee
voorbeelden. Een duidelijk herkenbaar cluster is de ‘bergrede’, die in navolging van
Tatianus niet alleen de traditioneel als bergrede aangeduide onderwijzing van
Christus uit Mattheüs 5, 6 en 7 omvat, maar ook de zogeheten ‘zendrede’ naar
Mattheüs 10, waarin Christus zijn discipelen

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

instructies geeft voor hun toekomstige zendingsarbeid. De ‘bergrede’ in de Heliand
omvat ruim 700 verzen (fitte 16 tot en met 23) en neemt daarmee een
verhoudingsgewijs belangrijke plaats in het werk in. De ‘bergscène’ begint al in fitte
15 met de roeping van de discipelen:
De machtige zelf
ging toen een berg op, de gebieder der mensen
zonderde zich af. Hij ging zitten en koos,
telde er twaalf: trouwe mannen,
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loffelijke lieden die zijn leerlingen mochten zijn.
2.
(vers 1248-1252)

2.

De citaten uit de Heliand in dit artikel zijn ontleend aan mijn in 2006 verschenen vertaling.
(Van Vredendaal 2006) In voetnoten geef ik telkens de originele tekst volgens de
Heliand-uitgave van Taeger. (Taeger 1996)
Thô giuuêt im mahtig self / an ênna berg uppan, barno rîkiost, / sundar gesittien, endi im selbo
gecôs / tuuelibi getalda, treuuafta man / gôdoro gumono, thea he im te iungoron forð [...] (vers
1248-1252)
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Nadat Christus hen een voor een op de berg heeft genodigd, vervolgt de dichter in
fitte 16:
Ze kwamen in een kring om Christus de redder,
de gezellen die hij zojuist zelf had gekozen,
de machtige, uit de mensen. Mannen van wijsheid
omgaven vol geestdrift Gods zoon,
met een willig oor. Ze hadden zijn woorden nodig,
zonnen zwijgend op wat hij hun zeggen ging
3.
(vers 1279-1284)

Zo worden deze ‘uitverkorenen’ als eersten ingewijd in de leer. Als structurerend
element in de lange toespraak die volgt, herhaalt de dichter nog tweemaal de vier
laatste verzen uit het bovenstaande citaat:
De helden stonden rondom,
omgaven vol geestdrift Gods zoon,
met een willig oor. Ze hadden zijn woorden nodig,
zonnen zwijgend op wat hij hun zeggen ging
4.
(vers 1383-1386/1580-1583)

De bergrede wordt, aan het eind van fitte 23, afgesloten met een mededeling van
algemene strekking:
Menig mens die in Middelgaard leeft,
in deze wereld woont, heeft in woord en daad
aan wijsheid gewonnen, toen hij de woorden hoorde,
die de beste ooit geboren op de berg had gesproken.
5.
(vers 1990-1993)

Aansluitend volgt dan het eerste wonder van Christus: op de bruiloft in Kana
verandert hij water in wijn. In de Heliand vormt dit verhaal het begin van een tweede
cluster, dat bestaat uit vijf wonderverhalen (fitte 24 tot en met 28). Beide clusters de bergrede en de wonderverhalen - vertegenwoordigen de twee polen van het
optreden van Christus die de dichter van de Heliand telkens weer benadrukt: zijn
wijze leer en zijn wonderbaarlijke daden. Daarmee lijkt de geliefde formule ‘mid
uuordun endi mid uuercun’ (‘met woorden en met werken’ - zie bijvoorbeeld de
openingsverzen van de Heliand) niet alleen maar gemakkelijke versvulling te zijn,
maar ook een programmatische inhoud te bezitten.

3.

4.
5.

Thô umbi thana neriendo Krist nâhor gengun / sulike gesîðos sô he im selbo gecôs, / uualdand
undar them uuerode. Stôdun uuîsa man, / gumon umbi thana godes sunu gerno suuîðo, /
uueros an uuilleon: uuas im thero uuordo niud, / thâhtun endi thagodun (vers 1279-1284)
Heliðos stôdun / gumon umbi [...] thagodun (zie laatste drie verzen in vorige voetnoot).
sô eo te uueroldi sint uuordo endi dâdeo / mancunnies manag obar thesan middilgard /
sprâcono thiu spâhiron, sô hue sô thiu spel gefrang, / thea thar an themu berge gesprac barno
rîkeast. (vers 1990-1993)
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3. Intratekstualiteit
Parallellen in de geboorteverhalen
In de Heliand zijn diverse plaatsen aan te wijzen die door hun formulering een
verband leggen met of verwijzen naar andere plaatsen in de tekst. Interessant zijn
zulke intratekstuele relaties vooral wanneer ze niet rechtstreeks zijn overgenomen
uit de evangelieteksten. Ik wil om te beginnen wijzen op enkele parallellen in de
geboorteverhalen van Johannes de Doper en Christus. In het Lucas-evangelie zijn
de twee geboorteverhalen in elkaar gevlochten, waardoor het parallelle verloop van
beide verhalen wordt benadrukt: aankondiging van de geboorte van Johannes aankondiging van de geboorte van Christus - ontmoeting tussen de twee aanstaande
moeders (Elisabeth en Maria) - geboorte van Johannes - geboorte van Christus.
De evangeliënharmonie van Tatianus handhaaft deze structuur. De dichter van de
Heliand wijkt daar echter van af en vertelt eerst het hele verhaal van Johannes en
begint daarna pas met de aankondiging van de geboorte van Christus. Terwijl
Sievers in deze ingreep een bewijs zag van de geleerdheid van de dichter die
streefde naar ‘grösserer planmässiger einheit der handlung’ (Sievers 1935: XLI),
beschouwt Haferland een dergelijke aanpak als een typisch kenmerk van oraliteit,
waarbij elementen die inhoudelijk bij elkaar horen ook direct na elkaar worden
behandeld en complexe structuren in lineaire structuren worden omgezet. (Haferland
2002: 36-38) Toch heeft de dichter de parallellie van beide geboorteverhalen wel
degelijk opgemerkt. Twee voorbeelden mogen dat illustreren. Als de engel Gabriël
aan Zacharias verschijnt en zegt dat zijn vrouw een zoon zal krijgen, reageert
Zacharias met de woorden: ‘Unde hoe sciam?’ (‘Waaraan zal ik dit weten?’ - Luc.
1:18). In de Heliand wordt deze vraag als volgt verwoord: ‘huuô mag that giuuerðan
sô’, quað he (‘“Hoe kan dat zo geschieden”, sprak hij’). Dezelfde engel verschijnt
ook aan Maria om haar te zeggen dat zij een zoon zal baren, waarop Maria
antwoordt: ‘Quomodo fiet istud?’ (‘Hoe zal dat gebeuren?’ - Luc. 1:34). In de Heliand
vinden we hier: ‘huô mag that giuuerðen sô’, quað siu (‘“Hoe kan dat zo geschieden”,
sprak zij’). Waar de brontekst dus twee varianten heeft, kiest de Heliand-dichter in
beide gevallen voor dezelfde formulering.
Het tweede voorbeeld betreft een opvallende overeenkomst in de passages over
de naamgeving van Johannes en Jezus. Zowel bij de aankondiging van de geboorte
van Johannes als bij de aankondiging van de geboorte van Christus zegt de engel
hoe het kind moet worden genoemd. Als Johannes is geboren, vervolgt Lucas: ‘Op
de achtste dag kwamen ze het kind besnijden, en ze wilden het Zacharias noemen,
6.
naar zijn vader. Maar zijn moeder zei: “Nee, Johannes zal hij heten”’ (Luc. 1:59-60)
De overeenkomstige passage over Christus luidt volgens Luc. 2:21: ‘Toen er acht
dagen verstreken waren en hij besneden zou worden, kreeg hij de naam Jezus, die
de engel had genoemd nog voordat hij in de schoot van zijn moeder was ontvangen.’
In de Heliand ontbreekt in beide gevallen een verwijzing naar de besnijdenis. In
plaats daarvan komen ‘wijze mannen’ bijeen om samen met de ouders de naam te
bepalen: uuîse man (vers 201) respectievelijk suîðo glauua gumon (vers 442).
Vervolgens zegt de moeder van Johannes:

6.

Langere citaten uit de evangeliën in dit artikel zijn geciteerd naar de Nieuwe Bijbelvertaling
(2004).
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‘Een boodschap kwam van God,
vorig jaar, en zijn bevel was duidelijk.
Hij ried ons met klem dat het kind naar zijn wil
Johannes moest heten. Mijn hart durft daarvan
niet af te wijken, áls dat al zou kunnen.’
7.
(vers 216-220)

Bij de naamgeving van Christus besluiten de wijze mannen samen met Maria
dat hij Heiland zou heten, gehoorzaam aan de opdracht
zoals Gods engel, Gabriël, had gezegd
met ware woorden. Dat wilde hij van haar,
de gezant van God, toen zij haar zoon ontving,
stralend in de wereld. Haar wil was groot
zich heilig te houden aan die hemelse opdracht
en ze vervulde die met vreugde.
8.
(vers 443-449a)

De dichter van de Heliand past de respectievelijke bronteksten in tweeërlei opzicht
aan, waardoor de parallellie wordt versterkt: bij de naamgeving van Johannes verwijst
hij naar de aankondiging; die verwijzing ontbreekt bij Lucas, terwijl de Lucasverzen
over de naamgeving van Jezus die verwijzing wel bevatten. In de tweede plaats
vermeldt hij in tegenstelling tot Lucas in beide passages expliciet de wens van de
moeder om zich aan de goddelijke opdracht te houden.

Parallellie bij twee gelijkenissen
Een gelijksoortig verschijnsel als bij de geboorteverhalen doet zich voor bij de
weergave van twee gelijkenissen: de dichter verandert de volgorde ten opzichte
van de brontekst, maar onderstreept door een identieke structuur en intratekstualiteit
toch de onderlinge samenhang. Het gaat om de gelijkenis van de zaaier en de
gelijkenis van het onkruid in de akker. In Tatianus is de volgorde: gelijkenis van de
zaaier - gelijkenis van het onkruid - andere gelijkenissen - uitleg van de gelijkenis
van de zaaier - uitleg van de gelijkenis van het onkruid. In de Heliand vinden we:
gelijkenis van de zaaier (fitte 29) - uitleg van de gelijkenis van de zaaier (fitte 30) gelijkenis van het onkruid (fitte 31) - uitleg van de gelijkenis van het onkruid (fitte
31) - andere gelijkenissen (fitte 32). Het complex rond iedere gelijkenis heeft echter
een identieke structuur:
1) introductie, waarin steeds twee aspecten worden genoemd: Christus spreekt
in gelijkenissen over het hemelse koninkrijk en hij wordt door een menigte
omringd;
2) de gelijkenis;
3) de uitwerking van de gelijkenis op de discipelen en hun vraag naar de betekenis;
4) uitleg van de gelijkenis.
7.

8.

‘hêr quam gibod godes’, quað siu, / ‘fernun gêre, furmon uuordu / gibôd, that he Iohannes bi
godes lêrun / hêtan scoldi. That ic an mînumu hugi ni gedar / uuendean mid uuihti, of ic is
giuualdan môt’. (vers 216-220)
that he Hêleand te namon hebbean scoldi, / sô it the godes engil Gabriel gisprac / uuâron
uuordun endi them wibe gibôd, / bodo drohtines, thô siu êrist that barn antfeng / uuânum te
thesero uueroldi. Uuas iru uuilleo mikil, / that siu ina sô hêlaglîco haldan môsti, / fulgeng im
thô sô gerno. (vers 443-449)

Vooys. Jaargang 27

49
De parallellie is evident in onderdeel drie van beide complexen. De uitleg van de
gelijkenis van de zaaier wordt als volgt ingeleid:
Daar zaten en zwegen de gezellen van Christus,
woordwijze mannen. Hun verwondering was groot
over zulke beelden, hoe de geborene Gods
zijn boodschap verwoordde, zijn ware leer.
Een van zijn volgelingen vroeg hem ernaar,
(...)
‘Goede heer,
leg ons, zo u wilt, uw woorden uit,
duid ons de bedoeling. Nadien, na u,
zullen wij er al het christenvolk kond van doen.’
9.
(vers 2413-2417; 2423-2426)

En zo begint de uitleg van de gelijkenis van het onkruid in de akker:
Ze zwegen, de mannen,
en vroegen zich af wat de vorst der mensen,
de machtige en vermaarde, met deze vermaning bedoelde,
waarop de zoon van God zinspeelde met dit beeld.
Ze wendden zich gretig tot hun goede heer:
‘Leg ons uw leer uit, zodat de lieden in het vervolg
van uw heilswoord horen.’
10.
(vers 2574-2580)

Dat de dichter oog heeft voor parallelle structuren blijkt ook uit het volgende: de
gelijkenis van de zaaier is in de versies van Mattheüs, Marcus en Lucas en in de
evangeliënharmonie van Tatianus als volgt opgebouwd: een deel van het zaad dat
de zaaier uitstrooit valt op de weg, een deel valt op steenachtige bodem, een ander
deel valt tussen de dorens en weer een ander deel valt in goede aarde. In de uitleg
wordt deze volgorde aangehouden. In de Heliand worden de vier segmenten van
de gelijkenis in een andere volgorde geplaatst: een deel van het zaad ‘viel op harde
steen’, een deel in ‘edele aarde’, een ander deel ‘viel op de stenen van een straat
waar stappen weerklonken, hengstenhoefslag en heldentred’ en weer een ander
deel ‘kwam tussen distels terecht, tussen dichte dorens die er die dag stonden’. In
de uitleg van de gelijkenis, die in de aansluitende fitte volgt, keert dezelfde gewijzigde - volgorde terug. De reden voor de wijziging van de volgorde is
waarschijnlijk van verteltechnische aard: eerst worden de twee uiterste posities
behandeld: het zaad dat op ‘harde steen’ viel en ‘geen aarde vond’ staat in de
Heliand voor de verstokte, boosaardige mens die bij het volk van Satan hoort.
Daartegenover staat het zaad dat in edele aarde valt en de wijze en goedgezinde

9.

10.

Thô sâtun endi suîgodun gesîðos Cristes, / uuordspâha uueros: uuas im uundar mikil, / be
huilicun biliðiun that barn godes / sulic sôðlîc spel seggean bigunni. / Thô bigan is thero erlo
ên frâgoian (...) ‘Hêrro the gôdo, / ef it thîn uuilleo sî, lât ûs thînaro uuordo thar / endi gihôrien,
that uui it aftar thi / obar al cristinfolc cûðean môtin. (vers 2413-2417; 2423-2426)
Thuo stuod erl manag, / thegnos thagiandi, huat thiodgomo, / mâri mahtig Crist mênean
uueldi, / bôknien mid thiu biliðiu barno rîkeost. Bâdun thô sô gerno gôdan drohtin / antlûcan
thea lêra, that sia môstin the liudi forð, / hêlaga hôrean. (vers 2574-2580)
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mens verbeeldt. Bij de twee andere categorieën gaat het om tussenposities, waarbij
bepaalde eigenschappen (wankelmoedigheid, hebzucht) de mens van het geloof
afhouden.

Spelen met taal
Intratekstuele relaties zijn ook aan te wijzen in kortere passages, waardoor een
stijlfiguur ontstaat. Een mooi voorbeeld van een antithese vinden we in het verhaal
over de verzoeking in de woestijn, waarin Christus door de duivel op de proef wordt
gesteld. De eerste beproeving, waarin Christus na veertig dagen vasten grote honger
heeft en door de duivel krijgt ingefluisterd dat hij, als hij de zoon van God is, stenen
in brood kan veranderen (Mat. 4:2-3), wordt in de Heliand als volgt ingeleid:
[Hij] onderhield de vasten veertig nachten,
de leidsman der mensen, geen maaltijd genoot hij.
Lange tijd durfden hem de duistere geesten
niet nader te komen. De nijdige vijand
sprak hem niet aan, dacht dat hij enkel God was,
niets van een mens had, dat hij de machtige zelf was,
de heilige hemelhoeder. Maar toen hij honger kreeg,
door zijn menselijke aard naar een maal verlangde,
na die veertig dagen, kwam de vijand naderbij:
de aanstichter dacht nu dat hij enkel mens was,
gewoon een man, en richtte het woord tot hem.
11.
(vers 1053-1063)

De duivel blijft aanvankelijk op afstand omdat hij meent dat Christus enkel God is
(uuânde that he god ênfald [...] uuâri), maar zodra hij merkt dat Christus door honger
wordt gekweld, meent hij louter met een mens van doen te hebben (uuânda that he
man ênfald uuâri). De dichter verwijst hier op knappe wijze naar het dogma van de
tweenaturenleer omtrent de persoon van Christus - hij is waarlijk God én waarlijk
mens (vere deus, vere homo).
Een voorbeeld van een bijzondere herhaling is te vinden in de episode over de
berechting van Christus door Pilatus. Wanneer Christus voor Pilatus staat, vraagt
Pilatus: ‘Bent u de koning van de Joden?’, waarop Christus antwoordt: ‘Vraagt u dit
uit uzelf of hebben anderen dit over mij gezegd?’ (Joh. 18:33-34) Het vervolg luidt
in de Heliand aldus:
Toen zei de keizersgezant
met kwade trots, terwijl hij met Christus de heerser
redetwistte in het rechthuis: ‘Van dit rijk ben ik niet,
van de stam der joden. Ik ben geen streekgenoot van u,
aan deze mannen niet verwant, maar de menigte der joden
leverde u over, uw landgenoten gaven u mij

11.

an fastunnea fiortig nahto, / manno drohtin, sô he thar mates ni antbêt; / than langa ni gidorstun
im dernea uuihti, / nîðhugdig fîund, nâhor gangan, / grôtean ina geginuuardan: uuânde that
he god ênfald, / forûtar mancunnies uuiht mahtig uuâri, / hêleg himiles uuard. Sô he ina thô
gehungrean lêt, / that ina bigan bi thero menniski môses lustean / aftar them fiuuartig dagun,
the fîund nâhor geng, / mirki mênskaðo: uuânda that he man ênfald / uuâri uuissungo, sprac
im thô mid is uuordun tô (vers 1053-1063)
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gekneveld in handen. Welk kwaad hebt u gedaan,
dat u nu zo bitter de banden moet verdragen,
de kwellingen van dit geslacht?’ Christus antwoordde,
de beste der heilanden, terwijl hij hecht gebonden
in het rechthuis stond: ‘Mijn rijk is niet van hier,
van deze wereldtijd [...]’.
12.
(vers 5209-5220)

Dit antwoord van Christus ‘nis mîn rîki hinan’ (‘Mijn rijk is niet van hier’) is een
letterlijke weergave van de brontekst: ‘Regnum meum non est de mundo hoc’ (Joh.
18:36). Opvallend is echter dat de opmerking van Pilatus ‘Ik ben toch geen Jood?’
(‘Numquid ego Iudeus sum?’ - Joh. 18:35) in vrijwel dezelfde bewoordingen wordt
weergegeven: ‘ni bium ik theses rîkies hinan’ (‘Van dit rijk ben ik niet’). Toeval of wil
de dichter aangeven dat Christus en Pilatus beiden ‘vreemdelingen in Jeruzalem’
zijn?

4. Het Heliand-vers
Van de literaire aspecten van de Heliand krijgt het alliteratievers in de
wetenschappelijke literatuur de meeste aandacht. Daarbij wordt vooral gewezen op
kenmerken waardoor het Heliand-vers zich van andere Oudgermaanse stafrijmpoëzie
onderscheidt. Met betrekking tot de versstructuur gaat het dan om twee aspecten.
Ten eerste is er in de Heliand een sterke voorkeur voor de zogenoemde ‘haakstijl’,
dat wil zeggen dat een zin midden in een versregel begint en doorloopt in het
volgende vers (en vaak nog meer verzen omvat). Voor voorbeelden hoef ik slechts
te wijzen naar de hierboven geciteerde passage over Christus en Pilatus, waar
midden in vers 5209, 5211, 5212, 5215, 5217 en 5219 een nieuwe zin begint.
Hiertegenover staat de ‘regelstijl’, waarbij de grenzen van de zin samenvallen met
de grenzen van het vers. Een voorbeeld van deze stijl, die in de Heliand veel minder
is vertegenwoordigd, is het begin van het Onzevader:
Onze vader, van alle mensen,
u bent in het hoge, hemelse rijk,
laat woord na woord gewijd zijn aan uw naam.
Komen mag uw krachtige rijk.
Laat wereldwijd uw wil geschieden,
op aarde hier zoals ook daarboven,
in het rijk der hemelen dat in den hoge is.
13.
(vers 1600-1606)

12.

13.

Thô sprak eft the kêsures bodo / uulank endi uurêðmôd, thar he uuið uualdand Krist / reðiode
an them rakude: ‘ni bium ik theses rîkies hinan’, quað he, / Giudeo liudio, ni gadoling thîn, /
thesaro manno mâguuini, ac mi thi thius menigi bifalah, / agâbun thi mi thïna gadulingos,
Iudeo liudi, / haftan te handun. Huat habas thu harmes giduan, / that thu sô bittro scalt bendi
tholoian, / qualm undar thïnumu kunnie?’ Thô sprak imu eft Krist angegin, / hêlendero bezt,
thar he giheftid stôd / an themu rakude innan: ‘nis mîn rîki hinan’, quað he, ‘fan thesaru
uueroldstundu.’ (vers 5209-5220)
Fadar ûsa firiho barno, / thu bist an them hôhon himila rîkea, / geuuîhid sî thîn namo uuordo
gehuuilîco. / Cuma thîn craftag rîki. / Uuerda thîn uuilleo obar thesa uuerold alla, / sô sama
an erðo, sô thar uppa ist / an them hôhon himilo rîkea. (vers 1600-1606)
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Een tweede kenmerk is de vrijheid die de dichter neemt om verzen met een groot
aantal onbeklemtoonde woorden op te vullen. Een voorbeeld is vers 5211 uit de
eerder geciteerde passage over Christus en Pilatus. De voorgeschreven vier
beklemtoonde lettergrepen (heffingen) zijn vetgedrukt:
reðiode an them rakude: / ‘ni bium ik theses rîkies hinan’, quað he,
De Heliand-dichter benut als het hem uitkomt volop de ruimte tussen de
voorgeschreven heffingen. In het voorbeeld vormen maar liefst vijf onbeklemtoonde
lettergrepen (ni bium ik theses) de opmaat naar de derde heffing. Bovendien volgen
er op de vierde heffing nog drie onbeklemtoonde lettergrepen. Soms rekt de dichter
zijn verzen zelfs zover op dat er feitelijk sprake is van zes in plaats van vier heffingen.
Men spreekt in zo'n geval van een Schwellvers. Een voorbeeld is vers 3067, waar
Christus tegen Petrus zegt:
‘Hluttro habas thu an thînan hêrron gilôbon, / hugiskefti sind thîne stêne gelîca’,
(letterlijk vertaald: ‘Oprecht vestig je je geloof op je heer, je vastberadenheid is als
een rots’.)
De vier heffingen zijn weer vetgedrukt, maar dit vers is niet te lezen zonder ook
gilôbon en gelîca een klemtoon te geven.
Op grond van dit soort kenmerken van het Heliand-vers - en met name vanwege
de Schwellverse - overheerst in de literatuur de opvatting dat de ontwikkeling van
het Oudgermaanse alliteratievers in de Heliand zijn eindpunt heeft bereikt. De Boor,
die de Heliand in navolging van Heusler als een loot aan de stam van de Oudengelse
dichtkunst beschouwt, spreekt van een ‘überreife Frucht der [...] angelsächsischen
Kunstform’. (De Boor 1960: 71) Anderen zien in het Heliand-vers een degeneratie
van het ‘oorspronkelijke’ alliteratievers: ‘The Heliand does not, on the whole,
represent an ideal of alliterative verse’. (Cathey 2002: 19) Problematisch hieraan is
dat er maar weinig werken zijn overgeleverd waarin het alliteratievers zich in ‘zuivere
vorm’ manifesteert. Compacte verzen in een strenge regelstijl vinden we eigenlijk
alleen in de Oudijslandse Edda. Het Edda-vers haalt men dan ook graag aan als
voorbeeld van de ‘oorspronkelijke toestand’. (Heusler 1920: 6) Toch is de vraag of
dat terecht is. Diverse liederen uit de Edda vinden hun oorsprong weliswaar in de
vroege middeleeuwen, maar opgeschreven zijn ze pas in de dertiende eeuw.
Bovendien is de Edda geen episch gedicht, maar een verzameling liederen, veelal
in strofevorm. Ook uit het Oudsaksische en Oudhoogduitse taalgebied zijn geen
epische werken met een ‘ideaal’ alliteratievers overgeleverd. Ook De Boor
concludeert in zijn afsluitende beoordeling van de Oudhoogduitse stafrijmpoëzie
dat er geen gedicht is overgeleverd ‘zonder duidelijke sporen van verval’. (De Boor
1960: 71) De visie dat Heliand en Genesis het laatste stadium vertegenwoordigen
in de ontwikkeling van de Angelsaksische stafrijmpoëzie gaat teveel uit van eenzijdige
beïnvloeding, en wel van de Oudengelse op de Oudsaksische werken (zie mijn
opmerkingen daarover in paragraaf 1). De meeste, zo niet alle Oudengelse
geestelijke epische gedichten zijn aanmerkelijk jonger 4) uitleg van de gelijkenis.
dan de Heliand. (Hofmann 1973: 336)
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Voor een beoordeling van het alliteratievers moeten we daarom in eerste instantie
naar het werk zelf kijken en dan moeten we constateren dat de dichter verschillende
stijlvormen beheerst: zowel het compacte vers (zie de geciteerde verzen uit het
Onzevader) als het Schwellvers. Ook het Schwellvers is mijns inziens een techniek
en geen uit de rails gelopen alliteratievers. Op een aantal plaatsen in de Heliand
komen clusters van Schwellverse voor, die daar niet toevallig staan, maar verband
houden met de inhoud. Volgens Heusler, die ook op dit verschijnsel wees, zijn
dergelijke verzen de hoogste uiting van de ‘pathetischen Predigtstil’ van de dichter.
(Heusler 1920: 29) Een prachtig voorbeeld is te vinden in fitte 70, in het verhaal
over de verschijning van Christus aan Maria Magdalena:
Zielsbedroefd stond toen
één van de vrouwen andermaal bij het graf.
Ze huilde hevig, haar hart vol verdriet.
Het was Maria Magdalena, haar gemoed triest,
haar zinnen door zorgen verward, ze wist niet waar ze hem zoeken moest,
de heer die haar te hulp was gekomen. Ze huilde voortdurend,
weeklaagde onophoudelijk, wist niet tot wie ze zich wenden moest,
zo ontredderd was haar gemoed. Toen zag ze de machtige staan,
maar Christus herkende ze niet eer hij zich bekend wilde maken,
zou zeggen dat hij het zelf was. Hij vroeg wat haar zo zeer bedroefde,
waarom ze hete tranen plengde. Ze wist niets van haar heer, zei ze,
waar hij toch verwijlde. ‘Als u hem mij wijzen kunt, mijn heer,
als u hem uit het graf wegnam, zo waag ik u te vragen,
wijs mij hem met uw woorden! Die wens is mij het allerliefst,
dat ik hem zelf mag zien.’ Ze wist niet dat de zoon van de heer
haar met goede woorden groette: ze zag hem voor de gaardenier aan,
de hofwachter van zijn heer.
14.
(vers 5912-5928)

De Schwellverse beginnen in vers 5916 en lopen door tot vers 5934 (het hier
opgenomen citaat loopt tot 5928), het moment waarop Maria Magdalena Christus
herkent en hem wil aanraken. Ik denk dat de dichter deze verzen hier gebruikt om
de wanhoop van Maria Magdalena uit te beelden. Het herhaald inlassen van ‘ze
wist niet’ (‘ne uuissa’) versterkt het gevoel van vertwijfeling nog. Met de Schwellverse
onderstreept de dichter bovendien het belang van de gebeurtenis: het gaat hier
immers om de eerste verschijning van Christus na zijn opstanding.

14.

Than stuod sêragmuod / ên thera idiso ôðarsîðu / griotandi obar them grabe, uuas iro iâmar
muod - / Maria uuas that Magdalena -, uuas iro muodgithâht, / sebo mit sorogon sêro giblandan,
ne uuissa huarod siu sôkian scolda / thena hêrron, thar iro uuârun at thia helpa gilanga. Siu
ni mohta thuo hofnu auuîsan, / that uuîf ni mahta uuôp forlâtan: ne uuissa huarod siu sia
uuendian scolda; / gimerrid uuârun iro thes muodgithâhti. Thuo gisah siu thena mahtigan thar
standan / Criste, thuoh siu ina cûðlîco antkennian ni mohti, êr than hie ina cûðian uuelda, /
seggian that hie it selbo uuâri. Hie ftâgoda huat siu sô sêro biuuiepi, / sô harmo mid hêton
trahnin. Siu quađ, that siu umbi iro hêrron ni uuissi / te uuâren, huarod hie uuerðan scoldi: ‘ef
thu ina mi giuuîsan mohtis, / frô mîn, ef ik thik frâgon gidorsti, ef thu ina hier an theson felise
ginâmis, / uuîsi ina mi mid uuordon thînon: than uuâri mi allaro uuilliono mêsta, / that ik ina
selbo gisâhi.’ Sia nu uuissa, that sia thie suno drohtines gruotta mid gôdaro sprâcun: siu
uuânda that it thie gardari uuâri, hofuuard hêrren sînes. (vers 5912-5928)
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Met bovenstaande voorbeelden, die betrekking hebben op compositie,
intratekstualiteit en versvorm, heb ik willen laten zien dat de Heliand ook vanuit
literair perspectief veel te bieden heeft. In besprekingen van de Heliand verdienen
die literaire kwaliteiten meer aandacht. In standaardwerken over de geschiedenis
van de Duitse, Nederlandse of Europese literatuur mogen ze eigenlijk niet ontbreken.
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Uit de kast!
Wilbert Smulders
In de rubriek ‘Uit de kast!’ biedt Vooys gerenommeerde personen uit de wereld der
letteren de gelegenheid om hun passie voor een werk uit hun eigen boekenkast
over te brengen. In deze ‘Uit de kast!’ vertelt Wilbert Smulders, universitair docent
Moderne Nederlandse Letterkunde aan de Universiteit Utrecht, over zijn
jeugdfascinatie voor de film The Longest Day en K. Norels jeugdboek De
Engelandvaarders. In een speciale, dubbel zo lange aflevering neemt hij ons mee
naar de wereld van deze twee werken over de Tweede Wereldoorlog.
Toen ik op de lagere school zat, had ik - zoals zoveel jongetjes - een levendige
belangstelling voor alles wat met de Tweede Wereldoorlog te maken had. Mijn
ouders bezaten de ingebonden jaargangen 1944 en 1945 van het geïllustreerde,
Nederlandstalige zwart-wit magazine Kijk, waarin van week tot week verslag was
gedaan van de vorderingen van de geallieerden aan de diverse fronten: in Frankrijk,
Italië, Azië en Rusland. Dit immense boekwerk woog opmerkelijk weinig, aangezien
het magazine was gedrukt op bijzonder dun, haast zijdeachtig papier. Als ik ziek
was, zat ik hele dagen in Kijk te bladeren, uiteraard vooral om de onafzienbare reeks
foto's met onderschrift te bekijken, en opnieuw te bekijken.
In het nabije Overloon, op de grens tussen Limburg en Noord-Brabant, was het
Nationaal Oorlogs- en Verzetsmuseum gevestigd, vlakbij de plek waar in september
1944 drie weken lang de Slag om Overloon werd uitgevochten, de zwaarste tankslag
die ooit op Nederlandse bodem werd geleverd en waarbij Amerikaanse Sherman
tanks en Duitse Panther tanks elkaar onophoudelijk bestookten. In dat
openluchtmuseum mochten de jonge bezoekers in de tanks van beide partijen
klimmen.
In november 1962 kwam de film The Longest Day uit. Ik was toen elf en het was
uitgesloten dat ik in mijn eentje naar de bioscoop zou gaan. Hoewel mijn vader nooit
naar de film ging, kreeg ik hem zover om in die winter op een zondagmiddag samen
met mij de film te gaan bekijken. Ik had nog bijna nooit een bioscoopfilm gezien en
kwam nietsvermoedend terecht in een drie uur durende all stars film, die heel veel
plaatjes uit mijn Kijk-lectuur op een wervelende manier tot leven bracht. Volkomen
verdoofd door het kanongebulder en verpletterd door wat ik gezien had, betrad ik
met mijn vader de straat, vlak voordat het donker werd. Overdag uit de bioscoop
komen onderga ik ook nu nog als een verwarrende gewaarwording, als een tweede
ontwaken, maar dan uit een kraakheldere droom, en na het bekijken van The Longest
Day was het ‘mijn eerste keer’. Tegenwoordig kun je iedere film wel in de een of
andere videotheek bemachtigen en thuis zo vaak afspelen als je wilt. Het is nog
helemaal niet zo lang geleden dat de toegankelijkheid tot de visuele media heel
beperkt was, en je maar had af te wachten of de film een keer op de televisie
vertoond werd. Met The Longest Day gebeurde dat gelukkig nogal eens: jaren
achtereen werd hij op 6 juni uitgezonden. Ik keek later natuurlijk anders naar de film
dan de eerste keer, maar ik vind hem nog steeds fascinerend. Hij is met afstand de
imponerendste film die ik gezien heb.
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Eén jaar later, op mijn dertiende, viel mij de trilogie De Engelandvaarders van K.
Norel in handen. Deze dikke pil (450 bladzijden) heb ik indertijd verslonden. Onlangs
besloot ik de trilogie te herlezen om aan de weet te komen welke indruk dit geliefde
jeugdboek nu op mij zou maken. Ik zal eerst een kenschets van het verhaal geven.
De trilogie bestaat uit de delen Vogelvrij, Vuur en vlam en Verzet en victorie. (Let
op de vette alliteratie.) Het verhaal omspant de periode van mei 1940 tot mei 1945.
Hoofdpersoon van alle drie de delen is Evert Gnodde, zoon van een Urker visser,
die zestien is als de oorlog uitbreekt en op zijn vaders botter werkt.
Het eerste deel, Vogelvrij, vertelt hoe Evert erin slaagt als Engelandvaarder ‘aan
de overkant’ te komen. Het christelijke Urk is een zeer gesloten, sterk oranjegezinde
gemeenschap, waarin één jongen van Everts leeftijd, Piet Weis, lid van de NSB is.
Evert Gnodde komt in aanraking met de oorlog, wanneer in 1943 het schip van zijn
vader gevorderd wordt door de Duitsers en hijzelf moet onderduiken om te
ontsnappen aan de Arbeitseinsatz. Hij wil niets liever dan naar Engeland vluchten
en daar in dienst gaan. Hij duikt onder op een boerderij in de Wieringermeer, waar
hij bevriend raakt met Jan Koekman, een andere onderduiker, een jongeman uit
Rotterdam. Samen smeden ze het plan om dienst te nemen bij de Kriegsmarine,
met als doel met een Duitse marineboot naar Engeland te ontsnappen. Uiteraard
raken ze aanvankelijk van iedereen vervreemd, maar als het plan na veel
verwikkelingen lukt, kan hij zijn Urker verloofde Alie via het Rode Kruis laten weten
dat hij in Engeland zit, waarmee alle schande van wat collaboratie moest lijken,
weer is weggenomen.
Deel twee, Vuur en vlam, vertelt hoe beide vrienden Evert en Jan deelnemen aan
de geallieerde strijd in het Kanaal, deelnemen aan de landing in Normandië en
vervolgens aan de luchtlandingsoperaties bij Arnhem. (Het toeval wil dat Alie, Everts
verloofde, intussen in Oosterbeek als dienstmeisje bij een baron in huis werkt en
het toeval wil eveneens dat de paratrooper Evert haar tegen het lijf loopt.) Bij de
strijd om de Rijnbrug raakt Jan gewond. Evert moet hem achterlaten onder de hoede
van de jonge verpleegster Clara.
Deel drie, Verzet en victorie, speelt zich af in het door de hongerwinter geteisterde,
nog bezette Noord-Nederland. Jan is met behulp van Clara, uit krijgsgevangenschap
ontsnapt. De beide vrienden ontmoeten elkaar weer en spelen een rol in het verzet
tijdens de hongerwinter.
De uitslag van de herlezing verraste mij: ik vind Norels Engelandvaarders een
uitermate knap gecomponeerd jeugdboek en aarzel niet het in zijn soort een
meesterwerk te noemen.
Opmerkelijk genoeg heeft Norels trilogie op compositorisch vlak nogal wat gemeen
met The Longest Day. Om dat duidelijk te maken moet ik eerst deze film even
toelichten. De film is zo indrukwekkend omdat hij een overzichtelijke dramatische
structuur heeft weten te vinden voor de verbeelding van een ongehoord complex
historisch gebeuren: de grootschaligste militaire operatie uit de twintigste eeuw:
D-day. De complexiteit van deze operatie, die de codenaam Overlord droeg, was
ontzagwekkend. Van de kant van de geallieerden: de militaire problemen om talloze
deeloperaties (landing op het strand, luchtlandingen, operaties landinwaarts) tot
één kloppend aanvalsplan te smeden, de immense organisatieproblemen en
logistieke moeilijkheden om al die militairen uit al die landen op al die schepen te
krijgen (en daarbij de geheimhouding te bewaren), en de emoties, van de eenvoudige
soldaat, van de officieren te velde, maar ook van de generaals die alles bedacht
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hebben en verantwoordelijk zullen zijn als het riskante plan mislukt. Van de kant
van de Duitsers: de druk die de dagelijkse dreiging van Die Invasion uitoefende op
de bevelhebbers van allerlei niveau (van de hoogste man, generaal Rommel, tot
simpele officieren die bij ieder vals alarm toch weer heel zenuwachtig worden of er
juist volkomen immuun voor zijn geworden), hun overleg over tegenmaatregelen,
hun verwarring, paniek of berusting als het eindelijk zover is. En van de kant van
het Franse verzet: de wetenschap als burgers een factor te zijn in een zo groot en
beslissend gebeuren.
Dé dramatische vondst in het scenario van The Longest Day is geweest de film
geen hoofdpersonage te geven, maar een zo grote hoeveelheid ‘hoofdpersonages’
te scheppen dat je van geen meer kunt zeggen of het een hoofd- dan wel bijfiguur
is. Er zijn aan Duitse kant negen, in het verzet drie, en aan
Engels-Amerikaans-Franse kant vijftien hoofdpersonages. Deze zijn over de
organisatie van de hele operatie verspreid, wat betreft rang, militair onderdeel en
locatie. Daardoor bereikt de film twee doelen: de kijker krijgt overzicht over de hele
complexiteit van het plan (en behoudt dat ook als er dingen misgaan), maar alles
blijft tegelijkertijd concreet voorstelbaar en emotioneel invoelbaar doordat er
aanhoudend dramatisch geschakeld wordt tussen al de ‘hoofdpersonages’.
De structuur van de film bestaat eruit dat die hele reeks ‘hoofdpersonages’ drie
keer de revue passeert, met dien verstande dat in de loop van deze drie rondes
vierentwintig uur verstrijkt en dat daardoor ook nog eens het meta-dramatische
resultaat zichtbaar wordt: het slagen van wat door General Rommel in het begin
van de film ‘der langste Tag’ wordt genoemd.
Resultaat van de ingenieuze dramatische spreiding bij de verbeelding van ‘de
langste dag’, is dat heel veel hoofdpersonages kort aan bod komen, en dat er
daardoor nauwelijks ruimte is voor psychologische diepgang. Eigenlijk zijn alle
protagonisten helden, van welk onderdeel of welke rang ze ook zijn. Eisenhower is
een held als hij in de onmogelijke positie verkeert tussen twee kwaden te moeten
kiezen (een go te moeten geven terwijl de weersomstandigheden fataal lijken of de
zaak voor de zoveelste keer uitstellen, met als levensgroot gevaar dat het momentum
verdampt en de moraal van al die mannen op al die schepen fataal zal dalen), en
de moed heeft de verantwoordelijkheid te nemen. Maar het geldt ook voor de
eenvoudige soldaat uit een klein dorpje in de Amerikaanse staat Nevada, die aan
de vooravond, zeeziek op zijn landingsvaartuig, zijn hart lucht aan een hem volkomen
onbekende. Voor de commandant die zijn onderdeel tot het uiterste getraind heeft,
maar in zijn hart vindt dat hij een onmogelijk uit te voeren opdracht heeft gekregen.
Voor de Duitse officier die wakker schrikt van een alarmtelefoontje en vergezeld
van zijn trouwe hond vloekend in zijn auto stapt om voor de zoveelste maal de nacht
door te brengen in een kustbatterij op de duinen. En voor de twee enig overgebleven
Luftwaffe-piloten in Noordwest-Frankrijk, die met diepe minachting voor het wanbeleid
van hun superieuren toch maar ten strijde trekken.
Resultaat is ook dat er geen goede en geen slechte personages zijn. The Longest
Day kent opmerkelijk genoeg geen ideologisch niveau. Geallieerden en Duitsers
zijn in deze film simpelweg verwikkeld in een historisch en heroïsch treffen van
krankzinnige proporties. De film is in zoverre fair, dat hij uitsluitend toont hoe
personages uit beide kampen zich voor een immense militaire taak zien gesteld,
en zich daar zonder uitzondering op de best denkbare wijze van kwijten. Resultaat
is eveneens dat het een complete mannenfilm is geworden. Van liefde is slechts
sprake voorzover
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de militairen mijmeren over het thuisfront, doorgaans vlak voordat de wapens gaan
spreken. Ook van de verbeelding van leed door verwondingen is nauwelijks sprake.
Hoewel gedurende de film honderden figurant-militairen al dan niet dodelijk gewond
ter aarde vallen, wordt maar een van de tientallen ‘hoofdpersonen’ gedood en één
ander gewond, en dat pas in de laatste vijf minuten van dit ruim drie uur durende
drama. Met andere woorden, de soldaten zijn via de ‘hoofdpersonages’ wel verbeeld
als mensen, maar ze worden tegelijkertijd neergezet als pionnen op een veld, met
wie zonder aanziens des persoons geschoven wordt.
Op al deze punten doet The Longest Day denken aan het epos der epossen,
Homerus' Ilias. Ook in Ilias twee kampen, een strijd van uitsluitend helden (maar
zonder dat een van hen het hoofdpersonage is), die zo gelijkwaardig zijn, dat zelfs
de goden geen eenduidige voorkeur kunnen voelen. Ook in Ilias steeds een krachtige
tekening van vele ‘hoofdpersonages’, niet gericht op psychologische individualisering,
maar op individuele kwaliteiten op het morele vlak: eer, plicht, prestige en trouw.
Ook in Ilias een grote dramatische spreiding in de verbeelding van het conflict. Zoals
bij Homerus Agamemnon tegenover Priamus, Menelaos tegenover Paris en Hector
tegenover Achilles staan, en hun individuele prestaties in de krijg aanhoudend de
revue passeren, zo staan in The Longest Day Roosevelt tegenover Hitler, Eisenhower
tegenover Rommel en Montgomery tegenover Jodi. Ook Ilias is een mannenverhaal,
waarin vrouwen hoogstens de aanleiding zijn tot de algehele strijd (Helena) of tot
interne conflicten (Briseïs). Ook voor Homerus' werk geldt dat op elke bladzijde
tientallen anonieme soldaten op vaak gruwelijke en beeldend beschreven wijze aan
hun eind komen, terwijl alle ‘hoofdpersoon’-helden tot aan Hectors dood, in het
laatste gedeelte, alle strijdgewoel overleven. Het is geloof ik niet teveel gezegd als
ik beweer dat The Longest Day de verre, maar verdienstelijke nazaat van Ilias is.
Toen ik Norels Engelandvaarders voor het eerst las, vond ik het natuurlijk alleen
maar een spannend verhaal. Pas bij herlezing is me opgevallen dat Norel zijn trilogie
- op de schaal van een jeugdboek - veel van de dramatische deugden heeft
meegegeven die epische meesterwerken als The Longest Day zo bijzonder maken.
Ik bedoel dan de dramatische spreiding in plaats en tijd (Nederland, te land en te
water, Engeland, Normandië, Arnhem, Noord-Nederland in de Hongerwinter, bevrijd
Nederland), maar vooral de spreiding over de personages.
Norel heeft weliswaar één hoofdpersonage gekozen (de jongen Evert Gnodde),
maar laat deze al gauw met vier andere jonge mensen in aanraking komen (zijn
vriend Jan Koekman, hun beider vriendinnen Alie en Clara, en de NSB-dorpsjongen
en latere SS'er Piet Wels), die allemaal tot het einde toe bij het dramatische gebeuren
betrokken zijn: ze steunen elkaar, raken elkaar kwijt of hervinden elkaar, en ze
bevrijden of verraden elkaar. Door de Urker NSB-jongen een plaats te geven, krijgt
het andere kamp enige gestalte. Niet alleen is er daarbij een spreiding van de
handeling over stad (Rotterdam), platteland (Urk, Wieringermeer, Goeree,
Oosterbeek) en buitenland (Engeland en Frankrijk), ook sociaal-cultureel is er een
opmerkelijke spreiding. De zuilen zijn dramatisch vertegenwoordigd:
orthodox-protestants (Evert, Alie), socialistisch-atheïstisch (Jan), katholiek (Clara),
en dat geldt ook enigermate voor de sociale verhoudingen: Alie is dienstmeisje bij
de baron, de barones en de freule.
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Bij herlezing viel me nog iets op, dat mij indertijd uiteraard volledig ontgaan was.
De gebeurtenissen maken namelijk duidelijk dat Norel met deze compositie op het
punt van de personages een episch pleidooi vormgaf voor de doorbraak, een brede
beweging in het Nederland van vlak vóór en na de Tweede Wereldoorlog. De oorlog
doorbreekt de hokjes waarin de orthodox-protestantse Evert en de AJC-jongen Jan
opgesloten zaten. Het verraste me dat Norel met het doorbraak-motief heel knap
een ideologische agenda van nationale aard in zijn jeugdboek verborgen heeft,
maar tegelijkertijd viel me op dat zijn verbeelding van de Tweede Wereldoorlog als
internationaal conflict opmerkelijk vrij van ideologie is, net zoals The Longest Day.
Uit het geheel van de jeugdtrilogie rijst een beeld op van de Tweede Wereldoorlog
dat in zijn veelkantigheid nog steeds verbluffend informatief is, dat in psychologisch
opzicht wat vlak, maar zeker niet plat is, en dat in moreel opzicht uitgesproken, maar
niet ongenuanceerd is. Misschien is het feit dat de jonge mannen en vrouwen
allemaal achttien karaats helden zijn, wat eendimensionaal te noemen, maar
dramatisch gezien is deze eigenschap waarschijnlijk de reden dat het boek als
heroïsch epos nauwelijks verouderd is.
Ook op een andere manier is het interessant Norels Engelandvaarders met The
Longest Day te vergelijken. De film The Longest Day is gebaseerd op het
gelijknamige boek, geschreven door Cornelius Ryan en gepubliceerd in 1959. Het
boek is een indrukwekkend staaltje van wat in Nederland sinds de opkomst van
onder anderen Geert Mak, Judith Koelemeijer en Annejet van der Zijl, literaire
non-fictie heet. Het vertelt het verhaal van ‘de langste dag’, maar dan in een zodanige
dramatische opzet dat de auteur al zijn kennis over de gebeurtenissen op die dag
kan concretiseren in scènes. Achterin het boek The Longest Day staat een uitvoerig
dankwoord afgedrukt waarin Ryan de 700 overlevenden-deelnemers van beide
kampen vernoemt die hij gesproken heeft, de bevelvoerders van beide kampen en
van tal van militaire disciplines die hij geïnterviewd heeft, alle archieven die hij
geraadpleegd heeft, en waarin hij het omvangrijke researchteam bedankt dat hem
gedurende drie jaar onafgebroken arbeid bijstond. Ryans verhaal is helemaal
opgebouwd uit scènes, soms afgewisseld met meer beschrijvende stukken. Daarbij
blijft voortdurend in het midden of Ryan de scènes (en de daarbij gebezigde dialogen)
heeft gereconstrueerd uit de gehouden interviews of dat hij na alle speurwerk en
interviews zich heeft opgesloten en met de research in zijn achterhoofd tenslotte is
overgegaan tot het scheppen van een representatieve fictionele verbeelding.
In de loop van de tijd heb ik de film The Longest Day zo vaak gezien, dat ik hem
vrijwel uit mijn hoofd ken. Ryans documentaire roman las ik deze zomer pas. De
lectuur van het boek was een eigenaardige ervaring. De overlap van scènes uit het
boek en de film is buitengewoon groot. Hele zinnen komen letterlijk terug. Toch zijn
er ook opmerkelijke verschillen. In het boek is de montage anders, kom je aan de
weet hoeveel misverstanden er waren, hoe zowel de Duitsers als de geallieerden
blunder op blunder stapelden en hoe onzeker de uitslag was, tot ver in ‘de langste
dag’.
Het boek moet er als het ware om gevraagd hebben verfilmd te worden. Ryan
zelf trad op als de belangrijkste scenarioschrijver. Het werd een peperdure all stars
productie met rollen voor Paul Anka, Richard Burton, Robert Mitchum, Sean Connery,
Henry Fonda, Roddy McDowall, George Segal, Rod Steiger, John Wayne en vele,
vele anderen. Het boek verscheen in de zomer van 1959, op 12 november 1962
ging de film in première.
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Al met al heeft de combinatie van twee factoren The Longest Day tot een
meesterwerk gemaakt: de bijna wetenschappelijke grondigheid van de
breedopgezette research en het vermogen een welgekozen selectie uit al deze
kennis in een dramatische vorm te gieten die je nooit meer vergeet.
Laten we weer terugkeren naar onze Norel. Ryan begon pas in 1956, elf jaar na
de oorlog, met het werk aan zijn boek, geassisteerd door een groep helpers en een
heel leger informanten. Na het succes van zijn boek heeft hij vervolgens met nog
eens een bijzonder grote groep specialisten op allerlei gebied (militaire adviseurs,
co-scenarioschrijvers, acteurs, poducenten) aan de totstandkoming van de
gelijknamige film kunnen werken. Hoe stond het wat dat betreft met Norel? Vóór de
oorlog was hij als journalist werkzaam bij de regionale en landelijke
protestants-christelijke pers en debuteerde hij (in 1935) als jeugdboekenschrijver.
In 1941 werd hij als eerste Nederlandse journalist door de Duitsers opgepakt wegens
anti-Duitse berichtgeving en werkte hij vervolgens voor de ondergrondse krant
Trouw. In 1945 lag deel één, in 1946 deel twee en in 1947 deel drie van
Engelandvaarders in de winkel. Het kan haast niet anders of deze schrijvende
journalist moet in de oorlog aan de trilogie begonnen zijn. Zijn biografie op Wikipedia
vermeldt dat hij in 1946 overspannen raakte en moest kiezen tussen de journalistiek
en het schrijven van jeugdboeken. Hij koos voor het laatste en produceerde tot aan
zijn dood in 1971 een groot aantal veelgelezen jeugdboeken, waarvan
Engelandvaarders een van de klassiekers is. (Momenteel, zestig jaar na verschijnen,
is de vijfenveertigste druk van deze trilogie in elke Bruna-winkel te verkrijgen.)
Norel heeft waarschijnlijk alleen zijn ogen goed de kost gegeven en is vervolgens
aan het werk gegaan op basis van niet veel meer dan common sense-kennis over
Nederland, Engelandvaarders, de Duitse marine, het verzet en wat er vlak na de
oorlog bekend was over de operaties in Normandië en bij Arnhem. Wat imponeert
bij Norel is dus dat zijn formidabele jongensepos het vooral heeft moeten hebben
van zijn historische alertheid, zijn dramatische talent en zijn fantasierijke geest.
Een beroemd Nederlands schrijver heeft eens gezegd dat Ulysses van Joyce en
De Avonden van Reve allebei meesterwerken zijn, maar meesterwerken van
verschillende schaal: waar men Ulysses zou kunnen vergelijken met een kanon,
zou men De Avonden kunnen vergelijken met een pistool. Alle twee voortreffelijke
schietwerken, maar wel van een ander formaat en op een ander doel gericht. Mij
lijkt dat deze vergelijking ook opgaat voor The Longest Day en Engelandvaarders.
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In de kast!
Mathilde Roza
In de rubriek ‘In de kast!’ brengen gerenommeerde personen uit de wereld der
letteren schrijvers of boeken die ten onrechte vergeten zijn, weer even onder de
aandacht. In deze eerste ‘In de kast!’ vertelt Mathilde Roza, universitair docent
Amerikaanse Letterkunde en Amerikanistiek aan de Radboud Universiteit Nijmegen,
over de Amerikaanse schrijver Robert Myron Coates, die voor haar tot op de dag
van vandaag verbonden is met... een courgette.

Robert Myron Coates en het Zucchini-effect
‘No ideas but in things’, schreef de Amerikaanse modernistische dichter William
Carlos Williams ooit. Deze vaak geciteerde uitspraak geeft uitdrukking aan Williams'
eigen overtuiging dat de alledaagse objecten en situaties - dingen die, zoals hij zei,
‘close to the nose’ lagen - je meer inzicht kunnen bieden in het leven en de mensheid
dan welk ander aspect van onze werkelijkheid ook. Iedere keer als ik Williams' credo
geciteerd zie, gebeurt er bij mij iets vreemds: in mijn geestesoog dringt zich een
courgette op - een zucchini, uitgesproken als ‘zoekienie’, zoals de Amerikanen deze
komkommerachtige groente noemen. Automatisch krijg ik pretoogjes. Want het
moet gezegd: het potentieel van wat wij levenloze of zielloze objecten noemen om
betekenis aan te nemen, is verbazend.
De zucchini - zo'n vreemde naam ook, het mannelijke verkleinwoord, in het
meervoud, van het Italiaanse zucca, wat pompoen betekent - kwam op mijn
wetenschappelijke pad via de eveneens Amerikaanse schrijver Robert Myron Coates.
Coates, geboren in New Haven in 1897 en overleden in New York in 1973, is een
grotendeels onbekend gebleven schrijver van romans, korte verhalen, een immense
hoeveelheid kunstrecensies, allerlei artikelen en twee reisboeken over Italië. Hij
was gedurende zijn hele carrière verbonden aan The New Yorker en schreef volgens
New Yorker-kenner Ben Yagoda meer woorden voor dit weekblad dan wie dan ook.
Bij leven was Coates dan ook zeker geen onbekend man. Jarenlang heb ik hem
door middel van archiefonderzoek achtervolgd - van New York tot Laramie (Wyoming)
tot Los Angeles - om uiteindelijk te kunnen komen tot een literaire biografie die dit
jaar uitgegeven zal worden door de University of South Carolina Press.
De werktitel van mijn onderzoek was vanaf het begin ‘Following Strangers’. Dit
is een citaat uit Coates' tweede en belangrijkste roman, Yesterday's Burdens (1933),
maar geeft tevens uitdrukking aan de aard van mijn zoektocht en van mijn onderwerp.
Niet alleen was hij erg onbekend, maar het bleek ook knap lastig om hem te leren
kennen. Coates, zo bleek, zonderde zich graag af. Brieven die hij kreeg van
bevriende collega-schrijvers als Gertrude Stein, Ernest Hemingway, Malcolm Cowley,
Kenneth Burke, Nathanael West en James Thurber gooide hij eenvoudig weg. Hij
zag zichzelf veelal als een eenling, een buitenbeentje, een lone wolf. Het was
misschien deze positionering van zichzelf die hem in staat stelde met zoveel precisie,
inzicht en scherpte de wereld om hem heen te beschrijven en op te roepen:
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Nights, between the coming of darkness and the moonrise, I look
southward down the length of my valley: cupped between the last hills
and overflowing sluggishly into the sky I see a ruddy glow like a sullen
aurora.
That is New York. I stare, wondering on what animated faces, what fevered
gestures, on what scenes of kindliness or cruelty, of passion, joy or wrath
that light shines. (YB, 16)
De verteller van dit werk - een schrijver met de naam Robert Coates - dankt zijn
gevoel van isolatie onder meer aan het feit dat hij, na jaren in New York te hebben
gewoond, zich vervolgens vestigt op het platteland van Connecticut, met een gevoel
van vervreemding, ontworteling en eenzaamheid als direct resultaat. Maar grappig
genoeg was Coates bij lange na niet de enige van zijn literaire generatie die in de
vroeg jaren dertig de grote stad verliet en naar het platteland migreerde. Sterker
nog, de hele lost generation, geboren vlak voor aanvang van de twintigste eeuw,
leek zodanig veel overeenkomsten in hun verschillende levenslopen te hebben dat
de lost generation chronicler bij uitstek, criticus Malcolm Cowley, een duidelijk
patroon ontwaarde dat hij in zijn klassieke studie over deze generatie, Exile's Return:
A Literary Odyssey of the 1920s, uiteenzette.
Coates zag er echter niets in om zijn zo gekoesterde individuele autonomie te
verliezen aan een of ander paradigma. Zo protesteerde hij later in een van zijn vele
essays voor The New Yorker:
[A]s a young man I went to France - on what I always thought was my
own initiative, until the social historians got to delving into the period and
I learned that I'd actually been following, sheeplike, in the tracks of a mass
manifestation called ‘the literary exodus’ of a group called ‘the lost
generation’. It is always unsettling to be told that one's motives are not
what one thinks they are.
Het gevoel van uniciteit bleef, met daarbij gevoelens van outsiderness en
eenzaamheid. Coates' vaak humoristische kijk op de wereld is dan ook bij voorkeur
tragikomisch of burlesk-heroïsch. Schrijvend over de zoektocht naar persoonlijk
menselijk contact, bijvoorbeeld, schuwt hij ironisch melodrama niet:
I was intensely interested in Miss Elizabeth Godwin of Roslyn, L.I., a
young lady whom I had never seen, but whose name and specimen of
whose handwriting - ‘Marlboro, America's finest cigarette’ - confronted
me from the seat-back before me whenever I rode on a Fifth Avenue bus.
I was worried, too, about Little Orphan Annie, who had gotten herself lost
again, and this time so thoroughly that it seemed Daddy Warbucks might
never find her; and there was a young man on the Chesterfield ads whose
tired eyes met mine with a look of such utter hopelessness, as he raised
them from his littered desk and announced, ‘I'm working and smoking
overtime. Hence a milder cigarette,’ that I felt an almost personal
responsibility for his plight. (YB, 192-193)
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Advertenties en strips, maar ook andere levenloze zaken als verkeersborden,
uithangborden, putdeksels of het traject van de New Yorkse ondergrondse waren
voor Coates belangrijke tastbare zaken door middel waarvan hij zijn visie op het
leven in New York overbracht, gekenmerkt door disruptie, anonimiteit en
fundamentele verwarring over menselijkheid.
Coates' eerste roman, een experimenteel unicum met de naam The Eater of
Darkness, staat ook bol van de grootstedelijke details en massacultuur. Naast New
York komt in deze roman ook Parijs in beeld. Maar dan vooral literair Parijs: het
boek is een pastiche van de vele literaire stijlen en experimenten die destijds in
Parijs werden uitgetest, gevierd en bevochten: verweven in Coates' boek komen
we, in aangepaste vorm, ook de literaire stijlen tegen van Theodore Dreiser, Sinclair
Lewis, Sherwood Anderson, Waldo Frank, Ben Hecht, Jean Toomer, James Joyce,
de dada beweging, de surrealisten en nog vele anderen. Het boek werd op
voorspraak van Gertrude Stein in 1926 uitgebracht in Parijs door de inmiddels
legendarisch geworden Contact Press van Robert McAlmon. Vanwege het
afwijkende, zelf-ondergravende en experimentele karakter van het boek, is het de
literaire geschiedenis ingegaan als de eerste dada-roman in de Engelse taal.
Coates hield van dada - van het speelse en het bevrijdende dat hij in deze kunst
zag, en de afkeer van het bombastische, het angstige en het kleinburgerlijke in ‘de
Westerse beschaming’ - zoals jaren geleden in grote letters op een Nijmeegse
kraakpand stond geschilderd. Maar het was vooral het absurde van dada dat Coates
aansprak. En hier komt de courgette weer om de hoek.
Zoals hierboven al verhaald, leefde Coates vanaf de jaren dertig in een landelijke
omgeving. Hij woonde in een klein dorp, Gaylordsville, waar veel mensen (vaak
ex-stedelingen zoals Coates zelf) driftig groentes verbouwden in hun tuinen. De
courgette is, naar het schijnt, zeer makkelijk te telen, en de oogst is als gevolg vaak
extreem overvloedig. Op de een of andere manier appelleerde het ding en zijn naam
aan Coates' gevoel voor humor. Om dat kracht bij zetten ontvreemdde hij met enige
regelmaat courgettes, die hij vervolgens bij mensen op de stoep legde. En daar lag
dan zo'n ding, alsof het iets te betekenen had.
‘No ideas but in things’, maar de boodschap die nu op die groente wordt geschoven
is te absurd om te benoemen, of bestaat eigenlijk helemaal niet. ‘Wat heeft dit te
betekenen?’ roepen we in verwarring. We zoeken de betekenis in het ding, maar
de zucchini weet het ook niet. En vanaf het moment dat we de zucchini tot leven
roepen is alles mogelijk: bijvoorbeeld dat de zucchini een ambitie heeft die hij niet
waar kan maken, het misschien niet durft te zeggen, of te koppig is daarvoor. Het
duurt even voor je er om kunt lachen, misschien, maar ik vond het altijd een leuk
verhaal om aan vrienden te vertellen. Het is Coates ten voeten uit.
Jaren nadat ik de anekdote had gehoord van Coates' stiefdochter, brak de dag
aan dat ik mijn proefschrift publiekelijk moest verdedigen. Man, wat was ik
zenuwachtig. Ik deed de voordeur van mijn huis open om naar de aula te vertrekken,
en, ja, u raadt het al. Daar lag opeens, plompverloren, een courgette voor mijn deur.
De impact was enorm, en veel groter dan ik ooit had vermoed. De absurditeit van
deze totaal onschuldige, irrelevante maar goedgevormde groente op de stoep,
alsook de hommage aan Coates die een van mijn vrienden hiermee had gebracht,
zorgde er in ieder geval voor dat mijn zenuwen verdwenen als sneeuw voor de zon.
Even heb ik nog overwogen om de courgette mee te nemen en deze op de lessenaar
te plaatsen tijdens mijn verdediging. Maar hoewel

Vooys. Jaargang 27

64
ik zeker wist dat ook daar het effect niet zou uit blijven, zag ik er toch van af. Even
moest het bij mijn verdediging gaan om de ideeën in mij, en niet om de ideeën in
dingen. Maar om te kunnen uitleggen wat het effect van Coates kan zijn, had ik het
eigenlijk moeten doen.
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Over Neerlands trots in bange dagen
Op 19 november jongstleden ontving hoogleraar Moderne Europese Letterkunde
Joep Leerssen de Spinozapremie uit handen van minster Plasterk. Leerssen kreeg
deze ‘Nederlandse Nobelprijs’ ondermeer voor zijn onderzoek naar
cultuurnationalisme en imagologie, de studie van beeldvorming, nationaal besef en
stereotypen. Hoge ogen gooide Leerssen met het ontwikkelen van een
interdisciplinaire methodiek, zo meldt het juryraport van het NWO: Leerssen
combineert politieke ideeën- en cultuurgeschiedenis en betrekt literaire bronnen bij
het onderzoek naar de geschiedenis van verbeeldingspatronen en ideologieën.
In het verlengde van het onderzoek van Leerssen ligt het boek De verheerlijking
van het verleden. Helden, literatuur en natievorming in de negentiende eeuw van
Lotte Jensen. Jensen richt zich, zoals de titel al doet vermoeden, op heldenverering
en de verheerlijking van het nationale verleden in de negentiende-eeuwse literatuur.
Een tijd waarin, zo beschrijft ze, heldenverering voor Nederlanders even
vanzelfsprekend was als ademen, lopen en bewegen. De negentiende eeuw is bij
uitstek een periode waarin de Nederlander, voor zover die al bestond, op zoek ging
naar een eigen identiteit. Niet verwonderlijk voor wie zich realiseert dat Nederland
eerst overlopen, overheerst en ingelijfd werd door de Fransen en vervolgens werd
verlaten door de Belgen. Wat overbleef was een gedesillusioneerd volk dat naarstig
op zoek was naar een eigen aard. Dit resulteerde in een breed tekst corpus waarin
een beroep werd gedaan op het nationale verleden om de gevoelens van
vaderlandsliefde op te wekken en het zelfbewustzijn van de natie te vergroten. In
zeven hoofdstukken inventariseert Jensen dit overweldigende corpus aan
vaderlands-historische teksten waarna slechts één conclusie mogelijk is: de literatuur
moet gezien worden als dé motor achter de nationale heldenverering.
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Jensen hanteert een vlotte pen, waarmee ze de stof toegankelijk maakt voor een
groot publiek. Ze veronderstelt niet veel voorkennis en laat met talloze concrete
voorbeelden haar verhaal tot leven komen. Voorafgaand aan elk hoofdstuk wordt
de lezer aan de hand genomen door een korte toelichting op wat volgen gaat. Terwijl
de geoefende lezer zich wellicht zal storen aan deze als ‘schools’ te bestempelen
werkwijze, maakt dit Jensens boek wel des te geschikter als studiemateriaal. Wat
voorop staat, is dat de liefdevolle en enthousiasmerende stijl waarin
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het boek geschreven is de lezer snel zal meetrekken in het verhaal dat wordt verteld.
In haar dankwoord schaart Jensen zich achter een opmerking uit de oratie van
Marita Mathijsen. Mathijsen, eveneens begeleider van het NWO-project waaruit dit
boek is voortgekomen, ziet een nog niet geïnterpreteerde tekst als ‘een onuitgepakt
cadeau’. En hiermee is, mijns inziens, de kracht van het boek verwoord. Jensen
moet zich bij haar onderzoek hebben gevoeld als een kind op Sinterklaasavond.
Talloze teksten die het daglicht nog niet zagen, of liever: teksten die zorgvuldig
waren weggestopt in de donkerste krochten van onze bibliotheken, werden voor dit
project tevoorschijn getoverd. Het resultaat is een scala aan bijna hysterisch te
noemen lofbetuigingen aan vaderlandse grootheden, waarvan tallozen vandaag de
dag in vergetelheid zijn geraakt.
Zo richt Jensen niet alleen de schijnwerpers op Michiel de Ruyter, Van
Oldenbarneveldt en de gebroeders De Witt, ook onbekende namen als Montigny
en Albrecht Beylinc passeren de revue. Wat bij al deze mannen opvalt, is dat zij
niet alleen werden geprezen om hun heldhaftige optredens, maar vooral ook werden
geroemd om hun menslievende karakter en rol als liefhebbende echtgenoot en
vader. Het hoogtepunt van dit type held treffen we in de fictieve, vroeg
negentiende-eeuwse romanfiguur Maurits Lijnslager, die de hoofdrol vertolkt in het
gelijknamige werk van veelschrijver Adriaan Loosjes. Lijnslager kan gezien worden
als het ideale voorbeeld voor de negentiende-eeuwse man. Hij was een godsvruchtig,
arbeidzaam en trouw man en had het gezinsleven hoog in het vaandel staan. Ook
in de negentiende eeuw werd het gezin als de hoeksteen van de samenleving
gezien.
De behoefte aan een nationaal eenheidsgevoel was zo groot, dat zelfs historische
vrouwen van stal werden gehaald. Toch valt het aantal heldinnen in vergelijking met
het aantal mannelijke helden in het niet. Bovendien ligt de heldenstatus van de
vrouw gecompliceerd: een strijdende vrouw viel niet te rijmen met haar eigenlijke
bestemming van zorgzame moeder. Dit probleem viel onder meer de aanvoerster
van het Haarlemse vrouwenleger, Kenau Hasselaar, ten deel. Volgens de
overlevering verdedigde Kenau samen met haar vrouwenlegioen in 1537 met succes
de Haarlemse stadswallen tegen de Spanjaarden. De mannelijke strijdlust van de
Haarlemse heldin stelde veel auteurs voor een probleem: Kenau strookte niet met
de gangbare opvatting dat vrouwen thuishoorden achter het fornuis en zeker niet
op het strijdveld. Niet voor niets schreef Tollens in zijn toneelstuk Kenau Hasselaar
dat Kenaus ‘prangenden maagd- en moederborst’ verdrukt zat in ‘pantsers van
metaal’. Maar de negentiende-eeuwse literatoren vonden een oplossing voor dit
probleem. Jensen laat zien dat met vrouwen als de oprichtster van het Amsterdamse
Weeshuis, Haesje Claes, een ander type held in opkomst komt. Het ideaalbeeld
werd een zorgzame, toegewijde en vrome vrouw die haar leven volledig in het teken
stelde van anderen. Op deze manier konden ook vrouwen een belangrijke bijdrage
leveren aan het noodlijdende vaderland, zonder van hun eigenlijk toebedeelde koers
te geraken.
De publicatie van De verheerlijking van het verleden en het onderzoek naar
nationale beeldvorming sluiten nauw aan bij de actuele, politieke situatie van dit
moment. Denk aan politici als Verdonk en Wilders die strijden voor het behoud van
typisch Nederlandse eigenschappen en de oproep van onze minister-president om
een voorbeeld te nemen aan de zogenaamde VOC-mentaliteit. Jensen had
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zich geen betere tijd van publicatie kunnen wensen. Ook in onze eenentwintigste
eeuw blijft het streven naar en het beschermen van een nationale identiteit aan de
orde van de dag. Misschien mogen we zelfs zo ver gaan om enkele conclusies van
Jensen op onze tijd te projecteren. Dat zou goed nieuws betekenen voor diegenen
die zich nog altijd schamen voor Pim Fortuyns benoeming tot de grootste Nederlander
aller tijden. Want hoewel heldendom grote pieken kent, kent zij ook grote dalen.
Een belangrijk kenmerk van heldendom, zo illustreert Jensen met haar opgravingen
van vergeten helden, is namelijk de vergankelijkheid.
Lieke van Deinsen

Paul Claes
Lyriek van de Lage Landen
Amsterdam (De Bezige Bij) 2008
369 pagina's
€24, 90
ISBN 978 90 234 3288 3

Paul Claes, een Vlaamse Harold Bloom
Als we een kleine quiz zouden organiseren waarbij het de bedoeling is om zo snel
mogelijk een gedicht te noemen bij de naam van een dichter, dan zou het antwoord
bij Hertog Jan I vast ‘Eens meienmorgens vroe’ (‘harba lori fa’) zijn, bij Hooft
‘Geswinde Grijsart’ en bij Vondel ‘Kinder-lyck’ (‘Constantijntje, 't zaligh kijntje’). En
ook voor recentere lyriek is het antwoord voorspelbaar. Nijhoff? ‘De moeder de
vrouw’ (‘Ik ging naar Bommel om de brug te zien’). Hanlo? ‘Oote oote boe’. Claus?
‘De moeder’. Het zijn gedichten die tot het collectieve geheugen behoren, niet enkel
omdat ze op school, tussen alle literatuur die geschrapt is, toch nog overeind
gebleven zijn of in de opleiding Nederlands aan de universiteit prominent besproken
worden,
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maar ook en vooral omdat ze regels bevatten die je, eens je ze gehoord hebt, nooit
meer vergeet. Ze behoren zonder discussie tot de canon van de Nederlandstalige
poëzie.
Paul Claes, die in het prachtig uitgegeven Lyriek van de Lage Landen een poging
doet om de belangrijkste gedichten van onze literatuur te bloemlezen, heeft al deze
verzen opgenomen. Een weinig verrassende keuze, ja, maar anders dan een
polemische poging om het literaire veld te herverkavelen (genre Hotel New Flanders),
wil dit boek helemaal geen vernieuwend beeld bieden. ‘Een canon is per definitie
niet origineel’, zo Claes. Zijn boek wil een canon zijn in de ware zin van het woord:
een ‘verzameling van literaire werken, die in een samenleving als waardevol erkend
worden en dienen als referentiepunt in de literaire beschouwing en in het onderwijs’.
(Van Dale) Het is een definitie die erg vergelijkbaar is met wat Claes als doel
aangeeft. De gedichten die hij koos ‘kunnen hopelijk tot ijkpunt dienen voor onderwijs,
kritiek en cultuur’. De verzen die hij hier samenbrengt, zijn dus niets meer of minder
dan ons literaire geheugen, dé traditie (let op het zelfbewuste bepaalde lidwoord in
de ondertitel!).
Dat neemt niet weg dat Claes soms eigengereide keuzes maakt. Zo is van Kloos
niet de evergreen ‘Ik ben een god in 't diepst van mijn gedachten’ opgenomen, maar
het veel minder bekende ‘Zooals daar ginds, aan stille blauwe lucht’ en krijgt
Achterberg ‘Eben Haëzer’ achter zijn naam en niet bijvoorbeeld ‘Zestien’. Natuurlijk
kan er altijd getwist worden over het belang van een bepaald gedicht in het oeuvre
van een schrijver, maar de genoemde - en volgens mij meer voor de hand liggende
- teksten zijn niet zonder reden de eerste die mij te binnen schieten. Het zijn verzen
die behalve erg bekend zijn, ook heel duidelijk de poëtica van het werk van deze
dichters belichamen. Aangezien het ook Claes' bedoeling is om met één gedicht in
nuce de thematiek van een bepaald oeuvre aan te duiden, kan hier zijn keuze
aanvechtbaar worden genoemd. Hetzelfde geldt trouwens voor de opname van een
aantal dichters. Waarom bloemleest Claes de dialectdichter Omer Karel de Laey
die hij, zo blijkt, zelf ook een minor poet vindt? En heeft Christine D'haen, ondanks
het magistrale ‘Daimoon megas’ waarmee ze hier vertegenwoordigd is, haar plaats
niet vooral te danken aan het feit dat haar dichtwerk, waarover Claes verschillende
malen publiceerde, een van de persoonlijke dada's van de samensteller is? De
objectiviteit die het boek pretendeert te bezitten, krijgt zo een eerste deuk.
Verrassend is dan weer de selectie van Marnix Gijsen. Sötemann ondernam in
Dichters die nog slechts namen lijken reeds een poging om deze als dichter zo goed
al vergeten auteur te rehabiliteren; dankzij de plaats in Claes' boek lijkt de ooit zo
populaire schrijver nu voorgoed (en terecht) zijn stekje op de Parnassus van de
Nederlandse literatuur veroverd te hebben. Het moet zowat de enige correctie op
de algemeen geldende canon zijn die Claes aanbrengt. Wie het in de categorie
eerherstel opvallend niet gehaald heeft, is Richard Minne, wiens belang de laatste
jaren in het onderzoek veelvuldig onderstreept werd (onder andere door Sötemann
in genoemd boek), maar die met zijn light verse voor Claes duidelijk te licht weegt.
Lyriek van de Lage Landen is echter meer dan een bloemlezing van canonieke
gedichten, Claes levert tegelijk ook een rudimentaire analyse. Hij deelt de
Nederlandstalige lyriek op in vier periodes - middeleeuwen, nieuwe tijd, romantiek
en moderne tijd - situeert ze en bespreekt voor elk van die tijdvakken de opvallendste
tendensen op thematisch en technisch vlak. Het
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is een soort poëziegeschiedenis voor dummies, te beknopt voor de leek, te
clichématig voor de specialist. Ook bij de verzen zelf levert Claes commentaar. De
werkwijze is vergelijkbaar: na een motto uit het oeuvre van de dichter volgt een
minibeschrijving van leven en werk, een situering van het gedicht binnen het oeuvre
en vervolgens een korte behandeling van techniek en thematiek. Meestal komt
daarna nog een kopje ‘nawerking’ waarin navolgingen, pastiches, parodieën en
kritische reacties worden vermeld. Meer dan bij de keuze, die ondanks de hierboven
vermelde kleine bezwaren, door de meeste lezers waarschijnlijk onderschreven zal
worden, valt in deze bladzijden Claes' hand te ontdekken.
Eerst en vooral: Claes is een meesterlijk tekstuitlegger. Dat blijkt keer op keer uit
zijn rubriek ‘De sleutel’ in Ons Erfdeel, waar hij op soortgelijke wijze in kort bestek
een overtuigende lezing van een gedicht weet te geven. Ook nu weer overtuigen
zijn interpretaties. Bedenkelijk is echter dat het onduidelijk blijft wanneer hij zich
daarbij op werk van anderen baseert en wanneer hijzelf toevoegingen levert. Een
zelfde kritiek kwam er op zijn zogenaamd vernieuwende interpretatie bij de vertaling
van The Waste Land. Welke nu zijn bijdrage aan de ultieme ontraadseling van dit
gedicht was, werd niet duidelijk. De autobiografische lectuur? Die bleek reeds
meermaals beproefd. Ook nu weer vergeet Claes voor het gemak wel eens de
bevindingen van andere onderzoekers. Opvallend is bijvoorbeeld dat hij de nieuwe,
controversiële lezing van ‘Hebban olla vogala’ in Frits van Oostroms Stemmen op
schrift volledig buiten beschouwing laat en ook de poging van Luc de Grauwe om
dit vers aan het nest van de Nederlandse literatuur te ontroven onvermeld laat.
Claes presenteert een redelijk belegen visie op het prille begin van onze poëzie en
smoort het recente debat met de dooddoener: ‘Zoveel vragen, zoveel vraagtekens.’
Een tweede moment waarop Claes ingrijpt, is in de keuze van de motto's. Deze
werkwijze levert hem de mogelijkheid om bij een bepaald schrijver waarvan hij
slechts een gedicht opneemt, alsnog de echo te laten klinken van een ander vers
dat hij belangrijk acht. Op die manier verruimt hij zijn canon van tachtig topgedichten
met een aantal subtoppers, maar het meest subtiel dringt Claes zijn persoonlijke
visie op tijdens de bespreking van de nawerking van de gekozen gedichten.
Zoals gezegd zullen de geselecteerde verzen weinig discussie opleveren: de
meesten behoren inderdaad tot de canon en een belangrijk criterium daarbij is zeer
zeker de invloed die ze hebben uitgeoefend. Bij de bespreking van dit aspect
smokkelt Claes echter nogal wat gedichten en dichters binnen die hij niet in de
hoofdbladzijden opneemt. Zij figureren misschien slechts in de marginalia van de
groten, maar tegelijk zijn ze nog niet vergeten: Jellema, Cami, Komrij,... en opvallend
vaak: Paul Claes (p. 20, 240, 300, 304, 312, 345). Dit laatste getuigt van de immense
liefde voor poëzie die hij in zijn inleiding belijdt, maar positioneert hem tevens
strategisch tot een belangrijk navolger van de grote jongens (want veel meisjes
spelen niet mee in de zandbak van de Nederlandse poëzie, zo zullen feministen
opmerken. Om in de moderne periode toch nog een vrouwelijke stem te laten klinken,
moet Claes zelfs afwijken van zijn principe om enkel dode dichters op te nemen).
Claes' poëtica spreekt echter vooral uit de dichters die aan zijn oog ontsnappen. Bij
Beets is er geen verwijzing naar het debuut van Anton van Wilderode, De
moerbeitoppen ruischten (nochtans de titel van het hier opgenomen gedicht van
Beets en Claes weldegelijk bekend - hij schreef erover in Nederlandse literatuur,
een geschiedenis); bij Slauerhoff wordt dan weer Gruwez' bundel Een huis om
dakloos in te zijn genegeerd. Zij worden
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op die manier weggeschreven uit het verhaal van de Nederlandse literatuur. En wat
te denken van het feit dat Paul van Ostaijen, de dichter die zowat de hele Vlaamse
poëzie beïnvloedde zoals uit Buelens' Van Ostaijen tot heden bleek, anders dan
Martinus Nijhoff, slechts één gedicht krijgt?
Paul Claes begint steeds sterker op Harold Bloom te lijken. Net als deze heeft
Claes een aantal zeer controversiële studies op zijn naam staan (de reeds vermelde
interpretatie van Eliot, maar ook over Catullus en Rilke) - door sommigen bijzonder
gewaardeerd, door anderen als beuzelarij afgedaan (in die zin is de kwalificatie op
de flap van Claes als ‘wizard’ zeer raak). Bloom heeft zich bovendien een hele
carrière met het vaststellen van de canon beziggehouden, culminerend in het fel
bekritiseerde The Western Canon en Genius. A Mosaic of One Hunderd Exemplary
Creative Minds, waaraan de opzet van Lyriek van de Lage Landen trouwens sterk
verwant is. En ook Bloom is natuurlijk berucht voor het catalogiseren van auteurs
als belangwekkende dichters (strong poets) en min of meer interessante navolgers.
Claes heeft met zijn boek hetzelfde gedaan, zij het, anders dan de polemicus Bloom,
bijna ongemerkt. Het maakt dat zijn schijnbaar objectieve, weinig contesteerbare
canon toch nog stof voor discussie oplevert. Niet zozeer over de strong poets die
hij kiest, maar over de dichters van het tweede plan. Zij vervullen in zijn verhaal een
schijnbare figurantenrol, maar blijven zo wel present op het toneel waarop de
literatuurgeschiedenis zich afspeelt.
Carl de Strycker
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Uitstekend leesvoer: Saskia Pieterses De buik van de lezer
Tijdens een college literatuurtheorie - het laatste college van de cursus, waarin
openlijk aan de eerder bestudeerde theorie mocht worden getwijfeld - ontstond eens
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een discussie over de dood van de auteur. Enkele medestudenten trokken deze in
twijfel, hiertoe waarschijnlijk aangespoord door de welhaast dogmatische wijze
waarop velen van onze docenten dit thema doorgaans behandelen. De docent, de
toch al immer verstrooide H., wist de kritische vragen niet met de snelheid te pareren
die men van hem verwachtte. Zo stonden de zaken, toen ik refereerde aan een
uitspraak van Gerard Reve - met wie H. zélf gedurende de loop van de cursus
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ook al vaak had gedweept - om precies te zijn aan een passage uit zijn in 1987
uitgesproken toespraak ter ere van de presentatie van Couperus' verzamelde werken,
een passage die ik nu voor het gemak heb overgetikt:
Er was in Nederland een school van literatuurstudie, die waarschijnlijk
nog bestaat, en die zich merkwaardigerwijze de school van de close
reading noemde. Volgens die school ging het om werk en tekst, en was
studie van leven, lijden etc. van de kunstenaar nutteloos. [...] Maar ik
dwaal af. De opvatting, dat de biografie van een schrijver van geen enkel
belang zoude zijn voor de studie van en het begrip van diens werk, vind
ik nogal dom. Het is toch evident dat, wanneer wij bijvoorbeeld bij het
lezen van John Milton's beroemde sonnet Upon His Blindness tevens
weten dat Milton ook in werkelijkheid blind was, ontvankelijker worden
voor inhoud en betekenis van het gedicht, en onze erdoor opgeroepen
emoties niet nodeloos onderdrukken. (616-618; Reves cursivering)
Ik wil u gerust stellen, waarde lezer: dit is niet de plaats om de dood van de auteur
te ontkennen. Het was mij enkel te doen om het dramatische effect van deze kritische
kanttekening, dat ik tijdens het bewuste college zeker heb bereikt. Ondanks de dood
van de grote auteur zal H. zich deze ideeën van Reve sedertdien zijn blijven
herinneren tot op het moment waarop hij dit leest (en als u het vergeten was dan
weet u het thans weder).
Maar ik dwaal af. De ideeën waar het hier om gaat zijn die van Multatuli, of liever
gezegd: die van Saskia Pieterse aangaande Multatuli's Ideeën, waarop zij in
september jongstleden is gepromoveerd aan de UvA. Het is voor het eerst dat er
een boekpublicatie aan de zeven delen omvattende reeks wordt gewijd - volgens
de flaptekst van de onderhavige studie ten onrechte. Inderdaad is het
onderzoeksobject ontzettend interessant: Multatuli's Ideeën, die aanvankelijk, van
1862 tot 1877 (12), afzonderlijk zijn uitgegeven, vormen een grillige verzameling
van uiteenlopende tekstsoorten, die meestal een fictief karakter dragen, maar toch
ook vaak lijken te gaan over maatschappelijke kwesties (zoals bijvoorbeeld Woutertje
Pieterse - een tekst die ook tot de Ideeën behoort en hierin voor Pieterse een
belangrijke rol inneemt). (17; 31) ‘De lezer wordt voorgehouden dat de schrijver er
niet naar gestreefd heeft een afgeronde theorie zo zorgvuldig mogelijk te formuleren,
integendeel hij trachtte “zo oprecht mogelyk” weer te geven wat er op het moment
van schrijven in hem omging’, schrijft Pieterse (13), hetgeen zij aan de hand van
het volgende citaat van Multatuli illustreert:
[...] ik schryf naar den indruk van 't oogenblik, zonder my te bekommeren,
noch om verband, noch om homogeniteit, noch om eindelyke konklusie.
Vandaar dan ook dat ik zoo dikwyls van onderwerp verander.
Er ligt alzoo in dit gebrek aan methode een soort van... methode. En deze
is - onder zekere gegevens - de slechtste niet. (geciteerd in Pieterse, 13)
Eerder, op pagina 12, schrijft Pieterse in haar inleiding:
Het werk is op een intrigerende manier oninpasbaar. Zo ontbreekt in de
Ideeën een alles overkoepelend ordeningsprincipe. Bovendien is de tekst
reflexief, omdat de schrijver voortdurend commentaar geeft op
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zijn eigen manoeuvres. De tekst valt nooit volledig samen met zichzelf,
maar kantelt, plooit en verdubbelt.
De Ideeën dragen dus zowel qua compositie als qua stijl een zeer grillig karakter,
wat hen in hoge mate onbeslisbaar maakt. Voorts moet men in ogenschouw nemen,
dat Pieterse van mening is dat de Ideeën vragen om een interpretatie waarin
Multatuli's engagement als zeer betekenisvol wordt aangemerkt. Zij zegt Multatuli's
engagement echter niet als ‘sleutel’ tot de tekst te willen gebruiken, want zij werkt
vanuit ‘de gedachte dat de interpretatieve problemen waar de Ideeën ons voor
stellen alleen in hun volle omvang zichtbaar worden, als we zien hoe deze tekst op
maatschappelijke kwesties reflecteert en reageert’. (19)
Dat de auteur voor Pieterse niet geheel dood is, blijkt al uit het tweede hoofdstuk
van haar studie, waarin zij Multatuli's beweegredenen voor en omtrent het publiceren
van de Ideeën belicht. In de volgende vier hoofdstukken beschouwt ze
achtereenvolgens vier verschillende thema's, die ze eerst, met behulp van Rousseau,
aan elkaar verbindt: ze betoogt dat alle vier deze thema's ‘verbonden zijn met
Multatuli's morele stellingname tegenover allerlei vormen van dubbelzinnigheid en
[...] zijn afkeer van het schrijverschap’. (36) Hoofdstuk 3 is zodoende opgebouwd
rondom
het individuele begrip bij Multatuli, het ‘ïk’. Ik zal laten zien hoe de auteur
Multatuli zich als ‘hoogmoedig’ ik positioneert ten opzichte van de lezer,
en daarbij net als Rousseau sterke nadruk legt op zijn innerlijke en
uiterlijke eenheid, zijn moed om zichzelf te zijn, en zijn weigering zich te
hullen in valse nederigheid. (36; Pieterses cursivering)
Inderdaad doet de sterk individualistische toon van de Ideeën, met zijn vele
paradoxen, erg denken aan Rousseau's Confessions en Les rêveries du promeneur
solitaire. In hoofdstuk vier behandelt Pieterse Multatuli's ideeën over de ‘Natuur’,
die gedeeltelijk parallel lopen met die van Rousseau: er is altijd sprake van meerdere,
vaak tegengestelde krachten. In het vijfde hoofdstuk behandelt Pieterse het begrip
‘geschiedenis’. Ze betoogt hier dat Multatuli de introductie van het schrift beschouwt
als een ‘negatieve historische gebeurtenis’: ‘Vanaf de komst van het schrift vindt er
zijns inziens een fatale vervreemding van de mens van zijn eigen innerlijk plaats en wederom treffen we bij Rousseau eenzelfde standpunt’. (37)
Voor ons literatuurwetenschappers waarschijnlijk het interessantst is het zesde
en voorlaatste hoofdstuk, waarin Pieterse Multatuli's poëtica uit de Ideeën tracht te
destilleren. Dit hoofdstuk lijkt het sluitstuk te zijn van dit boek, omdat de literatuur
in de voorgaande hoofdstukken een ‘cruciale rol’ (38) vervulde. Wie de opening van
het hoofdstuk leest - een verhandeling over vuurwerk, waarin Multatuli
onvoorspelbaar knalvuurwerk verkiest boven verticaal gericht siervuurwerk (283) -,
zal zich misschien afvragen of Pieterse niet erg associatief te werk gaat: in hoeverre
is het gerechtvaardigd aan de hand van dit soort fragmenten conclusies te trekken
over Multatuli's poëtica, als die al bestaat of bestaan heeft? Pieterse zegt ‘geen
eenheid [te] willen forceren daar waar deze er niet is’ (285), maar hoewel ze haar
argumenten tracht in te kleden is het, als gevolg van de grilligheid van de in een
tijdsspanne van vijftien jaar verschenen verzameling fragmenten, moeilijk te
beoordelen in hoeverre zij in haar opzet is geslaagd; men zou waarschijnlijk eerst
de Ideeën moeten
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bestuderen om daarover uitspraken te kunnen doen, want Pieterses methode is
onduidelijk.
Dat neemt echter niet weg dat de geciteerde fragmenten buitengewoon amusant
zijn, bijvoorbeeld wanneer Multatuli uitweidt over ‘moreele diabetes’ (287), of wanneer
hij het dichter-zijn losmaakt van het schrijven van gedichten. Pieterse schrijft daarover
onder meer:
Mensen die gedichten schrijven zijn ‘verzenmakers’, en dat zijn maar heel
zelden dichters. Over Byron merkt hij op dat hij ‘inweerwil van z'n verzen
dan (...) inderdaad dichter was’. (289)
Zeer interessant zijn ook Pieterses beschouwingen over de ‘Fancy’-figuur, evenals
haar uitspraken over Multatuli's voedsel- en ziektemetaforiek, waaraan zij uiteraard
de titel van haar studie ontleende.
Naast de grilligheid van de Ideeën en de ietwat associatief aandoende werkwijze
van Pieterse is er nog iets wat de beoordeling van dit boek bemoeilijkt: Pieterse
betrekt Multatuli's politieke activiteiten bij haar onderzoek, omdat zij van mening is
dat ‘de wisselwerking tussen literatuur en politiek bij hem intiemer is’ dan vele andere
Multatuli-onderzoekers hebben beweerd. (289) Pieterse zegt dus Multatuli's
engagement niet als ‘sleutel’ te willen gebruiken, maar het wordt niet duidelijk hoe
zijn engagement dan precies de interpretatie van de Ideeën zou kunnen verrijken.
Pieterse schrijft bijvoorbeeld in hoofdstuk zes, pagina 289, dat Multatuli zich bereid
verklaarde onder bepaalde voorwaarden van de publicatie van Max Havelaar af te
zien, maar het blijft onduidelijk of en hoe deze informatie ons iets zou kunnen zeggen
over Multatuli's poëtica. Soms lijkt Pieterse zich niet alleen te willen concentreren
op de teksten, maar Multatuli weer tot leven te willen wekken op de koop toe.
Kortom, het is niet geheel duidelijk hoe Pieterse bij het onderzoek te werk is
gegaan en in hoeverre deze werkwijze zich laat verdedigen. De Ideeën-leek is niet
in staat haar beweringen te controleren. Toch lijkt de lectuur van deze studie de
moeite waard: de eerste poging de Ideeën in kaart te brengen is doorspekt met
interessante en amusante citaten en fragmenten, die mij al spoedig deelachtig deden
worden aan de overtuiging, dat ook de Ideeën de moeite van het lezen meer dan
waard zouden zijn. Het is dan ook niet voor niks dat ik de hoop uitspreek dat
Pieterses werk het startschot zal mogen vormen voor een even levendige als
boeiende discussie.
A.B.C. Swart
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[Nummer 2]
redactioneel
Muziek en literatuur
Muziek en literatuur lijken elkaar tegelijk af te stoten en aan te trekken. Vooys gaat
daarom op zoek naar de relatie tussen deze twee kunstvormen. De artikelen en
essays in dit nummer zijn van een haast kakofonische veelzijdigheid en belichten
alle de raak- en breukvlakken tussen muziek en literatuur. Deze Vooys bevat niet
alleen stukken van literatuurwetenschappers, maar ook van mensen uit de praktijk.
Dieuwke van der Poel opent het bal met een onderzoek naar de verwantschap
tussen lied en gedicht en neemt niet alleen het Antwerps Liedboek maar ook de
Ketchupsong als voorbeeld. Charlotte Munnik duikt in de dicht- en muziekpraktijk
van Tonnus Oosterhoff. Ze gaat deels tegen Gillis Dorleijns aanname in dat de
bladmuziek die bij sommige van Oosterhoffs gedichten wordt afgedrukt slechts de
aandacht vestigt op het geconstrueerde karakter van zijn gedichten. Zij stelt
daarentegen dat de muziek wel degelijk een ander licht op Oosterhoffs gedichten
kan werpen. Jaap van der Bent bespreekt vervolgens de weinig onderzochte invloed
van witte muziek op zwarte Amerikaanse literatuur. Hij komt tot de conclusie dat
muziek en literatuur vooral op gespannen voet blijken te staan als het gaat over
raciaal grensoverschrijdende kunstuitingen.
Het interview met Jaap Blonk is van de hand van Erik de Bruin en Laurens Ham.
Lees en luister wat deze klankdichter te vertellen heeft over zijn carrière en de
verbintenissen tussen klank en woord. Emanuel Overbeeke gaat in zijn essay dieper
in op het begrip dichterlijke muziek. Paulo de Medeiros geeft in het Engels zijn
ongezouten mening over de door Christina Branco op fadomuziek gezette gedichten
van Jan Slauerhoff. Fabian Stolk richt zijn ‘Uit de kast!’ tot zijn vrouw en kinderen
en legt uit waarom juist Tom Waits en Nick Cave zoveel indruk op hem maken.
Pianist Jacques Hendriks haalt voorbeelden uit de volks- en klassieke muziek aan
om duidelijk te maken dat muziek en literatuur elkaar prima kunnen aanvullen.
Hanneke van Kempen haalt in haar ‘In de kast!’ Antony Kok onder het stof vandaan
terwijl Maarten Steenmeijer dit themanummer afsluit met een essay over zijn
fascinatie voor muziek, schrijven over muziek en The Golden Earring. Ter illustratie
een heus gedicht van zijn hand over muziek. Het kan haast niet voller!
Dat is echter buiten de waard gerekend, want dit nummer bevat ook veel recensies.
Wilco Versteeg bespreekt Martin Butlers studie over Woody Guthrie en de Grote
Depressie, Marleen van de Pol laat haar kritisch licht schijnen over de bundel De
Fiere Nachtegaal, en Jeroen Dera's recensie over de congresbundel Een of twee
Nederlandse literaturen? mag nauwelijks een lofzang genoemd worden. Theo
Salemink, wiens Een andere Lucebert in 26.4 door Dera gerecenseerd werd, reageert
in een tegenstuk op de kritiek dat zijn boek geen rekening houdt met honderd jaar
literatuurtheorie. Geen tijdschrift dat zich richt op muziek is compleet zonder
Madonna. Wilco Versteeg leest het themanummer van WahWah over de Queen of
Pop en is verbaasd dat veel schrijvers Madonna's invloed op de Amerikaanse cultuur
over het hoofd zien.
Tot slot willen we graag aandacht vragen voor onze vormgever en illustratoren,
die dit blad weer op hebben geluisterd met mooie beelden.
De redactie wenst u een melodische zomer toe!

Vooys. Jaargang 27

6

Gedichten en liederen:
tweelingen of verre verwanten?
Dieuwke van der Poel

illustratie: Luc Princen

Voor Louis Grijp

Dieuwke van der Poel, docent Middelnederlandse letterkunde aan de Universiteit
van Utrecht, bespreekt in dit artikel de (verre) verwantschap tussen lied en gedicht.
Uiteenlopende voorbeelden als Hadewijchs Liederen, de Ketchupsong en recente
samenwerking tussen dichters en zangers bij de Avond van het Liefdeslied tonen
aan dat liedteksten en gedichten weliswaar verwant aan elkaar zijn, maar dat er wel
degelijk verschillen bestaan. Van der Poel bespreekt de verschillen en
overeenkomsten in een helder artikel dat het themanummer over muziek en literatuur
waardig opent.
Op het snijpunt van literatuur en muziek bevindt zich het lied. De verwantschap
tussen liederen en gedichten is dikwijls benadrukt, alleen al vanwege hun
gemeenschappelijke begin: lyriek is oorspronkelijk lierdicht, en alle poëzie van de
oude Grieken werd gezongen. In zijn handzame Sachwörterbuch der Literatur noemt
Von Wilpert de lyriek de ‘Urform der Dichting’. (Von Wilpert 1955: 328) De vraag is
alleen welke consequenties we hieruit moeten trekken - in het onderzoek, maar ook
in het universitaire onderwijs. In het Maastrichtse Centre for Gender and Diversity
wordt bijvoorbeeld een cursus gegeven met als premisse dat gedichten en liederen
in feite hetzelfde zijn:
Songs are also poems although they are rarely considered in the
conventional histories of poetry and in lyric theory. That is a strange
omission.
Not only do ‘the lyrics’ of songs show all properties of poetry, the music
of the song can also be seen as an exteriorisation or an enhancement of
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the musical element of language, which is foregrounded in ‘regular’ poetry
through the use of rhyme, rhythm, structure and images.
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The lack of attention to the song in books on poetry makes [sic] these
1.
books a bit awkward, strangely outdated.
Opmerkelijk is dat in deze omschrijving het lied eigenlijk wordt teruggebracht tot de
tekst en dat de rol van de muziek geminimaliseerd wordt tot niet meer dan een
verlengstuk van poëtisch taalgebruik. De wetenschapper die zich op dit standpunt
stelt, zal liedteksten behandelen als ‘gewone’ gedichten, met het traditionele
gereedschap van de literatuurwetenschap. Maar is dat de meest gewenste aanpak?
Een diametraal verschillend standpunt is ook verkondigd, bijvoorbeeld door Ezra
Pound, die in het bijzonder voor oudere poëzie het muzikale aspect zo belangrijk
vond dat hij voorstelde:
For practical contact with all past poetry that was actually sung in its own
day I suggest that each dozen universities combine in employing a couple
of singers who understand the meanings of words. [...] A half-dozen hours
spent in listening to the lyrics actually performed would give the student
more knowledge [...] than a year's work in philology. (Pound 1954: 39)
Een frappant voorbeeld van het belang van de muziek is afkomstig uit het
Hadewijch-onderzoek. Over de vraag of haar Strofische gedichten wellicht gezongen
zijn en dus eerder als Liederen zouden moeten worden aangeduid, is in het verleden
door neerlandici vaak gediscussieerd zonder een duidelijke uitkomst. In 1984 heeft
Frank Willaert in zijn proefschrift alle argumenten nog eens tegen het licht gehouden,
zonder tot een eenduidige slotsom te komen. Problematisch is dat de meest voor
de hand liggende aanwijzingen voor zang bij Hadewijch ontbreken: in de
handschriftelijke bronnen vinden we geen muzieknotatie of wijsaanduidingen. De
discussie werd beslecht door de musicoloog Louis Peter Grijp, die op grond van
een combinatie van allerlei verschillende gegevens bij zes van de Strofische
gedichten melodieën wist te vinden. (Grijp 1992) Dat er sprake was van een
belangrijke wetenschappelijke doorbraak, realiseerde niet iedereen zich op grond
van lezing van de (noodzakelijk) complexe redenering van Grijp. Dat veranderde in
één keer toen in 1991 de sopraan Suze van Grootel met haar heldere stem het
veertigste ‘gedicht’ ten gehore bracht op het Festival Oude Muziek in Utrecht. Haar
vertolking maakte diepe indruk, ook op de wetenschappers in het publiek: het was,
zoals een groot Hadewijch-kenner het later formuleerde, ‘te mooi om niet waar te
zijn’.
Maar dat was nog maar het begin: zeer recent (maart 2009) verscheen een nieuwe
editie van Hadewijchs lyriek, met de bijna triomfantelijke titel Liederen. Het is een
boek waarvoor alleen superlatieven passen: voor het eerst in bijna zeventig jaar
een editie waarin al deze liederen voorzien zijn van commentaar (geschreven door
Frank Willaert en Veerle Fraeters) en dat met een prachtige typografie (de
commentaar staat in rood om de teksten heen gedrukt). Maar het meest spectaculair
is misschien wel het muzikale aspect: door vervolgonderzoek heeft Louis Grijp
inmiddels bij niet minder dan negentien van de teksten een melodie kunnen vinden:
dat is dus al bijna de helft! Het boek gaat vergezeld van vier cd's met alle liederen,
gezongen of gesproken.

1.

Beschrijving van de cursus Twentieth century songs, poetry and the theory of the lyric
door Maaike Meijer en Roel van den Oever, Centre of Gender en Diversity, UCM
(http://www.genderdiversiteit.nl/en/education/#umca, 2 maart 2009).
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Het inzicht dat Hadewijch liederen schreef, leidt tot heel nieuwe en avontuurlijke
vragen in het onderzoek. De functionalistische benadering van haar werk wordt
door een aantal onderzoekers flink opgerekt: de persoonlijke beleving van de teksten
komt centraal te staan en de liederen worden bezien binnen een mystieke praktijk
2.
waarin zingen, dansen en extatische ervaringen met elkaar verbonden zijn.
Het verschil tussen liederen en gedichten heeft mij beziggehouden sinds mijn
werk aan de Delta-editie van het Antwerps Liedboek, de bekende zestiende-eeuwse
verzameling van 221 liederen, overgeleverd zonder enige muzieknotatie, maar
evident bedoeld om gezongen te worden. Mijn these is dat een lied wel degelijk iets
anders is dan een gedicht, ondanks de gemeenschappelijke oorsprong van beide
3.
kunstvormen. Die these wil ik hier op verschillende manieren onderbouwen: door
enkele aspecten van de hedendaagse muziekcultuur te bespreken, door
ervaringsdeskundigen aan het woord te laten, en door de psychologische en
neurowetenschappelijke achtergronden uit te leggen.
Dat liederen niet alleen uit tekst maar ook uit muziek bestaan, lijkt een platitude,
maar literatuurwetenschappers willen het belang van de melodie wel eens
veronachtzamen (zie de Maastrichtse cursusbeschrijving). Maar juist die muziek
kan een enorme impact hebben. Voor mijzelf geldt dat het vooral de muziek is die
maakt dat ik geen genoeg kan krijgen van enkele van de meest meeslepende
liederen van Jacques Brel, zoals Mathilde of Amsterdam, die rustig beginnen maar
een zorgvuldig opgebouwde muzikale climax hebben; een procedé waaraan
overigens ook Marco Borsato en Paul de Leeuw hun grootste successen te danken
hebben.
Het is goed te beseffen dat in sommige liederen de betekenis van de tekst er zelfs
helemaal niet toe doet, wat bijvoorbeeld bewezen wordt door de grote hit van 2002,
toen een Spaanse meidengroep overal in Europa platina kreeg voor een nummer
met een onbegrijpelijke tekst: de Ketchupsong, ook wel Aserejé genoemd. De tekst
is niet alleen onverstaanbaar, het is zelfs geen echt Spaans: wat we horen is een
fonetische weergave van de manier waarop een Spanjaard die geen Engels kent,
probeert de Engelse regel ‘I say the hip hop, the hippie...’ uit te spreken:
Aserejé ja de jé de jebe (I said a hip hop the hippie the hippie)
tu de jebere sebiunouva (to the hip hip hop, a you don't stop)
majabi an de bugui (the rock it to the bang bang boogie say up jumped the boogie)
4.
an de buididipí (to the rhythm of the boogie, the beat)

Deze onbegrijpelijke tekst kan niet de doorslaggevende factor voor het succes zijn
geweest; de vrolijke Spaanse sfeer maakte het nummer tot de ideale zomerhit, en
het bijbehorende dansje werd met plezier meegedanst door meisjes van een jaar
of acht.

2.
3.

4.

Zie de inleiding van Grijp en Willaert 2008 en de bijdragen van Schmelzer en Daróczi aan
deze bundel.
Voor een principiële stellingname zie: Van der Poel 2004. Het standpunt van Pound is mij
dus sympathiek; gelukkig zijn er thans meer praktische middelen voor handen om het
performatieve aspect van oudere poëzie naar voren te laten komen, zoals de website
Performing Medieval Narrative Today: http://www.nyu.edu/projects/mednar/ (2 maart 2009).
Citaat ontleend aan http://en.wikipedia.org/wiki/The_Ketchup_Song (26 februari 2009).
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Muziek is in dergelijke gevallen zo belangrijk, omdat ze heel makkelijk emoties
losmaakt, van blijdschap tot verdriet. Dat is een ervaringsfeit dat we allemaal kennen:
we weten precies welke cd past bij een bepaalde stemming, en niet voor niets is
5.
muziek een vast onderdeel van begrafenissen, niet het kijken naar een schilderij.
Naar die intrigerende band tussen muziek en emotie (maar ook met allerlei andere
menselijke functies, zoals herinnering, verwachting en aandacht) wordt ook
wetenschappelijk onderzoek verricht. Muziekcognitie (of cognitieve musicologie) is
een interdisciplinair, tamelijk nieuw en snel groeiend vakgebied, waarin vragen naar
de aard en eigenschappen van muziek als een akoestisch, psychologisch en cognitief
6.
verschijnsel centraal staan.
Allerlei herkenbare ervaringen worden binnen de muziekcognitie onderzocht. De
meeste mensen hoeven bijvoorbeeld niet lang na te denken om heel exact te kunnen
zeggen welk stuk muziek en dan ook nog welk gedeelte bij hen emoties oproept.
Dat wordt bevestigd door experimenteel onderzoek van John Sloboda, die aan
gewone luisteraars (niet aan mensen met een bepaalde muzikale scholing) vroeg
om aan te geven bij welk muziekstuk zij een fysieke reactie hadden die met emotie
verband houdt, zoals tranen, een brok in de keel, hartkloppingen of rillingen langs
de rug. Een significant aantal mensen bleek in staat om heel precies aan te geven
(in een partituur of in een opname) op welk punt ze een dergelijke fysieke reactie
kregen. Vervolgens werd gekeken wat de muzikale eigenschappen waren van de
gemarkeerde fragmenten, en werden deze ingedeeld naar het soort reactie dat zij
hadden gegeven. Daarbij bleek dat bijvoorbeeld de meerderheid van de passages
die kippenvel of rillingen langs de rug hadden opgewekt, een nieuwe of onvoorbereide
muzikale harmonie bevatte, terwijl hartkloppingen eerder verband hielden met
herhaalde syncopaties (het verschijnsel dat een noot iets eerder (of later) gespeeld
wordt dan op de vaste beat, als in That'll be the day van Buddy Holly en in veel
7.
reggaeritmes). De emotie die muziek oproept, is blijkbaar sterk verbonden met
verwachting: de muziek activeert de menselijke verwachting, en de schending van
die verwachting (zoals bij een onverwachte harmonie of syncopatie) kan een
emotionele reactie teweegbrengen die zo sterk is dat deze zich ook fysiek uit.
(Sloboda 2005: 209-213)
Muziek is dus een belangrijke factor in de beleving van het lied, maar betekent
dat nu ook dat een willekeurig gedicht een toegevoegde waarde krijgt als het op
muziek gezet wordt, of is een goede songtekst iets wezenlijk anders dan een gedicht?
Dat er wel degelijk verschil is, blijkt voorbeeld uit de sympathieke, maar (volgens
mij) mislukte poging van het CPNB om, ter gelegenheid van de Boekenweek van
1994, het Nederlandse boek te propageren door Nederlandstalige gedichten te laten
8.
zingen (vastgelegd op de cd Denkend aan de Dapperstraat). Maar een sonnet
wordt geen geslaagd lied door er muziek aan toe te voegen, zoals blijkt bij Sterven
te Antwerpen van Maurice Gilliams, ook niet als de in Antwerpen gevierde zanger
5.

6.

7.
8.

Als we de Uitvaartmuziek Top 50 (die bestaat!) van begrafenisonderneming Dela mogen
geloven, wordt er veel vaker gekozen voor liederen dan voor instrumentale muziek
(http://www.dela.nl/rondom_over-lijden/uitvaart_top_50 (12 april 2009)). De opmerking over
de rol van muziek bij begrafenissen is ook afkomstig van Henkjan Honing van de Universiteit
van Amsterdam, zie noot 6.
Een uitstekende ingang biedt de website van Henkjan Honing,
http://home.medewerker.uva.nl/h.j.honing/, zie ook zijn informatieve blog Music matters:
http://www.musiccognition.nl/blog/ (2 maart 2009). Een zeer leesbaar boek met meer nadruk
op de neurologische aspecten van muziekperceptie is Levitin 2006.
Voor een uitleg van syncopatie aan de hand van That'll be the day in Levitin 2006: 64-65.
De cd heeft, kenmerkend genoeg, een ISBnummer: 90 7433 610 8.
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Wannes van de Velde het zingt. Zelfs De Dijk lijkt niet goed uit de voeten te kunnen
met November van J.C. Bloem. De enige combinatie van muziek en
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tekst op deze CD die ‘werkt’, is Guido Gezelles 't Er viel 'ne keer met de
warm-donkere stem van Jan Decleir, maar dat is dan ook bij uitstek een lyrische
tekst:
't Er viel 'ne keer een bladtjen op
het water
't Er lag 'ne keer een bladtjen op
het water
En vloeien op het bladtjen dei
dat water
En vloeien dei het bladtjen op
dat water
En wentel-winkelwentelen
in 't water
Want 't bladtjen was geworden lijk
het water
Zoo plooibaar en zoo vloeibaar als
het water
Zoo lijzig en zo leutig als
het water
Zoo rap was 't en gezwindig als
het water
Zoo rompelend en zoo rimpelend
9.
als water [...]

Zestien Nederlandse gedichten gezongen luidt de ondertitel van de cd, die echter
ironisch genoeg pijnlijk duidelijk maakt dat een ‘gezongen gedicht’ iets anders is
dan een overtuigend lied.
Wat een tekst moet hebben om wel een geschikte partner van muziek te zijn,
kunnen we op het spoor kunnen komen door een aantal kenners aan het woord te
laten. Een ervaringsdeskundige is de zangeres Wende Snijders, die onder meer
muziek heeft gemaakt bij gedichten van Jacques Prévert, de Franse dichter van
wie al eerder teksten op muziek gezet zijn (onder andere gezongen door Juliette
10.
Greco en Yves Montand). In de rubriek ‘De Herlezer’ in de Volkskrant heeft Wende
Snijders beschreven waarom zij zo van zijn gedichten houdt:
Het verschil tussen een lied en een gedicht schuilt onder andere in de
manier van communiceren met het publiek. Bij het lezen van een gedicht
heb je de mogelijkheid na een zin het boek even neer te leggen. Terwijl
je uit het raam staart, kun je er nog eens rustig over nadenken, en
vervolgens weer doorlezen. Als iemand een lied voor je zingt, kun je niet
vragen: ‘zou je asjeblieft even willen stoppen met zingen, ik heb wat meer
tijd nodig voor die

9.

10.

Uit Nagelaten dichtwerk 1859, hier gedeeltelijk geciteerd uit het boekje bij de CD Denkend
aan de Dapperstraat. Het opschrift van het gedicht (Herinnering aan Beethoven's Septuor)
verraadt al een muzikale inspiratiebron bij Gezelle.
Namelijk Je suis comme je suis en Quand tu dors.

Vooys. Jaargang 27

11
ene zin’. Er is in de verwoording van het beeld een directe, heldere
volgbare lijn nodig om de luisteraar mee te nemen in het verhaal van je
lied. Er is minder tijd.
Snijders ziet het dus als haar taak om de luisteraar mee te nemen in haar lied, om
direct te communiceren met haar publiek. Bij een gezongen lied zijn er verschillende
niveaus van communicatie: het is niet alleen de tekstschrijver die communiceert
met de lezer, maar veel meer nog de uitvoerend kunstenaar die in contact is met
het publiek. Vanuit haar ervaring als zangeres verwoordt Snijders hier heel helder
de andere reden waarom een liedtekst niet op dezelfde manier werkt als een gedicht:
een liedtekst is bij uitstek een orale vorm en moet daarom helderder zijn dan een
11.
gedicht dat herlezen kan worden.
Hoe groot dat verschil is, werd zonneklaar bij een ander interessant experiment
dat de grenzen tussen lied en gedicht wilde laten vervagen, waarbij een andere
invalshoek gekozen was dan bij de cd Denkend aan de Dapperstraat. In 2006
organiseerde het letterkundig (!) tijdschrift De Revisor een samenwerkingsproject
waarbij dichters gekoppeld werden aan singer/songwriters (uitvoerende zangers
die gewoonlijk hun eigen tekst en muziek schrijven) en zo ontstonden verrassende
duo's als Manon Uphoff en Maarten van Roozendaal, Kees 't Hart en De Jeugd van
Tegenwoordig, en Gerrit Komrij en Huub van der Lubbe. De dichters kregen de
opdracht een liedtekst met ‘hitpotentie’ schrijven, zij moesten dus hun ambacht en
12.
talent in dienst stellen van de popmuziek. Deze manier van werken leidde wèl tot
overtuigende songs, zoals Vertrekkend van Antjie Krog en Wende Snijders, Alles
is rond van Ilja Leonard Pfeijffer en Ellen ten Damme en Kijk maar in de zon van
Peter Verhelst, An Pierlé en Koen Gisen. Het betreffende themanummer van De
Revisor bevat niet alleen de uiteindelijke liedteksten, maar ook vraaggesprekken
met de deelnemers waarin zij vertellen over de samenwerking die leidde tot de
liedtekst. Opnieuw kunnen we ervaringsdeskundigen aan het woord laten en opnieuw
blijkt het grote verschil tussen een liedtekst en een gedicht: de samenwerking bleek
in veel gevallen een ware openbaring voor de dichters.
Joost Zwagerman, die gekoppeld was aan Frédérique Spigt, spreekt van ‘een
lesje in het ambacht van het liedjesschrijven’. (28) Hij begon, vol goede moed, met
een tekst gebaseerd op een gedicht uit zijn bundel De liefde van jij en dacht een
‘eenvoudige’ tekst te hebben die goed te zingen was. Frédérique Spigt dacht daar
heel anders over: te woordrijk, te zeer taal op schrift, technisch onzingbaar!
Vervolgens sleutelden de dichter en de zangeres er samen aan en Zwagerman is
tevreden over het resultaat: ‘Nu hebben we echt een liedtekst, met volgens mij
hitpotentie. We werken met de tekst en de melodie wel vol op het gemoed, hoor.
[...] Het is een echte liedtekst geworden, met een refrein en eindrijm. We beginnen
zelfs met het refrein dat is dan wel weer tamelijk ongebruikelijk’. (28) Maar ook was
het voor hem een echte ontdekking wat het effect van de muziek was: ‘Ik stond
perplex toen ik de muziek hoorde die Frédérique erbij had bedacht en het is een
absolute sensatie om
11.

12.

Tegelijkertijd wordt het verband tussen gedichten en performantie de laatste jaren weer steeds
sterker: de moderne poëzie maakt een proces van re-oralisering door, gezien de grote
populariteit van performing poets met een eigen circuit en goedbezochte programma's als
de Utrechtse Nacht van de poëzie, het Vlaams-Nederlandse programma Saint Amour en het
Wintertuinfestival in Nijmegen en Arnhem.
Themanummer De avond van het liefdeslied, alle dertien goed!, De Revisor 2006, aflevering
5 (met DVD van de optredens in Paradiso, 8 oktober 2006). De hierna volgende
paginanummers verwijzen naar dit themanummer.
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je eigen tekst in muziek omgezet te zien worden. De tekst is in dienst van de muziek
komen te staan. Ze zijn één geworden. Op papier leek het allemaal heel kaal, maar
als de muziek er opeens bij is dan krijgt de tekst een naturel waar ik erg blij mee
ben. Een tekst functioneert totaal anders wanneer het om een lied gaat. Dat heb ik
wel geleerd: dichten is onvergelijkbaar met liedteksten schrijven, and never the twain
shall meet, ben ik geneigd te zeggen.’ (28-29)
Ilja Leonard Pfeijffer, een van de initiatiefnemers, heeft in zijn samenwerking met
Ellen ten Damme een soortgelijk proces doorgemaakt. Als hij na een eerste
ontmoeting begint met het schrijven van de liedtekst, loopt hij direct tegen
onverwachte problemen op: ‘Toen merkte ik pas waaraan ik was begonnen. Mijn
god, wat viel het me tegen. Het is gemakkelijker om een onsterfelijk gedicht te
wrochten dat in elke literatuurgeschiedenis zal worden behandeld dan om een
simpel, pakkend liedje te schrijven met hitpotentie. Verstaanbaarheid werd al snel
voorspelbaarheid, herkenbaarheid werd al gauw cliché en ongemaaktheid werd al
gauw platheid.’ (35) Pfeijffer legt de eerste versies voor aan zijn vriendin Erica, maar
die vindt het niks: too many words en meer een betoog dan een liedje. Hij begint
opnieuw en geeft de tekst dan aan Ellen ten Damme, die er nu wel over te spreken
is, maar ook aanpassingen wenst: een duidelijk refrein, en meer herhaling.
Huub van der Lubbe is direct tevreden over de tekst van Gerrit Komrij, maar het
valt hem wel meteen op dat er geen refrein is, terwijl dat zo'n ‘fijn ankerpunt in een
lied (is). Niet voor niets hebben negen van de tien liedjes zo'n refrein’. (20)
In deze interviews keren twee aspecten steeds terug: een liedtekst moet
‘eenvoudig’ zijn en relatief veel herhaling bevatten: eindrijm en refrein. Deze aspecten
hangen samen met de orale overdrachtssituatie: de eenvoud is belangrijk omdat
een lied al gauw te ‘woordrijk’ wordt om over het voetlicht te brengen (men vergelijke
de directe, heldere volgbare lijn van Wende Snijders) en het klankeffect van het
eindrijm werkt bij luisteren veel sterker dan bij stillezen. Maar het meest opvallend
is de voorkeur voor refreinen: een vorm van herhaling die in geschreven poëzie niet
gebruikelijk is (de lezer zal de letterlijke herhaling waarschijnlijk overslaan), maar
bij een lied juist als ankerpunt werkt.
Dat leidt tot de intrigerende vraag waarom herhaling in een lied belangrijk is, veel
belangrijker dan in een tekst die bedoeld is om gelezen te worden. Mogelijk biedt
opnieuw de muziekcognitie een antwoord. De musicoloog David Huron heeft een
psychologische theorie ontworpen waarmee hij tracht begrijpelijk te maken hoe
muziek emoties kan oproepen. Huron gaat uit van de biologische en evolutionaire
functie van gevoelens die verbonden zijn aan verwachtingen. Verwachtingen zijn
van fundamenteel belang voor de overlevingskansen van een organisme. Emoties
spelen daarbij een rol: positieve emoties versterken accurate voorspellingen, zorgen
dat men goed is voorbereid op wat gaat komen en verhogen zo de kans op een
goede afloop. Volgens Huron zijn er verschillende fysiologische responsiesystemen
betrokken bij het oproepen van emoties door verwachting, waarvan de prediction
response in dit verband de belangrijkste is. Organismen reageren adequater op
verwachte dan op onverwachte gebeurtenissen. Exacte voorspellingen van wat
gebeuren kan, helpen organismen zich voor te bereiden, kansen uit te buiten en
gevaren te ontwijken. Precieze voorspellingen hebben dus een biologisch en
evolutionair belang: zij helpen het organisme te overleven. Huron legt het verband
tussen voorspelling en emotie uit met het volgende voorbeeld: als er sneeuw ligt
zal je bang zijn uit te
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glijden. Als dat daadwerkelijk gebeurt, doet de val waarschijnlijk pijn, maar die
ervaring zal vermengd zijn met een zekere voldoening dat je correct voorspeld hebt
dat dit kon gebeuren. Dat is de prediction response: ‘Conformation of expected
outcomes generally induces positive emotional response even when the expected
outcome is bad. It is as though brains know not to shoot the messenger: accurate
expectations are to be valued (and rewarded) even when the news is not good.’
(Huron 2006: 13) De positieve gevoelens die men ervaart als een voorspelling
uitkomt, noemt Huron het prediction effect (je zou ook kunnen spreken van het ‘zie
je wel!’ of het ‘ik had het toch gezegd!’-effect).
Voor de toepassing hiervan op muziek en emotie is het belangrijk vast te stellen
dat herhaling een wezenlijk kenmerk van muziek is. Huron stelde een groep samen
van vijftig muziekstukken uit heel verschillende culturen en continenten, zoals
Calypso, Schotse doedelzakmuziek, vijftiende-eeuwse Chinese guqin, Spaanse
flamenco en Noorse polka. Uit de analyse bleek dat 94 procent van de muzikale
passages die langer duurden dan enkele seconden, ergens herhaald werden in
13.
hetzelfde werk! Muziek is dus in extreme mate herhalend, meer dan bijvoorbeeld
spraak. Daar komt nog bij dat uit allerlei psychologische onderzoeken blijkt dat
mensen een voorkeur hebben voor wat bekend is: ze prefereren bekend eten boven
onbekend eten, bekende geuren boven onbekende geuren, en zelfs bekende Chinese
karakters boven onbekende (dit laatste voorbeeld betreft uiteraard Westerlingen als
proefpersonen). Als mensen foto's van zichzelf te zien krijgen, vertonen ze een
voorkeur voor foto's in spiegelbeeld, met andere woorden we prefereren die versie
van onszelf die we regelmatig in de spiegel zien. Dit geldt ook voor muziek: de
psycholoog Max Meyer componeerde twaalf korte stukjes pianomuziek waarover
proefpersonen hun mening moesten geven. Vervolgens herhaalde hij het stukje, in
totaal twaalf maal, en vroeg telkens aan de luisteraars hun mening. Hoe vaker men
14.
muziek hoorde, hoe beter men die vond. Huron schrijft de positieve emoties die
optreden bij het luisteren naar muziek toe aan het prediction effect: luisteraars voelen
zich goed wanneer het repetitieve karakter van muziek hun telkens de ervaring
schenkt dat zij correct voorspeld hebben wat komen gaat.
Het belang van herhaling kan zelfs neurologisch worden aangetoond: de amygdala,
een kern van neuronen in het brein, speelt een cruciale rol bij de verwerking van
gevoelens, maar ook bij het geheugen: zij wordt geactiveerd bij elke ervaring die
een sterk emotionele component heeft. In laboratoriumsituaties kon worden
aangetoond dat de amygdala geactiveerd wordt door muziek, niet door willekeurige
geluiden. Dat heeft opnieuw met herhaling te maken: muziek werkt omdat we ons
de noten herinneren die net gespeeld zijn en een verband leggen met de noten die
nu gespeeld worden. Als muzikale frasen later terugkeren, wordt ons geheugen èn
ons emotionele zenuwcentrum geprikkeld: herhaling is emotioneel bevredigend voor
ons brein en maakt het luisteren zo plezierig. (Levitin 2006: 133-167) Vanuit dit punt
kunnen we terugkeren naar liedteksten en het belang van refreinen daarin. Het lijkt
niet te gewaagd te veronderstellen dat refreinen zo'n belangrijk ankerpunt in het
lied vormen omdat zij de tekstuele parallel zijn van de repetitieve basis van de
muziek.

13.

14.

Huron 2006: 228-229 (overigens werden liederen hier buitengesloten omdat de analyse zich
richtte op de muziek; maar in zang komt herhaling nog meer voor door versstructuren en
refreinen).
Huron 2006, chapter 8. Overigens kan bij volstrekt voorspelbare of te vaak gehoorde muziek
natuurlijk ook verveling optreden.
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Joost Zwagerman had helemaal gelijk toen hij schreef dat dichten onvergelijkbaar
is met liedteksten schrijven. Dat heeft niet alleen te maken met het performatieve
karakter van het lied, maar vooral met de bijzondere verbinding van herhaling en
emotie in de muziek. Liedteksten en gedichten zijn verre verwanten, waarbij
liedteksten sterk beïnvloed zijn door hun intieme relatie met een andere partner: de
muziek.
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Lezen op muziek
Muziek bij gedichten van Tonnus Oosterhoff
Charlotte Munnik

illustratie: Ellen Tapia-Quilodrán

Charlotte Munnik, masterstudent Literatuurwetenschap aan de Radboud
Universiteit Nijmegen, geeft in dit artikel een analyse van de dicht- en muziekpraktijk
van Tonnus Oosterhoff. Zij pleit daarbij voor een ruimere benadering van de muziek
in de gedichten van Oosterhoff en gaat hiermee deels tegen de aanname van Dorleijn
in om gemuzikaliseerde teksten enkel op hun zelfreflexiviteit te onderzoeken.

Inleiding
In een stuk getiteld ‘Pootafdrukken van inkt’ beschrijft Tonnus Oosterhoff hoe hij
een zestiende-eeuws Engels wijsje op de radio hoorde en op deze melodie een
1.
drietal gedichten schreef. (Oosterhoff 2006) Het liedje is inmiddels uit zijn geheugen
geraakt en hij heeft het nooit meer kunnen vinden: ‘Dus is er muziek aan komen
vliegen, die heeft pootafdrukken van inkt op papier gemaakt en is weer weggevlogen.’
(Oosterhoff 2006: 9) In deze ‘pootafdrukken’ is het voor de lezer niet zichtbaar dat
ze door een liedje geïnspireerd zijn en het zal voor hem of haar dan ook onmogelijk
zijn te achterhalen

1.

Dit stuk verscheen in een nummer van Armada dat ook gewijd was aan muziek en literatuur.
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naar welke melodie de dichter zijn gedichten modelleerde.
Een ander verhaal is het bij enkele andere gedichten van Oosterhoff. In zijn bundel
Wij zagen ons in een kleine groep mensen veranderen staat het lange gedicht ‘dat
is waar daar stond een appelboom...’, dat voorafgegaan wordt door twee pagina's
bladmuziek met de vermelding ‘(hoor dit eerst)’. (Oosterhoff 2002: 35-41) De
afgebeelde muziek is de inventio in C mineur (BWV 773) van Johann Sebastian
Bach. Op de bij de bundel horende cd-rom is deze klaviermuziek te beluisteren.
(Oosterhoff 2002a) Op dit schijfje staat ook een ander gedicht, ‘toch is het
vannacht...’, waarbij muziek van Bach klinkt, namelijk de sinfonia in F mineur (BWV
795). Het is een bewegend gedicht, waarvan de woorden op het scherm verschijnen
en er weer van verdwijnen. Ook op de website van Oosterhoff staat een gedicht,
‘slaaplied’, waarbij de beweging van de tekst gepaard gaat met muziek van Bach,
2.
namelijk de sinfonia in Es majeur (BWV 791). (www.tonnusoosterhoff.nl, 01-03-2009)
In deze gedichten is dus sprake van een expliciete intermediale relatie tussen tekst
en muziek. Deze relatie zal ik in dit artikel nader onderzoeken. Hiervoor zoek ik
eerst naar de vormelijke overeenkomsten tussen de gedichten en de muziek die
erbij hoort. Vervolgens zal ik onderzoeken wat de functie is van deze overeenkomsten
en of hieruit verdere inhoudelijke conclusies vallen te trekken die kunnen helpen in
een interpretatie van deze gedichten.
In zijn artikel ‘Leopolds en Oosterhoffs’ bespreekt Gillis Dorleijn het gedicht ‘dat
is waar daar stond een appelboom...’ en de functie van de daarbij afgebeelde muziek.
(Dorleijn 2004) Hij constateert vormovereenkomsten tussen het gedicht en de
muziek,
[m]aar daarmee houdt het verband ook op. Geen lezer komt met alleen
het gedicht voor zich op het spoor van BWV 773 en zal al helemaal niet
deze intertekst kunnen inzetten in een verderstrekkende interpretatie van
de tekst. Door op zijn (voor de betekenis irrelevante) inspiratiebron te
wijzen brengt de auteur weer het proces onder de aandacht. Het gaat
niet (alleen) om betekenis, maar (ook) om constructie, compositie, om
het gemaakte karakter van de tekst. (Dorleijn 2004: 190-191)
Dorleijn is de mening toegedaan dat intertekstuele en intermediale verwijzingen in
3.
Oosterhoffs werk enkel de aandacht vestigen op het constructie- en leesproces.
Een naar diepere en coherente betekenis zoekende leeshouding zou door de
verwijzingen onmogelijk worden gemaakt en zelfs geridiculiseerd. Zijn constateringen
sluiten gedeeltelijk aan bij de conclusies die Lagerroth trekt in een bespreking van
de functies van musicalization van literatuur. (Lagerroth 1999) De term
‘musicalization’ ontleent ze aan Scher, een belangrijke theoreticus en pionier op het
onderzoeksgebied waarin de relaties en wederzijdse beïnvloeding van muziek en
literatuur centraal staan: word and music studies. Hij maakte in 1970 een driedeling
4.
in de manieren waarop muziek in literatuur een rol kon spelen. Voor

2.
3.
4.

De gedichten op Oosterhoffs website worden in de loop van de jaren van de site gehaald of
vervangen. Er staan er steeds maximaal zes op.
Dorleijn gebruikt zelf de term ‘internedialiteit’ niet, maar wel de bewoordingen ‘multimediaal’
en ‘crossover van kunstgenres’.
Aan deze driedeling hebben anderen, zoals Wolf, theoretische concepten toegevoegd, maar
voor de strekking van dit artikel is Schers indeling toereikend. Zie: Wolf 1999.
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ik op Lagerroth en Dorleijn terugkom, zal ik eerst Schers indeling van musicalization
5.
bespreken.
De eerste vorm van musicalization is ‘word music’: het poëtisch imiteren van
muzikaal geluid, waarbij muzikale analogieën ontstaan door het op de voorgrond
plaatsen van de akoestische kwaliteiten van de taal. (Wolf 1999: 46). De tweede
vorm noemt Scher ‘musical structures and techniques’ of ‘muzikale vorm- en
structuurparallellen’. Hierbij worden analogieën tussen tekst en muziek gecreëerd
door in de vorm, structuur of techniek van de tekst middelen te gebruiken die die
van muziek(stukken) nabootsen. Dit komt dan tot uitdrukking in bijvoorbeeld: ‘the
layout of a text, its formal segmentation, typographical devices, thematic or motivic
recurrences that form patterns suggestive of musical forms, and devices creating
the impression of “polyphonic” simultaneity.’ (Wolf 1999: 46) De laatste vorm is
‘verbal music’. Daarvan is sprake als er in literatuur, zowel poëzie als proza, een
(al dan niet bestaand) muziekstuk wordt gerepresenteerd en muziek thematisch
aanwezig is in de tekst. Er wordt dan geprobeerd het effect of de ervaring van een
muziekstuk in tekst na te bootsen. (Wolf 1999: 46)
Scher beschrijft dus hoe auteurs (het voorbeeld van) muziek in hun literatuur
gebruiken, maar waarom doen zij dat? Volgens Lagerroth is een belangrijke functie
van de muzikalisatie van literatuur in de romantiek, het symbolisme, modernisme
en postmodernisme ‘zelfreflexiviteit’, een begrip dat ze gelijk stelt aan zelfbewustzijn
6.
en zelfreferentialiteit. (Lagerroth 1999: 206) In Lagerroths beschrijving van deze
functie komen we bewoordingen tegen die sterk doen denken aan die in het
bovenstaande citaat van Dorleijn:
Self-reflexivity is the process by which literary texts foreground their own
production: the act of writing, their authorship, their literary form, their
intertextual linkages, their reception. It calls attention to the text as textual
construction, its status as artefact, and it invites the reader to examine its
7.
texture. (Lagerroth, 1999: 207)
Dorleijns visie op de functie van de muziek in Oosterhoffs gedicht komt dus overeen
met de functie van zelfreflexiviteit die Lagerroth aantreft in gemuzikaliseerde teksten
vanaf de romantiek. Hoewel ik me er in kan vinden in Dorleijns gedachte dat de
muziek in Oosterhoffs gedichten op het artificiële en geconstrueerde karakter van
de tekst wijst, lijkt me dat zeker niet de enige functie van deze vorm van
intermedialiteit. Net als Lagerroth pleit ik ervoor gemuzikaliseerde teksten niet alleen
op hun zelfreflexiviteit te onderzoeken. (Lagerroth 1999: 218) Aan de hand van een
analyse van de functie van de muziek in de hierboven genoemde gedichten van
Oosterhoff verwacht ik te kunnen aantonen dat hoewel (instrumentale) muziek in
strikte zin betekenisloos is, haar aanwezigheid in een gedicht wel degelijk de manier
van lezen en daarmee ook de interpretatie kan sturen.

5.
6.
7.

Ik maak hierbij gebruik van de beknopte uiteenzetting die Wolf geeft van Schers concepten.
Wolf 1999.
De Engelse termen die Lagerroth gebruikt zijn respectievelijk: self-reflexivity, self-consdousness
en self-referentiality.
Lagerroth bespreekt naast deze betekenis ook de betekenis waarin zelfreflexiviteit staat
voor een bepaalde manier voor lezen en interpreteren van teksten die in het
postmodernisme zijn opgang maakte. (Lagerroth 1999: 206-207)
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De relaties tussen muziek en tekst in drie gedichten van Tonnus
Oosterhoff
‘dat is waar daar stond een appelboom...’
De muziek die voorafgaand aan het lezen van het gedicht ‘dat is waar daar stond
een appelboom...’ beluisterd moet worden, de inventio in C mineur, is een canonisch,
tweestemmig klavierstuk. Het thema wordt eerst door de rechterhand ingezet en
dan twee maten later door de linkerhand geïmiteerd. Vervolgens wordt het thema
herhaald in de dominant. Hierna wordt het thema nogmaals herhaald, maar na vier
maten afgebroken, waar het eerder meer dan zeven maten duurde. (Keller 1950:
112-113)
De vormovereenkomsten tussen muziek en gedicht zijn talrijk. Allereerst is er bij
beide sprake van een opbouw in drie delen. Het gedicht is een drieluik en in de
muziek wordt het thema drie keer gespeeld. De derde keer wordt plotseling
afgebroken en is daardoor twee keer zo kort als de voorgaande twee spelingen van
het thema. In het gedicht zien we dit ook: deel I en II bestaan uit ongeveer twee
keer zoveel regels (respectievelijk 30 en 37) als deel III (zestien regels). Het
muziekstuk heeft een voortstuwend karakter door de lange reeksen zestiende noten.
Deze reeks wordt af en toe doorbroken door drie achtsten gevolgd door een achtste
rust. De tekst heeft hetzelfde karakter: lange zinnen lopen in elkaar over en worden
af en toe onderbroken door een vraag en antwoord of een woordherhaling, die ook
gemarkeerd worden in de typografie. De tekst is zeker niet syllabisch of op een
andere ‘exacte’ manier op de muziek te plaatsen. Er wordt dus niet getracht een
nieuw, zingbaar lied te creëren op de muziek van Bach.
‘Dat is waar daar stond...’ is een verhalend gedicht. In deel I krijgt een echtpaar
gasten, waarmee ze samen videofilmpjes van vroeger bekijken. Hun zoon, Martin,
die hier als klein kind op te zien is, is nu dood. Hij heeft zich opgehangen.
Voornamelijk de moeder is aan het woord, af en toe in dialoog met de vader:
echt een lange man is Martin trouwens nooit geworden, misschien
twee keer wat hij hier is denk je ook niet Herman?
ik ook niet
wat zeg je?
ik denk net zo min als jij
hou je gemak! hou je gemak! we hebben gasten goede
vrienden zoek jij die video van Netwerk maar die willen ze straks
ook nog zien. (Oosterhoff 2002: 37)

De inhoud van de video wordt duidelijk in deel II. Het is een reportage over time-share
contracten, gemaakt in Spanje. Martin verschijnt toevallig in beeld. Hij verbleef daar
kennelijk in de jaren dat hij voor zijn ouders spoorloos was. Martin was waarschijnlijk
psychisch niet in orde: ‘hij hoorde als klein kind al stemmen die hem zeiden wat te/
doen’ (r. 36-37). In het derde deel worden waarschijnlijk de gedachten van de moeder
weergegeven, aangezien de regels veertien en vijftien - ‘ik moet hem zien, ik moet
hem zien,/ soms wil ik hem de hele dag wel zien en dan weer nooit’ - een herhaling
zijn
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van de eerder door haar uitgesproken wens: ‘spoel nog eens terug. Herman, spoel
nog eens terug die band/ ik wil hem soms de hele dag wel zien en dan opeens nooit
meer/ en dan weer steeds’ (II: r. 26-28). Het derde deel begint met de nuchtere
medische constatering dat Martins hart en ademhaling zijn gestopt, maar dat zijn
nek niet is gebroken. Hierop volgt een wensdroom:
achter in de keel zit een klein doosje met juwelen levenskracht
je maakt het open door te trekken aan de tong
trek aan de tong! trek aan de tong! trek aan de tong, bevrijdt de
tweede ziel in 't zelfde lichaam door te blijven trekken aan de
rode mensentong en met de adem keert het schip met bloemen
dag vader. dag moeder. gezondheid. een nieuw
contract. de oude time-share is verscheurd je bent gezond weer
8.
teruggekeerd nu kijkje altijd mee. (Oosterhoff 2002: 40-41)

In de ouderlijke verbeelding is de afstand tussen ouders en kind verbroken en de
verloren zoon voor altijd teruggekeerd. Het gedicht eindigt echter met het altijd
blijvende verdriet: ‘soms wil ik hem de hele dag wel zien en dan weer nooit/ want
hij probeert het nog een keer’ (III: r. 15-16).
Aangezien instrumentale muziek in zekere zin betekenisloos is, kan je hier strikt
genomen niet spreken van een inhoudelijke overeenkomst tussen muziek en tekst.
De muziek bepaalt echter wel hoe de lezer het gedicht ervaart. De vaart van de
muziek trekt de lezer door de tekst heen, waar hij of zij anders de zinnen rustig tot
zich door zou laten dringen. Hierdoor krijgen de regels die afkomstig zijn van de
moeder een malend karakter. De door de herhaling in de muziek opgeroepen
oneindigheid symboliseert bovendien het oneindig verdriet van de ouders. In het
gedicht ligt het perspectief voornamelijk bij de moeder. De gedachten en gevoelens
van de vader krijgen een ondergeschikte rol. In de muziek echter zijn er twee
stemmen die gelijkwaardig zijn en voor een groot deel ook precies hetzelfde. Als je
dit betrekt op de tekst, kan het er op duiden dat de ouders dezelfde rouw ervaren
over het verlies van hun zoon, maar dat dit in de tekst niet zo tot uitdrukking komt,
omdat de stem van de moeder ‘bovenop’ ligt en daardoor meer aan de oppervlakte
klinkt dan die van de vader. De meerstemmigheid van de muziek kan je dus anders
laten kijken naar de meerstemmigheid van het gedicht.

‘toch is het vannacht...’
Tonnus Oosterhoff maakt naast gedichten die ‘gewoon’ in bundels afgedrukt staan
9.
ook bewegende gedichten die op de computer af te spelen zijn. Het feit dat de
gedichten op het scherm ontstaan en weer verdwijnen, heeft belangrijke implicaties
voor de lezer. Van Heusden nam de bundel Wij zagen ons in een kleine groep
mensen veranderen als aanleiding voor een artikel over het verschil tussen

8.
9.

De grammaticaal onjuiste werkwoordsvorm ‘bevrijdt’ is hier juist geciteerd. Oosterhoff speelt
vaker met ‘onjuiste’ werkwoordsvormen.
Groenewegen noemt dit ‘gebeurende poëzie’. (Groenewegen 2002: 253).
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lezen en kijken en de rol van beweging in de ervaring van kunst. (Van Heusden
2003) De taal die beweegt op een scherm kan niet gelezen worden op de traditionele
manier, namelijk door zowel voorals achteruit te lezen in de ‘ruimte’ die de tekst
oproept. De lezer wordt gedwongen naar de tekst te kijken. Het tempo van kijken
10.
wordt opgelegd door de auteur. Van Heusden stelt vast dat er bij traditioneel lezen
een voorstelling wordt gemaakt die de inhoud van de tekst oproept. Bij bewegende
teksten is het voor de lezer veel moeilijker een voorstelling buiten de tekst te maken,
omdat het kijken naar de tekens alle aandacht opslokt. De structuur van de tekst
wordt dan belangrijker dan begrip en betekenis van de tekst. De lezer bewaakt
uiteindelijk die structuur. (Van Heusden 2003: 373)
Het gedicht ‘toch is het vannacht...’ is een bewegend gedicht, maar heeft nog een
extra bijzonderheid, namelijk dat het ‘op muziek staat’. Hiermee is het gedicht bijna
lied geworden. Je zou het een contrafact noemen als de muziek al eerder een tekst
had gehad. De woorden passen niet overal vlekkeloos op de muziek, maar
grotendeels is er sprake van een ‘zetting’ van een syllabe per noot. De overeenkomst
met een lied is dat de tekst lineair is geworden: zij duurt zolang de muziek duurt en
teruglezen is onmogelijk. Door het gelijktijdig luisteren van de muziek en het lezen
van (of kijken naar) de woorden, klinken deze als ‘gezongen’ in het hoofd. Een
11.
menselijke stem ontbreekt, maar het klavecimbel wordt de zanger. De lezer wordt
dus zowel door de beweging op het scherm gestuurd, als door de muziek die
gelijktijdig klinkt.
Doordat het gedicht in een vrij snel tempo aan de lezer voorbij trekt, is de betekenis
ervan pas bij herhaaldelijk afspelen te begrijpen. Het blijkt om een gezin te gaan
dat op een gure lentedag naar een huwelijksfeest gaat. In het kille landschap bij de
feestzaal staat een voormalig kamp voor NSB'ers. Het hele gebeuren lijkt meer op
een herdenkingsdienst dan op een bruiloft. De ruimtebeschrijving doet ook overal
aan de dood denken. Woorden als ‘dood riet’, ‘geraamte’, ‘ijsogen’, ‘gruiskogel’,
‘askleurig’ en ‘genadeschot’ doorbreken de luchtigheid van de gesprekjes tussen
de gezinsleden. Deze zijn kinderlijk onschuldig, zoals bijvoorbeeld: ‘kijk mam, een
haas!/ mooi vang hem maar/ dat kan ik toch niet!/ au mijn oog bevriest.’ Er is een
schril contrast tussen de alledaagsheid van de conversatie van het gezin en de
thematiek van verraad en verlating die in het gedicht doorschemert. Er wordt
gesuggereerd dat het huwelijk een illusie is, iets dat niet goed kan aflopen. Dat klinkt
door in de regels ‘de kus die zich schaamt/ de hand met het geld/ de lach die bevriest/
om de ring aan de hand/ de hand die verlaat’ en in de losse woorden ‘verwisseling’,
‘vergiffenis’, ‘verlating’ en ‘verander niet’, ‘verlaat ons niet’.
Het duurt lang voordat in de tekst duidelijk wordt dat het gezin op weg is naar een
bruiloft. De muziek doet iets treurigers vermoeden. BWV 795 is een driestemmige
tripelfuga, dat wil zeggen: een fuga met drie thema's uitgevoerd in drie stemmen.
Door de botsing van de stemmen ontstaan er dissonanten, die het smartelijke
karakter van de muziek uitdrukken. (Keller 1950: 121) Het stuk staat bovendien in
mineur. De treurigheid wordt gelijk in de eerste maten ingezet door een dalende lijn
in

10.

11.

Groenewegen bespreekt ook een webgedicht van Oosterhoff en stelt dat de lezer door het
bewegende gedicht wordt geregisseerd. De lezer moet lineair lezen, in plaats van non-lineair
bij een traditioneel gedicht. (Groenewegen 2002).
Bach gaf bij de inventies aan dat ze bedoeld zijn om een cantabile speelstijl op het klavier te
ontwikkelen. De noten horen dus te klinken alsof ze gezongen worden. Zie het voorwoord bij
de inventies en sinfonia's in de uitgave van Steglich. (Steglich 1978)
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de linkerhand. Een dalende baslijn wordt vanaf de renaissance gebruikt in lamentaties
als muzikaal symbool voor verdriet.
De muziek heeft een zeer sturende functie in de interpretatie van het gedicht. De
tekst beschrijft aanvankelijk een ‘neutrale’ wandeling, maar de muziek geeft het
geheel een dreigend karakter, dat soms botst met de grappige uitspraken van de
kinderen. De sinfonia kent drie thema's en op grond daarvan zou men kunnen
vermoeden dat de tekst ook drie thema's heeft. Een aantal keer wordt er een woord
tweemaal door een ander woord vervangen. Ik som het hier even op: ‘gedaante’
wordt ‘geraamte’ wordt ‘geboomte’ en zo ook ‘geraamte’/ ‘geboorte’/ ‘geboomte’ en
‘geboortegrond’/ ‘geraamte’/ ‘geboomte’ en ‘verwisseling’/ ‘vergiffenis’/ ‘verlating’
en ‘verander niet’/ ‘verlaat ons niet’/ ‘herhaling’. De woorden in deze reeksen staan
voor iets cyclisch, voor verandering. Gekoppeld aan de thematiek van de dood en
van het huwelijk blijkt hier sprake te zijn van een verwijzing naar het cyclische verloop
van het bestaan: geboorte gaat over in groei (geboomte) en later in de dood
(geraamte), etcetera. Deze conclusie wordt ondersteund door de stemmen van de
kinderen (de jeugd), het thema van de bruiloft (de volwassenheid) en dat van de
begrafenis (de dood). De laatste twee reeksen, die beginnen met ‘verwisseling’ en
‘verander niet’ lijken de angst te verwoorden voor het ouder worden en de dood.
Het muziekstuk eindigt ondanks het voorafgaande treurige karakter in majeur. Iets
soortgelijks zien we ook in het gedicht: een kind krijgt het laatste woord. Het is alsof
de zorgen van de volwassene plaats moeten maken voor de kinderlijke
onschuldigheid van de alledaagse ongeregeldheden.

‘slaaplied’
Op de website van Oosterhoff vinden we een gedicht dat is gemaakt volgens
eenzelfde procedé als ‘toch is het vannacht...’. Het bewegend gedicht past voor het
grootste gedeelte op de muziek, maar er zijn ook passages waar de tekst zo ‘verdicht’
is dat het onmogelijk gezongen zou kunnen worden. ‘Slaaplied’ begint met
raadselachtige passages, maar al snel wordt duidelijk dat het waarschijnlijk om een
tafereel in een ziekenhuis gaat. Er wordt gediscussieerd over in welk bed ‘hij’, een
nieuw binnengebrachte patiënt, gelegd moet worden. Dan zijn we in het hoofd van
de patiënt, met gedachten die sneller gaan dan de muziek: ‘ik droomde van een
staart met vingers/ vervaarlijk kronkelend aan mijn schouder,/ sprong zonder omzien
omlaag. de zwarte lucht/ vol veren. maar of het echt zo gaat? ik weet het niet.’
Misschien is de patiënt ergens vanaf gesprongen. Nu hij in het ziekenhuis is, wordt
hij beschermd door ‘een richtingloze kop waarin/ de ogen. zowel slapen als
waakzaam rusten. op alles wat/ hier lief is.’ De muziek wordt onderbroken voor een
gesprekje tussen de verpleegsters die de patiënt, die buiten bewustzijn is, in bed
leggen. De muziek gaat weer verder en er volgt een passage die weer naar zelfmoord
verwijst, met de regels: ‘ik spring/ nee nee ik spring niet.’ De vingers (‘onruststokers’
en ‘lange verontkendingen’) van de verpleegsters die aan hem plukken, brengen
hem terug naar de realiteit, maar hij wil ‘aan de ontkenning lang het hoofd bieden’.
De ontkenning kan dan het luchtige gedrag van mensen zijn, die niet zien dat het
leven zinloos is. De patiënt wil hier niet aan mee doen.
Net als in de andere gedichten is hier dus weer sprake van een tegenstelling
tussen de luchtigheid van het leven, die tot uiting komt in de dagelijkse conversaties,
en het angstige besef van de
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overal aanwezig zijnde dood. De sinfonia in Es majeur ondersteunt dit ambivalente
karakter. De luchtigheid zien we bijvoorbeeld in de ongecompliceerde gebroken
vierklanken in de obstinate baspartij. Hierboven klinkt een meer gecompliceerd en
rijkelijk versierd duet van twee partijen in de rechterhand. Dit duet wisselt geregeld
van sfeer; het klinkt over het algemeen opgewekt, maar is zo nu en dan ook
melancholisch. Een opvallend fenomeen in de intermediale relatie tussen het gedicht
‘slaaplied’ en de bijbehorende muziek is de manier waarop de versieringen in de
muziek door Oosterhoff benut worden om bepaalde woorden te illustreren. De
woorden ‘veren’ en ‘verenpak’ vallen samen met trillers, die de vederlichtheid lijken
uit te beelden. Het is de omgekeerde volgorde van het gebruik van madrigalismen
die vanaf het einde van de zestiende eeuw door componisten als Monteverdi werden
gebruikt om bepaalde woorden in de vocale muziek uit te beelden. Hier is het namelijk
de tekst die zich wonderwel de bijzonderheden van de muziek toeeigent om de
expressie van de woorden te vergroten. In de meest emotioneel geladen passages
van het gedicht, zoals die waarbij de patiënt zich het springen verbeeldt en als er
ontroering in de tekst doorklinkt over de bescherming van het ziekenhuis, ontspoort
de relatie tussen muziek en tekst: er zijn meer woorden dan noten. Door dit
expressiemiddel wordt er meer aandacht van de lezer gevraagd, waardoor deze
sterker betrokken wordt bij de emoties van de patiënt. De dwingende vorm van de
muziek wordt losgelaten om de tekst kracht bij te zetten.

De functies van de muziek
Laten we hier terugkomen bij de concepten die Scher in 1970 introduceerde als de
drie vormen van musicalization. In de hierboven besproken gedichten van Oosterhoff
is er geen sprake van de categorieën ‘word music’ en ‘verbal music’. De taal is niet
opvallend op muzikale klank gericht en de klinkende muziekstukken worden niet
thematisch of inhoudelijk in de teksten van Oosterhoff geïncorporeerd: het blijven
buitenstaanders die de tekst aan de hand nemen. De overeenkomsten tussen muziek
en gedicht beperken zich dus tot vormelijke en structurele analogieën. In ‘dat is
waar daar stond...’ is dat merkbaar in de driedeligheid en in het stromende karakter
van de lange zinnen. Op een heel letterlijke manier imiteert de tekst de vorm van
de muziek in de bewegende gedichten doordat de woorden en zinnen synchroon
lopen met de muzikale frasen.
Naast Dorleijns constatering dat de muziek bij Oosterhoff dient om de lezer te
wijzen op het constructieve karakter van de literaire tekst zijn er nog andere functies
te benoemen. Heel belangrijk is de sturing die de muziek in Oosterhoffs gedichten
aan de lezer geeft. Allereerst is dat het door de muziek opgelegde leestempo, zoals
12.
dat ook bestaat in liederen. Bij ‘dat is waar daar stond...’ is dat tempo nog
betrekkelijk vrij in vergelijking met de bewegende gedichten, aangezien de muziek
voorafgaand aan het lezen moet worden gehoord en dus voor- en achteruitlezen
en nadenken over sommige passages niet uitsluit. Ten tweede is de muziek dwingend
in de interpretatie van de sfeer van de gedichten, aangezien zij het karakter en
daarmee de betekenis van de tekst verandert. De lange zinnen in ‘dat is waar daar
stond...’ blijken geen mijmeringen te zijn, maar een dwingend ratelen van
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Zie voor een artikel over het karakter van tekst en muziek in liederen: Meelberg 2006.
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woorden. Het verdriet wordt voelbaar repeterend. Ook bij ‘toch is het vannacht...’
krijgt de beschreven gebeurtenis een voelbare dreiging, die waarschijnlijk veel
minder sterk op de voorgrond treedt als er geen muziek mee gepaard gaat. De
muziek roept de sfeer op, zoals dat ook in films gebeurt.
Dat muziek voor veel mensen op een directe manier heftige gevoelens kan
teweegbrengen is bekend. Muziek is ook vaak een trooster: zij trekt de wonden
open, maar het lucht de ‘patiënt’ wel op. Meijer beschrijft dat dichters vaak
gebruikmaken van het voorbeeld van de muziek, omdat muziek weggestopte emoties
en verdrietige gevoelens van de luisteraar naar boven kan laten komen. (Meijer
2006) Volgens Meijer raakt de muziek direct aan deze gevoelens, doordat zij de
luisteraar doet terugdenken aan de preoedipale, taalloze wereld van de emoties en
fysieke verbondenheid met de moeder. Muziek plaatst ons terug in deze prettige
fase en is daarmee emotioneel vervullend. Ook in Oosterhoffs gedichten heeft het
gebruik van muziek een dergelijke dubbele functie. Het roept verdrietige gevoelens
op en versterkt die waar die in de tekst aanwezig zijn, maar de muziek stelt ook
gerust en sluit waar nodig de tekst harmonieus af. Net zoals de alledaagse
gesprekjes door hun humor vaak lucht aan het verdriet geven, wordt de lezer ook
getroost door de harmonieuze helderheid van Bachs muziek.

Conclusie
Dorleijns conclusie dat de verwijzing naar een muziekstuk in ‘dat is waar daar stond...’
het constructieproces van het schrijven onder de aandacht brengt, lijkt me op zichzelf
juist, maar ook te beperkt. Muziek heeft nog drie belangrijke andere functies in de
gedichten van Oosterhoff. Allereerst is dat de sturing van de lezer in zijn/haar
leestempo en, zoals we naar aanleiding van Van Heusdens bespreking van
Oosterhoffs bewegende gedichten mogen concluderen, de manieren waarop de
tekst ‘begrepen’ of ‘bekeken’ wordt door de lezer. Hij/zij kan het gedicht alleen lineair
lezen in een door de maker opgelegd tempo. Een tweede functie is de sturing van
de emoties van de lezer. Droevige muziek, bijvoorbeeld in mineur of met een dalende
baslijn, stuurt de interpretatie in een bepaalde richting. Onderliggende thema's,
zoals de vergankelijkheid van het leven, komen zo eerder aan de oppervlakte. De
laatste functie ligt in het verlengde daarvan. Bij een meer analytische lezing vallen
vormovereenkomsten tussen tekst en muziek op die helpen in de inhoudelijke
interpretatie van de gedichten. Als er bijvoorbeeld meerdere stemmen of thema's
in de muziek aanwezig zijn, is het de moeite waard om te kijken of hetzelfde geldt
voor het gedicht. Zo werd mij het belang van het driedelige thema van de cyclus
geboorte, groei en dood in ‘toch is het vannacht...’ pas duidelijk toen ik de muziek
nader ging bekijken en beluisteren. Ook het feit dat twee stemmen in een canon
gelijkwaardig zijn, stuurde mijn interpretatie van het gedicht ‘dat is waar daar stond...’
en deed mij de stem van de vader anders beschouwen. Voor de inhoudelijke
analyses van de gedichten kan de muziek in principe ook buiten beschouwing
worden gelaten. Ook dan kan men tot dezelfde interpretaties komen. De belangrijkste
functie van de muziek in Oosterhoffs gedichten lijkt me uiteindelijk niet,
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zoals Dorleijn stelt, het onder de aandacht brengen van de constructie van de
gedichten, maar eerder een emotionele functie. Oosterhoff zet het krachtige medium
van muziek in als expressief middel en hierdoor voelt de lezer voelt op een directe
manier aan waar de gedichten eigenlijk over gaan.

Literatuur
Dorleijn, G., ‘Leopolds en Oosterhoffs’. In: A. Zuiderent, E. Jansen & J.
Koppend (red.), Een rijke bron: over poëzie, Groningen 2004: 188-197.
Groenewegen, H., ‘Gedicht neemt lezer in regie. Door een webgedicht van
Tonnus Oosterhoff nader beschouwd’. In: Nederlandse letterkunde, 7 (2002),
nr. 4, pp. 252-266.
Heusden, B. van., ‘De maker. Notities naar aanleiding van Wij zagen ons in
een kleine groep mensen veranderen van Tonnus Oosterhoff’. In: Spiegel der
letteren, 45 (2003), nr. 4, pp. 361-378.
Keller, H., Die Klavierwerke Bachs; ein Beitrag zu ihrer Geschichte, Form,
Deutung und Wiedergabe. Leipzig 1950.
Lagerroth, U., ‘Reading Musicalized Texts as Self-Reflexive Texts. Some
Aspects of Interart Discourse’. In: W. Bernhart, S.P. Scher & W. Wolf (eds.)
Word and Music Studies; Defining the Field. Amsterdam/ Atlanta 1999: pp.
205-220.
Meelberg, V., ‘De eeuwige tijdelijkheid van liederen’. In: Armada, 12 (2006),
nr. 42, pp. 36-40.
Meijer, M. ‘Hoor die muziek: poëtica's van droefheid en troost’. In: Armada, 12
(2006), nr. 42, pp. 70-80.
Oosterhoff, T., ‘Pootafdrukken in inkt’. In: Armada, 12 (2006), nr. 42, pp. 8-9.
Oosterhoff, T., Wij zagen ons in een kleine groep mensen veranderen.
Amsterdam 2002.
Oosterhoff, T., Wij zagen ons in een kleine groep mensen veranderen;
Bewegende gedichten. (cd-rom) Amsterdam 2002a.
Oosterhoff, T., www.tonnusoosterhoff.nl, 01-03-2009.
Steglich, R., Joh. Seb. Bach Inventionen Sinfonien. München 1978.
Wolf, W., ‘Musicalized Fiction and Intermediality; Theoretical Aspects of Word
and Music Studies’. In: W. Bernhart, S.P. Scher & W. Wolf (eds.) Word and
Music Studies; Defining the Field. Amsterdam/ Atlanta 1999: pp. 37-58.

Vooys. Jaargang 27

25

Contrapunt en ‘Cutting Contest’
Westerse muziek in de Afrikaans-Amerikaanse literatuur
Jaap van der Bent

illustratie: Ellen Tapia-Quilodrán

Jaap van der Bent, universitair docent Amerikaanse Letterkunde aan de Radboud
Universiteit Nijmegen, bespreekt de volgens hem weinig onderzochte invloed van
westerse muziek op Afrikaans-Amerikaanse literatuur. Met name als het gaat over
raciaal grensoverschrijdende kunstuitingen, staan muziek en literatuur op gespannen
voet met elkaar. Toch zijn er heel wat blanke elementen in de Afrikaans-Amerikaanse
cultuur te vinden (en andersom); jazz en Mozart staan namelijk dichter bij elkaar
dan men verwacht.
In 1981 publiceerde de Afrikaans-Amerikaanse schrijver Al Young, vooral bekend
als romancier en dichter, een bundel muzikale herinneringen, Bodies & Soul: Musical
Memoirs. In dat boek schrijft Young, in het ene stuk wat uitvoeriger en diepgravender
dan in het andere, over opnamen en optredens van muzikanten, zangers en
zangeressen die in zijn leven een belangrijke rol hebben gespeeld. Zoals de titel
van het boek al suggereert, neemt de jazz in Youngs herinneringen een belangrijke
plaats in. Het boek begint met een stuk over ‘Body and Soul’, de opname waarmee
tenorsaxofonist Coleman Hawkins in 1939 de jazzwereld verblufte, en eindigt met
een aan het jaar 1950 gekoppelde herinnering aan de zangeres Sarah Vaughan,
aan wie Youngs moeder was verslingerd. Maar de opzet van Bodies & Soul is niet
chronologisch, en tussen deze twee stukken staat Young onder meer stil bij Ray
Charles, John Coltrane en Stevie Wonder. Op basis van deze namen zou men
kunnen denken dat Young alleen aandacht besteedt aan uit de jazz afkomstige
Afrikaans-Amerikaanse muzikanten en vocalisten, maar dat is niet het geval: The
Beatles, The Doors, Frank Sinatra en zelfs Herb Alpert & The Tijuana Brass zijn
niet ongemerkt aan hem voorbijgegaan. In één van de twee bijdragen
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over Sinatra in Youngs boek staat een opmerking die kenmerkend is voor het feit
dat zowel ‘zwarte’ als ‘blanke’ muziek voor Young belangrijk was. In dat stuk herinnert
Young zich een feestje met Afrikaans-Amerikaanse vrienden in Berkeley in de jaren
zestig. Daar ging het er zo vrolijk aan toe dat niemand het album op de draaitafel,
Sinatra's Only the Lonely uit 1958, goed kon horen. Totdat een van Youngs vrienden
wat meer aandacht voor de zanger vroeg, met de woorden: ‘White folks got a right
to sing too, you know.’ (Young 1981: 14)
Deze zwarte Sinatra-fan was het zich waarschijnlijk niet bewust, maar met zijn
verzoek raakte hij een nog steeds belangrijk thema aan: dat van de aanwezigheid
van ‘blanke’ elementen in de Afrikaans-Amerikaanse cultuur. Dat die er zijn wordt
natuurlijk al gesuggereerd door de samenstelling ‘Afrikaans-Amerikaans,’ en iedereen
die zich verdiept in de geschiedenis van de jazz, een typisch Afrikaans-Amerikaanse
kunstuiting, heeft al gauw in de gaten (al dan niet geholpen door één van de vele
boeken die op dit onderwerp betrekking hebben) dat de jazz het resultaat is van
een vermenging van ooit door slaven uit Afrika meegebrachte elementen en
elementen die de slaven in het overwegend blanke Amerika aantroffen. Zo
veranderden de van oorsprong Afrikaanse ‘work songs’ door toedoen van
Amerikaanse omstandigheden in ‘blues,’ terwijl de Amerikaanse kerkmuziek de
door de slaven uit Afrika meegebrachte religieuze liederen zodanig beïnvloedde dat
nieuwe genres als gospel en spiritual ontstonden. Van groot belang bij het ontstaan
van de jazz waren verder, vooral na de afschaffing van de slavernij, de meestal van
oorsprong westerse instrumenten waarop de voormalige slaven, bijvoorbeeld in een
stad als New Orleans, de hand wisten te leggen. Maar ook later, toen de jazz zich
allang een eigen plaats in de Afrikaans-Amerikaanse cultuur had verworven, bleven
westerse elementen en invloeden een rol spelen. Zo verwerkte de pianist John
Lewis in de jaren vijftig en zestig elementen uit de Europese klassieke muziek,
vooral uit het werk van Bach, in de stukken die hij opnam met het Modern Jazz
Quartet. En bop-saxofonist Charlie Parker had niet alleen belangstelling voor het
werk van Edgar Varèse, maar liet zich ook inspireren door blaasmuziek van het
Leger des Heils en - blanker kan haast niet - door country and western.
Ook aan de Afrikaans-Amerikaanse literatuur zijn westerse elementen niet vreemd.
Dat is van het begin af aan zo geweest. De eerste dichtbundel die ooit door een
Afrikaans-Amerikaanse auteur werd gepubliceerd, Poems on Various Subjects
(1773) van Phillis Wheatley, bevat weliswaar gedichten waarin - soms nog heel
voorzichtig - een ‘zwarte’ thematiek aan de orde komt, maar die thematiek wordt
gepresenteerd in versvormen die een westers, meestal Brits, karakter hebben en
die doen denken aan dichters als Dryden en Pope. Ook later, als
Afrikaans-Amerikaanse dichters aan zelfvertrouwen hebben gewonnen en minder
terughoudend over hun afkomst en huidskleur schrijven, blijven westerse elementen
dikwijls een rol spelen. Heel opvallend is dit tijdens de Harlem Renaissance, een
literaire, muzikale en politieke bloeiperiode in de Afrikaans-Amerikaanse cultuur in
de jaren twintig van de vorige eeuw, een bloeiperiode die zich overigens vooral in
New York afspeelde. Een dichter als Langston Hughes begint dan weliswaar onder
de invloed van jazz lossere en spontanere versvormen te hanteren, maar tegenover
hem staan onder anderen Claude McKay en Countee Cullen, die hun boosheid op
blank Amerika in het keurslijf dwingen van sonnetten en sestina's. Nog later, als in
de jaren zestig die boosheid nauwelijks meer te bedwingen is, grijpt een radicale
schrijver als LeRoi Jones (die als Amiri Baraka blank Amerika nog volmondiger
bestreed)
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toch nog regelmatig terug op Dante en de Bijbel om zijn boodschap aan de man te
brengen. En Toni Morrison, voorvechtster van de Afrikaans-Amerikaanse cultuur
en al tientallen jaren de bekendste zwarte Amerikaanse schrijfster, heeft er nooit
een geheim van gemaakt dat haar werk het nodige te danken heeft aan dat van
mede-Nobelprijswinnaar William Faulkner.
Maar het beste recente voorbeeld van een Afrikaans-Amerikaanse auteur die de
westerse, en trouwens ook de oosterse, cultuur omarmt en in zijn werk integreert,
is Charles Johnson. De in 1948 geboren Johnson vond al vroeg dat zwarte
Amerikaanse schrijvers, ook iemand als Toni Morrison, zichzelf vaak te kort doen
door steeds maar te hameren op wat er tussen blank en zwart in Amerika is
misgegaan. Om de steeds terugkerende boosheid, bijvoorbeeld over discriminatie,
en de literaire beperkingen veroorzaakt door die boosheid te doorbreken, liet hij met veel gevoel voor humor - westerse en oosterse elementen toe in een genre dat
tot dan toe als typisch Afrikaans-Amerikaans werd beschouwd, dat van de
zogenaamde ‘slave narratives’. Dat zijn volgens een bepaald stramien vertelde
verhalen waarin ontsnapte slaven terugblikken op hun vroegere ontberingen en op
de manier waarop zij aan de slavernij zijn ontkomen. Johnsons eerste drie romans
volgen de structuur van de slavenverhalen, maar hij breekt het genre vervolgens
open door, bijvoorbeeld in Oxherding Tale (1982), elementen uit de westerse en
oosterse filosofie te verwerken. Het wekt dan ook geen verbazing dat de lijst van
zijn twintig favoriete boeken die Johnson op het internet heeft laten zetten, wordt
aangevoerd door een roman van een niet-zwarte auteur, Herman Melvilles Moby
Dick. Vervolgens passeren onder meer Heidegger, Sartre, H.G. Wells en Voltaire
de revue, en pas op de tiende plaats komen we een boek van een
Afrikaans-Amerikaanse schrijver tegen, Essentials van Jean Toomer. En is het echt
helemaal toevallig dat de tijdens de Harlem Renaissance schrijvende Toomer nu
juist een zwarte schrijver is die ook blank was? Door zijn aders stroomde gemengd
bloed, net als door de aders van de huidige president van de Verenigde Staten,
Barack Obama. Die laatste vertegenwoordigt een dialoog tussen blank en zwart die
door sommigen node wordt gemist, zoals blijkt uit een interessant artikel dat Auke
Hulst eind 2008 in NRC Handelsblad wijdde aan Toni Morrisons recente roman A
Mercy. Naar aanleiding van die roman, én van het werk van jongere zwarte auteurs
als ZZ Packer en Edwidge Danticat, stelt Hulst dat het in Amerika tijd wordt voor
een postraciale literatuur. Maar wie goed leest en luistert, ontkomt niet aan de
conclusie dat in de Afrikaans-Amerikaanse cultuur zwart en blank elkaar al dikwijls
vonden, bijvoorbeeld in het werk van Charles Johnson en in de jazz.

Bach als ‘rag’
Gelet op de aanwezigheid van westerse elementen in het werk van Charles Johnson
kan men zich afvragen in hoeverre het Westen ook in muzikáál opzicht in de
Afrikaans-Amerikaanse literatuur aanwezig is. Nu is er gelukkig het nodige
geschreven over de rol die muziek speelt in de Amerikaanse literatuur, vooral over
de jazz als inspiratiebron en vormgevend element in het werk van
Afrikaans-Amerikaanse schrijvers, maar ook over het belang van muziek in de
Amerikaanse literatuur in het algemeen. Wat bij lezing van boeken en artikelen over
deze onderwerpen wel meteen opvalt, is dat de auteurs ervan heel wat minder oog
hebben voor die dialoog tussen blank en zwart die zo kenmerkend is voor een
schrijver als Charles Johnson. Zo publiceerde de Japanse Kiyoko Magome nog
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Literature Since 1890: A History of Aesthetic Counterpoint (2008). Maar bij nader
inzien gaat dat boek alleen over de blanke Amerikaanse literatuur en de auteur
slaagt er zelfs in om niet eenmaal te verwijzen naar een gekleurde Amerikaanse
schrijver. Dat is des te opmerkelijker omdat Magome een deel van haar boek wijdt
aan de obsessie van een aantal Amerikaanse auteurs met ‘player piano's’, pianola's
die op mechanische wijze muziek weergaven met behulp van geprepareerde rollen.
Kurt Vonnegut schreef zelfs een roman getiteld Player Piano, maar Magome noemt
onder anderen ook Carson McCullers, Jerzy Kosinski en John Barth als auteurs die
op verschillende manieren pianola's in hun werk een rol lieten spelen. Hoe het haar
lukt om daarbij geen enkele aandacht te besteden aan de plaats van pianola's in
de geschiedenis van de jazz en aan een beroemde componist als Scott Joplin, die
veel muziek schreef voor pianorollen, is nogal raadselachtig. Ondanks deze
nalatigheid bevat Magome's boek trouwens wel degelijk interessante ideeën, die
voor een deel ook als een opstapje kunnen dienen naar de rol van muziek in het
werk van zwarte Amerikaanse auteurs. Afgezien van de pianola's, besteedt zij in
haar boek veel aandacht aan het contrapunt in de klassieke Europese muziek en
aan de manier waarop dat contrapunt door een aantal Amerikaanse auteurs in hun
romans is verwerkt. En een derde onderwerp waarbij Magome uitvoerig stil staat,
is de affiniteit die een aantal rond 1900 schrijvende Amerikaanse auteurs - zoals
Henry James, Kate Chopin en Willa Cather - hadden met het werk van Wagner en
andere Europese romantische componisten.
Wie met de bij Magome verworven kennis vervolgens op zoek gaat naar
vergelijkbare verwijzingen en thema's in het werk van Afrikaans-Amerikaanse
schrijvers, merkt al gauw dat die schrijvers op het eerste gezicht weinig oog - en
oor - hadden voor blanke, westerse muziek. Als die laatste al genoemd wordt, dan
gebeurt dat vaak vooral om het contrast te benadrukken met de meer eigen,
Afrikaans-Amerikaanse muziek. Eén van de eerste boeken waarin dat contrast
gehanteerd wordt, is James Weldon Johnsons Autobiography of an Ex-Colored Man
uit 1912. Hoofdpersoon en verteller in dat boek, wiens naam we niet te weten komen,
is de in het zuiden van de Verenigde Staten geboren zoon van een blanke aristocraat
en een zwarte dienstbode. Zijn huidskleur is zo licht dat hij voor blank kan doorgaan,
zoals blijkt wanneer de verteller met zijn moeder naar het noorden is verhuisd. Na
een traumatische ervaring geeft hij er uiteindelijk de voorkeur aan om als blanke
door het leven te gaan, maar voordat het zover is wordt hij - ook in muzikaal opzicht
- heen en weer geslingerd tussen de zwarte en de blanke elementen in zijn
persoonlijkheid. Zijn moeder maakt hem vertrouwd met spirituals en leert hem piano
spelen, waarbij hij een opmerkelijke en niet toevallige voorkeur heeft voor de zwarte
toetsen. Maar als zijn vader onverwachts een keer op bezoek komt, is de verteller
in staat om snel over te stappen op westerse muziek en maakt hij veel indruk met
een levendige vertolking van een wals van Chopin. Later in zijn leven komt de
verteller zijn vader nog één keer tegen: bij een uitvoering van de opera Faust in
Parijs. Hijzelf heeft dan een succesvolle loopbaan opgebouwd als ragtime-pianist.
Nu is ragtime van origine, net als de jazz in het algemeen, het resultaat van een
vermenging van ‘zwarte’ en ‘blanke’ elementen, maar uiteindelijk is het toch een
typisch Afrikaans-Amerikaans genre geworden. En aangezien de verteller er zijn
specialiteit van heeft gemaakt om het werk van westerse componisten als Bach en
Beethoven als ragtimes ten gehore te brengen, lijkt het erop dat het zwarte element
in zijn afkomst een doorslaggevende rol is gaan spelen in zijn leven. Dat verandert
echter van het ene moment op het andere als hij, tijdens een bezoek aan het zuiden
van
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de Verenigde Staten, machteloos moet toezien hoe een zwarte man wordt gelyncht.
Op dat moment besluit hij te breken met zijn verleden, ook met de muziek, en wordt
hij een succesvol zakenman wiens leven alleen nog maar wordt bepaald door wat
blank en Europees is. Pas tegen het eind van zijn leven, als hij een bezoek brengt
aan een universiteit voor zwarte studenten, realiseert hij zich - bij het luisteren naar
de zwarte volksmuziek die de studenten ten gehore brengen - dat hij méér had
kunnen betekenen voor wat uiteindelijk toch ook voor een deel zíjn ras is.

Händel en ‘honkers’
Volgens één van de beste boeken over de rol van muziek in de
Afrikaans-Amerikaanse roman, Robert H. Cataliotti's wat kleurloos getitelde The
Music in African American Fiction (1995), was The Autobiography of an Ex-Colored
Man een belangrijke inspiratiebron voor latere Afrikaans-Amerikaanse schrijvers
die muzikale invloeden in hun romans verwerkten. Vooral tijdens de Harlem
Renaissance werd het langzamerhand gemeengoed om jazz in romans een rol te
laten spelen. Blanke schrijvers deden dat, maar Afrikaans-Amerikaanse auteurs
bleven niet achter. Langston Hughes had zich al onderscheiden door poëzie die
duidelijk de invloed van jazz had ondergaan (‘The Weary Blues’ is daar een beroemd
voorbeeld van) en hij publiceerde in 1926 ook nog eens een manifest over de
Afrikaans-Amerikaanse cultuur dat veel indruk maakte. In dat manifest, ‘The Negro
Artist and the Racial Mountain’, stelde Hughes dat zwarte kunstenaars nooit een
eigen identiteit zouden krijgen zolang ze ‘blanke’ maatstaven zouden blijven hanteren.
Hij formuleerde dat zo: ‘But this is the mountain standing in the way of any true
Negro art in America - this urge within the race towards whiteness.’ Het is dus niet
zo gek dat Hughes' eerste roman, Not Without Laughter (1930), de opkomst van
een zwarte blueszangeres beschrijft. Dat is een zangeres à la Bessie Smith, die
plattelandsblues combineerde met elementen uit de vaudeville en de blanke
Amerikaanse showmuziek. Not Without Laughter speelt zich dan ook af in een milieu
waarin blank en zwart elkaar nog steeds ontmoeten. Die ontmoeting vindt af en toe
ook plaats op muzikaal terrein. Zo is er een Afrikaans-Amerikaans echtpaar dat zich
eigenlijk een beetje schaamt voor blues en spirituals; die vinden zij ‘too Negro’ en
ze geven de voorkeur aan Italiaanse opera's. Maar uiteindelijk legt Caruso het in
de roman af tegen ‘Careless Love’ en andere blues.
Ook leven en werk van één van de bekendste Afrikaans-Amerikaanse auteurs,
Ralph Ellison, staan in het teken van de confrontatie tussen jazz en westerse
klassieke muziek. Ellison groeide op te midden van jazzmuzikanten, waarvan er
een aantal later beroemd zou worden, en hij had de ambitie om zelf jazztrompettist
te worden. Maar hij hield ook van klassieke muziek, vooral nadat hij op de radio de
Engelse zangeres Kathleen Ferrier de beroemde aria uit Händels Rodelinda had
horen zingen, die begint met de regels, ‘Art thou troubled? / Music will calm thee...’.
In een levendig en persoonlijk relaas over zijn muzikale ervaringen, ‘Living with
Music,’ opgenomen in de bundel Shadow and Act (1964), komt Ellison tot de
conclusie dat de afstand tussen ‘zwarte’ muziek en het werk van sommige klassieke
componisten minder groot is dan men geneigd is te denken. Hijzelf ziet en voelt
bijvoorbeeld een verwantschap tussen ‘de spiritualiteit van de spirituals’ en die van
Beethovens symfonieën en Bachs koralen. (Ellison 1966: 196) En de romantiek van
componisten als Brahms en Chopin staat volgens hem niet zo heel ver af van die
van Louis Armstrong. Des te
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opmerkelijker is het wel dat in de enige roman die Ellison tijdens zijn leven
publiceerde, Invisible Man (1952), westerse muziek geen rol van betekenis speelt:
in die klassiek geworden roman koppelt Ellison de ontwikkeling van zijn zwarte - en
in het Amerika van de eerste helft van de twintigste eeuw dus ‘onzichtbare’
hoofdpersoon - in muzikaal opzicht vrijwel uitsluitend aan de jazz en aan andere
uitingen van de Afrikaans-Amerikaanse volkscultuur.
Invisible Man is een goed voorbeeld van het feit dat, naarmate het zelfvertrouwen
van zwarte Amerikanen en de trots op de eigen cultuur toenemen, jazz steeds meer
de - vaak toch al spaarzame - verwijzingen naar westerse muziek in
Afrikaans-Amerikaanse romans verdringt. Dat was al het geval in Home to Harlem
(1928), de eerste roman van Claude McKay, die tijdens de Harlem Renaissance
aanvankelijk vooral als dichter furore maakte. Maar terwijl Europa zeker een rol
speelt in de vorm van McKays gedichten, heeft Home to Harlem in muzikaal opzicht
nog maar weinig met het Westen te maken. Anders dan zijn tijdgenoot Langston
Hughes, laat McKay zijn roman spelen in een milieu waarin men alleen nog maar
naar jazz luistert. De twee hoofdpersonen in het boek - een zwarte Amerikaan en
zijn wat minder zwarte, uit Haïti afkomstige vriend - gaan volkomen op in het
opwindende uitgaansleven in het Harlem van de jaren twintig. Een favoriete stek
van hen is The Congo, een club die verboden gebied is voor blanken. Alleen de
naam van die club suggereert al dat McKay in Home to Harlem het Afrikaanse aspect
in het leven en de muziek van zwarte Amerikanen wil benadrukken. Dat is, aldus
Robert Cataliotti, zeker ook het geval in de volgende beschrijving van een muzikaal
optreden, een beschrijving die niet alleen aan Duke Ellingtons ‘jungle music’ uit de
jaren twintig doet denken maar die ook opvalt door McKays poging om klanken in
woorden te vatten:
The piano player had wandered off into some dim, faraway, ancestral
source of music. Far, far away from music-hall syncopation and jazz, he
was lost in some sensual dream of his own. No tortures, banal shrieks
and agonies. Tum-tum...tum-tum...tum-tum...tum-tum... The notes were
naked acute alert. Like black youth burning naked in the bush. Love in
the deep heart of the jungle.... The sharp spring of a leopard from a leafy
limb, the snarl of a jackal, green lizards in amorous play, the flight of a
plumed bird, and the sudden laughter of mischievous monkeys in their
green homes. Tum-tum...tum-tum...tum-tum...tum-tum.... Simple-clear
and quivering. Like a primitive dance of war or of love...the marshaling of
spears or the sacred frenzy of a phallic celebration. (McKay 1973:
196-197)
Met een beschrijving als deze, en met het feit dat hij zich in Home to Harlem beperkt
tot het Afrikaans-Amerikaanse milieu, loopt McKay vooruit op een auteur als LeRoi
Jones, die in de loop van de jaren zestig zijn naam veranderde in Amiri Baraka.
Baraka was en is één van de meest radicale en revolutionaire zwarte schrijvers uit
de periode na de Tweede Wereldoorlog. Afkomstig uit de zwarte middenklasse,
stond hij aanvankelijk open voor contacten met blank Amerika. Tijdens de
hoogtijdagen van de Beat Generation, rond 1960, was hij bevriend met
Beat-schrijvers als Allen Ginsberg, Jack Kerouac en Frank O'Hara. Hij gaf werk van
hen uit bij het eenmansuitgeverijtje dat hij in de New Yorkse kunstenaarswijk
Greenwich Village samen met zijn - blanke en Joodse - vrouw
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Hettie runde; daarnaast publiceerde en redigeerde hij gedurende enkele jaren samen
met de blanke Beat-dichteres Diane di Prima een literair tijdschrift, The Floating
Bear. Wat betreft vorm en toon onderscheidde zijn eigen werk zich, op een enkel
gedicht na, aanvankelijk nauwelijks van het werk van zijn blanke vrienden. Dat
veranderde met de opkomst van Black Power. Jones werd zich toen steeds meer
bewust van de discriminatie waarmee zwarte Amerikanen, ook in een stad als New
York, dagelijks te maken hadden en hij besloot het roer om te gooien. Hij verbrak
de banden met zijn blanke vrouw en vrienden en verhuisde naar Harlem, waar hij
met een zwarte vrouw trouwde en zich inzette voor het zwarte nationalisme. Dat
deed hij ook door middel van het proza, de gedichten en de toneelstukken die hij
in hoog tempo publiceerde. Nu had muziek altijd al een belangrijke rol in zijn leven
en in zijn werk gespeeld. Zo publiceerde hij in 1963 een bijzonder leesbaar,
informatief en persoonlijk boek over de geschiedenis van de jazz, Blues People.
Maar terwijl hij in dat boek nog wel waardering op kan brengen voor sommige blanke
jazzmusici, telt vanaf het midden van de jaren zestig alleen de zwarte jazz nog maar
voor hem. Hij vereert John Coltrane en andere free-jazz muzikanten en áls hij nog
eens een blanke zanger of zangeres noemt, dan is dat eigenlijk alleen om te
benadrukken dat zwarte Amerikanen niet naar blanke muziek zouden moeten
luisteren.
Die afkeer van blank Amerika, en van de zwarte middenklasse die met blank
Amerika heult, zijn kenmerkende elementen in het verhaal ‘The Screamers’, dat
Jones vlak voor zijn naamsverandering publiceerde in de bundel Tales (1967). In
dat verhaal steekt de jonge verteller zijn afkeer van zijn naar Jo Stafford luisterende
buurtgenoten niet onder stoelen of banken. Zelf is hij in het verhaal getuige van een
opwindend optreden van de tenorsaxofonist Lynn Hope. Hope is in muzikaal opzicht
een zogenaamde ‘honker’, een muzikant die door zijn opwindende spel en door het
herhalen van bepaalde motieven en tonen zijn publiek in extase kan brengen. In
‘The Screamers’ leidt dat bijna tot een rassenrel, als de ‘honkende’ Hope gevolgd
door zijn publiek de straat op gaat en daar het verkeer, grotendeels bestaand uit
door blanken bestuurde auto's, tot stilstand brengt. Een opmerkelijke overeenkomst
tussen dit verhaal en Home to Harlem is trouwens dat ook Jones er, misschien nog
wel beter dan McKay, in slaagt om de klanken van jazz in woorden te vangen.

Solo's en samenspel
Vooral naar aanleiding van latere Afrikaans-Amerikaanse literatuur heeft Jürgen E.
Grandt in Kinds of Blue: The Jazz Aesthetic in African American Narrative (2004)
de theorie ontwikkeld dat proza van zwarte Amerikaanse auteurs in formeel opzicht
vaak iets weg heeft van wat in de jazz wordt aangeduid als ‘cutting contests’. Dat
zijn optredens waarbij twee muzikanten die hetzelfde instrument bespelen elkaar
proberen af te troeven en de pas af te snijden; daarbij jagen ze elkaar op, wat in
muzikaal opzicht leidt tot een zogenaamde ‘chase’. Twee muzikanten die aan het
eind van de jaren veertig beroemd werden met dergelijke optredens waren de
tenorsaxofonisten Dexter Gordon en Wardell Gray, die nummers opnamen met
veelzeggende titels als ‘The Chase’ en ‘The Hunt’. Wie deze opnamen beluistert,
zal al gauw tot de conclusie komen dat hier van iets heel anders sprake is dan van
het contrapunt dat in de westerse muziek zo'n grote rol speelt en dat, volgens Kiyoko
Magome, ook zijn sporen heeft nagelaten in de blanke Amerikaanse literatuur. En
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dus níet in een roman als Toni Morrisons Jazz (1992). Dat boek is volgens Grandt
juist een goed voorbeeld van een
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roman waarin het ‘cutting contest’ en de ‘chase’ de toon zetten.
Bij lezing van Jazz lijkt Grandts theorie op het eerste gezicht heel plausibel. In
deze tijdens de Harlem Renaissance spelende roman, waarin het woord jazz
trouwens niet voorkomt (de muziek wel), draait het om de relatie tussen een
Afrikaans-Amerikaans echtpaar, Violet en Joe. Joe is gevallen voor een jong meisje,
Dorcas, dat hij in een vlaag van wanhoop vermoordt. In Jazz laat een anonieme
verteller een aantal personen om de beurt aan het woord om dat tragische voorval,
wat er op volgde en wat er aan vooraf ging, van commentaar te voorzien. Nu zou
je, zoals vaker gedaan is, de anonieme verteller in Morrisons roman kunnen
vergelijken met een jazzmuzikant die een bepaald thema (de moord op Dorcas) als
uitgangspunt neemt, waarop hij (of zij) vervolgens varieert. Of, en dat doet Grandt,
je zou de verteller kunnen zien als een bandleider die zorgt voor een structuur
waarbinnen een aantal muzikanten om de beurt (en soms vóór hun beurt) hun
variatie op een thema naar voren kunnen brengen. Dan krijgt het boek inderdaad
het karakter van een ‘cutting contest’, terwijl Grandt er ook nog op wijst dat de manier
waarop de verliefde Joe Dorcas achtervolgt doet denken aan een ‘chase’.
Die laatste vergelijking is echter wel erg gemakkelijk, want men kan elke verliefde
die tot daden overgaat wel een ‘jager’ noemen. Bovendien blijkt het bij nader inzien
helemaal niet nodig om het boek als een ‘cutting contest’ te beschouwen. In de jazz
speelt het contrapunt namelijk minstens zo'n belangrijke rol. Dat was al zo in de tijd
van de New Orleans jazz uit de eerste decennia van de twintigste eeuw; in de
opnamen van een orkest als dat van King Oliver valt goed te horen hoe uit een
bepaald thema verschillende melodieën voortvloeien, die uiteindelijk toch harmonisch
samenklinken. En, zoals gezegd, het contrapunt is al helemaal niet weg te denken
uit de sterk door Bach beïnvloede muziek van John Lewis' Modern Jazz Quartet.
Wie Morrisons roman ‘luisterend leest’, herkent daarin zeker ook het contrapuntische
samenspel van Lewis en zijn mannen. Niet voor niets schreef de Amerikaanse
criticus John Leonard: ‘Jazz is niet alleen jazz, maar ook Mozart.’ Met andere
woorden, en niet alleen rekening houdend met Jazz maar ook met een schrijver als
Charles Johnson: misschien is de Afrikaans-Amerikaanse literatuur al veel meer
een postraciale literatuur dan men geneigd is te denken. Oók wat betreft de
verwerking van muzikale invloeden.
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Krijgelmans' muzikaliteit
Recent verschenen bij uitgeverij het balanseer twee verhalenbundels van de Vlaamse
prozaïst C.C. Krijgelmans, Tandafslag en Patogeen Halogeen. Het zijn extreme
verhalen, veelal vol bizarre sex en grof geweld, geschreven in een zeer buitenissige
variatie op het Nederlands. In het voorwoord van Patogeen Halogeen schrijft Bart
Vervaeck:
Dat taal muziek kan worden is in deze bundel geen loze kreet, maar een
constante leeservaring [...] De klank- en woord-spelingen razen voorbij
en verleiden de lezer soms tot een omgekeerde beweging [...] De lezer
probeert dan achter de nieuwe samenstellingen de oorspronkelijke
onderdelen te zoeken. Maar dat lukt gelukkig nooit helemaal. Het
eindresultaat van Krijgelmans is altijd veel rijker en muzikaler dan het
zogenaamde equivalent van de gewone taal.
Vervaeck schrijft dit naar aanleiding van deze zin van Krijgelmans (die gaat over
‘een vreemd soort taalwaanzin’):
Alles verandert volgens een eigen (nog niet bekend) logikaal, totdat de
verstommelde er het bijlig bij nederlegt of zijn trein neukelings tot een
massaal kluwerig verkreukelt, bedommelt, ontkommert, ontkorrelt,
versplintert, vertrommelt, bekrijst, bekrimpt, ontkrimpt, verduizeligt,
verrammelt, verstamelt, verstummelt en doorgrommelt met vuuraanslag,
dit laatste een spontaneer kombustaar dat door het schap van weten
manieke verzinsallokutatie wordt genoemd.
Als er over een tekst gezegd wordt dat hij ‘muzikaal’ is vraag ik me meestal af wat
er precies bedoeld wordt. Veelal wordt tekst dan geprezen om klankrijkdom: ook
Vervaeck heeft het in dit voorbeeld over klankspel. Nu zijn we in het Nederlands
gezegend met een taal die van zichzelf buitengewoon klankrijk is met haar zowel
zachte als ruige medeklinkers, haar subtiele tweeklanken en haar complexe
samenstellingen. Strikt genomen is Krijgelmans' zin niet eens zo heel veel klankrijker
dan gewoon Nederlands. Alle klanken in deze zin zijn elke dag overal waar
Nederlands gesproken wordt te horen. Maar op een of andere manier ervaren we
de klankrijkdom van zo'n zin van Krijgelmans sterker dan bij een normale zin. Deels
heeft dat ongetwijfeld te maken met reeksen van klankassociaties (ontkommert ontkorrelt, enzovoort). Maar ik denk dat er diepere oorzaken te vinden zijn voor onze
muzikale waarneming van Krijgelmans' tekst in zijn spel met betekenis en syntaxis.
In principe is onze taal muzikaal en melodieus. De voornaamste reden dat we
dat zo zelden horen is omdat we zo vaak taal gebruiken die niet uitnodigt tot frasering.
Dan blijven de woorden slap, ongearticuleerd, onhoorbaar. Uiteindelijk is het de
stem die het muzikale potentieel van onze zinnen verwezenlijkt door de zinnen te
fraseren, ze een intonatie, een ritme en een articulatie mee te geven. Zulke frasering
baseert zich op de organisatie van de woorden binnen de zinsdelen, de zinsdelen
binnen de zin, van de zinnen binnen de alinea, enzovoort. Daarbij organiseert de
syntactische structuur de woorden binnen de zin (vooraan of achteraan, in de
hoofdzin of in een ondergeschikt zinsdeel, op een normale of onverwachte plek) en
organiseert een semantische structuur de positie van woorden ten opzichte van
elkaar. Het eerste is een organisatie ‘in de tijd’ van de woorden en het tweede een
organisatie ‘buiten de tijd’, dat wil zeggen, buiten de direct beleefde tijd van de zin
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(zij het wel gerelateerd aan de historische tijd van betekenissen). De specifieke
manier waarop een tekst zijn onderdelen syntactisch en semantisch organiseert
werkt dan als een matrix, een uitlijning van een talige ruimte waarbinnen alle woorden
eigen posities kunnen innemen, eigen functies hebben, en articuleerbaar worden en dus ook kunnen gaan klinken. Die matrix is het wat een tekst zijn
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muzikale karakter verleent.
Je zou je een as kunnen voorstellen van twee hoofdsoorten muzikale tekst, die
loopt van semantische strategieën tot syntactische strategieën. Aan het ene uiterste
zou je James Joyce kunnen neerzetten, aan het andere uiterste auteurs als Samuel
Beckett of Gertrude Stein. In Joyce's Finnegans Wake komt vrijwel geen woord voor
dat niet een samenstelling is van minstens drie woorden, met een beetje geluk in
evenzovele talen. Wie de tekst hardop leest, merkt dat in de zinnen met enige moeite
meestal wel normale zinnen te horen zijn, spreektaal; maar in geschreven vorm
blijken er allerlei complexe bijbetekenissen in de woorden in de vorm van
woordspelingen te schuilen, die de tekst een extreme semantische overload geven.
Je wilt als je leest bij elk woord stilstaan; tegelijk trekt het kletserige van het boekje
voort. Er zijn steeds meerdere semantische lijnen die je als lezer kunt volgen, en
via de woordspelingen worden deze horizontale lijnen onophoudelijk gepuncteerd
door verwijzingen naar totaal andere velden en talen. Dit leidt tot een extreem dicht
pointillistisch semantisch ritme. En omdat alles zich via woordspeling voltrekt, wordt
tegelijk de aandacht gevraagd voor de klank van de woorden: het verschijnen van
de klankrijkdom is zo gezien een functie van een semantische strategie.
Bij Beckett of Stein zie je juist vaak een strategie van reductie van het vocabulaire.
De muzikaliteit komt dan voort uit herhalingspatronen, uit de manier van omgang
met zins- en alineabouw, en de omgang met grammaticale categorieën. ‘On. Say
on. Be said on. Somehow on. Till nohow on. Said nohow on.’, begint Beckett's
Worstward Ho. Zes zinnen van één tot vier lettergrepen, elk cadenserend op ‘on’.
Ook in de overige lettergrepen veel herhaling: ‘say/said’ komt drie keer voor; ‘how’
ook drie keer; ‘no’ (het omgekeerde van ‘on’) twee keer. Alleen ‘Be’, ‘Some’ en ‘Till’
komen elk één keer voor. Zeven mogelijkheden voor zeventien syllaben: zoals ook
een lange melodie wordt opgebouwd uit de zeven tonen van de diatonische ladder.
Of bij Stein, een kenmerkende zin uit Patriarchal Poetry: ‘As not out not out in it
there as out in it out in it there as put in it there as not out in it there as out in as out
in it as out in it there.’
Opvallend in beide voorbeelden is dat er van ‘lege woorden’ wordt gebruik
gemaakt: woorden die zo weinig mogelijk specifieke semantische velden oproepen.
Zo bevatten heide voorbeelden geen substantieven. Dat is geen toeval. Stein schrijft
in Poetry and Grammar:
A noun is a name of anything, why after a thing is named write about it.
A name is adequate or it is not. If it is adequate then why go on calling it,
if it is not then calling it by its name does no good. [...] As I say a noun is
a name of a thing, and therefore slowly if you feel what is inside that thing
you do not call it by the name by which it is known. Everybody knows that
by the way they do when they are in love and a writer should always have
that intensity of emotion about whatever is the object about which he
writes. And therefore and I say it again more and more one does not use
nouns.
Daarentegen zijn voorzetsels het best, juist omdat ze volgens Stein zich zo kunnen
vergissen:
Then comes the thing that can of all things be most mistaken and they
are prepositions. Prespositions can live one long life being really being
nothing but absolutely mistaken and that makes them irritating if you feel
that way about mistakes but certainly something that you can be
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continuously using and everlastingly enjoying. I like prepositions best of
all.
Ik vat Steins theorie van de woordsoorten op als een theorie van de interne dynamiek
van een woord. Hoe minder een woord benoemt, en hoe meer het een zuiver
syntactische functie vervult, hoe meer het woord de levendigheid in zich draagt die
bij de ‘intensity of emotion’ hoort van de goede schrijver. Vandaar haar voorkeur
voor zulke ‘lege woorden’ als voorzetsels, die pas betekenis hebben door wat op
ze volgt en die zodoende altijd vooruit wijzen. Ook het fragment van Beckett is te
lezen als een tekst waarvan een voorzetsel (‘on’) de hoofdpersoon is. De leegte
van die woorden maakt ze ook herhaalbaar - waar Joyce nauwelijks kan herhalen:
diens vondsten zijn steeds zo pregnant en uniek dat als hij ze zou herhalen ze iets
drammerigs krijgen, iets overdreven betekenisvols.
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Terug naar Krijgelmans. Lijkt zijn muziek meer op die van Joyce of op die van Stein?
De vele neologismen doen bij eerste kennismaking misschien Joyceaans aan, en
de intensiteit van zijn tekst nodigt uit om zijn kunstgrepen betekenisvol te lezen.
Vervaeck (in de inleiding van Tandafslag): ‘Ik geloof niet dat er ook maar één
woordspeling, verschuiving of verhaspeling in Krijgelmans' vocabularium is, die
gratuit of zinloos zou zijn. Alles heeft bij hem een betekenis [...]’ Dat is ongetwijfeld
waar, maar ik zou graag tegelijk een pleidooi houden voor het arbitraire in
Krijgelmans' verdraaiingen, dat hij radicaal en consequent uitwerkt. Hij benoemt de
zaken verkeerd, gebruikt bijvoorbeeld consequent ‘trein’ voor ‘denken’, wat wellicht
aan Steins bezwaar tegen het zelfstandig naamwoord tegemoet komt. Maar het
meest valt mij zijn voorkeur voor het verhaspelen van woordsoorten op, bij woorden
als ‘neukelings’, zelfstandig naamwoorden als ‘logikaal’ en ‘kluwerig’, bijvoeglijk
naamwoorden als ‘spontaneer’. De woordsoorten weigeren vast te zitten in hun
normale syntactische functie. Steeds treedt er een geforceerde dubbelmuziek op:
de interne dynamiek van het woord op grond van de woordsoort die je vanuit zijn
positie in de zinsbouw zou verwachten wordt verdubbeld met de dynamiek van de
woordsoort waarnaar zijn afwijkende vorm verwijst. Deze ingrepen zijn niet in de
eerste plaats semantische verrijkingen, zoals bij Joyce. Het zijn arbitraire
verdraaiingen op het niveau van de structuur van de taal - een muziek van syntactisch
geweld.
Samuel Vriezen
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Overgangsgeluiden
Jaap Blonk: grensganger tussen taal en muziek
Erik de Bruin
Laurens Ham

fotograaf: Ivar Pel

Van grenzen heeft klankdichter en muzikant Jaap Blonk zich nooit veel
aangetrokken. Hij voert met even groot plezier en toewijding dadaïstische poëzie
uit als avant-gardistische jazz van eigen hand, of experimenteert eigenhandig met
klanken die schijnbaar willekeurig worden gegenereerd door computercodes. Blonk
is gefascineerd door álles wat mogelijk is met taal en klank. ‘Denken heißt
Überschreiten’, schreef de Duitse marxistische filosoof Ernst Bloch, belangrijk
inspirator voor Blonks kunstenaarschap. Het is een uitspraak die Blonk ter harte
neemt. Een gesprek met een grensganger tussen taal en muziek.
‘Onderzoeken’, dat woord gebruikt klankdichter en muzikant Jaap Blonk veel. Hij
benadert zijn projecten als wetenschappelijke onderzoeken. Dat betekent ook dat
hij zich zeer grondig inwerkt in de meest uiteenlopende muzikale en literaire stijlen.
In zijn huiskamer in Arnhem staan platen van The Rolling Stones, maar ook het
verzameld werk van Paul van Ostaijen en het verzameld werk van de Rus Daniil
Charms. Ook houdt hij de recente ontwikkelingen in de literatuurwetenschap
nauwlettend
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in de gaten, waarop de aanwezigheid van essaybundels van onder meer Thomas
Vaessens en Cyrille Offermans in zijn boekenkast wijst. Op zijn bureau prijken
boeken over wiskundige principes en programmeertalen, en een Macbook.
Blonk is gefascineerd door de mogelijkheden van algoritmes en andere wiskundige
principes bij het automatisch genereren van muziek. Op zijn computerscherm stuitert
een balletje door een rechthoek; het stuurt een synthesizer aan, die van klank
verandert wanneer het balletje de muur weer raakt. ‘Wat ik er precies mee moet,
weet ik ook nog niet’, zegt Blonk verontschuldigend. ‘Ik ben voor het eerst elektronica
gaan gebruiken in de vroege jaren negentig. Eerst waren het geluidseffecten, daarna
ging ik met een sampler werken en sinds een jaar of tien maak ik muziek met een
computer. In 2006 heb ik een jaar pauze genomen en ben ik een paar
computerprogrammeertalen gaan leren. Ik heb gemerkt dat je door standaard
muzieksoftware gedwongen wordt in vaste patronen te werken. Die patronen kan
ik openbreken door codes te schrijven; dan heb ik zelf in de hand wat er allemaal
gebeurt met die elektronica. Daardoor zijn mijn optredens enorm verrijkt. Het
manipuleren van stemklanken geeltje de mogelijkheid om in je eentje heel veel te
doen.’
In Blonks huidige ‘onderzoeken’ komen zo twee van zijn fascinaties samen:
wiskunde en klank. Hij besloot in 1977 met zijn studie wiskunde te stoppen en zich
op culturele projecten te gaan toeleggen. Twee boeken herinnert hij zich nog als
belangrijk voor die beslissing: Dr. Faustus van Thomas Mann en Das Prinzip
Hoffnung van Ernst Bloch. Vooral dat laatste boek, een uitwaaierende monumentale
studie waarin het begrip ‘hoop’ cultureel, politiek en psychologisch wordt uitgewerkt,
opende hem de ogen. ‘Het boek vormde voor mij een geweldige ondersteuning van
de gedachte dat je elke ervaring in kunst kunt omzetten. De vorm doet er niet zoveel
toe, die heeft met je persoon te maken.’
Blonk begon als saxofonist; later ging hij zich manifesteren als klankdichter. Hij
ontdekte dat hij de geluiden die hij zijn saxofoon wilde ontlokken net zo goed met
zijn stem kon maken - dat zijn stem zelfs veel meer kon dan één instrument zou
kunnen. Nadat hij in de jaren tachtig vooral bekend werd als performer van
klankpoëzie uit de hoogtijdagen van dada (bekend werd Kurt Schwitters' Ursonate,
opgenomen in 1986) begon hij in de jaren negentig albums te maken met eigen
composities. De eerste en enige dichtbundel die hij publiceerde, Liederen uit de
hemel (1993), leidde de reeks in. Later volgden vele improvisatieprojecten,
jazzprojecten met Splinks en avantgardistische popalbums met Braaxtaal.
Hoe uiteenlopend de projecten zijn waar Blonk zich mee bezighoudt, blijkt wanneer
hij een aantal fragmenten laat horen uit Bek, dat hij samen met de
minimal-technomuzikant Radboud Mens maakte. Het is een techno-cd waarop alle
gebruikte ritmes en geluiden door Blonks stem zijn gevormd. ‘Het project kwam
voort uit het idee om iets te gaan doen met geluiden die normaal gesproken
weggegooid worden. Zo zijn er speekselklikjes die een ritmische functie in de
nummers gekregen hebben. We hebben stemimprovisaties opgenomen en
onderzocht welke geluiden er precies te horen waren. Veel van de effecten komen
voort uit tussengeluiden: overgangsgeluiden.’ Overgangsgeluiden: een rake typering
die van toepassing is op het hele klankkunstenaarschap van Blonk.
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Klank/taal
Liederen uit de hemel, Blonks bundeling klankgedichten uit 1993, was een initiatief
van Stichting Perdu, waar hij regelmatig optredens verzorgde. Er werd een royale
subsidie verstrekt door het Fonds voor de Letteren waardoor de bundel grafisch
uitermate fraai kon worden uitgevoerd en door een cd kon worden begeleid. De
grafische vormgeving van Blonks teksten en de geluidsopnames vormen op
verschillende manieren een eenheid, en illustreren Blonks daarmee
genreoverstijgende aanpak. Als een van de meest geslaagde voorbeelden van de
combinatie tekst en geluid noemt hij ‘Demonologikaas’, naar een gedicht van Leo
Vroman. Het is een gedicht met elkaar steeds overlappende woorden: watten tentakel - akelig - gereedschappen:
Wattentakeliggereedschappelijkkoetsierraadzaaligheidenkelkemaaltijdsgewrichtingleed? [...]

‘Die teksten heb ik op allerlei manieren uit elkaar gehaald en weer in elkaar gezet,
bijvoorbeeld door bepaalde delen van de woorden weg te halen of te herhalen. Zo
ontstaan er elf variaties op het gedicht, die in de bundel over elkaar zijn heengedrukt.
Met een 3D-bril die werd meegeleverd kon je telkens een van de versies lezen. Op
iedere bladzijde staat één variatie minder, totdat uiteindelijk alleen het oorspronkelijke
gedicht overblijft.’ Een ander opvallend en onalledaags ‘gedicht’ vormt de tekst
‘Pierikjaure’, die een weergave vormt van een trektocht die Blonk in de jaren zeventig
met wat vrienden door Lapland maakte. Het werd een barre tocht waarbij het weken
aan een stuk regende, met als uiteindelijke doel: het bergmeer met de tot de
verbeelding sprekende naam Pierikjaure. De trektocht is weergegeven in de vorm
van een soort landkaart waarop (gefingeerde) Lapse geografische termen staan
afgebeeld.
Blonk speelt een spel met klank en taal, wat niet wil zeggen dat zijn werk buiten
de maatschappelijke werkelijkheid staat. Juist niet, de relatie tussen klank, taal en
betekenis is heel gevoelig. Zo voert Blonk regelmatig het gedicht ‘De minister’ op,
dat eveneens in Liederen uit de hemel is opgenomen. Het gedicht bestaat uit slechts
één regel: ‘De minister betreurt dergelijke uitlatingen’, een kop die hij eens in de
krant tegenkwam en die in het gedicht systematisch door Blonk wordt ‘onttakeld’.
‘Die zin fascineerde me. Het woord “betreuren” heeft aan de ene kant met treurigheid
te maken, terwijl het aan de andere kant een diplomatieke manier is om uit te drukken
dat de minister heel kwaad is.’ Dit heeft Blonk weergegeven door - zowel op papier
als op het podium - twee uitvoeringen van de tekst te maken. In de eerste vallen
steeds meer klinkers weg, in de tweede de tweede steeds meer medeklinkers. ‘“D
mnstr btrrt drglk trtngn”: daarin klink ik steeds kwader; de consonanten worden
steeds luider. Dat is in de bundel zichtbaar gemaakt door de letters - van die
schrijfmachineletters, net als bij de concrete poëzie uit de jaren vijftig - steeds dikker
te maken tot er alleen een zwarte vlek overblijft. En “E iie eeu eeije uiaie”, dat is een
steeds luidere klaagzang. Die twee kanten, boosheid en treurigheid, bleken voor
mij dus precies te benaderen door het weghalen van de klinkers in het eerste geval
en het weghalen van de medeklinkers in het tweede geval.’
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uit: Liederen uit de Hemel, Poëzie Perdu 4, Amsterdam 1993
Het gebeurt wel eens dat het publiek zich geen raad weet met de uitvoering van het
gedicht op het podium en er komen na afloop regelmatig mensen op Blonk af die
zich vertwijfeld afvragen hoe hij zich toch iedere keer zo boos kan maken. Bij zichzelf
constateert hij echter in het geheel geen boosheid, eerder de vreugde die gepaard
gaat met het maken van muziek. ‘Het publiek beleeft zo'n tekst vaak dus heel anders
dan ik. “De minister” heb ik wel eens uitgevoerd tijdens een poëziebijeenkomst in
het Erasmushuis in Jakarta. Er waren militairen bij het optreden, waardoor er enige
waakzaamheid en gespannenheid heerste. Ook bij het publiek. De betekenis van
de klank werd zo in hoge mate beïnvloed door de context. Zo kan onzin dus politieke
betekenis krijgen. In The Great Dictator spreekt Charley Chaplin de hele film
onzintaal, maar door de entourage wordt duidelijk dat hij Hitler imiteert en wat hij
met zijn tekst bedoelt.
Ik vind het leuk om te spelen met die grens van zin en onzin, van iets absoluut
onverstaanbaars naar een taal of juist andersom. Die grens is heel delicaat. Je hoeft
maar één woord te gebruiken of je geeft iets een overheersende kleur of betekenis.
Je zit niet aan betekenis vast, maar je moet er wel bewust mee omgaan.’
Een originele omgang met de Nederlandse taal blijkt uit de teksten die Blonk
schreef in de nonsenstaal ‘Onderlands’. ‘Het is een taal die aan het Nederlands
doet denken door de klankstructuur, maar waarin geen woord Nederlands voorkomt,
of het moet hier en daar een voorzetsel zijn. Toch hebben die teksten voor mij wel
een betekenis omdat ik een context voor ze bedenk. Neem “Riekeleu Vuisma”:
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Avaaie den lo meuze me vien takfte li
gevrui de gezemu. Oek jenema de kree meu
daaie toech luikste. Nieg drenekaa gezeme
baf uin dog te riekeleu vuisma.
(uit Braaxtaal, Dworr Buun, 2001)

Dat woord “riekeleu” betekent voor mij gewoon rijkelui. Bij de tekst denk ik daarom
altijd aan een theevisite. Op het album Dworr Buun scheppen we daarom ook in
het arrangement een soort beschaafde teaparty-atmosfeer. “Glag”, ook een tekst
op dat album, verwijst naar een drinkgelag. Het is een dronkemanslied. In “Dworr
Buun” klinkt zoiets door als een strenggereformeerde preek. Alsof je in iedere zin
het hellevuur ziet branden. Ik ben zelf ook gereformeerd opgevoed, dat resoneert
daarin.’
Als klankdichter maakt Blonk deel uit van een internationaal georiënteerd circuit,
wat vooral voortkomt uit het feit dat er niet zo heel erg veel klankdichters bestaan.
Dit betekent echter niet dat in het circuit een soort lingua franca wordt gebezigd.
‘De teksten van Henry Chopin bevatten weliswaar geen enkel woord uit een concrete
taal, maar andere refereren juist wel weer aan bepaalde talen. Het meeste van mijn
werk is niet gebonden aan één taalgebied, en Nederland is ook maar klein, dus het
is logisch dat ik veel in het buitenland optreed.’
Blonk wordt - in tegenstelling tot wat velen van hem denken - nauwelijks beïnvloed
door andere klankdichters. Klank is voor hem lang niet altijd het belangrijkste element
van een gedicht. ‘Ik haal heel veel inspiratie uit dichters die helemaal niets te maken
hebben met klankpoëzie, zoals Wallace Stevens of Rilke. Kouwenaar is ook
belangrijk geweest en van Van Ostaijen heb ik werk voorgedragen. Nu las ik laatst
iets over Hans Tentije in een essaybundel en ben ik zijn poëzie aan het doorspitten.’
De muziek waarnaar Blonk luistert is lang niet altijd experimenteel, louter klankgericht
of zeer complex avant-gardistisch. ‘Er staat veel pop in mijn kast. Popmuziek heeft
iets heel directs, dat is de kracht ervan. Klassieke muziek of jazz wint erbij als je er
meer van weet. Maar misschien is dat bij popmuziek ook wel het geval. Tegenwoordig
is het ondenkbaar geworden dat ik vroeger “voor” The Stones was en dat andere
mensen “voor” The Beatles waren. Het was een soort Ajax-Feyenoord, dat kun je
je nu niet meer voorstellen.’

Orde/chaos
‘In de meeste van mijn stukken zit orde’, zegt Blonk. ‘Dat kan een intuïtieve orde
zijn, maar soms ook een streng mathematische. Dan maak ik gebruik van wiskundige
reeksen. Hoe steviger de structuur is, hoe meer vrijheid je als uitvoerder hebt.’ Dit
is ook de reden waarom Blonk zoveel waardering koestert voor de Ursonate. ‘Die
zit heel goed in elkaar en is - als je het op papier ziet - zelfs heel schematisch, maar
daardoor heb je als uitvoerende juist ook heel veel vrijheid, zonder dat het stuk
eronder lijdt.’
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Dit geldt volgens hem ook voor gedichten die wél een duidelijke talige betekenis
hebben. Zo heeft hij gedichten van Lucebert voorgedragen, waarin de tekst de rol
kreeg van het akkoordenschema in de jazz. ‘Het is de basis, maar op die basis kun
je heel veel improviseren en variëren. De tekst vormt het geraamte; je kunt erop
gaan improviseren zonder ook maar iets aan de tekst zelf te veranderen. Dat is heel
interessant, zeker met poëzie die meerdere betekenislagen heeft. Je raakt steeds
aan andere associaties.’
Bij het improviseren kun je verschillende vertrekpunten nemen: een bepaalde
klank, bijvoorbeeld, of de afspraak dat je veranderingen snel of langzaam laat komen.
Vaak ontstaan die afspraken in de loop van het gebeuren. Improvisatie kan op
verschillende manieren plaatsvinden. Het kan vanuit pure intuïtie komen en gebruik
maken van wat er uit het onderbewuste omhoog borrelt, maar het kan ook bewust
gestructureerd worden, vanuit het geheugen. Soms zie ik bij een improvisatie een
duidelijke partituur voor me of getallen of een bepaalde structuur.
Toen ik net begon vond ik het heel bevrijdend om in een gebied te werken waar
eigenlijk geen regels zijn. In de muziek zijn er regels voor hoe je muziek moet
schrijven of maken, in de literatuur ook wel. Wat voor mij erg fijn was om te ontdekken
was dat ik voor ieder nieuw stuk zelf de regels moest uitvinden. De
constructieprincipes kunnen telkens weer anders zijn. De ene keer gebruik ik een
meer gesloten, dan weer een meer open vorm. Sommige stukken zijn af, daar kom
ik niet meer op terug. Er zijn ook stukken waarin improvisatie voorkomt, die zijn per
definitie onaf. Nog steeds zijn zulke improvisatiestukken of -projecten belangrijk,
omdat ik daar dingen kan doen die niet op te schrijven zijn.’
Tot de interessegebieden van Blonk bij het experimenteren behoren absolute
klanken. ‘Steeds vraag ik me af: waar zitten klanken in de mond en hoe kun je ze
combineren? Ik werk veel met het Internationaal Fonetisch Alfabet. Toch voorziet
dat niet in alle klanknuances die mogelijk zijn. Als je bijvoorbeeld een scherpe S wilt
laten overgaan in de CH van het Duitse “Ich”, dan passeer je zes tekens in het
Fonetisch Alfabet, maar tussen elke twee tekens zit eigenlijk een oneindig aantal
nuances. Sommige klanken zijn zelfs helemaal niet te noteren, daar moet ik mijn
eigen symbolen voor bedenken.
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Zo kun je eindeloos veel klanken met je wangen voortbrengen door op bepaalde
plekken van je wang te drukken. Ik noem dat de wangsynthesizer. Nog steeds
ontdek ik nieuwe klanken die je met je wangen kunt maken, nieuwe knopjes als het
ware. Het probleem is dat er geen bestaande talen zijn waarbij je je handen nodig
hebt om een klank voort te brengen. Er bestaat dus ook geen notatie voor. Zelf
probeer ik dan maar een primitief soort notatie te ontwikkelen door tekeningetjes te
maken met hoe je je handen moet plaatsen.
De eerste reactie op de wangsynthesizer is vaak dat er wordt gelachen, maar ik
probeer er wel degelijk vaardigheid en precisie in te ontwikkelen. Een paar jaar
geleden trad ik op tijdens een congres voor de Vereniging voor Logopedisten, ergens
op een conferentieoord. Ik was de laatste voor de lunchpauze. Ik dacht: in die pauze
spreek ik vast wel iemand, maar helemaal niemand heeft zich tot mij gewend. Ze
konden er blijkbaar niets mee, of wat ik deed riep in ieder geval geen vragen op.
Misschien wisten ze juist precies wat ik deed en zagen ze het niet als logopedisch
materiaal.’
Sinds 2006 bestrijkt het interessegebied van Blonk behalve het menselijke
taalvermogen ook de computertaal. Toen hij in dat jaar een sabbatical nam, ontdekte
hij wat zich in de wiskunde allemaal had voltrokken met de komst van de computer.
‘Toen ik eind jaren zeventig stopte met wiskunde kon ik een heel klein beetje
programmeren. Er was één computer in het mathematisch instituut, een heel groot
apparaat dat een volledige kamer vulde. Met ponskaarten kon je een programma
invoeren. Dan moest je een tijd wachten en kwamen er harmonicavellen uit met de
uitkomst van wat je wilde weten. Nu kon ik ontdekken wat een enorme evolutie er
in die dertig jaar heeft plaatsgevonden op het gebied van programmeren en
ontwikkelen. Door de komst van de computer is er een gigantisch nieuw gebied
ontstaan: de wiskunde als een experimentele wetenschap. Je kunt een bewerking
invoeren en die laten herhalen, zonder dat je weet wat eruit zou kunnen komen.’
Op deze manier, vertelt Blonk, is de chaostheorie van Edward Lorenz ontstaan.
Deze meteoroloog wilde programma's ontwikkelen waarmee het weer zich liet
voorspellen. Hij had daartoe een bepaalde formule ingevoerd in een computer met
een constante van zeven of acht cijfers achter de komma. Bij een controlemeting
haalde hij een of twee cijfers achter de komma weg, maar toen bleek dat de uitkomst
bij lange na niet meer in de buurt van de oorspronkelijke meting lag.
‘Het is het bekende voorbeeld van de vleugelslag van een vlinder in Japan die
een orkaan in de Caribische Zee kan veroorzaken. Er zijn allerlei vrij eenvoudige
mathematische principes die dit soort processen kunnen generen. Dat is een gebied
dat me interesseert. Over het algemeen gaat het me om processen waarbij je een
simpel regeltje invoert en die zich op een heel complexe en onvoorspelbare manier
ontwikkelt. Ook genetische algoritmes interesseren me: vaak zijn dat simulaties van
biologische of evolutionaire processen. Dat soort ontwikkelingen probeer ik in muziek
of in klank te vertalen, en dat geeft vaak heel mooie organische resultaten. Je bouwt
een klein machientje en zet het aan en je gaat kijken wat er gebeurt. Maar ik kan
nog niet zeggen waar al deze experimenten toe gaan leiden. Sinds ik hiermee bezig
ben merk ik ook weer de kenmerkende luiheid van de wiskundige in me op: als je
je iets kunt voorstellen, waarom zou je het dan nog gaan maken?’

Individu/collectief
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De eerste optredens die Blonk als klankdichter verzorgde, bestonden vooral uit het
uitvoeren van het werk van anderen. De Ursonate is daarvan het beste voorbeeld.
In de begindagen van zijn loopbaan
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trad hij met dit stuk voornamelijk op buiten het literaire circuit en was hij vaak het
voorprogramma van een band, ergens in een jeugdhonk. Het publiek zag de jonge
klankdichter niet altijd even goed zitten. ‘Ik heb heel wat bier over me heen gehad’,
herinnert Blonk zich.
‘In die tijd was het een enorme steun voor me dat ik wist dat ik een geweldig werk
aan het voordragen was. Als ik was begonnen met eigen werk zou ik zijn gaan
twijfelen of het wel goed was wat ik deed, maar ik was ervan overtuigd dat dit stuk
van Schwitters in elk geval schitterend materiaal was. De Ursonate, een dadaïstisch
gedicht voor solostem dat volledig is opgebouwd uit verzonnen klanken, is voor het
eerst verschenen in het laatste nummer van het tijdschrift Merz in 1932. Het is
onderverdeeld in vier verschillende delen en kleinere thema's, net als een echte
sonate. Schwitters heeft er hier en daar aanwijzingen bijgezet over de voordracht
en hij heeft iets geschreven over de uitspraak van de woorden. Het stuk wordt
lettergreep voor lettergreep opgebouwd. Die indeling is heilig voor mij. Vanaf het
begin was duidelijk wat die klanken bij mij teweegbrachten; ik heb dus nooit moeite
gehad met het interpreteren ervan.
Bij het voorbereiden van mijn eerste plaatopname in 1986 was het voor mij vooral
belangrijk dat mijn articulatie in orde was. Ik heb daarom mijn eigen
articulatie-oefeningen geschreven en die met een metronoom ingestudeerd, net
zoals instrumentalisten dat doen met hun toonladders. Zo kon ik alle passages snel
doen. Welk stuk van de tekst ik het mooist vind, hangt af van de uitvoering en van
de akoestiek in de zaal waar ik het uitvoer. Sommige delen klinken goed in een zaal
met veel galm, terwijl andere stukken beter klinken bij een droge akoestiek. In elk
geval vind ik het “Scherzo” altijd wel erg leuk om te doen.’
Lanke trr gll
pe pe pe pe pe
Ooka ooka ooka ooka
Lanke trr gll
pii pii pii pii pii
Züüka züüka züüka züüka
Lanke trr gll
Rrmmp
Rrnnf [...]
(uit: Kurt Schwitters, Ursonate)

De Ursonate behoort wereldwijd tot de bekendste en hoogst gewaardeerde
klankgedichten. Behalve Blonk zijn er verschillende andere uitvoerders van het stuk.
Zo is er de Canadees Christian Bök, die volgens Blonk erg sterk is in de snellere
delen, maar in de klankdelen - waar het op stemklank aankomt - weer tekort zou
schieten. ‘Of nou ja, tekort schieten: hij doet weinig met zijn stem. Schwitters heeft
ergens geschreven dat de uitvoerder in de “Kadenz” van het laatste deel vrij is om
te improviseren. Alleen voor de uitvoerder die geen enkele fantasie heeft, stelde hij
zelf een cadens samen. Nou ken ik echt geen mensen die zelf een cadens zoeken
of improviseren. Ook Bök doet dat

Vooys. Jaargang 27

44
niet; ik heb het idee dat hij zich helemaal niet van die ideeën van Schwitters bewust
is.’ Hetzelfde geldt aldus Blonk ook voor de uitvoering van een andere Canadees,
Christopher Butterfield: ‘Ook een leuke uitvoering, maar hij gebruikt eveneens de
cadens van Schwitters.’ Wat overigens niet wil zeggen dat Blonks eigen interpretatie
van het stuk vrij is van commentaar. ‘In Duitsland vinden ze mijn uitvoering van de
Ursonate niet Duits genoeg. Ze vinden eerder dat het een soort Scandinavisch lijkt.
Het klinkt ook heel anders dan de uitvoering van Eberhard Blum die ik wel eens
gehoord heb. Dat is een soort Pruisische generaal.’
Tegendraadse klankpoëzie, zoals de Ursonate, behoort tot de weinige vormen
van avantgardistische kunst die heden ten dage op publieke weerstand kunnen
rekenen en waarmee de maker of uitvoerder werkelijk risico's loopt. ‘Eens heb ik
drie dagen in Amsterdam op straat voor het Stedelijk Museum de Ursonate
voorgedragen. Het gebeurde dat er moeders voorbijkwamen die hun kinderen
meetrokken: “Die man is gek.” Wanneer je een abstract schilderij maakt of atonale
muziek speelt op straat, is er niemand die ervan opkijkt. Maar als je onzin gaat lopen
schreeuwen loop je wel enig risico, zeker in wat conservatievere landen. Deze
kunstvorm moet geautoriseerd worden door een bepaalde setting. Ook als het afwijkt
van wat mensen verwachten, wordt zo'n optreden als vervreemdend ervaren. Een
van mijn meest hilarische optredens was in het Concertgebouw in Amsterdam in
een abonnementenserie met als thema “de sonate”. Ik kwam na een cellosonate
van Bach. Mensen haalden hun zakdoeken tevoorschijn en durfden absoluut niet
te lachen - terwijl dat van mij altijd mag. Dat is in minder formele situaties dan weer
heel anders: dan wordt er beslist gelachen.’
Is klankkunst voor Blonk dan een vorm van provocatie? ‘Het is niet zo dat ik door
de uitvoering van klankgedichten vooral wil provoceren. Het gaat me om de kwaliteit
van de teksten. Soms zijn de gedichten die ik voordraag zelf een vorm van provocatie
geweest, zoals de stukken van Hugo Ball. Dit soort dadaïstische dichters lokten
reactie uit doordat ze een heel andere context aan hun publiek beloofden dan ze
uiteindelijk boden. Bij hun soirees kondigden ze een avond met muziek en poëzie
aan, waarbij ze de namen van componisten en dichters noemden. Op zo'n avond
werden dan twee verschillende muziekstukken door elkaar gespeeld of gedichten
overstemd door herrie.
Een van de hoogtepunten uit de periode waarin ik vooral nog de Ursonate
voordroeg was een optreden in het voorprogramma van de Stranglers in 1986. Het
was in Vredenburg in Utrecht en er was tweeduizend man aanwezig. Toen ik werd
aangekondigd was er al gejoel en geschreeuw in de zaal: “Oprotten!” Het was een
beetje een voetbalatmosfeer, maar voor mij ging het dan wel om een uitwedstrijd.
Tijdens het optreden probeerden mensen het podium op te klimmen en me weg te
slaan, maar er stonden zes potige types om me te beschermen. Gelukkig waren er
alleen maar plastic glazen. Ondertussen kwam ik met mijn enorme geluidsinstallatie
gemakkelijk over de herrie heen. Tja, die geweldige energie die er in die zaal
heerste... Toen bedacht ik me weer: het maakt me niet zoveel uit of de aanwezige
energie positief of negatief is, als die er maar is.’

De geluidsbestanden van Jaap Blonks gedichten zijn te beluisteren op
www.tijdschriftvooys.nl
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Wat is dichterlijke muziek?
Emanuel Overbeeke

illustratie: Ellen Tapia-Quilodrán

Muziek wordt regelmatig ‘dichterlijk’ genoemd, maar wat er precies met dat stempel
bedoeld wordt, is vaak onduidelijk. In dit essay gaat muziekwetenschapper Emanuel
Overbeeke op zoek naar de precieze betekenis van de term ‘dichterlijke muziek’.
Door middel van een duik in de geschiedenis van dit begrip probeert hij duidelijkheid
te scheppen over de betekenis ervan. Uit zijn onderzoek blijkt onder andere dat de
combinatie van een klassieke basis en een onklassieke presentatie een essentieel
aspect is van dichterlijke muziek.
De kwalificatie ‘dichterlijk’ voor muziek is even gangbaar als selectief. De term leidt
inmiddels een bestaan buiten de kunst en niet elke muziek staat te boek als poëtisch.
Dichterlijk staat niet voor een bewuste aanwending van dichterlijke bouwstenen als
ritme, klank, rijm en betekenis, kwaliteiten die essentieel zijn voor goede poëzie en voor goede muziek. De meeste schrijvers (niet alleen dichters) die verklaarden
voor hun vak veel te hebben gehad aan muziek, doelden daarbij op de aanwending
van min of meer abstracte, maar allesbehalve vage poëtische uitgangspunten die,
hoezeer de concretiseringen ervan ook mogen verschillen, voor iedere
poëzieliefhebber duidelijk zijn.
Anders ligt dat bij het begrip ‘dichterlijke muziek’. Het begrip wordt zelden
1.
toegelicht, maar een onderzoek naar de bronnen kan helpen bij een poging tot
omschrijving. De rondgang leert allereerst dat de term dichterlijk betrekking heeft
op musici en composities en zelden op schrijvers over muziek. Zelfs
muziekpublicisten die ook gewaardeerde dichters zijn (Baudelaire, Pound, Bernlef
en Vestdijk), blijft dit etiket bespaard.

1.

Het begrip treft men vrijwel uitsluitend aan in recensies van cd's en concerten in tijdschriften
en radioprogramma's, in tekstboekjes bij cd's en websites van niet-wetenschappelijke aard.
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De oorsprong
Een verklaring kan worden gevonden in de geschiedenis en de inhoud van het
begrip. Het begrip ‘musica poetica’ ontstond in de zestiende eeuw en betekende
tot het midden van de achttiende eeuw ‘compositieleer’ en hield in dat componisten
zich bij het componeren mede lieten leiden door principes uit de literatuur. De muziek
diende de tekst en de betekenis van vocale muziek kon worden opgemaakt uit de
tekst en van instrumentale muziek uit de figuren die de componist hanteerde en die
2.
bekend waren uit de vocale muziek. Dit veranderde met de geschriften van de
Duitse schrijver Ludwig Tieck. In zijn Phantasien über die Kunst (1799) prees hij
instrumentale muziek als de superieure poëtische taal, als muziek die de zichtbare
wetten van de tekst negeert en zelf een vorm van poëzie wordt. Muziek krijgt een
nieuwe betekenis, los van traditionele formele en poëtische principes en wordt ‘de
taal van de ziel’. ‘Poëtische muziek’ in zijn visie is paradoxaal genoeg muziek die
zich losmaakt van de taal en daarmee dichterlijk wordt. (Dalhaus 1989 142)
Tieck schiep de hedendaagse betekenis van het begrip ‘dichterlijke muziek’ (die
centraal staat in dit artikel) en daarmee de kloof tussen kenners en liefhebbers die
tot op de dag van vandaag bestaat. Veelzeggend in dit verband is dat de genoemde
niet-wetenschappelijke bronnen gebruikt in dit stuk niet verwijzen naar de
componisten die musicologen vaak in dit verband wel noemen (Schumann en Liszt),
terwijl omgekeerd Schubert en Chopin vrijwel ontbreken in wetenschappelijke teksten
maar een hoofdrol spelen in meer populaire uitingen. De kenners hebben meer oog
voor muziek met een bekende, buitenmuzikale bron, letten daarbij sterk op de
compositorische overwegingen en middelen en laten de expressie enigszins in het
midden; voor de liefhebbers telt, met name bij instrumentale muziek zonder een
3.
duidelijke inspiratiebron, vooral de sfeer die bedoeld dan wel bereikt wordt.
Chronologisch gezien verschijnen de eerste vermeldingen van het begrip
‘dichterlijke muziek’ in de hedendaagse zin van het woord bij componisten uit de
tijd van Tieck, met name bij Beethoven. Romantici en impressionisten scoren
weliswaar hoger dan de classicisten, maar lang niet alle representanten ervan doen
het goed. Chopin en Schumann doen het beter dan Mendelssohn en Liszt, Franse
componisten beter dan niet-Fransen (zeker heter dan Duitsers als Bruckner en
Brahms), Fauré beter dan Debussy, en Debussy beter dan Ravel. Bij de latere
componisten (Debussy overleed in 1918, Fauré in 1924) moeten we wachten tot
de laatste kwart eeuw met de opkomende neoromantiek onder wie figuren als de
Fin Rautavaara en de Rus Silvestrov.
Nog duidelijker wordt de actuele betekenis van het begrip bij het onderzoek naar
de vraag welke musici gewild of ongewild door het leven gaan met dit predikaat.
Het zijn jonge of jong ogende musici die in de ogen van de buitenwacht nog niet
helemaal door de wol zijn geverfd, wier spel te boek staat als tamelijk dromerig en
lichtelijk desolaat en waarvan de cultus om hun persoonlijkheid vaak is aangewakkerd
door een vroege, meestal tragische dood: de pianist Dinu Lipatti die in 1950 op
33-jarige leeftijd overleed aan leukemie en de pianist Youri Egorov, die ongeveer
dertig jaar later

2.
3.

Een goed overzichtsartikel over de oude betekenis geeft de musicoloog Carl Dahlhaus in
‘Musica poetica und musikalische Poesie’
Veelzeggend in dit verband is dat Dahlhaus bij Beethoven en Schumann de verwerking van
hun literaire bronnen rekent tot kunst en de als dichterlijk bestempelde muziek van Schubert
en haar ontraceerbare literaire bronnen bestempelt als kunst ‘het triviale dicht naderend’.
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vanwege zijn spel en zijn uiterlijk op zijn vijfentwintigste werd vergeleken met Lipatti
en op dezelfde leeftijd als Lipatti bezweek aan een andere gruwelijke ziekte die in
het laatste geval alles had met te maken met zijn afkeer van een keurig, burgerlijk
bestaan vol klassieke, ondromerige zekerheden en zijn liefde voor een libertair
bestaan dat in zekere zin dezelfde bron had als zijn dromerige, lees ‘dichterlijke’
spel.
Niet jong gestorven en nog steeds in leven en actief op de podia is de derde
pianist die dit predikaat over zich afriep: de Portugese Maria Yoao Pires. Haar jonge
uiterlijk, haar frêle gestalte, haar afkeer in haar spel van de robuuste, klassiek
georiënteerde aanpak die zo kenmerkend is voor andere, ondromerige meesters
in het klassieke repertoire als Alfred Brendel en Maurizio Pollini, is zowel gecultiveerd
door haar als uitgebuit door anderen. Ze is meer dichterlijk dan dichteres. Haar
dubbel-cd met korte pianowerken van Schubert met de titel ‘Voyage magnifique’
(alsof niet elke goede compositie in zekere zin een reis is naar nieuwe oorden van
inzichten en emoties) bevat een tekstboekje met daarin enkele gedichten van de
pianist waarin het gevoel van zoeken en onzekerheid oneindig belangrijker is dan
dat van vinden en overtuiging. Ter vergelijking: toen Picasso gevraagd werd wat hij
4.
zocht in kunst, was zijn antwoord: ‘Ik zoek niet, ik vind’.

Klassiek en niet-klassiek
Essentieel voor alle als ‘dichterlijk’ te boek staande muziek in de Tieckiaanse zin
van het woord, is compositorisch gesproken (kort door de bocht gesteld) een
combinatie van tegenstrijdige eigenschappen. Enerzijds heeft dichterlijke muziek
een ogenschijnlijk zeer onklassieke omgang met frasering en structuur, een uiterst
onvoorspelbare behandeling van de architectuur, een onzekerheid omtrent de
cesuren in de muziek, een grote nadruk op een diffuse klankkleur, een
klankschoonheid die neigt naar het onbestemde en een harmonisch verloop dat wel
een centrum heeft maar zich niet eenvoudig laat benoemen. Anderzijds is het
onklassieke van deze muziek en haar vertolkers slechts schijn. Chopin is een
componist met twee zielen in zijn borst: een klassiek gevoel voor frasering en
contrapunt en een romantische omgang met klank en melodiebouw. Zijn stijl is
echter nog geen garantie voor het gebruik van de term dichterlijk, omdat Chopin
zijn stijl ook in minder dichterlijke richtingen kon kneden. De term dichterlijk valt niet
bij de ballades (ook al vertellen alle biografieën dat Chopin zich bij het componeren
ervan liet inspireren door de ballades van zijn landgenoot de dichter Mickiewicz) en
wel bij de nocturnes die net als de ballades een vocale en programmatische
oorsprong hebben. Op de achterkant van de dubbel-cd met bijna alle nocturnes van
Chopin door Maurizio Pollini heten deze stukken ‘intensely poetic’. De uitgerekte
melodielijnen, de over het algemeen geringe en lang vooraf aangekondigde
harmonische veranderingen, de stapsgewijze melodieën en de sprongsgewijze
begeleidingsfiguren rond een eerder omcirkeld dan akkoordisch
4.

Het citaat leidt inmiddels een eigen leven, wordt op een website met citaten van Picasso
bestempeld als apocrief en is inmiddels ook bekend buiten de kunst. Een Belgische
begrafenisondernemer haalde de tekst aan in een reclamefolder en de oudste bekende
vermelding trof ik aan in een boek over Picasso uit 1953 (en ook daar zonder bronvermelding).
Toen Picasso's biograaf John Richardson hem ernaar vroeg, vertelde Picasso dat hij zich
niet meer kon herinneren of hij gezegd had ‘Ik zoek niet, ik vind’ dan wel ‘Ik vind niet, ik zoek’
en voegde hij eraan toe ‘Niet dat het veel verschil uitmaakt.’ Richardson, J., A life of Picasso
- 2. 1909-1917: The painter of modern life. London 1996: 195.
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gebracht harmonisch bed, en de betrekkelijk trage tempi, delen deze zogeheten
‘dichterlijke’ pianostukken met werken als de Poème voor viool en orkest van
Chausson, de Poème voor cello en orkest van Bosmans, passages uit de Poème
de l'amour et de mer van Chausson en delen uit Poème de l'extase van Skrjabin.
Dat veel van deze werken ontstonden rond 1900, kan niet verbazen. Het fin de
siècle was een periode waarin de principes van de klassieke stijl dermate werden
opgerekt en uitgedaagd met ‘vervagende middelen’ dat componisten zich hiermee
de vraag stelden in hoeverre zij met deze klassieke principes verder wilden. Debussy
was uiterst vrij in zijn behandeling van ritme en metrum, oftewel binnen een frase,
maar bezat een klassiek instinct voor cesuren in een compositie, hoezeer hij die
ook verhulde.
Nog duidelijker is die klassieke inborst bij dichterlijke musici (afgaande op hun
spel, niet op hun uitlatingen). Lipatti en Egorov hadden als muzikale basis de
composities van Bach, Mozart en Schumann. Bach vooral om het gevoel voor
contrapunt, Mozart om de beheersing van de vorm en de melodische lijn en
Schumann om de grilligheid in zijn architectuur die ironisch genoeg beter uitkomt
naarmate men exacter is in het ritme. Egorov gaf daarnaast de meeste ruimte aan
weemoed en klankkleur, het eerste vooral in zijn uitvoering van Schubert, het tweede
met name in Debussy.
Het ‘dichterlijke’ in muziek is kortom bepaald niet vormloos, al mag de vorm niet
op een presenteerblaadje worden aangereikt. Onbewuste ervaring, suggestie en
onbewijsbare aanwezigheid zijn cruciaal. Sfeer komt voor richting, mogelijkheid voor
zekerheid en ruimvoelendheid voor exclusiviteit en expliciet beoogde expressie voor
de middelen waarmee die expressie vorm moet krijgen. Dichterlijkheid in muziek is
een gecultiveerde vaagheid en oversubtiliteit, gebracht in een taal die eerder literair
aandoet dan dat is en die boodschappen eerder voorzichtig omcirkelt dan benoemt.
Dichterlijk in de muziek is kortom een trivialisering van het dichterlijke in de
poëziebeschouwing. Het duidt niet op een duidelijke boodschap met middelen die
in eerste instantie formeel en ontoegankelijk lijken en bij tweede lezing hun geheimen
grotendeels prijsgeven, maar op een vage boodschap die gehuld is in een taal die
klassieke formele principes weliswaar behoorlijk doet verwateren, maar in wezen
intact laat. Bewuste sfeer komt voor een aanwending van middelen waarvan het
effect in het midden wordt gelaten.
Hoe essentieel de combinatie van een klassieke basis en een onklassieke
presentatie is voor het muzikale begrip dichterlijk, blijkt zodra een van beide in een
stijl ontbreekt. Dat dichterlijkheid niet in verband wordt gebracht met de
neoclassicistische muziek van het interbellum, ligt voor de hand: nuchterheid en
duidelijkheid zijn hier het devies en dromerigheid is uit den boze. Jean Cocteau,
een van de cultuurpausen van het neoclassicisme ten tijde van het interbellum,
verklaarde zelfs: ‘een dromer is altijd een slechte dichter’. (Cocteau 52) Die zin was
een bewuste reactie op de esthetiek van romantiek, impressionisme en symbolisme.
De afwezigheid is ook begrijpelijk bij de naoorlogse Franse componisten die in
hun fascinatie voor de klank voortborduren op de muziek van Debussy, zoals
Messiaen, Dutilleux, Barraqué en Boulez. Ook al hadden componisten als Boulez
en Dutilleux de droom hoog in het vaandel, hun droom is de surrealistische droom
die de regels van de klassieke stijl als te beperkend opzij zet en die de vrijheid van
het artistieke anarchisme koestert. Boulez ageerde in 1962 fel tegen de begrippen
‘dichterlijke muziek’ en ‘dichter van geluiden’, tegen alle zijns inziens goedkope
clichés die deze
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begrippen oproepen en voor een wijze van componeren die bovenal zeer doordacht
is. (Boulez 92-93) Zijn middelen verklaren waarom ‘de volksmond’ zijn muziek nooit
dromerig zal noemen: zijn de neoclassicisten klassiek in hun opbouw maar te nuchter
in hun expressie, de naoorlogse Fransen zijn uiterst bedwelmend in hun zucht naar
effect, maar ogenschijnlijk te grillig in hun opbouw.
Daarmee onderscheiden deze Franse componisten die kort na 1945 furore
maakten zich wezenlijk van neoromantische componisten als Rautavaara en
Silvestrov die na 1980 naam verwierven. Vaak wordt gezegd dat deze componisten
enorme waarde hechten aan de kleur in de muziek, oftewel aan een grote variëteit
in de orkestklank. Dit is weliswaar juist, maar uitgerekend dit aspect bindt hen aan
die componisten tegen wie ze vaak worden afgezet, met name Boulez en zijn
geestverwanten. Wat de twee groepen onderscheidt, is hun gevoel voor vorm.
Messiaen en zeker Boulez zijn veel grilliger in hun structuren, op grote en kleine
schaal. De cesuren en de perioden van opbouw en afbouw van spanning komen
onverwachter. Sterker nog: opbouw is bij deze componisten vaak een ongeschikte
uitdrukking, omdat de overgangen tussen de episoden veelal abrupt en drastisch
zijn. De geleidelijke en vaak voorspelbare overgangen bij Rautavaara en Silvestrov
maken de structuren vloeiender en tegelijk grijpbaarder. Kleur speelt in hun muziek
weliswaar een grote rol, maar dient in principe om de klassieke frasering te
versterken. De toespeling op het klassieke wordt nog versterkt door de voorliefde
voor brede, om niet te zeggen trage tempi die de luisteraar alle gelegenheid geven
zich in te stellen op zowel een mooie toon als een langzame overgang, beide ingebed
in een sterk besef te weten waar men zich bevindt in de opbouw van het werk.
Spreekt de musicoloog Dahlhaus vooral over de esthetische drijfveren van
dichterlijke muziek, de muzikale middelen zijn niet minder belangrijk. Het bovenhuids
dromerig wegglijden van klassieke principes is hiervoor even cruciaal als het
onderhuids fundamenteel vasthouden eraan.
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Sing it again Christina
Paulo de Medeiros

Christina Branco die Slauerhoff zingt? Paulo de Medeiros, hoogleraar Portugese
taal en cultuur aan de Universiteit Utrecht, besteedt in dit essay aandacht aan een
fundamentele vraag die Branco's Fado-interpretatie van Slauerhoffs verzen oproept:
is transmedialisatie een geschikt middel om zijn poëzie opnieuw te beleven of is het
enkel een oefening in nostalgie?
On a first hearing, the notion of Cristina Branco singing poems of Slauerhoff in new
Fado versions seems strange. The songs are beautiful, the music is pleasing, the
poems are decent romantic ballads that manage to keep their attractiveness in
translation and seem especially fit for a musical transposition. The idea of having
Dutch romantic poetry newly interpreted by a Portuguese singer is certainly intriguing.
Not only because of the transnational component, but because even though Portugal
and the Low Countries have so many historical links given their past as sea-faring
nations, in terms of cultural relations the examples of direct interaction are sparse.
Not only is Cristina Branco's rendition of Slauerhoff (O Descobridor, 2002) a popular
success, at the same time it can be said to raise a number of important questions
that have to do as much with the Fado and its reception as with issues of
transmediality, claiming as it does, to bridge audiences and to reinvent traditional
forms.
Like for so many of my generation, for me the concept of tradition is irremediably
enmeshed with bitter memories of repression and manipulation. Growing up in
Portugal in the sixties and early seventies was not so much growing up in a decadent
and moldy throwback to a by-gone age but foremost feeling encaged in a society
that seemed to have given up on the idea of the future, desperately holding on to
an image of itself that had never been true. In a sense, Portugal back then could
have been described as a quaint large scale open museum for the delight of other
Europeans whose own countries had been irreversibly transformed by
industrialization and the aftermath of two world wars. Even before the advent of
mass tourism and global low cost operators, Portugal already offered itself as a
spectacle of a feudal past where the working classes still knew their place and
sunshine made everything appear in Technicolor. In a sense only, of course, because
that view of Portugal necessarily hid the other side, the complete depoliticization
and dumbing of the nation, the political terror, the catastrophe of the colonial wars.
António Lobo Antunes, one of the greatest
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contemporary writers and certainly the most lucid of critics, puts it admirably in one
of his earliest novels, South of Nowhere (1979), in which he adequately describes
Portugal as a country of ghosts, appropriately ruled by a chief spook: ‘The specter
of Salazar, our glorious leader, hovered over the white washbasins, protecting us
from the gloomy and suspect idea of socialism’. (9) And it was not just socialism we
were protected from as the dictatorship, first headed by Salazar and, after his death
in 1968, by Caetano, also shielded its sheep from many other modern dangers such
as Coca Cola. In a bitter irony of history, Portugal lived most of the twentieth-century
pretending to others and to itself that only that which was in the past was genuine.
Once in the forefront of European discovery, and even in the first decade of the
century, capable of having great artists and minds fully in tune with Modernism, such
as Fernando Pessoa, Portugal mummified its traditions and sold them off as so
many tourist trinkets.
The regime desperately needed to present an image of Portugal as a land of great
historical feats and contemporary quaintness, both a result of a Portuguese ‘soul’
that expressed itself best in the melancholy and resigned popular Fado. Commenting
on folklore performances in general, Kimberly DaCosta Houlton aptly notes that
‘Salazar harnessed popular culture, particularly revivalist folklore, to policies of social
control and national image management. Salazar essentially drained Portugal's
“archive” of cultural forms by either driving out modernist innovators, or co-opting
traditional forms in the service of fascist ideology. Following 1974, many of the
cultural forms controlled by Salazar were seen as tainted goods, inextricably linked
to fascism and policies of cultural repression’. (Performing Folklore, 2005, 10) It is
no wonder that the youth of then, and certainly not just after the revolution of 1974,
massively rejected any form of Portuguese popular culture and sought their allegiance
elsewhere, especially in the pop, counter, and psychedelic culture scenes. Iggy Pop,
Major Tom, Janis Joplin, Tangerine Dream and Kraftwerk all offered various avenues
for escape and identification that seemed more real than the drab controlled reality
th

served up by the regime. It was not even so much that, as Marx puts it in his 18
Brumaire, ‘the tradition of all dead generations weighs like a nightmare on the brains
of the living’, as that ‘national’ attributes and symbols in general, and certainly the
Fado, had come to be regarded as tainted kitsch.
Students first made me reconsider the Fado as they were interested enough to
write about it and consequently I had to learn about its different styles and especially
about its history, its possible roots in African slave songs in Brazil and its
implementation as the musical expression of Lisbon's proletariat in the nineteenth
century, before being co-opted by the dictatorship. In the process, the received,
generational, prejudice was checked against the richness of the Fado as musical
expression. The fact that several young performers, Madredeus for instance, were
intent on reviving and transforming the Fado, making it not only accessible but
appealing to new generations and different sensibilities, made it necessary to
reevaluate these new performances in a way that allowed for the possibility that
what was at stake now might be radically different from the uses the Fado had been
put to in the past. Above all, one should not look at new Fado revivals, even instances
as unique as that of Cristina Branco singing Slauerhoff, as if they were unique,
isolated cases. Rather, it makes more sense to place them alongside other cases
in which contemporary performers retrieve older material, establishing both a link
to the past and reinventing it in the process. The process itself is not new of course,
and one could say that artistic creation, in a sense, always involves such a
reprocessing
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of traditional forms. Yet, perhaps in the wake of postmodern recuperations of romantic
forms, what one should look for are the varying degrees of irony and complicity that
such reinventions can bring about, that is, to what extent the revivals manage to
significantly recast the materials they rediscover, or whether they limit themselves
to a nostalgic expropriation.
In the case of say, Snoop Dogg's 2004 remix of the famous The Doors title, ‘Riders
on the Storm’ (1971) for Electronic Art's video game Need for Speed 2 one is tempted
to say that expropriation does not even involve any irony at all and the remix is a
gratuitous grafting on the cult image of Jim Morrison as there is no significant
remedialization of the original. But even then, of course, there is much more involved,
not only because the dark side of Morrison's song, the fact that it is about a killer,
does get transposed into the gangsta rap's mode, but also because the medium
chosen is not even the traditional cd or music video but a computer game. Likewise,
Cristina Branco does not simply translate the verses of Slauerhoff from Dutch into
Portuguese but by adapting them and setting them to new Fado music, a comparable,
even more complex process of transmedialization is at work. Perhaps even more
to the point might be a comparison between what Cristina Branco does and the
productions of a group like Nouvelle Vague, with their adaptations of famous hits
from the eighties, mostly out of the punk and post-punk scene, with a dose of bossa
nova eclecticism to produce immensely appealing, romantic, numbers that not only
pay homage to the original tracks but actually re-discover them for a new generation.
In Nouvelle Vague's remake of ‘Dance With Me’, the 1983 hit of The Lords of the
New Church, there is plenty of irony, especially in their use of the famous dancing
scene from Godard's Bande Apart (1964). Allied to the irony there is also a rich and
complex intertextual play, that offsets any nostalgic undertone. But at the same time
there is also a troubling domestication of the violence of the original. The same effect
can be seen in other numbers, with special significance perhaps to their remake of
the Clash's 1979 ‘The Guns of Brixton’ that even if it does not completely annul the
political force of the original, runs the risk of substituting it for an easy romantic
nostalgia. And that is perhaps one of the fundamental questions that Cristina Branco's
rediscovery of Slauerhoff poses: to what extent is such a transmedialization an
effective means for recuperating the value of Slauerhoff's poetry, or simply an
exercise in nostalgia?
One difficulty such a question poses is the fact that Slauerhoff's poetry, in a sense,
already was highly nostalgic even if what his verses pine for is not so much the
longing for any real homeland but for an imagined, exotic one, both the Portugal he
encountered and the one he dreamt of. Long before its use in psychology nostalgia
had already been associated with music - the often-cited reference to Rousseau's
entry on the Swiss ‘Ranz-des-vaches’ in his Dictionnaire de Musique (1768) - and
with a sort of overpowering longing to return to a lost homeland. Of course, Cristina
Branco in a sense is not nostalgic at all about Slauerhoff's invention of Portugal but
can one say the same about her audiences, either in Portugal or the Netherlands?
While there is no doubt that the transmedialization effected succeeds on a number
of aesthetic levels, the risk is not only that it allows for an easy forgetting of the dark
elements of the Fado's past, but that it continues them in a much more subtle manner,
allowing new audiences to slip, unnoticed as it were, into an easy, because so
enjoyable, exoticization of both past and present Portugal.
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Uit de kast!
Fabian R.W. Stolk
In de rubriek ‘Uit de kast!’ biedt Vooys gerenommeerde personen uit de wereld der
letteren de gelegenheid om hun passie voor een werk uit hun eigen boekenkast
over te brengen. In dit themanummer over muziek en literatuur zal Fabian Stolk,
docent Moderne Nederlandse Letterkunde aan de Universiteit Utrecht, echter niet
teruggrijpen op zijn boekenkast, maar op zijn muziekcollectie. Hij vertelt over de
muziek van artiesten als Nick Cave en Tom Waits en legt uit hoe zijn liefde voor
muziek lijkt op die voor literatuur.
Brave, beste kinderen.
Lieve, lieve vrouw.
Utrecht 2009
Om te beginnen een variant op het slot van een kleine roman uit de vorige eeuw,
toen het ook al crisis was. Maar bij mij thuis, denk ik soms, hebben ze weinig kaas
gegeten van wat ik maar ‘hedendaagse rock’ noem bij gebrek aan snoeiharde
demarcaties. Trouwens ook niet van jazz. Al moet erbij gezegd dat mijn dochter nu
één naam kent van een betrekkelijk moderne jazzist. Ik heb haar in 2006 namelijk
verboden het maar lukraak te zeggen als ze bepaalde muziek niet wil horen: ze
moet die adequaat kunnen benoemen. Sinds dien zegt ze niet meer: ‘Geen herrie,
pap!’ maar: ‘Liever niet die cd van Ray Anderson’. Ze weet bovendien dat ik erg
gehecht ben geraakt aan die muziek, en wel doordat een mini-cd met muziek van
Anderson als bijlage is gevoegd bij het prachtige boekje Tromboneliefde van wijlen
de grote en groothartige schrijver en trombonist Adriaan Jaeggi (1963-2008). Nogal
opvallende muziek, inderdaad, om het zachtjes uit te drukken. Ik moest er zelf ook
aan wennen, maar nu is ze vertrouwd en ik kan niet meer zonder. Dat laatste ook
door de droeve omstandigheden, zal ik maar zeggen. Doordat mijn dochter zo goed
is opgevoed, kan ik thuis alleen nog naar Anderson luisteren met een oor- of
koptelefoon, als een aangelijnd beest heen en weer lopend door de woonkamer.
De MP3-speler is mijn andere redding.
Ook toegankelijker muziek dan die van Anderson - vind ik - weten mijn gezinsleden
niet op waarde te schatten. Vrijwel alles wat me werd aangeraden door Jos van G.
- eermalig collega van de afdeling HBZ - vond geen toegang tot hun trommelvliezen.
Jos en ik wisselden een tijdje muziektips uit; heel verrijkend. Maar ik mag thuis
alleen met die doppen op mijn oren luisteren naar de Kaiser Chiefs, Kings of Leon,
The Strokes, Zita Swoon. En ook met de tips van m'n paranimf, vriend en
overbuurman, loopt het gezin niet weg; laat ik daarvan, naast The White Stripes,
alleen Nick Cave noemen, al dan niet met The Bad Seeds: alles heb ik daarvan
inmiddels aangeschaft, en het een nog mooier dan het ander beoordeeld. Helemaal
grijs gedraaid, zouden we in de tijd des grammofoons zeggen. Ook wat ik soms van
radio en internet oppik en dan bij Plato aanschaf, sluiten de gezinsleden
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in oren noch hart: ‘die t[...]herrie’ van de Arctic Monkeys en dito van Razorlight. Het
eigenhandig verzameld werk van Tom Waits... muziekpareltjes voor mijn brave en
lieve zwijntjes en zwijninnetjes. Zelfs ‘dat gekerm’ (hoe durven ze!, 't zijn zeker niet
mijn woorden) van Roosbeef wijzen ze met een lichte neerbuigendheid af. Marike
Jager, dat lukt dan nog wel. Is ook erg mooi, maar heel anders. Het allermooist, het
allerbest is werkelijk de galzwarte muziek van Cave en Waits. Niet alles van die
twee apprecieer ik, maar 85% met gemak. Juist in die combinatie met 15% herrie
en bagger zit de kracht. Leg dat maar eens uit. Wat misschien nog het diepste snijdt,
op het vlak van familiale muzikale misverstanden, is dat ik van al het goede werk
van Waits niets heb kunnen uitzaaien dan één regeltje: ‘The piano has been drinking,
not me’ (Small Change, 1976). Dat is alles. Daar word ik op mijn beurt weer
melancholisch van.
Maar de goede kant van de zaak is dat niemand er een probleem van maakt dat
ik af en toe een avondje en een nachtje ‘absent’ ben, omdat ik zo nodig weer een
heleboel van die nummers moet horen, koptelefoonsgewijs. Dan zap ik door m'n
schijven om steeds nieuwe combinaties te horen: het ene nummer zet me steeds
weer op het spoor van een ander. Playlists zijn niets voor mij, te statisch: de ene
dag moet de gal wat zwarter dan de andere. Niet dat ik een rotbui heb als ik naar
die muziek luister. In tegendeel. Veeleer juist een prima mood; dan gaat die muzikale
weemoed - en erger - erin als zoete koek. Beter nog: 't is balsem voor oude,
verdrongen, of zelfs toekomstige, zonder deernis in de ziel geslagen wonden. Je
luistert toch niet naar een tekst als ‘Got to get behind the mule in the morning and
plow’ als je geen zin hebt om naar je werk te gaan?! (Mule Variations, 1999) Mijn
stemming en de zielekleur van de kunst die ik geniet, staan in een heel scheve
verhouding tot elkaar
De muziek van Cave en Waits is, als je het mijn oren vraagt, bijzonder goed. Dat
komt doordat ze niet effen, niet vlak, weinig voorspelbaar is, en doordat er ook veel
stukken tussen zitten die ik absoluut niet mooi vind, of pas na een aanzienlijk
herhaalde beluistering begin te waarderen. En dan bedoel ik inderdaad meer de
muziek dan de teksten; van teksten vang ik hooguit flarden op. Zelden probeer ik
die kleine postzegellettertjes in de soms bijgeleverde tekstboekjes van cd's te lezen;
het gevaar van ‘mondegreens’ neem ik op de koop toe. Ik heb meestal genoeg aan
parelende fragmenten: ‘She always had that little drop of poison’ en - uit dezelfde
song trouwens - ‘a rat always knows when he's in with weasels’ (Orphans, 2006).
Daar word ik vrolijk van, dat soort monter geformuleerde misantropie, die het
natuurlijk niet kan stellen zonder sullig gehamerde begeleiding op de piano, en dat
gezeur van de zingende zaag. En die gekke stem, die in heel veel nummers
moedwillig mechanisch vervormd is. Dat laatste is met Cave minder het geval, maar
die bestaat het wel om een fraai nummer als ‘Breathless’ bijna over de rand van het
acceptabele te jagen door er een afgrijselijk vals aangeblazen intro'tje op een blokfluit
voor te zetten. Maar anderzijds: zonder dat was het misschien niet meer dan een
suf deuntje (Abbatoir Blues/The Lyre of Orpheus, 2004).
Iets vergelijkbaars geldt misschien voor literatuur. Romans en gedichten die me
bij blijven, behandelen doorgaans niet de hoogtepunten van het menselijk bestaan.
En hoewel ik voor sommige teksten mijn best doe ze te memoriseren, onthoud ik
van de meeste alleen de strekking van de inhoud en een impressie van de stijl. En
net als bij muziek, bevat het oeuvre van een schrijver of dichter vaak, naast de
parels waar het om gaat, ook lelijkerds en missers, of werk dat ik aanvankelijk niet
mooi vond, maar na herlezing wel en die aan de rest reliëf geven. De avonden en
Politicus zonder partij zijn daar slechte voorbeelden van. Dat zijn wel werken die ik
zeker vier keer heb moeten lezen voor
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ik ze kon waarderen, maar deze verplichte nummers hebben me niet enthousiast
gemaakt voor de rest van die oeuvres.
Minstens zo weerbarstig als Tom Waits in de muziek is Piet Gerbrandy in de
poëzie. Zijn dichtwerk heeft een sterke neiging tot sonoriteit en betekenisrijkdom,
of betekenisconcentratie, en tot ontoegankelijkheid, onder andere door de schijnbaar
moedwillig en nors afgebeten dictie. De verhouding 15-85% haalt de poëzie van
Gerbrandy bij lange na niet in mijn ervaring. Hij maakt het zijn lezer niet graag
gemakkelijk, geloof ik. Maar hij probeert het ontoegankelijke toch te doseren. Zo
hebben de gedichten in de bundel Drievuldig feilloos vals (2005) niet gewoonweg
titels die je de weg zouden kunnen wijzen in de vervolgens te lezen tekst. Je valt
steeds plompverloren in de eerste regel. Maar de gedichten hebben daarentegen
wel bodems, zoals Gerbrandy ze noemt. Dat zijn citaten onder het gedicht, onderaan
de bladzijde. Ze zijn geput uit zeer diverse bronnen, van heel oud en klassiek tot
uiterst modern en onliterair. Zo'n losse regel kan een fragment in het Latijn zijn,
(Oud-) Grieks, Engels, Nederlands, Middelnederlands, Italiaans of Duits. Deze
bodems vormen, overigens ongeveer net als de muzikale interteksten van Waits
en Cave, een verwarrend polycultureel allegaartje: al de talen, dood en levend,
staan door elkaar, de citaten komen uit allerlei perioden en stijlregisters, ‘jukebox
mama gimme rhythm for the blues’ van Sonny Landreth staat naast ‘du en moghes
niet sijn ghebroken’ van de dichter van het Roelantslied. De auteurs zijn me vaak
volkomen onbekend: Jonny Dowd, Sony Landreth, The Nitty Gritty Dirt Band. Daar
heb ik dan weer geen kaas van gegeten.
Het is me nog steeds niet duidelijk of ik als lezer de oorspronkelijke context van
al Gerbrandy's verwijzingen moet achterhalen om me een sleutel te verschaffen
waarmee deze gedichten kunnen worden ontsloten. Ze zijn stug, maar niet volkomen
hermetisch. Wie meer dan één gedicht leest, krijgt echt wel een draadje in dit
tekstlabyrint te pakken. Zo vond ik er een, dacht ik, op de bodem van pagina 60:
‘having for his ordinary companions fear and sadness’. Het is een citaat van Robert
Burton, zoals Gerbrandy er achterin de bundel bij aantekent, en, voeg ik eraan toe
(want Gerbrandy laat dat bij iedere bodemverklaring achterwege), het is afkomstig
uit diens Anatomy of Melancholy (en wel: The First Partition, Memb. III. Subsect. I.
- Definition of Melancholy, Name, Difference). Bij eerste lezing dacht ik die woorden
evenwel te herkennen als een citaat uit hoofdstuk XIII van Thomas Hobbes' Leviatan
(Chapter XIII: Of the Natural Condition of Mankind as Concerning their Felicity and
Misery), een ander boek dat ik ooit voor een tentamen emblematiek of
boekwetenschap leerde kennen. Hobbes' woorden, waar ik ten onrechte aan dacht,
gebruikt Tom Waits in ‘Come on up to the House’ (Mule Variations) om, in een
krachtige, retorische drieslag, het menselijk bestaan op pronte wijze te karakteriseren:
‘Nasty, brutish and short’.
Mijn intertekstuele mislezing was misschien niet zonder grond. ‘Nasty’ betekent
‘vals’, en sluit dus aan bij de titel van Gerbrandy's bundel. ‘Brutish’ is zonder meer
een goede aanduiding van Gerbrandy's stijl, het krachtige type volgens de indeling
van Demetrios. En aan de kortheid van het menselijk leven lijkt de dichter zich in
deze bundel te willen onttrekken, terwijl hij wéét dat het onmogelijk is: ‘op meer dan
respijt kan niemand aanspraak maken’, luidt de bodem van het op een na laatste
gedicht. Zo roept de ene tekst de andere op. ‘Muziek lokt van een ziel muziek weer
los / Die treedt in wondere gedaanten uit / De zielepoort, zoekend dat lokgeluid.’
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De componist en zijn dichters
Op zoek naar een balans tussen muziek en literatuur
Jacques Hendriks

Pianist Jacques Hendriks onderzoekt in dit artikel hoe muziek en literatuur samen
tot een ‘ongekend wonder’ kunnen komen. Aan de hand van verschillende uitspraken
van bekende schrijvers en filosofen wordt aangetoond dat beide kunstvormen op
zichzelf al een grote kracht hebben, maar dat er voorbeelden uit de
muziekgeschiedenis zijn waaruit duidelijk blijkt dat tekst en muziek elkaar aanvullen.
Een voorbeeld hiervan is het volkslied. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan
het romantische lied en het gebruik van gedichten door componisten. Hendriks
achtergrond als pianist werpt een frisse blik op de raakvlakken tussen muziek en
literatuur.
Al eeuwen lang zijn wij gewend de kunst in verschillende disciplines te verdelen.
We spreken over literatuur, beeldende kunst en muziek en hun afgeleide vormen:
toneel, film, opera en dans. Sommige kunstvormen hebben een onderlinge relatie,
andere staan min of meer op zichzelf. Maar deze scheiding der kunstdisciplines is
niet van alle tijden. In het oude Griekenland gehoorzaamden literatuur, muziek en
bouwkunst aan dezelfde metrische indelingen, van trocheus tot dactylus in de
schoonheid van de ultieme driedeligheid. Zo was Erato de muze van de hymne, de
muziek en de lyriek, het woord en de klank. We kunnen stellen dat poëzie en muziek
toenmaals één onverbrekelijk geheel vormden.
In ‘Tussen muziek en literatuur. Een hoofdstuk uit Simon Vestdijks poëtica’ schrijft
Bronzwaer:
De vraag naar de verhouding tussen literatuur en muziek is zo oud als
de poëzie zelf, die immers al in haar eerste verschijningsvormen arbeidslied, rituele incantatie, dithyrambe - beide was. Is men bereid de
lijnen grof te trekken, dan heeft de scheiding tussen poëzie en muziek
zich pas in de achttiende eeuw voltrokken. (...) Zoals wij de vraag nu
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van Kants esthetica emancipeert de absolute, instrumentale muziek zich
tot een autonome kunstvorm, die er in het bijzonder op uit is haar
onafhankelijkheid van de taal en de talige kunstvormen te manifesteren.
De instrumentale muziek wordt het terrein waarop de muziek haar grenzen
verlegt. De traditionele vocale vormen worden op de achtergrond
gedrongen. (Bronzwaer 1991: 79)
Bronzwaer bedoelt wellicht de zeventiende eeuw, daar waar hij achttiende schrijft,
maar zijn constatering dat de muziek zonder enige verbintenis met de literatuur een
eigen leven is gaan leiden is interessant. De grote composities van Mozart, Haydn
of Beethoven, de sonates, concerten en symfonieën, zijn inderdaad overwegend
instrumentaal, geïnspireerd door de klassieke kunst van de Grieken en Romeinen.
Het was echter niet de muziek uit die tijd die de inspiratiebron vormde, daarover
was nauwelijks iets bekend, maar de literatuur en de bouwkunst. De thema's van
de klassieke componisten berusten voornamelijk op de oude versvoeten met een
voorkeur voor de trocheus (zwaar-licht of lang-kort) en de dactylus (zwaar-licht-licht
of lang-kort-kort), terwijl de vorm van hun werken altijd driedelig is, symmetrisch als
de tempels en overige klassieke bouwwerken. Wanneer Beethoven besluit een
aantal etudes van de door hem zo bewonderde tijdgenoot Johann Baptist Cramer
van commentaar te voorzien, schrijft hij er geen vingerzettingen of technische
oefeningen bij, maar constateert hij eenvoudig dat de versvoet van deze etude een
trocheus is en tekent hij de welbekende liggende streepjes en boogjes boven de
bijbehorende noten in de bladmuziek.
Maar wat is de diepere betekenis van de muziek? Zeker, men kan erbij bewegen
en erop dansen, maar betekent het feit dat er puur instrumentale muziek bestaat
ook dat muziek volledig abstract is, een soort geniale ordening van klanken? Heeft
muziek geen buitenmuzikale betekenis? Al zo velen hebben geprobeerd een definitie
van het begrip ‘muziek’ te geven, waarbij weliswaar evidente karaktereigenschappen
worden aangehaald, van ‘verbreking van de stilte’ tot aan de religieuze gevoelens
en de verwijzing naar God, maar de definities blijken toch steeds subjectief of
ontoereikend.
In zijn Philosophische Untersuchungen stelt Ludwig Wittgenstein dat muziek
verwijst naar iets buiten zichzelf.
For how can it be explained what ‘expressive playing’ is? Certainly not
by anything that accompanies the playing. - What is needed for the
explanation? One might say: a culture. - If someone is brought up in a
particular culture - and then reacts to music in such-and-such a way, you
can teach him the use of the phrase ‘expressive playing’.
Via een lang en helder onderbouwd betoog komt hij tot de conclusie dat ‘muziek’
verwijst naar iets buiten zichzelf, en wel naar ‘taal’. Muziek, ook de instrumentale
muziek, bedient zich van voor- en nazinnen, van korte motieven als woorden met
lichte en zware delen. Zoals bij een tekst horen we vraag en antwoord, zoals bij een
lange zin ervaren we in de muziek lange opmaten, eindigend op een rustpunt, terwijl
kort afgebeten klanken herinneren aan heftige uitroepen.
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Eigenlijk is de hierboven genoemde scheiding tussen muziek en literatuur slechts
schijn en is ‘muziek’ altijd ‘taal’ gebleven, gehoorzamend aan de cadans van het
gesproken woord. Vanuit deze gedachte is het ook logisch dat muziek zo gemakkelijk
van teksten kan worden voorzien. In het muziekonderwijs is het toevoegen van een
tekst een beproefd middel om de juiste cadans met de adequate accenten te
verkrijgen. We kunnen concluderen dat taal en muziek in diepere zin verwant zijn.

Het volkslied
Nergens is de synthese tussen tekst en muziek zo hecht als in het volkslied.
Oorspronkelijk dienend ter ondersteuning van de dagelijkse bezigheden, zoals de
jacht, de strijd, een sacrale viering of huishoudelijke bezigheden, is het volkslied de
oudste bron van onze muziekcultuur, vaak vergeten, maar soms ook bewaard
gebleven tot op de huidige dag. Nederlanders zijn niet zo verbonden met hun erfgoed
als de hun omringende landen waar volksliedjes nog steeds gezongen worden. Zo
reisden de Hongaar Bela Bartok en de Engelsman Ralph Vaughan Williams het
hele land af om de oude liedjes uit de mond van de eenvoudige landarbeiders en
oude dorpelingen op te tekenen. Vervolgens werd het materiaal gebruikt voor hun
composities, soms in een eenvoudige zetting zonder begeleiding, dan weer als
materiaal voor grootse koor- of orkestwerken.
Het kan ook anders. De Duitse romanticus Johannes Brahms bediende zich bij
zijn bewerking van een vijftigtal Deutsche Volkslieder van obscure bronnen, waarvan
hij wist dat de herkomst niet altijd historisch juist was, maar wel perfect in zijn
compositorisch idioom paste. ‘Ik ben musicus, geen historicus’, zei Brahms en hij
voorzag de veelsoortige Duitse volksliederen van een treffende pianobegeleiding,
er steeds voor zorgend dat de muzikale zetting volmaakt in evenwicht was met de
tekst. Bij het beluisteren worden wij getroffen door de diversiteit van de teksten, van
smartlap tot wiegenlied, van middeleeuwse legende tot komisch liefdesgekrakeel.
Sommige van deze liederen zijn in vorige eeuwen door ons geannexeerd als liederen
voor de katholieke kerk of als Sinterklaasliedjes. De teksten zijn dan uiteraard
veranderd in een Nederlandse tekst - vaak van dubieus allooi - en aangepast aan
het beoogde doel, de mis, het Lof voor de Maagd Maria of de Sinterklaasviering.
Bij de volksliederen uit Hongarije, Tsjechië, Rusland of Scandinavië is er het
taalprobleem. Hoe boeiend een lied ook op ons overkomt, door de onbekendheid
met de taal kunnen wij de wezenlijke merites van tekst en muziek niet ten volle
beoordelen. Weliswaar is muziek in tegenstelling tot literatuur internationaal, maar
voor een dieper inzicht in de vocale muziek is er evenzeer een taalbarrière.
Dat is niet het geval bij de rijke Engelse volksliedtraditie. Onder Engels verstaan
we Brits, dus Iers, Schots, Welsh of Engels. Het verschil met de Duitse volksmuziek
is opvallend. Engelse muziek is van oorsprong plechtig als bij een hymne, met een
ondertoon van melancholie en soms ook fijnzinnige humor. Dat ervaren we ook in
de volksliederen.
Soms weet men nooit wat er eerder was, de tekst of de muziek. Vaak is de
schrijver bekend, soms ook de componist, die ook wel een en dezelfde persoon
kunnen zijn. Bij zeer oud materiaal zijn tekstschrijver en componist veelal onbekend
of ten onrechte geciteerd. De liedjes zijn van generatie op generatie overgeleverd
en het kan haast niet anders of er zijn hierbij veranderingen in de oorspronkelijke
bron aangebracht. Ook kan het gebeuren dat de tekst - op de titel na - verloren is
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gegaan. Een saillant detail is dat de Schotse dichter Robert Burns in dergelijke
gevallen een nieuwe tekst schreef met een geheel andere strekking, waardoor een
volkslied ontstond, waarvan de tekst totaal niet meer overeenkomt met de
oorspronkelijke titel!
Natuurlijk kunnen we de meeste volksliedteksten nauwelijks als literatuur
beschouwen, de zinnen bestaan te vaak uit voorspelbare clichés en het rijm loopt
mank, maar soms bloeit er een literair bloempje te midden van een berg
ongeïnspireerd maakwerk. Ook zonder de melodie te horen worden we geraakt
door de tekst van een Schots liefdeslied, waarin de dichter de schoonheid van het
jonge meisje beschrijft:
Now Davie did each lad surpass
that dwelt on this burn side,
And Mary was the boniest lass,
Just meet to be a bride;
Her cheeks were rosie, red and white,
Her eyes were bonie blue;
Her looks were like Aurora bright,
Her lips like dropping dew.

Franz Schubert en het romantische lied
Wanneer we spreken over de synthese van literatuur en muziek is het Duitse lied
de ultieme kunstvorm bij uitstek. Natuurlijk zijn er in voorgaande eeuwen grote vocale
kunstwerken geschreven - denken we alleen maar aan Bach en Händel - maar de
tekst is bij deze werken - met enkele uitzonderingen - niet van hetzelfde niveau als
de muziek. Bij de opera's staat het libretto te vaak in dienst van de muziek en bij de
talloze religieuze werken zijn wellicht alleen de Bijbelfragmenten als literatuur te
beschouwen. We mogen niet vergeten dat genoemde kunstvormen, opera en
oratorium, in opdracht geschreven werden als gebruiksmuziek, als divertissement
voor de gegoeden of als ondersteuning van de eredienst. Pas bij het lied komen
muziek en literatuur weer als gelijke componenten bij elkaar om - in het gunstige
geval - een onverbrekelijke eenheid te vormen.
In Oostenrijk vond dit wonder plaats, in de persoon van een eenvoudige
onderwijzer met een doorsnee muzikale opleiding, Franz Schubert. Wat maakte
deze componist zo bijzonder? Er waren immers al liederen, waaronder enkele
juweeltjes, van Mozart en Beethoven. Muziekhistorisch gezien blijken ze echter
slechts een aanzet te zijn geweest tot de schier onuitputtelijke stroom van bijna
zevenhonderd liederen, die Schubert schreef. Men zegt wel dat hij niet literair was,
niet echt geïnteresseerd in poëzie, maar hoe valt dat te rijmen met de
verscheidenheid aan grote dichters die de grondslag vormde van zijn muziek zoals
Goethe, Schiller, Mörike, Heine en Shakespeare?
Onder zijn beste vrienden waren dichters als Schober en Mayrhofer, die op de
zogenaamde Schubertiades (kunstzinnige bijeenkomsten) hun werken voordroegen,
terwijl andere vrienden, vooraanstaande zangers, de liedzettingen van Schubert
lieten horen met de componist aan de piano. Schubert schreef al van jongs af aan
liederen en begon meteen zonder enig ontzag voor de literaire grootheid Wolfgang
von Goethe diens gedichten op muziek te zetten.
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van een eenvoudig meisje, dat door Faust is verleid. Bij de herinnering aan zijn kus
(‘Ach, sein Kuss’) stopt het spinnewiel even, om daarna de beweging te hervatten.
Hoe kunnen we de genialiteit van een achttienjarige jongeman verklaren, die in
zijn beroemde Erlkönig alle elementen van het literaire drama in enkele minuten
muzikaal verwoordt: de snelle draf van het paard, de verteller als ooggetuige, de
bezorgdheid van de vader, de lokstem van de feeënkoning en de doodsangst van
het kind. Wat een teleurstelling moet het voor Schubert geweest zijn, toen zijn aan
Goethe gezonden liederen zonder enig commentaar werden geretourneerd. Lange
tijd heeft men gedacht dat de grote Duitse dichter niet muzikaal was of wellicht
jaloers, maar de waarheid is anders. Goethe was van oordeel dat goede gedichten
geen verklanking nodig hadden; hij stoorde zich aan de overheersende pianopartij
en de naar zijn mening volstrekt overbodige dramatiek. Zelf zag hij zijn Erlkönig als
een soort smartlap, die door een eenvoudig dienstertje tijdens haar werkzaamheden
gereciteerd wordt. Als er al muziek nodig was, dan moest deze de tekst slechts
dienen en niet overheersen. Vanuit zuiver literair standpunt is daar volgens mij
weinig tegen in te brengen.
Behalve één enkel gedicht kan men ook een gehele dichtbundel op muziek zetten.
Beethoven was de eerste die dat deed met An die ferne Geliebte, een korte
gedichtenreeks van Aloys Jeitteles uit 1816, waarbij de zes liederen in elkaar
overlopen en soms zelfs van hetzelfde muzikaal materiaal gebruikmaken. Schubert
ging nog een stap verder en componeerde aan het einde van zijn korte leven twee
grote cycli, Die schöne Müllerin en Winterreise, naar gedichten van Wilhelm Müller.
Men heeft de dichtkunst van Müller lange tijd als het werk van een onnozele rijmelaar
beschouwd, maar niets is minder waar. De gedichten zijn ogenschijnlijk eenvoudig,
maar blijken bij nadere bestudering zeer origineel en diep doorleefd. Een voorbeeld.
Wanneer de verliefde jongeman eindelijk het jawoord van zijn schöne Müllerin heeft
gekregen, roept hij uit:
Bachlein, lazs dein Rauschen sein,
Waldvögelein, grosz und klein,
endet eure Melodein.
Sie ist mein!

Zijn geluk is zo groot, zo overweldigend, dat de wereld om hem heen tot stilstand
moet komen. Het stromen van de beek, het gezang van de vogels, alles moet
ophouden om ruimte te geven aan zijn uitbundige uiting van geluk: ‘Sie ist mein!’
Dit komt volledig overeen met hetgeen de Engelse dichter W.H. Auden meer dan
een eeuw later doet in zijn Funeral Blues (onder meer bekend geworden door de
film Four weddings and a funeral) Hier is iemand zo overmand door verdriet, dat hij
de wereld om hem heen vraagt alle bezigheden te staken, alle geluid te weren om
enkel nog aandacht te kunnen geven aan zijn jammerklacht:
My friend is dead!
Stop all the clocks, cut off the telephone
silence the pianos...
My friend is dead!
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Wat een vondst van Müller om de doodvermoeide hoofdpersoon in de Winterreise
bij een herberg te laten aankloppen, welk logement een kerkhof blijkt te zijn waar
alle kamers bezet zijn en de wrede waard hem dwingt verder te gaan op weg naar
het onvermijdelijke einde.
De invloed van Schubert op de liedkunst is groot, niet alleen in het Duitse
taalgebied, maar ook in Frankrijk, waar men onderscheid maakte tussen het luchtige
chanson en le lied, het serieuze kunstlied naar het voorbeeld van de grote
Oostenrijkse componist.
De kracht van Schubert was zijn gave om de frases van een gedicht zo natuurlijk
mogelijk in muziek te vertalen met dezelfde stijgingen en dalingen, dezelfde
voortgang en rustpunten als in de tekst. Ieder lied lijkt steeds anders, alles is zo
origineel maar tegelijk zo voor de hand liggend, dat men zich verbaasd afvraagt:
‘Waarom ben ik daar zelf niet opgekomen?’

De componist en zijn dichters
In de vocale muziek is vrijwel altijd sprake van de dichtvorm als basis voor de
compositie. Gedichten en muzikale composities bestaan uit zinnen van ongeveer
dezelfde lengte; gedichten zijn vaak beknopt en daardoor moeiteloos in een lied te
verwerken. Bovendien is er bij een gedicht doorgaans sprake van één hoofdthema,
één gevoelsuiting, meestal in de titel verwoord. De muziek volgt deze stemming in
volmaakte eenheid met de tekst. Bij proza of grote dichtwerken ontstaat het probleem
van een te grote diversiteit, iets wat in de literatuur een verrijking kan zijn maar in
de compositie tot onoverzichtelijke vormloosheid leidt. De vorm is in de muziek nu
juist het allerbelangrijkste en men herkent grote componisten dan ook aan hun
architectuur. Wel is er soms in opera of oratorium een geslaagde synthese van
literatuur en muziek wanneer beide kunstvormen, van hetzelfde hoge niveau, door
dichter en musicus tot een eenheid worden samengevoegd.
Zo schreef Händel zijn wonderbaarlijk oratorium L'Allegro, Il Penseroso ed Il
Moderato naar teksten van John Milton met een feilloos gevoel voor de inhoud van
de gedichten. Waar Milton beide karaktertypes, de onstuimige (L'allegro) en de
melancholicus (Il penseroso), in twee aparte werken uitbeeldt, voegt Handel de
beide eigenschappen samen als twee kanten van één karakter, waarmee hij wil
aangeven dat ieder mens zowel heftig als bedachtzaam kan zijn. Een nog grotere
eenheid vormen de opera's Der Rosenkavalier (Hugo von Hofmannsthal en Richard
Strauss) en Pelleas et Mélisande (Maurice Maeterlinck en Claude Debussy) door
de nauwe samenwerking tussen dichter en componist.
Voor het lied zijn de grote literaire kunstwerken te lang en een kort fragment eruit
vormt, eenmaal uit zijn verhand gerukt, meestal geen geheel. De componist kon dit
probleem omzeilen door een kort gedicht uit de betreffende werken te nemen en
dit als tekst voor zijn lied te nemen. Vooral Shakespeare is door de eeuwen heen
een favoriete bron voor liedcomponisten; zo is Schuberts An Sylvia geschreven
naar een niet eens zo fraaie Duitse vertaling van Who is Sylvia uit Two gentlemen
of Verona.
Het spreekt vanzelf dat de Engelse componisten in hun vocale composities
veelvuldig gebruikmaken van hun klassieken. Alleen al van Shakespeares O, Mistress
mine uit Twelfth night is een twintigtal liedbewerkingen bekend; de oudste van
Thomas Morley (ca. 1590), de bekendste en misschien wel een van de mooiste
bewerkingen is afkomstig van Roger Quilter uit 1942. Het gedicht
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opent zo muzikaal direct dat de componist slechts de cadans van de woorden hoeft
te volgen om een passende melodie te verkrijgen.
O mistress mine, where are you roaming?
O stay and hear, your true love's coming
That can sing both high and low.

De zware accenten vallen op mine, hear en high, de lichtere nadruk op roaming,
coming en low.
De Engelse muziek was sinds de achttiende eeuw in het slop geraakt en zelfs
nog ver in de negentiende eeuw stond Engeland bekend als ‘The land without music’.
Maar zoals bloesem na lange tijd vruchten voortbrengt, zo kwam er rond 1900 een
stoet van vooraanstaande Engelse componisten, van Edward Elgar tot Benjamin
Britten, van Hubert Parry tot Peter Warlock.
Het lied was hun favoriete medium en mede door dichters als Hilaire Belloc, Alfred
Tennyson, John Keats, Alfred Housman, William Barnes, Mary Coleridge en de
Ierse dichter William Buttler Yeats ontstonden honderden boeiende, vaak ontroerende
liederen, die jammer genoeg nauwelijks meer worden gezongen. Het verschil met
de Duitse liedcultuur van Brahms en Mahler is groot. Waar de West Europese
laatromantiek zwelgt in lijden en zelfdestructie, met een duidelijke voorkeur voor
avondvullende composities in grote bezettingen, straalt de Engelse kunst een
onbedwingbare kracht uit, gedreven door de liefde voor hun land en hun culturele
verleden, en uit zich bij voorkeur in vocale scheppingen van slechts luttele minuten.
Criticasters noemen dat oppervlakkig en gaan voorbij aan de intense schoonheid
en originaliteit van deze unieke combinatie van woord en muziek.
De Britten hebben altijd iets met vocale muziek gehad, het zingen zit hun in het
bloed en het gezamenlijk zingen bij (sport)manifestaties is voor hen een traditie. De
zogenaamde community-singing van duizenden mensen uit alle leeftijdcategorieën,
zonder dirigent en toch volmaakt gelijk en zuiver, is zo door en door Engels, dat
buitenstaanders slechts bewonderend kunnen toehoren. Mede door de talloze
koorscholen hebben Engelse kinderen al vroeg leren zingen en omdat ze alles uit
het hoofd zingen, behoren ook de gezongen teksten voor altijd tot hun culturele
bagage.
Laten we ons echter geen illusies maken: de algehele vervlakking slaat ook daar
toe, het aantal koorscholen vermindert drastisch - mede door de afkeer van internaten
- en de ‘poppulp’ overstemt reeds de eigen zangtraditie.
Zoeken wij naar eenheid in literatuur en muziek, dan kunnen dus naast de Duitse
romantiek ook de Engels liederen uit bovengenoemde periode als voorbeeld dienen.
De tekst is steeds met uiterste zorg en liefde voor de taal gekozen, de melodie volgt
de woorden op natuurlijke wijze en blijft desondanks, of wellicht mede juist daardoor,
altijd singable. Hier geen woord- of lettergreepherhalingen zoals in de tijd van barok
of klassiek, geen vocale hoogstandjes met virtuoze coloraturen of andersoortige
versieringen, maar een muzikale lijn als bij een volkslied, ondersteund en verrijkt
door een adequate pianobegeleiding.
Voor de pianobegeleiding heeft de componist twee mogelijkheden:
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1. De piano gaat mee met de zangstem en volstaat verder met het invullen van
de onderliggende harmonie in kunstige stemvoering, eventueel met toevoeging
van een regelmatig ritme in een doorlopende beweging.
2. De piano speelt een geheel eigen partij, waarboven de onafhankelijke zangstem
wordt geplaatst.

Beide opties worden vanaf de vroegste liederen van Mozart en Beethoven gebruikt
en vinden bij Schubert hun ultieme vorm. Het is logisch dat componisten uit alle
tijden van beide compositietechnieken gebruik hebben gemaakt; de eerste methode
geeft een aangenaam, vol klankbeeld met een grote melodische kracht, terwijl de
andere werkwijze boeit door het contrast tussen zang en piano, twee werelden en
toch één geheel. Omdat de meeste componisten ook pianist zijn, schrijven zij
pianobegeleidingen, die ook zonder de zangstem al een afgerond muziekstuk
vormen. Een enkele keer ontstaat er zelfs een situatie, waarin de tekst de muziek
weliswaar geïnspireerd heeft, maar waar de pianopartij een op zichzelf staande
compositie is geworden. Zo begint Schuberts lied Im Freien met een lange,
wondermooie piano inleiding, een compositie op zichzelf, waarna de inzet van de
zanger bijna als overbodig ervaren wordt. De muziek dreigt hier het woord te
overvleugelen.

Besluit
In dit artikel zijn we ervan uitgegaan dat literatuur en muziek, woord en klank, van
gelijk niveau moeten zijn zonder dominantie van één van beide kunstvormen. Helaas
wordt met name de laatste decennia aan dit principe geweld gedaan en wel in beide
opzichten. Soms is de muziek luid en dominant met op de achtergrond een ellenlange
tekst: een historisch beroemde toespraak, een spraakmakend interview of een
telefoongesprek. Dan weer domineert de tekst en is de onderliggende muziek
tweederangs en/of oninteressant.
In de vijf uur durende opera over de heilige Franciscus houdt de Franse componist
Olivier Messiaen geen enkele rekening met de natuurlijke cadans van de woorden,
waardoor de zangstem ofwel geruime tijd lange zinnen op één toon reciteert tegen
een ‘achtergrond’ van overmatig turbulent ritmische orkestklanken of in contrast
hiermee juist de meest onnatuurlijke stembuigingen krijgt voorgeschreven zonder
enig verband met de natuurlijke zwaartepunten van de woorden of lettergrepen van
de tekst. Men mag deze muziek mooi vinden, maar de eenheid tussen literatuur en
muziek, tussen woord en klank, is volledig zoek.
In het korte bestek van dit essay is slechts plaats voor enkele facetten van de
rijke samenwerking tussen twee kunstuitingen, die ieder voor zich al van grote
schoonheid zijn, maar die soms gezamenlijk in volledige harmonie tot een ongekend
wonder kunnen leiden. Het is aan de lezer om de vele voorbeelden hiervan te
ontdekken.
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In de kast!
Hanneke van Kempen
In de rubriek ‘In de kast!’ brengen personen uit de wereld der letteren schrijvers of
boeken die ten onrechte vergeten zijn, weer even onder de aandacht. In deze ‘In
de kast!’ vertelt lieratuurwetenschapper Hanneke van Kempen over haar bijna
levenslange fascinatie voor de klankpoëzie van Antony Kok. Hij was sterk verbonden
met kunstenaars als Theo van Doesburg maar publiceerde zelf slechts zes gedichten
tijdens zijn leven. Volgens Van Kempen is een hernieuwde kijk op Koks oeuvre
broodnodig. Een eerste aanzet.
De gedichten die mijn jeugd kleurden, kwamen niet uit een boek. Ze hingen in grote
reproducties aan de muur, en werden voorgelezen. Ik raakte al vroeg vertrouwd
met de gedichten van Kok, met hun mysterieuze klanken, charme - en humor. Maar
in de hoekenkast stonden ze niet. Pas in 2000 werd een deel ervan in boekvorm
verzameld en uitgegeven door Jef van Kempen -inderdaad mijn vader - in de bundel
Gedichten & Aforismen.
Antony Kok (1882-1969) werd in zijn dichterschap gestimuleerd door zijn vriend
Christian Emil Marie Küpper - beter bekend als beeldend kunstenaar, schrijver en
dichter Theo van Doesburg (1883-1931). Kok werkte vanaf 1908 bij de spoorwegen
in Tilburg, de stad waar ik opgroeide. Eind 1914 leerde hij daar Van Doesburg
kennen, die dat jaar vanwege de oorlogsdreiging als sergeant met zijn divisie in
Brabant werd geplaatst. De mannen sloten een vriendschap voor het leven, onder
meer op basis van hun beider liefde voor muziek. Via Van Doesburg raakte Kok,
naast bijvoorbeeld Piet Mondriaan, betrokken bij de plannen om een eigen tijdschrift
voor hun ideeën over moderne kunst en literatuur uiteen te zetten. Het verschijnt in
oktober 1917 voor het eerst onder de door Kok bedachte titel De Stijl.
Koks liefde voor muziek kreeg hij van huis uit mee via zijn vader - zoals ik mijn
liefde voor poëzie voor een groot deel aan de mijne te danken heb. Koks vader trad
naast zijn werk als onderwijzer in zijn vrije tijd op als zanger en als dirigent van een
operettekoor. Kok was een begaafd pianospeler, een talent dat hij in de praktijk
bracht tijdens de twee Soirées Intime die hij en Van Doesburg in 1915 organiseerden
in Tilburg. Tijdens deze voorstellingen speelde Kok op de piano muziek van Wagner,
Beethoven en Schumann. Maar hij had ook zijn best gedaan om moderner werk,
de ‘Heeresmarsch’ van Herwarth Walden te bemachtigen, in 1914 in het tijdschrift
Der Sturm uitgegeven. Vriend Maurits Manheim zong liederen van Méhul, Schubert
en Mendelssohn. Van Doesburg las voor uit werk van Nietzsche, Oscar Wilde en
Lodewijk van Deyssel en droeg verzen voor van zichzelf en van zijn eerste
echtgenote, Agnita Feis. In 1917 en 1918 is Kok Van Doesburg per trein achterna
blijven reizen om diens lezingen over moderne kunst en architectuur, die hij door
het hele land gaf, muzikaal te omlijsten met pianomuziek van moderne componisten
als Satie en Debussy.
Kok bouwde gedurende zijn leven een uitgebreide collectie bladmuziek op. Hij
genoot misschien nog wel het meest van de muziek van anderen, en betaalde tot
op hoge leeftijd muzieklessen voor
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getalenteerde kinderen uit de buurt. Die mecenasrol (ondanks de beperkte middelen
waarover hij beschikte, Kok had een goedbetaalde vaste baan bij de spoorwegen,
maar kon niet zoals veel mecenassen teren op familiegeld) was ook mede bepalend
voor zijn verhouding met onder meer Piet Mondriaan, die zijn artistieke succes
financieel gezien voor een deel dankte aan de vrijgevigheid van Kok.
In de brieven van Kok en Van Doesburg keerde de muziek als thema regelmatig
terug. Neem bijvoorbeeld de brief van 7 juni 1915 waarin Van Doesburg aan Kok
schrijft: ‘Wat echter een veel grootere plaats in mijn muzikaal begrip heeft ingenomen
is vorm. Denk eens aan die bomen zwart, tegen witte achtergrond, welke wij op een
nacht in de Willem II straat bewonderden. Niets kwam het abstracte begrip van
muziek zoo dicht nabij als die kleurlooze bomen.’
Muziek en literatuur waren geen gescheiden entiteiten, klank en woord waren
voor Kok en Van Doesburg eerder nauw met elkaar verbonden. Op 11 februari 1916
schrijft Van Doesburg aan Kok: ‘Verzen lezen is verzen luisteren. Men leest de
woorden en luistert naar den zin er van in zijn binnenste. Zoo heb ik je verzen
gelezen: beluisterd.’
In 1915 had Kok mede onder invloed van zijn vriend zijn eerste experimentele
klankgedichten geschreven, zoals het gedicht ‘Nachtkroeg’, dat pas in 1923 voor
het eerst zou worden gepubliceerd in De Stijl.

Nachtkroeg
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Sjrih_ _
DEUR

Het gedicht verbeeldt het geluid van een man die afgaat op het geroezemoes
(‘oemenoemenoemzoem’) van een café, en is geschreven als een fonetisch
hoorspelscript, inclusief het vallen van het doek (in dit geval: ‘DEUR’). ‘Nachtkroeg’
werd in De Stijl door Van Doesburg geroemd als het begin van een nieuwe
dichtkunst: ‘Nimmer kwam in Holland een dichter tot zoo sober en zuiver gebruik
van zijn uitdrukkingsmateriaal. Dit alles zijn symptomen van een nieuwe
versconstructie in Holland.’ Die erkenning kreeg Kok later toen het gedicht werd
opgenomen in Rodenko's belangrijke avantgardistische bloemlezing Nieuwe griffels,
schone leien uit 1954.
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De ‘nieuwe versconstructie’ was geen lang leven beschoren, ook niet in het werk
van Kok. In het gedicht ‘Trein’ uit 1921 hanteerde Kok hetzelfde principe nog een
tweede keer, met als belangrijkste verschil dat het hier de geluidenkakofonie van
een trein betrof. Let wel: dit was in de hoogtijdagen van de stomme film, die
begonnen met de beelden van een aankomende trein door de gebroeders Lumière
in 1896. Voor spoorbeambte Kok was de trein een voor de hand liggend onderwerp.
Er werden van Kok slechts twee gedichten gepubliceerd in De Stijl. Naast
‘Nachtkroeg’ verscheen twee jaar eerder, in oktober 1921, het klankvers ‘Stilte +
stem (vers in w)’. De titel van het gedicht doet denken aan een muziekcompositie.
De eerdere titel ‘Stem in de stilte’ was op aandringen van Van Doesburg vervangen;
deze deed ‘nog wat sentimenteel aan’. Van Doesburg was verder erg enthousiast
over het gedicht. Dat gold niet voor de recensent van de Limburgsche Koerier van
21 december 1921 die over de publicatie schreef: ‘Er zijn verschillende manieren
om zich beroemd te maken. Alcibiades sneed den staart van zijn hond af; de heer
Antony Kok schrijft verzen in De Stijl. Het laatste is erger dan het eerste. Want de
hond kan hoogstens gejankt hebben.’ gedicht vond meer weerklank bij Kurt
Schwitters, die het in 1923 pin het eerste nummer van zijn tijdschrift Merz.
Kok publiceerde na het overlijden van zijn vriend en inspirator Van Doesburg in
1931 tot zijn eigen dood in 1969 vrijwel geen poëzie meer. Bij leven werden zes
gedichten gepubliceerd, een aantal andere werd na zijn dood gebundeld - enkele
tientallen bleven ongepubliceerd. Ook de duizenden aforismen die Kok schreef
bleven grotendeels ongebundeld en werden zelfs deels door hem vernietigd. Een
deel van het overgebleven materiaal vind je als lezer op de website
www.antonykok.nl. Het verzameld werk van en over Antony Kok in boekvorm moet
nog verschijnen. In mijn boekenkast is alvast een plaatsje ingeruimd.
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De brief, de biografie en schrijven over rock-'n-roll
Maarten Steenmeijer

illustratie: Gerben Dirven

Schrijven over muziek is een vak apart. Maarten Steenmeijer, hoogleraar Spaanse
Taal-en Cultuur aan de Radboud Universiteit Nijmegen, besteedt in dit essay
aandacht aan zijn fascinatie voor popmuziek. Aan de hand van zijn uitgegeven
brieven aan pophelden en zijn Golden Earring biografie probeert Steenmeijer de
vinger op zijn belangstelling voor uiteenlopende helden als Ray Davies en Barry
Hay te leggen. Dit artikel wordt bijgestaan door een niet eerder gepubliceerd gedicht
over popmuziek van de hand van de door Komrij geselecteerde Steenmeijer.

I
We leven in een beeldcultuur, zo hoor je vaak zeggen. En dat wordt niet zomaar
gezegd, maar met zorgelijk gefronste wenkbrauwen. Want, zo luidt de wijdverbreide
opvatting, de vele tijd die televisie en internet wegzuigen, gaat ten koste van het
lezen. En ook, aldus de veronderstelling die hierin meeresoneert, van het denken.
Het beeld monopoliseert onze aandacht, legt ons een passieve
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houding op, maakt of houdt ons dom.
Het is een zienswijze waarop nogal wat valt af te dingen. Zeker, er wordt veel
televisie gekeken. Heel veel, en inderdaad, misschien wel te veel. En ja, we surfen
ons suf op internet. Maar laten we niet vergeten dat televisie niet alleen kijken maar
ook luisteren en lezen is, om over internet nog maar te zwijgen, een medium waarop
misschien wel meer wordt gelezen dan gekeken. En afgezien daarvan: ‘geen stuk
van onze wereld is onbeschreven’, zoals Hans Maarten van den Brink opmerkte in
de mooie Kellendonklezing die hij enkele jaren geleden in Nijmegen uitsprak:
Loop door een straat in de stad en op ieder bouwwerk staat een naam,
een aankondiging, een aanbieding, een genre - fietsenmaker, groenteboer,
abortusarts of slagerij. Verkeersborden vertellen wat te doen en of dat
niet genoeg is, zijn ook de stoeptegels en het asfalt van aanwijzingen
voorzien. Hoog in de lucht trekt een vliegtuig met een sleep van letters
een hulplijn door de wolken, terwijl bestelauto's en vrachtwagens op een
kruispunt hier beneden proberen hun boodschappen niet met elkaar te
laten botsen. In de goot slingert een folder, een stuk krant, een voltooid
en alweer afgeschreven bericht over iets wat verderop is te beleven, maar
u hoeft er niet naartoe, het is al hier gebracht. Alles is beletterd en
ondertiteld [...]. (Van den Brink 5)
Het woord zelf is dus allerminst een bedreigde soort, al zullen we ons wel zorgen
moeten maken - of liever gezegd: moeten blijven maken, want dat is geen zorg van
vandaag of gisteren maar van alle tijden - over de verzorging en de verzorgdheid
van het woord. Maar naast het woord heeft het beeld nog een andere concurrent
te duchten, een ongetwijfeld minder opzichtige maar misschien wel minstens zo
expansieve concurrent: muziek. En, meer in het bijzonder: popmuziek. Het gaat, zo
voeg ik hier zonder de geringste aarzeling aan toe, om een concurrent die ons
dierbaarder is, ons dieper raakt en ons naar ons eigen idee waarachter uitdrukt.
Wie, om maar wat te noemen, vooruit denkt aan zijn begrafenis - en steeds meer
mensen doen dit in deze theatrale tijden van megalomaan individualisme - denkt
niet in de eerste plaats aan de kleur en kwaliteit van de kist waarin hij, net als wij
allemaal, ooit een keer terecht zal komen, maar aan de liedjes die tijdens de
plechtigheid wellicht tot tranen zullen roeren of tot troostende vreugde kunnen dienen
maar de nabestaanden hoe dan ook een helder, scherp en onuitwisbaar idee moeten
geven van wie we werkelijk waren of graag hadden willen zijn. Drie akkoorden en
de waarheid: zo willen we onze laatste groet aan de wereld.
Onthullend en veelzeggend in dit verband is ook wat er gebeurt in Wintertijd, het
onverwacht succesvolle praatprogramma - eerst als paradepaardje van RTL, nu als
snoepje van de week van Het Gesprek - waarin tv-producent Harry de Winter een
bekende Nederlander aan de hand van diens favoriete muziekstukken losjes over
zijn leven laat vertellen. De confrontatie met de soundtrack van zijn leven verleidt
zelfs de meest discrete gast tot onverwachte ontboezemingen en intieme
bekentenissen. Wist u bijvoorbeeld wat het grootste verdriet van Humberto Tan is?
Of dat Philip Freriks meer is dan een onverbeterlijke nareist? En wist u dat Antonie
Kamerling zichzelf eigenlijk maar een flapdrol vindt omdat hij niet is wat hij in het
diepst van zijn hart wil zijn: een rockster? Ik niet, tot ik deze BN'ers in Wintertijd zag.
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Bevroren overtuigingen verdwijnen als sneeuw voor de zon bij het kijken naar dit
onalledaagse praatprogramma. Lee Towers een wat lompe, kitscherige kloon van
de grote Amerikaanse crooners? In de Wintertijd-uitzending waarin de Rotterdamse
zanger te gast was, ontpopte hij zich niet alleen als een buitengewoon sympathieke
persoonlijkheid maar ook als een integere, authentieke artiest. Idols-jurylid Henk
Jan Smits een immer glimmende ijdeltuit die glundert van de zelfvoldaanheid? Wie
weet. Maar óók een man met het muziekhart op de juiste plaats die opereert in het
verlengde van het pragmatisme van Frank Zappa, de geniale, provocatieve
gitarist/componist die er heilig van overtuigd was dat als je het banksysteem wilde
veranderen, je dat het beste van binnenuit kon doen. Met andere woorden, door
zelf bij een bank te gaan werken. Wouter Bos een bevlogen, integere politieke
vernieuwer? Zou kunnen. Maar óók een immer glimlachende ijdeltuit die het
muziekhart op de verkeerde plaats heeft zitten.
Wintertijd laat geen ruimte voor twijfel: muziek doet iets met ons wat niets anders
met ons doet. We zouden het daarbij natuurlijk kunnen laten. We zouden ons er
dus toe kunnen beperken ons tot in onze diepste vezels en zenuwen te laten
opwinden en ons tot in de diepste spelonken van onze ziel te laten ontroeren. Niets
op tegen. Mij lukt dat echter steeds hoe langer hoe minder, zo merkte ik een jaar
of tien geleden. De opwinding en de ontroering - of afkeer en irritatie, dat kan
natuurlijk ook - die mij maar niet los willen laten sinds ik in 1964 voor het eerst de
Beatles hoorde: ik wilde er iets mee doen. De almaar uitdijende waaier van
gevoelens, gedachten, ideeën en fantasieën die popmuziek nu al bijna een halve
eeuw bij mij oproepen: ik wilde er een vorm voor vinden.

II
Wie aan popmuziek is verslingerd, kent het onverslijtbare gevoel: kippenvel
van kruin tot tenen, vlinders in de buik en het volle besef dat elke seconde
van het leven zin heeft. Het komt altijd weer, al is niet te voorspellen waar,
wanneer of hoe: in de roes van de dans en het lawaai, keurig op de
genummerde zitplaats van de concertzaal, in de trein met de dopjes in
de oren, languit thuis in de buurt van de geluidsinstallatie, of zomaar
ergens op straat dankzij een toevallig opgevangen flard.
Het zou genoeg moeten zijn. Maar een popfanaat wil méér. Voor hem is
de song niet genoeg, hij wil ook de singer. Daarom luistert hij niet alleen,
maar kijkt hij ook: naar foto's, naar bewegende beelden, naar de levende
lijven op het podium. En daarom leest hij alles wat hij maar te pakken kan
krijgen: interviews, besprekingen, hoesteksten, berichten, boeken. Al
luisterend, kijkend en lezend annexeert hij zijn helden en heldinnen en
spint hij zijn eigen verhaal om hen heen. Zo krijgt de muziek een concrete
gestalte, de idolen menselijke proporties en de fan het hartverwarmende
gevoel dat zijn goden binnen bereikbare afstand komen en vrienden van
hem worden. (Steenmeijer 2000: 11)
Met deze woorden opent Acht dagen in de week, het boek met tien rock ‘n’ roll
fantasies dat ik een jaar of tien geleden schreef. Het is bedacht en wordt verteld
vanuit het perspectief van een hartstochtelijke rockfan, die in de loop van ruim dertig
jaar een innige band heeft opgebouwd met zijn helden en heldinnen. Die helden en
heldinnen zijn dank zij alles wat hij van hen weet en wat hij
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heeft gehoord en gezien goede bekenden van hem geworden, soms zelfs vrienden
en vriendinnen. Onmogelijke vrienden en vriendinnen, dat wel. Want hij kent hen
wel, maar zij kennen hem niet. En dan nog: wat weet hij nou echt van hen? Hij kent
zijn helden en heldinnen alleen maar via hun liedjes, hun afbeeldingen, hun filmpjes,
hun optredens, de teksten die over hen zijn geschreven of die ze zelf hebben
geschreven. Hij kent hen, kortom, alleen maar in hun hoedanigheid van rocksterren,
als publieke figuren, als representaties. Maar hoe het ook zij, ze zijn elke dag bij
hem: ze zingen voor hem, ze spelen voor hem, ze spreken tegen hem, ze kijken
naar hem... En hij luistert en hij kijkt, hij luistert en hij kijkt, en hij neemt daar op een
gegeven moment geen genoegen meer mee. Hij wil méér. Hij wil zijn helden
ontmoeten,
[o]m hen te laten weten hoeveel hij van hun muziek houdt, om hen
deelgenoot te maken van alle indrukken, gedachten, gevoelens en
herinneringen die zich in de loop van al die jaren met de muziek hebben
verknoopt, om de talloze gesprekken die zich in zijn hoofd hebben
afgespeeld, nu daadwerkelijk te voeren. Om, kort gezegd, een vriend van
zijn vrienden te worden. (10-11)
Een onmogelijke wens, niet alleen omdat zijn helden en heldinnen natuurlijk niet in
hem geïnteresseerd zijn, maar ook omdat de mensen van vlees en bloed die hij zou
ontmoeten als hij daar de kans toe zou krijgen, niet dezelfde persoonlijkheden zijn
als de helden en heldinnen die zich diep in zijn hoofd en hart hebben genesteld.
En toch: hij wil zijn helden en heldinnen ontmoeten. En hij vindt een manier om
dat voor elkaar te krijgen. De popfanaat vindt een manier om zijn vriendschappen
een concrete gestalte te geven. Hij besluit brieven te schrijven aan zijn helden en
heldinnen, met als leidraad de uitspraak van de Spaanse dichter Pedro Salinas dat
de brief het medium bij uitstek is om ‘te zegevieren over de afwezigheid’. De brief
aan Ray Davies begint zo:
Beste Ray,
Als ik denk aan foto's van jou, dan zie ik een brede, scheef getrokken
mond. Niets bijzonders, zo op het oog. Gewoon een vriendelijke,
professionele glimlach naar het oog van de camera. Een glimlach die
dank zij de verlegenheid die er doorheen schemert, zelfs iets
ontwapenends heeft. Maar hoe langer ik denk aan de honderden beelden
van jou die zich in mijn hoofd hebben opgestapeld, hoe meer die glimlach
verandert in een grijns. Een grijns die niet van je gezicht lijkt weg te slaan
en drie verschillende gedaantes heeft. Eén: de lippen stijf op elkaar en
één van de mondhoeken onwaarschijnlijk hoog opgetrokken. Twee: de
mond aan één kant een beetje open, precies genoeg voor de sigaret die
je niet rookt. Drie: beide mondhoeken omhoog, waardoor de spleet tussen
je tanden bloot komt te liggen. De spleet die je liever kwijt dan rijk was
maar toch nooit wilde laten wegwerken om beter voor den dag te komen.
Maar welke gestalte je grijns ook aanneemt, hij is nooit uit één stuk. Aan
de ene kant wil hij superieure spot uitstralen: leer mij de wereld kennen,
huh! Maar aan de andere kant ziet je
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grijns er verwrongen uit. Ongemakkelijk. Kwetsbaar. Een beetje angstig.
Afwerend.
Kijk ik naar de allereerste foto's van de Kinks, dan zie ik een heel andere
uitdrukking om je mond. Tobberig. Stroef. Een beetje nors ook. Maar
vooral: onbeholpen. Aandoenljk bijna. Het oog van de camera was op je
gericht en jij leek er niet goed raad mee te weten. Zo niet je broertje Dave,
die ook toen al - koud zeventien jaar oud - de indruk wekte zich volkomen
op zijn gemak te voelen in de schijnwerpers van de grote-mensenwereld.
Je broertje Dave, één brok zinnelijkheid. Brutaal, knap, roekeloos. Je
broertje Dave, de buitengewoon onaangename verrassing toen hij bijna
drie jaar na jou op de wereld kwam en jou, jong prinsje tussen vijf oudere
zussen, van de troon stootte en aan wie je de helft van je bed moest
afstaan. Je broertje Dave, die veel gemakkelijker vriendjes maakte en
veel meer succes bij de meisjes had dan jij. Je broertje Dave, die veel
beter gitaar kon spelen dan jij en met twee akkoorden de fundamenten
legde van een van Engelands belangrijkste popmonumenten: de Kinks.
Zo direct, opdringerig, uitdagend en onbeschoft had een gitaar nog nooit
geklonken: BAM-BOMBOM-BAM-BOM! Twee akkoorden, hijgerig snel
heen en weer gespeeld: BAM-BOMBOM-BAM-BOM! [...]
De toon was gezet. De Kinks, dat was de onstuimigheid ten top. Alle
remmen los. Lak hebben aan alles en iedereen. Hotelkamers verbouwen.
Zuipen tot je erbij neerviel. De Kinks, dat was neuken, neuken en nog
eens neuken. BAM-BOMBOM-BAM-BOM! BAM-BOMBOM-BAM-BOM!
BAM-BOMBOM-BAM-BOM! De Kinks, dat was Dave Davies.
Jij wist natuurlijk wel beter. Want wie had ‘You Really Got Me’ geschreven?
En wie zong het? Dus wie was nu eigenlijk de Kinks? Juist ja. Maar de
wereld wilde dat niet weten. Dacht jij tenminste. De wereld had meer oog
voor dat broertje van je, dat iedereen plat kreeg met de onbeschaamde
blikken die uit zijn geile pretogen fonkelden en met de verpletterende
geluiden die hij uit zijn gitaar beukte. Die jongen die door al die aandacht
het gevoel kreeg dat hij ‘the world at his dick’ had, zoals hij het jaren later
zou uitdrukken, schaterend van de pret.
Dave Davies: een lul en een gitaar. Daar was jij toen nog niet tegen
opgewassen. Daar had jij toen nog niet van terug. (Steenmeijer
2000:27-28)
Dit is geen emotionele oprisping, geen hartekreet, geen ongeleid projectiel dat is
ontsnapt uit de ziel van een fan die uit de kast komt, net zo min als de rest van de
brief dat is en net zo min als de andere brieven uit Acht dagen in de week dat zijn.
Zeker, de tekst is geschreven vanuit passie, belangstelling, nieuwsgierigheid en is
vervuld van geloof, hoop, liefde en vertwijfeling. Maar de tekst is ook bedacht,
gebaseerd als hij is op een idee (de glimlach van Ray Davies als symbool van een
even geniale als gecompliceerde persoonlijkheid), gefundeerd als hij is op een
weldoordachte structuur (het grillige verloop van leven en werk van Ray Davies) en
gekleurd als hij is door een bewust gekozen toon (vertrouwelijk en enigszins
vrijpostig) en stijl (helder en een beetje ronkend). Deze tekst is, met andere woorden,
vooral met het hoofd geschreven.
Het genre van de brief is een vruchtbare vorm om de passie voor en de interesse
in muziek tot uitdrukking te brengen, te kanaliseren, te analyseren, te interpreteren.
Een brief schrijf je immers aan een ander, waardoor je bijna als vanzelfsprekend
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bepaalde toonsoort te zetten. Anderzijds laat het hybridische
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genre van de brief de schrijver juist veel ruimte en vrijheid. De reacties op Acht
dagen in de week in de dag- en weekbladen kunnen dit illustreren. Sommige critici
vonden de brieven eigenlijk essays in briefvorm terwijl andere meenden dat ze meer
weg hadden van biografieën dan van brieven. Maar welk etiket je ook op de teksten
in Acht dagen in de week plakt, wat ze proberen is leven en werk van een rockster
vanuit een strikt persoonlijke visie te analyseren, te begrijpen, te duiden en van
commentaar te voorzien. De twee belangrijkste mentale strategieën die daarbij zijn
gebruikt zijn empathie en fantasie: de verteller probeert in de ziel van zijn idool te
kruipen en aarzelt daarbij niet om, uitgerust met kennis van zaken, zijn fantasie aan
te spreken als hij dat nodig vindt ten behoeve van het resultaat dat hem voor ogen
staat: een overtuigend betoog, een waarachtig, op waarheid gebaseerd verhaal...

III
De tien brieven in Acht dagen in de week zijn tien fantasieën, gebaseerd op een
grondige dossierkennis. Ik had geen van de tien geadresseerden ooit ontmoet of
gesproken, met uitzondering van de grote onbekende van het tiental: Jann Browne,
de americanazangeres die een jaar of twaalf geleden een half gevuld Paradiso op
zijn kop zette en zich twee dagen later in een immense biertent op een Rotterdamse
kade geconfronteerd zag met een publiek van een man of tien, onder wie
ondergetekende. In die laagdrempelige situatie kon het bijna niet anders of er
ontstond een gesprek. Maar, zoals gezegd, de rest had ik nooit gesproken. Ook
Golden Earring niet, de enige Nederlandse rockartiesten die in het boek zijn
vertegenwoordigd. Dat veranderde toen de uitgever en ik op het idee kwamen om
Barry Hay te vragen het eerste exemplaar van het boek in ontvangst te nemen. Dit
idee druiste eigenlijk lijnrecht in tegen de eenrichtingsverkeergedachte die ten
grondslag ligt aan Acht dagen in de week. De brieven waren niet geschreven aan
echte mensen maar aan idolen. Aan droombeelden dus, constructies. Maar diep in
mijn hart hoopte ik natuurlijk dat de indirecte indrukken die ik in de loop van tientallen
jaren had opgedaan en die ik tot een tiental verhalen had samengebald, niet alleen
maar droom maar ook een beetje werkelijkheid waren. Zeker in het geval van Golden
Earring, de groep die het meest nabij was en die ik daarom het vaakst had zien
spelen.
Uit Barry Hays reactie maakte ik op dat mijn hoop niet helemaal ongegrond was.
Nadat hij de brief had gelezen - die niet alleen over de grandeur maar ook over de
misère van de Earring gaat - zegde hij telefonisch toe de presentatie van het boek
te komen opluisteren en uit te leggen wat hij dacht toen hij de brief las. ‘Wat dacht
je dan toen je de brief las?’ zo luidde de onvermijdelijke vraag van de dame van de
publiciteit. Waarop Hay riposteerde: ‘Ik dacht: die Steenmeijer is een klootzak, maar
hij heeft wel gelijk.’
Die gespierde uitspraak vatte ik op als een compliment, omdat daarin niet alleen
waardering doorschemerde voor de mengeling van bewondering én kritiek die door
de brief stroomt, maar ook herkenning en erkenning van wat ik vanuit de verte over
hem en zijn drie bandgenoten had geschreven. Een paar maanden later belde de
manager van de groep - doorgaans geen toonbeeld van spraakzaamheid en
enthousiasme en al helemaal geen lezer - in een opwelling de uitgever om te vertellen
dat hij, ergens op een bankje in een park terwijl hij zijn hond aan het uitlaten was,
begonnen
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was aan de Earringbrief en dat hij die tot zijn eigen verrassing met oplaaiende
instemming in één ruk had uitgelezen.
Toen ik van dat telefoongesprek hoorde, kwam de geest helemaal uit de fles. Al
een tijdlang spookte er namelijk een idee voor een ander boek door mijn hoofd. Een
boek over een uniek fenomeen: vier ruim middelbare heren die al meer dan dertig
jaar in dezelfde samenstelling rock ‘n’ roll maken die ertoe doet en daarbij nooit een
schaduw van het verleden of een karikatuur van zichzelf zijn geworden. Een boek,
kortom, over Golden Earring. Over de échte Golden Earring. Een boek dus dat niet,
zoals Acht dagen in de week, vanuit de verbeelding zou worden geschreven maar
vanuit de werkelijkheid. Alhoewel? Was het verschil tussen de twee tekstsoorten
eigenlijk wel zo groot? De reacties uit de Earringgelederen op de brief suggereerden
dat er niet per se een kloof hoeft te gapen tussen fantasie en werkelijkheid, dat wat
vanuit de verbeelding is bedacht niet per se ver van de werkelijkheid hoeft af te
staan.
Maar er was nog meer aan de hand, zo werd mij duidelijk terwijl ik zat te broeden
op het boek. Dat broeden duurde veel langer dan mij lief was. Door omstandigheden
- nieuwe baan, nieuw huis - was ik niet in de gelegenheid om dit plan ten uitvoer te
brengen. Achteraf gezien ben ik daar blij om. Ik had weliswaar geen tijd om echt
aan het boek te werken, maar meer dan genoeg tijd om te suffen over het idee
achter het boek en de structuur ervan. Mijn gedachten hierover zwabberden
aanvankelijk flink heen en weer, ook na momenten waarop ik zeker meende te
weten hoe het boek eruit zou moeten zien. Maar op een gegeven moment bleven
mijn gedachten stilstaan, en daaruit leidde ik af dat de bouwtekeningen van het
boek nu toch echt klaar waren. Ik had een heel simpele vraag als uitgangspunt hoe flikken ze dat toch? - en ik had een stuk of wat simpele antwoorden bedacht.
Dat Golden Earring nog steeds zo vitaal is had, zo meende ik, te maken met even
losse als professionele manier waarop ze hun optredens doen, met hun publiek,
met de manier waarop ze met hun oude repertoire omgaan, met hun ambitie daar
steeds weer nieuwe dingen aan toe te voegen die ertoe doen, met de bedrijfsvoering,
met hun fysieke en mentale discipline, met de complexe band die ze met elkaar
hebben, met de artistieke zijpaden die ze bewandelen, met hun Amerikaanse droom
die nooit helemaal werkelijkheid is geworden en met de Nederlandse werkelijkheid
waarin hun wortels in de loop der jaren steeds dieper zijn geworden.
Met deze hypothetische antwoorden had ik niet alleen de belangrijkste thema's
voor het boek te pakken, maar ook de structuur ervan. Tien thema's, tien
hoofdstukken, te weten: de bühne, het publiek, traditie, vernieuwing, vriendschap,
zijlijnen, het bedrijf, discipline, Amerika, Nederland. En daarmee had ik meteen ook
de thema's voor de gesprekken die ik met elk van de leden afzonderlijk wilde voeren.
Die verliepen, zoals verwacht, prettig en efficiënt, terwijl ik niets wezenlijks meer
aan de structuur van het boek hoefde te veranderen toen ik begon te schrijven.
In feite, zo stelde ik achteraf vast, verschilden de wordingsgeschiedenis van het
brievenboek en die van de biografie annex groepsportret niet van elkaar. De
tegenstelling fantasie (Acht dagen in de week) en werkelijkheid (Golden Earring.
Rock die niet roest) bleek schijn, omdat beide boeken uit hetzelfde hout waren
gesneden: een mengeling van empathie en fantasie.
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Texaanse dames
In vol ornaat, drie dames, niet de jongsten meer. Ze kijken volle kracht vooruit terwijl
ze zacht en strak op stalen snaren zingen van een stem die goed beschut in hoed
en baard en buik en afgetrapte spijkerbroek de avond naar de nacht toe zong waar
hij maar kon voor altijd weer dezelfde som of minder nog en langzaam aan de drank
kapot had moeten gaan maar midden in zijn lied geslacht werd in een twist van
andermans die hij alleen maar tot bedaren brengen wilde. De dames deinen zacht
en strak zijn dood het leven in en uit, in en uit, in en uit.
Maarten Steenmeijer
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Een allegorische lezing van Lucebert?
Theo Salemink
In het voorjaar van 2008 publiceerde ik een ‘andere lezing’ van Lucebert in het boek
Een andere Lucebert. Jeroen Dera besprak het boek in december van hetzelfde
jaar in Vooys. Hoewel verrast over enkele nieuwe inzichten en benaderingen was
hij gefrustreerd over de gapende kloof tussen twee vakgebieden: theologie en
literatuurwetenschap. Zijn slot: ‘Nu biedt Salemink een interpretatie die weliswaar
vernieuwend en prikkelend is, maar die voorbij gaat aan een eeuw literatuurtheorie.’
De literatuurwetenschapper Hans Groenewegen wijst in het tijdschrift Streven op
eenzelfde kloof. (Groenewegen: 754-759) Over het verschil van mening met
betrekking tot een ‘andere lezing’ wil ik graag een enkele opmerking maken, die
met hermeneutiek van doen heeft.
Mijn benadering is meer dan alleen het tonen van een ‘ontdekkingsvreugde’ van
alweer een nieuwe visie op Lucebert. Mijn analyse gaat dieper en wil, inderdaad,
een fundamentele morele inzet van het artistieke werk van Lucebert zichtbaar maken,
een morele inzet die te maken heeft met het ‘realisme van het kwaad’ na Auschwitz
en Hiroshima. In dat opzicht is Lucebert schatplichtig aan de oude avant-garde. Hij
is niet postmodern noch romantisch, geen l'art pour l'art. Zijn kunst heeft te maken
met het utopisch-spirituele project van de avant-garde de wereld en de mens te
veranderen, al voert hij tegelijk een kritische transformatie van dit oude project door.
In dit politiek-morele project speelt, zo is mijn these, het gebruik van een katholiek
dogmatisch idioom een belangrijke rol, al is het niet dit enige idioom dat gebruikt
wordt. Deze historische en morele benadering, vanuit de context van ‘de chaos na
de grote brand’, zoals Lucebert Auschwitz en Hiroshima noemt, kan op gespannen
voet komen te staan met een meer literatuurwetenschappelijke benadering die
eerder grote huiver heeft voor een verklaring van een gedicht van buiten, vanuit de
omringende werkelijkheid en vanuit een bredere filosofische vraagstelling. Het is
gewoonte geworden, overigens van een verbazingwekkende hoeveelheid technische
tools voorzien, om de tekst van een gedicht enkel ‘van binnen uit’ (immanent) te
‘lezen’. Hans Groenewegen brengt in het tijdschrijft Streven deze traditie aldus in
stelling tegen mijn ‘andere lezing’ van Lucebert:
Daarmee [met de lezingen van Oegema, De Feijter en Salemink] raakt
uit beeld dat een van de belangrijkste subversieve aspecten van de
experimentele poëzie besloten ligt in haar gehechtheid aan haar letterlijk
en woordelijk bestaan. Haar letterlijkheid is haar lichamelijkheid.
Allegorese, het zoeken naar achterliggende boodschappen, tast haar
complexiteit dodelijk aan. (Groenewegen: 759)
Eenzelfde kritiek spreekt uit de recensie van Jeroen Dera in Vooys. Dera: ‘De “ik”
in Luceberts poëzie wordt klakkeloos gelijkgesteld aan de biografische figuur Lubertus
Swaanswijk alsof Rimbauds beroemde woorden “je est un autre” nooit serieus
genomen waren en Derrida niet had opgemerkt dat

Vooys. Jaargang 27

78
“ik” het moeilijkste woord is uit de menselijke taal.’ Blijf bij de letter. Of, zoals
Groenewegen zegt: ‘allegorese tast de complexiteit van de tekst aan.’
1.
Met het woord ‘allegorese’ wordt een opmerkelijk en oud debat over ‘lezen’
opgeroepen, diep uit de geschiedenis van het christendom. Overheerst in de
protestantse wereld een letterlijke lezing (sola scriptura), in de katholieke wereld
bestond tot voor kort een allegorische lezing, teruggaand op de kerkvaders. Er is
dan sprake van een viervoudige betekenis van een tekst. Een letterlijke betekenis
(sensus litteralis), een alllegorische betekenis (sensus allegoricus), een morele
betekenis (sensus moralis) en, heel bijzonder, ook een mystieke betekenis (sensus
anagogicus), een betekenis met het uitzicht op de ‘uiteinden van de mens’. Ook de
joodse traditie kent een viervoudige tekstzin: peshat, de letterlijke betekenis; derash,
de uitleg in een preek; remez, een diepere, esoterische uitleg, en sod, de volle
esoterische waarheid in kabbalistische zin. Allegorese en alle niet-letterlijke
interpretaties uit deze religieuze tradities veronderstellen dat er achter of in de letter
een figuurlijke betekenis schuilgaat, een verborgen geestelijke betekenis, een
verwijzing naar een andere, hogere werkelijkheid. Allegorese had bovendien vaak
te maken met legitimatie achteraf: het Oude Testament als voorafbeelding van het
Nieuwe Testament legitimeert dat de kerk de synagoge ‘vervangen’ heeft.
Groenewegen neemt het woord ‘allegorese’ in de mond en verwijst daarmee naar
deze oude traditie. Zo'n voormoderne allegorese is evenwel niet bedoeld in mijn
‘andere lezing’ van Lucebert, al gaat het wel om een allegorische duiding. Het gaat
niet om de hogere waarheid achter de teksten en beelden van Lucebert, maar wel
om een ‘andere werkelijkheid’ die door taal en teken van Lucebert present gesteld
wordt. Niet om een metafysische werkelijkheid, immers de Logos is aan het kruis
gestorven, dicht de dichter tegen Bertus Aafjes, en in de kerststal doden de granaten
van de vromen het kind al voordat het als Gods zoon aan het kruis kan sterven. De
gedichten en beelden van Lucebert ‘presenteren’ wel degelijk een werkelijkheid
buiten de tekst, buiten de letter. Geen ‘hogere’ werkelijkheid, maar de werkelijkheid
van ‘na Auschwitz’, de werkelijkheid van het onvoorstelbare kwaad dat niet bij de
val uit het paradijs, maar nu in 1945 en hier in Europa gestalte krijgt. Daarnaast
presenteren zij ook de werkelijkheid, de existentiële werkelijkheid van de mens die
tegenover dit kwaad troost en toeverlaat zoekt, in de leegte en van de leegte.
Hier moet nog een element aan toegevoegd worden. Tekst en beeld zijn niet een
enkelvoudige afbeelding van of verwijzing naar een externe werkelijkheid, zij zijn
het op de wijze van iconen, dat wil zeggen zij zijn ‘presentatie’ van die externe
werkelijkheid ‘na de Grote Brand’, niet ‘representatie’. Zoals de orthodoxe iconen
geen beelden van God willen zijn, maar op mystieke wijze de presentie van God
zijn (aanwezigheid), zo zijn de teksten en beelden van avant-gardekunstenaars en
van Lucebert eveneens presenties van zowel het kwaad dat zich nu in ware gestalte
getoond heeft als van het verlangen en de hoop van de mens ‘in de schaduw’ op
troost en toeverlaat, zonder daarvoor toevlucht te moeten nemen tot een ‘verlossing’
vanuit een goddelijke werkelijkheid buiten de menselijke existentie, zonder ‘verlossing
als poetslap’. Als dit op gespannen voet staat met de postmoderne tekst-immanente
lezing van Lucebert, het zij zo.

1.

Voor dicussie over het fenomeen ‘allegorese’, zie Theo Hettema, De Viervoudige schriftzin:
passage of slotzin. Lezing Noster godsdienstfilosofie Hoeven 16 juni 2004:
http://website.leidenuniv.nl/~hettematl/Lezingen/Viervoudige_Schriftzin.html
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Ik wil hier een kritische allegorese verdedigen, een ‘morele’ lezing van de gedichten
- maar ook van de schilderijen - hoe subversief de omgang met de conventionele
moraal ook was. Waarom? Omdat ik de gedichten en schilderijen van Lucebert als
‘historische bronnen’ beschouw, namelijk als antwoorden met artistieke middelen
op de ‘horror vacui’ van de moderne tijd, in casu de tijd na Auschwitz en Hiroshima
en als zoektochten naar een betekenis voor de mens, die slechts ‘een kruimel op
de rok van het universum is’. In de woorden van Lucebert: begin jaren vijftig spreekt
hij van het ‘ijzeren ei van de leegte’, in de jaren tachtig over ‘de leegte is toeverlaat’,
en dat laatste in een gedicht dat hij ‘incarnatie’ noemt. Een tekstimmanente lezing
schiet tekort om deze dramatische context te begrijpen en volstaat niet om het
icoon-karakter van de gedichten en schilderijen van Lucebert te zien als presentatie
van kwaad en hoop; niet als representatie.
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Stof happen in Amerika: Woody Guthrie en de grootste ramp uit
de geschiedenis van de Verenigde Staten
Woody Guthrie, de Grote Depressie en de Dust Bowl staan in een warme
belangstelling. Tv-kijkend Nederland kan inmiddels Guthries in een Audi-reclame
gebruikte ‘Riding in My Car’ (‘Brrrm brm brm brm brm brrmm / Take me riding in the
car, car’) meezingen, de huidige financiële recessie wordt zeer regelmatig (en
onterecht; de huidige crisis komt niet voort uit politieke onrust maar uit financieel
onvermogen van ‘enkele’ bankiers) vergeleken met de economische crisis van eind
jaren twintig, Simon Schama heeft in zijn ‘The American Future; A History’ een deel
van een episode gewijd aan de Dust Bowl en enkele jaren geleden besteedden
toonaangevende Nederlandse kranten veel aandacht aan Worst Hard Times, Tim
Egans op ooggetuigenverslagen gebaseerde boek over de Dust Bowl. Daarnaast
zijn The Grapes of Wrath van John Steinbeck en de aangrijpende foto's van Dorothea
Lange werken waaraan vaak wordt gerefereerd als het over het Amerika van de
moeilijke jaren dertig gaat. In muzikaal opzicht wordt de invloed van Woody Guthrie,
de Amerikaanse troubadour die zong over het leven van de gewone man in het
Amerika van de jaren dertig, veertig en vijftig, erkend door muzikale grootheden als
Bob Dylan, Bruce Springsteen en Bright Eyes.
Ondanks deze aandacht is het opmerkelijk dat weinig Nederlanders gedegen
kennis hebben over de Dust Bowl, een van de grootste ecologische rampen die de
Verenigde Staten ooit getroffen hebben, en de hierop volgende migratie vanuit het
midden naar het westen van Amerika. Door aanhoudende droogte, uitputting en
erosie van de toplaag van de aarde ontstonden er stofstormen. Dit is niet ongewoon
voor het midden van de Verenigde Staten. Echter, de omvang van deze stormen
was zo enorm dat er soms dagen geen hand voor ogen te zien was: het stof lag
metershoog tegen verwoeste boerderijen gewaaid en mensen en hun vee bezweken
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door de onmogelijkheid te ademen aan stoflongen. Deze ramp valt ruwweg samen
met de Grote Depressie, de negatieve economische spiraal waarin de VS raakten
na de beurskrach van 1929. De onmogelijkheid een bestaan op te bouwen in deze
zandbak bracht veel mensen uit de Dust Bowl ertoe hun heil te zoeken in Sunny
California. De verhalen van migranten en de al te kleurrijke afbeeldingen op uit
Californië geïmporteerde sinaasappelkratten haalden veel mensen ertoe over de
trek naar het westen te wagen in de hoop daar een eldorado te vinden. De
werkelijkheid bleek echter minder rooskleurig.
Woody Guthrie (1912-1967) heeft de ervaringen van deze mensen gebruikt in
zijn
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teksten. Als een van de eerste wetenschappers probeert Martin Butler (verbonden
aan het American Studies programma van de Universiteit Duisburg-Essen) in zijn
studie Voices of the Down and Out de culturele relevantie aan te tonen van Guthries
Dust-Bowl-oeuvre. Niet alleen wil hij met gebruikmaking van een op een New
Historicism gebaseerd theoretisch kader aantonen dat Guthries werk voortkomt uit
de cultuur van het midden van de Verenigde Staten, ook wil hij laten zien dat Guthries
muziek invloed heeft gehad op de cultuur van deze regio. In de termen van het boek
heet het dat Butler aantoont dat Guthrie zowel ‘culturally produced’ als ‘culturally
productive’ is. Het reconstrueren van politieke en culturele discoursen en het
aantonen van intertekstuele verbanden met andere culturele uitingen is een zeer
belangrijk aspect van deze studie. Na een zeer uitgebreide en onderhoudende
introductie, waarin Butler context en theorie uiteenzet, behandelt hij zeven
onderwerpen die samenhangen met de Dust Bowl en/of de Grote Depressie. Hij
behandelt onder andere het utopische beeld van Californië, het toe-eigenen van
Jezus door de arbeidsbeweging (Jezus als echte socialist!) en de outlaw als held
in het door depressie getroffen Oklahoma. In deze recensie zal ik mij richten op
twee hoofdstukken die tekenend zijn voor dit boek. Achtereenvolgens zal ik het
hoofdstuk over religie en de Dust Bowl en Guthries houding ten opzichte van laisser
faire kapitalisme en Roosevelts New Deal bespreken.
Butler geeft toe dat de keuze van zijn onderwerpen en het gebruikte primaire
materiaal arbitrair is (13), maar stelt dat het mogelijk is algemene uitspraken te doen
aan de hand van zijn toch wel uitgebreide selectie uit Guthries liedjes. In het
hoofdstuk ‘“We thought it was our judgement, we thought it was our doom”: Rendering
Dust and Drought as Divine Punishment’, onderzoekt Butler aan de hand
krantenartikelen en verslagen van getuigen welke impact de Dust Bowl heeft gehad
op het religieuze discours en hoe Guthrie deze impact heeft aangevoeld, gebruikt
en heeft helpen vergroten door zijn liedjes. Het is belangrijk te realiseren dat de
zanger zelf nooit slachtoffer van de stofstormen is geweest en dat hij zijn beeld van
de Dust Bowl uit kranten destilleerde en dit omwerkte tot een generiek beeld in zijn
songs. Door het veelvuldige gebruik van de wijvorm, creëerde hij liedjes waar veel
getroffenen zich in konden vinden. Het blijkt dat mensen de gigantische stofstormen
in eschatologische zin hebben ervaren. De aanvaarde gedachte was dat de
economische depressie en de Dust Bowl voortkwamen uit het zondige gedrag tijdens
de Roaring Twenties, waarin geld moest rollen en moraal van ondergeschikt belang
was. Priesters speelden in op de schuldgevoelens van zulke mensen door te wijzen
op het naderende einde der tijden en de bijbelse significantie van stofstormen.
Guthrie, die bekend was met deze preken, heeft op zijn beurt deze hypocriete
houding van de kerk zwaar bekritiseerd in zijn songs. In ‘So Long, It's Been Good
to Know Yuh’ zingt hij bijvoorbeeld:
The churches was jammed, the churches
was packed
the dusty old dust storm blowed so black
That the preacher could not read a word
of his text,
So he folded his specs, and he took up
collection. (73)

Aan de hand van deze tekst reconstrueert Butler ‘cultural knowledge’ van de jaren
dertig en de preken waarmee Guthrie en anderen in aanraking zijn gekomen.
Hierdoor is Butler tot de conclusie gekomen dat priesters en evangelisten ‘never
tired of emphasizing that the dust storms were self-inflicted’. (74) Guthries openlijke
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kritiek op de kerk heeft via radio-uitzendingen veel mensen bereikt en heeft op die
manier hun perceptie veranderd. Butler geeft echter ook toe dat dit moeilijk te staven
is.
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In ‘“All this world's a poker game”: Questioning Laisser-Faire Capitalism and
Promoting New Deal Politics’, onderzoekt Butler hoe Guthrie (zeer links georiënteerd)
het ongebreidelde kapitalisme van de jaren twintig aan de kaak stelt en welke
houding hij aanneemt ten opzichte van F.D. Roosevelts New Deal. In meerdere
songs gebruikt Guthrie metaforen uit de gokwereld om te beschrijven hoe rijke
beleggers en banken met geld van burgers zijn omgesprongen. Met het aantreden
van Roosevelt en het inwerking treden van zijn New Deal om het economische tij
te keren, verandert echter ook Guthries kritische houding. Hij staat openlijk positief
tegenover Roosevelt, maar blijft kritische songs schrijven over armoede in Amerika.
In een tijd zonder internet spelen locale musici en politici een grote rol in het
verwoorden van de noden van de mensen in hun regio. Butler toont aan dat Guthrie
handig gebruik maakte van het door politici gebruikte lingo en wederom in zo
algemeen mogelijke termen zijn verhaal deed. Ten tijde van het inwerking treden
van de New Deal werden Roosevelts zogenaamde fireside chats uitgezonden op
de radio. In deze toespraken drong de president er bij de luisteraars op aan vooral
vertrouwen te hebben in de economie, het bankwezen en het schip van staat. Butler
heeft onderzocht in hoeverre deze toespraken van invloed waren op het taalgebruik
van die tijd. Hij heeft onder andere een preek van ene pastoor Tilly gevonden waarin
de term ‘ship of state’ en andere ook door Roosevelt gebruikte nautische terminologie
gebruikt worden. Door het nauwkeurig onderzoeken van Guthries oeuvre is Butler
op het spoor gekomen van het nummer ‘Roosevelt-Olson’ waarin hij zingt: ‘Our good
ship is sailing through the storm / With Olson at the sail, and Roosevelt at the wheel’.
(230) Naar aanleiding van deze voorbeelden merkt Butler het volgende op:
Of course, one cannot be sure whether the nautical imagery Tilly employed
was inspired by Roosevelt's words, or whether they belonged to the
standard repertoire of a Lutheran pastor anyway; yet, what one can be
sure of is the wide circulation of such images, which must have come
down to Woody Guthrie as well, who utilized them in the song at hand.
(235)
Ook hier toont Butler mijns inziens overtuigend aan dat Guthrie niet alleen beïnvloed
werd door politiek en cultuur, maar zelf de cultuur en politiek heeft beïnvloed door
ervoor te zorgen dat de terminologie en boodschap van Roosevelt nog verder werd
verspreid onder de mensen en ook langer in zwang bleef.
In zijn slotwoord haalt Butler de mythe onderuit dat Guthrie pas echt bekend werd
door de folk revival van de jaren zestig (toen Guthrie zelf overigens al aan lager wal
was geraakt door alcoholisme, schizofrenie en de ziekte van Huntington; het verhaal
wil dat Bob Dylan een van de weinige mensen is geweest die hem in het sanatorium
is komen opzoeken). Deze late bekendheid zou de relevantie van Butlers studie
aantasten, maar, zegt Butler, ‘the importance and impact of a songwriter and
performer is not exclusively a question of their popularity, but also one of cultural
significance’. (244) Met andere woorden: de andere betekenis die sinds de jaren
dertig aan het woord ‘bekendheid’ is gegeven, is debet aan de late economische
erkenning van Guthrie.
Butler heeft met Voices of the Down and Out een overtuigende studie geschreven.
Hij legt ‘cultural knowledge of the 1930s’ bloot en toont met gebruik van zeer veel
en uiteenlopende bronnen (de eerder genoemde kranten en ooggetuigenverslagen,
preken, toespraken van de president, maar bijvoorbeeld ook romans en liedjes) de
intertekstuele significatie van Guthries werk aan. Er is echter ook een punt van
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kritiek: dat het repertoire van Guthrie ‘culturally produced’ is wordt aangetoond,
maar dat Guthrie ook ‘culturally productive’ was, wordt niet altijd even overtuigend
bewezen als in het hierboven aangehaalde hoofdstuk. Toegegeven, dit is ook zeer
lastig te onderzoeken. Ondanks dit kritiekpunt heeft Butler een zeer onderhoudende
en overtuigende studie neergezet. Deze studie, uitgegeven in de toonaangevende
American Studies, A Monograpgh Series, is een toevoeging aan het veld dat zich
zowel bezighoudt met de studie van muziek en populaire cultuur als met het
onderzoek naar de Dust Bowl, de Grote Depressie en de impact op het Amerikaanse
culturele geheugen.
Wilco Versteeg

Louis Peter Grijp en Frank Willaert (red.)
De Fiere Nachtegaal: Het Nederlandse lied in de middeleeuwen
Amsterdam (Amsterdam University Press)
2008
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De nachtegaal is nog niet uitgezongen
Het is een traditie van de Nederlanders om ieder jaar op vijf december een repertoire
aan sinterklaasliedjes tevoorschijn te toveren. Gravend in ons geheugen halen we
oude melodieën op om ze vervolgens onder het genot van een kop warme
chocolademelk voor onze openhaard te zingen. Een zin vergeten? Dat maakt niet
uit; creatief als we zijn, vullen we het open gat met originele woordgrapjes, tot
schunnige teksten aan toe. Zo ontstaan er eindeloze variaties op één melodie. Het
bijzondere aan deze oeroude liedjes is het orale karakter. Nooit heb ik voor het leren
van een lied een boek geopend. De sinterklaasliedjes leren we mondeling via ouders
en grootouders; het is
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dus tevens een sociale aangelegenheid. Alleen op mijn kamer zal ik het niet wagen
om luidkeels ‘Sinterklaas is jarig’ in te zetten.
Deze anekdote illustreert de twee belangrijkste boodschappen van de recent
uitgekomen bundel De Fiere Nachtegaal: het orale karakter van de liedcultuur en
het belang van de culturele context en daarmee de noodzaak van interdisciplinair
onderzoek. De bundel, bestaande uit twintig bijdragen, probeert een brug te slaan
tussen enerzijds de filologen - die zich eerder enkel bogen over de teksten bij de
bestudering van het lied - en anderzijds de musicologen - die hun aandacht altijd
op de partituren richtten. De bundel dankt zijn kracht aan deze samenwerking tussen
verschillende wetenschappers. Het resultaat is een interdisciplinair boek met een
breed scala aan onderwerpen en perspectieven omtrent het middeleeuwse lied in
de Nederlanden tot aan het jaar 1600. Zoals in de inleiding valt te lezen: ‘De auteurs
behoren tot verschillende generaties, ze komen uit verschillende disciplines en ze
stellen verschillende vragen’. (15) De neerlandici erkennen het belang van het stellen
van de vraag naar de beleving van de muziek en de musicologen beseffen dat het
op schrift zetten van liederen consequenties met zich meebrengt.
Het hele boek ademt interdisciplinariteit uit, zo ook het artikel van Ulrike
Hascher-Burger. (149-173) In ‘Vrouwenlied en mannenzang: Latijnse geestelijke
gezangen in laatmiddeleeuwse liederenhandschriften uit de Lage Landen’ pleit zij
ervoor dat liederen in de volkstaal niet los gezien kunnen worden van het grote
aantal Latijnse gezangen uit dezelfde tijd. De laatste jaren is er een verandering te
constateren in de benadering van laatmiddeleeuwse liederen, maar dit is helaas
nog niet zichtbaar in het onderzoek naar individuele bronnen. Op overtuigende wijze
analyseert Hascher-Burger de samenhang tussen de Latijnse en volkstalige liederen.
Eerst schetst zij de verbinding met de Latijnse liturgie en de manier waarop de
muziek is overgeleverd. Vervolgens gaat ze na binnen welke gemeenschappen
Latijnse gezangen overgeleverd konden worden en ten slotte onderzoekt ze in
hoeverre Latijnse gezangen kunnen helpen bij het lokaliseren van een
laatmiddeleeuws liederenhandschrift. Ze maakt hierbij een onderscheid tussen
liturgie en paraliturgie, maar nergens volgt een afgebakende definitie van beide
termen. Het is voor mij, liturgieleek, niet duidelijk wat precies onder deze genres
verstaan wordt. In voetnoot 11 (165) lees ik bovendien dat ‘Ike de Loos [recentelijk]
de vraag [heeft] opgeworpen of gezien het uiteenlopende karakter van liturgische
handelingen er überhaupt een strenge scheiding kan worden gemaakt tussen liturgie
en paraliturgie’. Ik vraag mij af waarom Hascher-Burger hier niet dieper op ingaat;
een definitieafbakening is in een artikel als dit onmisbaar. Het is gezien haar
1.
achtergrond begrijpelijk dat zij dit niet nodig acht, maar ik verwacht geen grote
voorkennis over dit onderwerp bij de lezers van De Fiere Nachtegaal. Met name
doordat het een zeer specifiek onderwerp betreft; Hascher-Burgers bijdrage is de
enige bijdrage in de bundel die aandacht besteedt aan modern-devote zangers en
zangeressen.
De onderzochte thema's in de bundel zijn namelijk zeer uiteenlopend, hoewel ze
soms ook geclusterd zijn. Zo zijn er drie bijdragen die het Gruuthuse-handschrift
behandelen, waarvan één specifiek over de receptie van het beroemde Egidiuslied
sinds de ontdekking van het handschrift in de negentiende eeuw. Twee bijdragen
gaan in op Hadewijch. De eerste, van Anikó Daróczi, behandelt Hadewijchs mystieke
ervaringen. Daróczi wil onderzoeken hoe iemand ‘melodieën en vaste versstructuren
1.

Ulrike Hascher-Burger studeerde Muziekwetenschappen, Historische Hulpwetenschappen
en Middeleeuwse Geschiedenis aan de universiteiten van Tübingen en Bazel. Ze is
gepromoveerd aan de Universiteit Utrecht op een muziekhandschrift uit kringen van de Devotio
moderna. (362)
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opslaat in zijn of haar geheugen’ en ‘hoe die vaste structuren hem of haar helpen
om nieuwe liederen / gedichten te componeren’. (34) Om tot een conclusie te komen
gaat zij onder andere te rade bij een contemporaine Hongaarse dichteres, Zsuzsa
Beney, en beschrijft zij hoe deze tot vaste vormen in haar poëzie komt. Beney is
net als Hadewijch door één grondvraag geobsedeerd. Waar Hadewijch alles wil
weten en kennen van de Minne, is Beney's leven doordrongen van ‘het ondraaglijke
en de onzegbaarheid van de co-existentie van leven en dood’. (42) Dat Daróczi
waarnemingen doet in het heden om tot een conclusie te komen over de
middeleeuwse praktijken, maakt deel uit van een algemener paradigma - namelijk
dat het liedgenre in de loop der eeuwen in vele opzichten gelijk is gebleven. (13)
Het is een gedurfde vergelijking, met name omdat Daróczi haar bevindingen over
de fase waarin het gedicht of het lied geboren wordt, op deze ene dichteres lijkt af
te stemmen. Haar stelling wordt overtuigender zodra ze tevens de uitspraken van
Carl Albrecht (1902-1965) bij haar verhaal betrekt, een psychiater die zijn eigen
mystieke ervaring kort voor zijn dood in brieven meedeelde: ‘hardop lezen om het
oerritme te horen, waarin zich de mystieke stroom in de mensenwereld manifesteert’.
(45) Op dit punt aangekomen had Daróczi mijns inziens een nog grotere stap kunnen
en mogen nemen door een lijn te trekken naar de continue recitatie van mantra's
uit Azië. Mantra's zijn gebeden en spreuken met een magisch effect in één, die
voornamelijk tijdens meditatie eindeloos herhaald worden. Net zoals Hadewijch tot
een mystieke ervaring wil komen met haar eindeloze herhalingen, willen priesters
met hun mantra's een hoger bewustzijn bereiken. Misschien is mijn voorstel té
gewaagd, maar met deze vergelijking begrijp ik wat Daróczi met Beney en Albrecht
wil aantonen. Daróczi blijft voorzichtig met het trekken van conclusies, aangezien
het nooit mogelijk zal zijn om echt terug te gaan in het verleden. Toch is het volgens
haar mogelijk ‘om een bevestigend antwoord te geven: doordat Hadewijch een
mystica is die over de diepst mogelijke ménselijke ervaring schreef, stijgt ze boven
haar eigen historische tijd uit’. (50)
Björn Schmelzer gaat in zijn artikel over Hadewijch in op wat de consequenties
kunnen zijn voor de uitvoeringspraktijk van de liederen van Hadewijch. Hij rondt zijn
artikel af met: ‘voorlopig moeten we het nog stellen met het kwezelachtige beeld
van begijntjes die de refreinen van Hadewijch zingen “onder het handwerken, aan
een spinnewiel of weefgetouw”’. (66) Zijn conclusie is echter wat voorbarig, want
aan Daróczi's oproep om Hadewijchs wereld te doen herrijzen is inmiddels gehoor
gegeven (in letterlijk en figuurlijke zin). Bij de Historische Uitgeverij is het boek
Hadewijch: Liederen verschenen met Frank Willaert en Veerle Fraeters als editeurs.
Aan de hand van de vier bijgevoegde cd's, kun je de melodieën beluisteren, door
Louis Peter Grijp gereconstrueerd, waarop Hadewijch haar mystieke minneliederen
2.
heeft gedicht. De muziek laat je horen wat Daróczi op papier heeft willen zeggen.
De artikelen van Daróczi en Schmelzer zijn zo eigenlijk een overstapfase tussen
‘oud’ onderzoek (zoals Daróczi's eigen promotieonderzoek) en vervolgonderzoek,
met de Hadewijch op muziek als resultaat.
Dit zijn niet de enige twee artikelen in De Fiere Nachtegaal die wijzen op de
actualiteit van het thema ‘liedcultuur’. Vrijwel alle bijdragen zijn een koppeling tussen
eerder onderzoek en dat wat nog komen gaat. De uitgave van Het Antwerps Liedboek
in de Deltareeks (2004) is daar een recent voorbeeld van; al gaat de bijdrage van
W.P. Gerritsen in De Fiere Nachtegaal niet in op het liedboek zelf, maar op de
ontdekker ervan (die door dit afwijkende thema een vreemde eend in de bijt is). Een
andere koppeling is de pas uitgekomen 10cd-box Onder de groene linde
2.

Ik raad aan om het gratis nummer op internet te beluisteren om zelf de muziek te beleven:
http://www.historischeuitgeverij.com/hadewijch.mp3, 04-04-2009.
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(2008). De twee redacteurs van deze box, Louis Peter Grijp en Ineke van Beersum,
schrijven een mooie introductie over dit project in De Fiere Nachtegaal. Ook kunnen
we een editie en studie verwachten van het handschrift Berlijn SPK mgo 190, in
voorbereiding door de interdisciplinaire Werkgroep voor het laatmiddeleeuws
geestelijk lied in de Lage Landen, waar Hermina Joldersma in haar artikel al gebruik
van maakt. (187) Bovendien heeft het NWO in belang van het behoud van ons
cultureel erfgoed in februari 2009 een subsidie van 775.000 euro toegekend aan
het project Dutch Songs On Line, een samenwerkingsverband van de Universiteit
Utrecht, de DBNL en het Meertens Instituut. In Dutch Songs On Line wordt tussen
2009 en 2013 een grote database ontwikkeld met 100.000 Nederlandstalige
liedteksten uit de periode tot 1900.
De fiere nachtegaal is nog lang niet uitgezongen. Deze bundel biedt veel moois,
maar doet ook hunkeren naar meer. Gelukkig komt er nog veel vervolgonderzoek
aan. Alle bijdragen zijn stuk voor stuk interessant en bieden een mooie introductie
op de vele facetten van het middeleeuwse lied. Een afgerond geheel is het echter
nog niet, alleen al door de verscheidenheid aan onderwerpen. Het is veeleer een
debat dat nog open staat voor discussie. De lezer wordt uitgenodigd mee te denken
en moet daarbij onthouden vooral verder te kijken dan de grenzen van zijn of haar
vakgebied, want interdisciplinair onderzoek is vereist!
Marleen van de Pol
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Nederland en Vlaanderen in polyperspectief
Op 20 februari 2009 reflecteerde de dichter Luuk Gruwez in De Standaard der
Letteren op vrouwelijk dichterschap in Vlaanderen. Ter inleiding op zijn lovende
recensie over de bundel Zonder van Sylvie Marie schrijft hij:
Voortreffelijke dichteressen vielen hier de laatste decennia, in tegenstelling
tot in Nederland, maar zelden te bespeuren. Niet dat het geslacht er in
dezen ook maar iets toe doet: ik vind het ronduit onzinnig dichters in te
delen op grond van hun lederhosen of quilts, hun moedervlekken of
zomersproeten. Toch valt het op dat Vlaanderen de jongste jaren weer
meer dichteressen telt met wie je zonder
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plaatsvervangende schaamte onder de mensen kunt komen.
Klaarblijkelijk vindt Gruwez het niet van groot belang of een dichtbundel door een
man of een vrouw geschreven is. De binaire oppositie tussen de beide geslachten
is voor de recensent - in elk geval waar het op poëzie aankomt - niet houdbaar:
dichters onderscheid je niet op basis van X- en Y-chromosomen. Toch bieden
Gruwez' opmerkingen enig perspectief voor wie dichters graag wil indelen in een
zekere categorie. De recensent zweert poëtische sekseverschillen dan wel af, maar
brengt intussen een duidelijk onderscheid aan tussen Vlaamse dichters enerzijds
en Nederlandse anderzijds. Kennelijk doet de kwestie van de nationaliteit er wel
toe: waarom anders zou je signaleren dat Vlaanderen de laatste jaren rijker wordt
aan getalenteerde dichteressen, waar Nederland wat dat betreft op een langere
traditie mag rekenen?
Wie zich de vraag stelt naar de verhouding tussen de Nederlandse en Vlaamse
literatuur, vindt in het geval van Sylvie Marie meer interessants dan Gruwez' recensie.
Haar bundel Zonder is bijvoorbeeld niet alleen uitgegeven door de Vlaamse uitgeverij
Vrijdag, maar ook door het Nederlandse Podium. Terwijl deze uitgeverskwestie
vooral wijst op een scheiding tussen Nederland en Vlaanderen, brengt Marie die
twee ook dichter bij elkaar. Ze doet dat bijvoorbeeld als redactielid van het literaire
internetmagazine Meander, dat kan gelden als een Nederlands-Vlaamse institutie.
Zo grenst de dichteres Marie in het ene geval twee landen van elkaar af, terwijl ze
de scheidslijn in het andere juist poreuzer maakt.
Wat dit voorbeeld wil illustreren, is dat de verhouding tussen Nederland en België
in het literaire systeem een complexe aard heeft. Dat is de gedachte die ook ten
grondslag lag aan de studiedag die in december 2006 georganiseerd werd door het
Seminar für Niederlandistik van de Carl von Ossietzky Universität te Oldenburg.
Centraal stond de vraag of de Nederlandse en Vlaamse literatuur als een geheel
beschouwd kunnen (of moeten) worden. Een eenduidig antwoord kon men natuurlijk
niet geven (de wetenschap zou maar saai zijn als haar praktijk zo eenvoudig was),
maar wel mondden de studiedaglezingen uit in het boek Een of twee Nederlandse
literaturen? Contacten tussen de Nederlandse en Vlaamse literatuur sinds 1830,
dat eind vorig jaar verscheen bij uitgeverij Peeters te Leuven.
Deze bundel opstellen, samengesteld onder redactie van Ralf Grüttemeier en
Jan Oosterholt, bestaat uit een drietal afdelingen. De eerste daarvan handelt over
de vraag hoe de relatie tussen Nederland en Vlaanderen tot uitdrukking moet komen
in literatuurgeschiedenissen. Er zijn bijdragen van onder andere Hugo Brems, die
toelicht waarom hij zijn Altijd weer vogels die nesten beginnen schreef zoals hij haar
schreef, en van Willem van den Berg en Piet Couttenier, die overtuigend aantonen
dat de Nederlandse en Vlaamse literatuur elkaar in de negentiende eeuw zowel
toenaderden als afstootten.
De tweede bundelafdeling beschrijft een aantal markante voorbeelden van
Nederlands-Vlaamse samenwerkingsverbanden. Koen Rymenants zoomt in op een
polemiek over de Vlaamse literatuur, die in de jaren dertig wordt gevoerd door Jan
Greshoff en Maurice Roelants; Anja de Feijter buigt zich over de redactionele breuk
in het Vlaams-Nederlandse tijdschrift Gard Sivik en Klaus Beekman doet de
geschiedenis van het eveneens Vlaams-Nederlandse Randstad uit de doeken.
Daarnaast zijn er artikelen van Maria-Theresia Leuker, die reflecteert op een
briefwisseling tussen Alberdingk Thijm en Snellaert, en van Lisa Kuitert, die een
heel interessant stuk levert over de relatie tussen de uitgeverijen C.A. Mees en De
Sikkel in het interbellum.
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In de derde afdeling wordt de relatie tussen noorder- en zuiderburen belicht vanuit
een institutioneel perspectief. Gillis Dorleijn en Dirk

Vooys. Jaargang 27

88
de Geest betogen (terecht!) dat de vraag naar de relatie tussen Noord en Zuid niet
de meest relevante is die de neerlandistiek kan stellen. Zij wijzen erop dat het
Nederlands taalgebied verder strekt dan Nederland en België en multicultureel van
aard is. In dat licht bezien zijn er problemen verbonden aan de vraag die de
bundeltitel opwerpt: daarin worden hoogstens twee literaturen geïmpliceerd, waarmee
bijvoorbeeld de Nederlandse Antillen buiten beeld raken.
Aandacht verdient ook het artikel van Ben van Humbeeck en Floor van Renssen,
die de hypothese opwerpen dat de autonomie van de Vlaamse literatuur groter
wordt, naarmate het institutionele centrum van de Nederlandstalige literatuur verder
buiten Vlaanderen komt te liggen. Of neem de bijdrage van Ralf Grüttemeier, die
laat zien dat De Grote Drie van de Nederlandse literatuur vanaf de jaren negentig
ook als afzetpunt in Vlaanderen gaan gelden.
Uit dit overzicht van de inhoud van Eén of twee Nederlandse literaturen? wordt
duidelijk dat we te maken hebben met een uiterst divergente bundeling artikelen.
Niet alleen de diversiteit van de onderwerpen is enorm, maar ook de gehanteerde
methoden en technieken verschillen sterk: de gekozen invalshoeken lopen uiteen
van een systemische benadering tot een veldanalyse en van een netwerkbenadering
tot empirisch telwerk. Deze rijkdom aan benaderingen is in principe toe te juichen,
daar ze laat zien dat de hoofdvraag die de bundel zich stelt, vanuit vele perspectieven
kan worden belicht. Beschouwt men Eén of twee Nederlandse literaturen echter als
een geheel, dan hangen de afzonderlijke artikelen wel erg losjes aan elkaar. Hierin
ligt een taak voor de samenstellers, die in hun inleiding weinig moeite doen enige
samenhang aan te brengen in de serie teksten die volgt. Grüttemeier en Oosterholt
lijken zelf ook niet goed te weten wat ze nu precies aanmoeten met de verzamelde
congresbijdragen: ‘Deze bundel toont een literairhistorische en institutionele
differentiatie waarin een centraal perspectief zich moeilijk laat ontdekken. Eerder
lijkt deze weerbarstige materie op een kubistisch schilderij, waarop men vooralsnog
niet zal uitgekeken raken.’ (7)
De eindredactie van Eén of twee Nederlandse literaturen? heeft deze notie van
een kubistisch schilderij wellicht wat te serieus genomen. Het boek maakt door vele
slordigheden een gehaaste en soms zelfs afgeraffelde indruk. Centrale
schrijfaanwijzingen blijken nergens: waar het ene artikel zich bedient van voetnoten,
verwijst het andere volgens MLA-richtlijnen en refereren weer andere artikelen
helemaal niet aan de literatuur uit de bibliografie - waarin overigens regelmatig
typografische fouten kunnen worden ontdekt. Door dit soort eenvoudig te vermijden
vormfouten krijgt de bundel helaas een rommelig karakter.
Dat is jammer, want de inhoud van de afzonderlijke bijdragen is vaak zeer de
moeite waard. Anja de Feijter signaleert bijvoorbeeld een parallel tussen de
literair-historische opkomst van het nieuw-realisme en de kunsthistorische opmars
van de Nul-beweging, die meer inzicht biedt in de poëticale verschuivingen binnen
het tijdschrift Gard Sivik. Van belang is ook de statistische evidentie die Marc
Verboord en Susanne Janssen bieden voor de stelling dat Vlamingen en
Nederlanders vooral boeken lezen die afkomstig zijn uit hun eigen land. In het licht
van hun conclusie wordt de casus Sylvie Marie extra interessant: het feit dat haar
bundel Zonder zowel door een Nederlandse als door een Vlaamse uitgever op de
markt wordt gebracht, laat zien dat het boekbedrijf inspeelt op de lezerswens om
zich vooral binnen de eigen nationaal-literaire grenzen te bewegen. Eén of twee
Nederlandse literaturen? biedt in die zin relevante informatie, maar aan een
grenzenloze potpourri ontkomt de lezer niet.
Jeroen Dera
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WahWah
Jaargang 3, nr. 11 (2008)
112 pagina's
Losse verkoopprijs: €7,95

Madonna, tussen handig lenen en witte suprematie
WahWah heet een literair poptijdschrift te zijn in de traditie waarin het onvolprezen
De Muur een literair tijdschrift over wielrennen is en Hard Gras over voetbal. De
elfde editie van WahWah, mede tot stand gekomen onder het gastredacteurschap
van saxofonist Candy Dulfer, is gewijd aan de vijftigjarige Madonna; sinds jaar en
dag staat zij te boek als de Queen of Pop. Ze ondergaat de ene na de andere
muzikale transformatie en is gaandeweg vaker van imago en identiteit verwisseld
dan wie ook. Het is dan ook niet onterecht dat ze is omschreven als een van de
iconen van de postmoderne tijd. Menig cultuurwetenschapper heeft over haar
gepubliceerd; zelfs kwaliteitskranten als NRC Handelsblad en de Volkskrant plaatsen
zonder gêne recensies van haar steevast (bijna) uitverkochte concerten op de
voorpagina. Niet alleen is Madonna al vijfentwintig jaar hypersuccesvol met haar
muziek, ook met haar platenmaatschappij Maverick genereert ze het nodige kapitaal.
Ik durf te stellen dat het nog niet eerder is voorgekomen dat een nog productieve
artiest zolang in deze mate populair is gebleven als Madonna. Ik zal WahWah
beoordelen op literair gehalte, maar omdat het een strategische keus is een
themanummer aan Madge te wijden, zal ik ook beoordelen in hoeverre deze uitgave
van toegevoegde waarde is voor het globale Madonnadiscours.
Het eerste stuk in dit met klassieke jaren tachtig foto's van Kees Tabak gelardeerde
nummer is van de hand van Candy Dulfer. In een even soepel als vermakelijk
geschreven stuk vertelt ze over haar ervaringen met Madonna. Als zeventienjarige
wordt ze gevraagd het voorprogramma te verzorgen in een uitverkochte Kuip tijdens
de Blonde Ambition Tour. Hierbij komen uiteraard de nodige problemen kijken,
waarvan de meest serieuze nog wel Dulfers aanvankelijke onwil is helemaal naar
Rotterdam te reizen omdat ze ‘liever geen voorprogramma, maar hoofdact’ is. (9)
Dulfer probeert de essentie van haar Madonna- fascinatie te vatten, maar blijft steken
in diametraal tegenovergestelde begrippenparen als ‘fris en tweedehands,(...) braaf
en stout,(...) disco en punk’. (9) Hiermee legt ze meteen de vinger op de zere plek:
Madonna is als artiest niet te definiëren, zeker niet over een tijdspanne van
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vijfentwintig jaar. Haar constante veranderingen in uiterlijk en imago versterken het
beeld van een vervluchtigende identiteit. Op Madonna's (destijds) jonge en naar
identiteit zoekende fans had de mogelijkheid iemand te zijn die men niet is een grote
aantrekkingskracht. Deze gedaanteveranderingen zijn voor Candy Dulfer de reden
geweest dat ze Madonna door de jaren heen is blijven volgen. Hoewel Dulfer
verfrissend schrijft, besteedt ze mijn inziens te weinig belang aan het grotere plaatje.
Dulfer stelt dat Madonna erg begaan is met haar ‘ontzettend gaye dansers’ (12)
en gaat vervolgens snel verder over haar ambigue
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relatie tot die groep (waarover later meer). Het is interessant te zien wat Dulfer als
ontzettend gay wegzet, in feite een van de eerste pogingen van een internationaal
succesvolle artiest is om homoseksuelen in de openbaarheid te brengen en op die
manier bij te dragen aan de acceptatie van deze tot dusver in het verdomhoekje
verblijvende groep. Madonna's gebruik van dansers en elementen uit de queer
subcultures mag voor de het eind van de jaren tachtig baanbrekend heten.
Zwagerman omschrijft dit in zijn essay ‘Ik ben in beeld, dus ik besta’ als volgt:
‘Daarnaast is het overgrote deel van haar groep dansers zwart én praktiserend
homoseksueel- een combinatie die Hollywood de stuipen op het lijf moet jagen’.
(Zwagerman: 56) Ik durf in twijfel te trekken of homoseksualiteit destijds in Nederland
al zo geaccepteerd was, dat opzichtige homoseksualiteit geen issue zou zijn; meer
aandacht van Dulfer hiervoor zou dan ook gerechtvaardigd geweest zijn.
Door de jaren is veel over Madonna gezegd en geschreven, maar zelden is ze
als een geweldig zangeres herkend. Ook de artikelen in WahWah brengen daar
geen verandering in. Zowel Candy Dulfer als componist en producer Patrick Leonard
expliciteren wel dat Madonna niet goed kan zingen, maar beiden wijzen wel op haar
oor voor het herkennen van goede muziek. In een interview met Dirk-Jan Arensman,
zegt Leonard het volgende: ‘Ze is echt heel, heel snel en begaafd. Een fantastisch
melodieschrijfster ook.’ (19) Leonard gaat even later over tot het doen van
twijfelachtige uitspraken over de aard van literatuur door die te vergelijken met
Madonna's talent op het juiste moment van de juiste artiesten te lenen. Hij stelt:
‘Vergelijk het met de romancier: hoe meer die weet van de literatuur en van de grote
schrijvers, des te beter hij zelf kan worden. Pas als je verschillende stijlen en genres
tot in de kern kent, kun je ze reproduceren en gebruiken’. (22 [cursivering WV]) Een
verwijzing naar geflopte romans van academici en uitgevers, is in dit verband genoeg
om de twijfelachtigheid van deze uitspraak te onderbouwen. Madonna die leent als
een way of life, die lenen ziet als haar raison d'être. Ook dit is geen vernieuwend
beeld, maar in combinatie met de ‘Kom op, ze is Madonna!’ (24) uitspraak enkele
bladzijden verder in dit onderhoudende interview, rijst het beeld van een artieste
wier iconiciteit van groter belang is dan haar talent.
De laatste jaren heeft Madonna opgetreden of samengewerkt met de haar in
tijdelijke populariteit naar de kroon stekende artiesten als Christina Aguilera, Britney
Spears en, erg typerend voor Madonna, zwarte muzikanten als Pharrel Williams
van N.E.R.D. en The Neptunes. Bert Natter typeert de Madonna van de laatste jaren
op een rake manier door te stellen dat ze erbij wil horen, ‘bij de jonge hittepetitjes,
bang als ze is om voor passé versleten te worden’. (28) Mijns inziens zit hier een
kern van waarheid in. De kwaliteit van haar laatste albums is weliswaar constant,
maar constant presteren is niet van we van de Queen of Pop gewend zijn. Natter
concludeert aan het eind van zijn bijdrage dat Madonna nooit een voorloper is
geweest, maar dat ze altijd meesurfte op de golf. (29) Hier wil ik bezwaar tegen
aantekenen. Hoe scherp Natters eerste opmerking ook mag zijn, de tweede doet
geen recht aan het talent van Madonna om als eerste bepaalde subculturen aan
de oppervlakte te brengen. Ik verwijs hier naar de eerder genoemde queer
subcultures, de opleving van gothic ten tijde van de clip behorende bij het nummer
‘Frozen’ en de stijgende interesse in Kabbala onder celebrities na Madonna's
omarming van deze mystieke filosofie. Weliswaar, en daar geef ik Natter gelijk in,
heeft ze zelden iets origineels bedacht; ze heeft altijd een eigen draai gegeven aan
de door haar tegengekomen culturele uitingen. Madonna is wat dat betreft een van
de uitvinders van de muzikale objet trouvé.
Hoewel alle bijdragen Madonna vanuit een eigen invalshoek benaderen, zijn er
verschillende stukken die verwijzen naar In Bed With Madonna (Truth or Dare), de
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documentaire van Alek Keshishian uit 1991. In deze documentaire wordt Madonna
geportretteerd tijdens haar
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Blonde Ambition Tour. NRC-journaliste en beroepswandelaar Joyce Roodnat heeft
het uitgebreid over deze film. Ze noemt Madges contact met dansers, het afpoeieren
van een jeugdvriendin, haar relatie met haar vader en broers. Ze stelt dat Madonna,
hoewel niet zelf verantwoordelijk voor het draaien van het materiaal, de touwtjes
strak in handen heeft. We zien Madonna enkel zoals Madonna wil dat we haar zien.
‘Hoe zien haar voeten eruit? Wat voor tenen heeft ze?’ (45) vraagt Roodnat zich
dan ook af. Ik vind het prijzenswaardig dat Roodnat aandacht geeft aan het juweeltje
dat In Bed With Madonna is, maar kan een lichte teleurstelling niet onderdrukken
als ik merk dat Roodnat de implicaties van haar opmerkingen naar mijn zin niet ver
genoeg doorvoert.
Madonna heeft weliswaar de touwtjes in handen bij de uiteindelijke productie van
de film, maar hoe zit het met de production of meaning door critici tijdens het zien
van de film? Bell hooks (sic), een vooraanstaande zwarte cultuurcriticus uit de
Verenigde Staten, ziet in deze documentaire niet alleen een Madonna die haar
eigen imago creëert, maar ook een Madonna die als een plantation mistress over
haar zwarte dansers waakt. Volgens hooks slaagt Madonna wonderwel in het
uitdragen van een boodschap van blanke suprematie. Als reden hiervoor noemt zij
het feit dat er simpelweg meer geld te verdienen is met witte suprematie dan met
oprechte interesse in en toe-eigening van de zwarte cultuur. Ondanks Madonna's
invloed bij het tot stand komen van de documentaire, betwijfel ik of ze dit soort kritiek
zou hebben verwacht: ook Madonna is overgeleverd aan de grillen van critici en
heeft geen enkele invloed op hun interpretaties. Ik verwijt Roodnat geenszins dat
ze niet zo extreem is in haar uitlatingen als hooks, maar ik kan ook niet ontkennen
dat hooks enkele goede punten maakt bij haar ontleding van de film. Ook hooks
stelling dat critici ‘tend to ignore race’ (hooks: 12) bij het kijken naar Madonna's clips
en films, wordt als vanzelf bewezen door Roodnats artikel, waarin geen woord gerept
wordt over etniciteit. Dat Madonna in deze documentaire alleen macht uitoefent
over ‘people of color and white working class women’ (11) en niet over blanke
mannen als haar toenmalige echtgenoot Warren Beaty (die haar behoorlijk onder
de duim weet te houden) is iets wat iedereen op zou moeten vallen. Madonna's
grillige omgang met de dansers ontlokt hooks de uitspraak dat het niet schattig is
dat Madge de baas speelt over ‘people who were dependent on her for their
immediate livelihood’. (11) Columnist en DJ Isis is de enige in WahWah die stelt dat
het vooral blanke vrouwen zijn die zich kunnen spiegelen aan Madonna terwijl zij
erg veel gebruik maakt van elementen uit de zwarte cultuur. (57)
WahWahs editie over Madonna is een zeer lezenswaardig nummer geworden.
Boeiende en goed geschreven stukken worden afgewisseld met korte columns en
meninkjes van Nederlanders over de Queen of pop. Het is opvallend dat onderwerpen
die in Amerika van het grootste belang zijn (ras, gender en geaardheid) in de meeste
bijdragen prominent afwezig zijn. Omdat WahWah zeker plaats biedt voor dit soort
uitweidingen, is het enigszins jammer dat het blad geen polemisch stuk heeft
opgenomen. Hoewel dit vooral voor de liefhebbers van populaire cultuur interessant
zou zijn geweest, biedt WahWah genoeg bijdragen om het de muziekliefhebber
naar de zin te maken. In het discours over de culturele relevantie van Madonna,
kan de lezer in Nederland dan ook beter terecht bij Madonna- chroniqueur Joost
Zwagerman of over de grens bij bell hooks.
Wilco Versteeg
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Maarten Steenmeijer (1954) is hoogleraar Spaanse Taal en Cultuur aan de Radboud
Universiteit Nijmegen en literair vertaler en criticus voor de Volkskrant. Hij werd
opgevoed door popmuziek. Dat resulteerde onder meer in de brievenbundel Acht
dagen in de week (2000), de dichtbundel Dit is niet Amerika (2001), de biografie
Golden Earring. Rock die niet roest (2004) en de essaybundel Pop in literatuur
(2006).
Fabian R.W. Stolk is docent/onderzoeker moderne Nederlandse letterkunde aan
de Universiteit Utrecht.
Wilco Versteeg is student Amerikanistiek aan de Radboud Universiteit Nijmegen.
Hij specialiseert zich in Amerikaanse literatuur van de twintigste eeuw, poëzie van
Amerikaanse Sefardische Joden en Amerikaanse populaire cultuur. Een vanuit zijn
studie onverklaarbare fascinatie voor de middeleeuwen en Oud-en Middelengelse
literatuur zorgt voor het nodige tegenwicht aan het moderne.
Samuel Vriezen (1973) studeerde wiskunde alvorens compositie te gaan studeren
aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. Hij componeerde een veertigtal
composities voor kleine en grote kamermuziekbezettingen, maar ook werken voor
meerdere sprekers, elektronische muziek en composities in samenwerking met
beeldend kunstenaars en dichters. Daarnaast trad hij vaak op als pianist en nam
samen met Dante Boon de cd ‘Symmetries’ met muziek van Tom Johnson op. Als
dichter debuteerde hij in 2008 bij De Wereldbibliotheek met de bundel 4 Zinnen, en
publiceerde daarnaast essays en poëzievertalingen. Hij organiseerde de
experimentele kamermuziek-concertreeks ‘Concerten Tot en Met tot 2004’ en literaire
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evenementen bij Stichting Perdu in Amsterdam van 2004 tot 2008. Hij blogt op
Vriezen Vindt... (blogger.xs4all.nl/sqv)
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[Nummer 3]
redactioneel
Vooys gaat al lang mee en is zo nu en dan toe aan een make over. Houd daarom
de komende nummers in de gaten, want dit ‘oudje’ werkt aan zijn vorm.
Verantwoordelijk voor deze metamorfose is onze nieuwe vormgever, Erik Huizer.
Welkom! Te veel gesleutel doet echter geen enkel uiterlijk goed en daarom is de
prachtige cover nog steeds van de hand van Luc Princen.
Over naar de inhoud. Dat grapjes niet altijd goed vallen bewijst het artikel van
Lies Wijnterp. Zij bijt het spits af in deze gloednieuwe Vooys en gaat dieper in op
de commotie die het Argentijnse tijdschrift Cabildo in de literair-kritische wereld
veroorzaakte door (bij wijze van grap) te stellen dat Jorge Luis Borges nooit zou
hebben bestaan. Gedurende de reformatie stond het bestaan van God in ieder geval
niet ter discussie. Wel verschilden katholieke en protestantse gelovigen in mening
over het al dan niet afbeelden van zijn gestalte. Protestantse geloofsliteratuur bleef
vanwege de ‘onzichtbaarheid’ van God tot ver in de zeventiende eeuw
ongeïllustreerd. Els Stronks toont echter aan dat er uitzonderingen waren op deze
regel door haar licht te schijnen over een anonieme bewerking van de protestantse
embleembundel Jezus en de ziel. De Zwitser Peter Utz gooide vorig jaar olie op het
vuur door het auteurschap van de literaire vertaler te erkennen. Wat vindt Ton
Naaijkens, expert binnen de vertaalwetenschap, van deze stelling?
Niet alleen voor gevestigde wetenschappers biedt Vooys een podium; ook de
‘groentjes’ verdienen een plek onder de schijnwerpers. Zo geven Marleen van de
Pol en Nienke Draaisma een interessante inkijk in hun bachelorscripties. Van de
Pol onderzoekt aan de hand van verschillende drukken van de bundel Le miroir des
plus belles courtisanes de ce temps hoe de maatschappij in de zeventiende en
achttiende eeuw aankeek tegen de ‘dames van lichte zeden’; Draaisma geeft een
stem aan het vrouwelijk activisme in de Vlaamse Beweging door aandacht te
besteden aan de poëziebundels van Blanka Gyselen.
De column is weer van de vertrouwde hand van Samuel Vriezen. Hij gaat in op
de zeer dikke dichtbundel Buurtkinderen van Arjen Duinker. Rotterdammers zijn
dankzij Marco Goud goed vertegenwoordigd in de ‘Uit de kast!’; van Bordewijk tot
Jan Prins - ze komen allemaal aan bod.
Rolf Tijssens en Mick van Biezen, redactieleden van Vooys, interviewden Jacq
Vogelaar, redacteur van het onlangs opgeheven Raster. Het werd een interessant,
maar liefst zes uur durend (!) gesprek, waarin Vogelaar niets onbesproken liet. De
‘In de kast!’ is een kleine hommage aan Jacob Israël de Haan. Gert Hekma vertelt
waarom deze schrijver niet langer in de schaduw van zijn bekende zus, Carry van
Bruggen, behoort te staan.
Van een flinke portie kritisch lezen is Vooys niet vies; drie recensenten nemen
voor u de nieuwste publicaties onder de loep. Jaap Goedegebuure bespreekt De
revanche van de roman; literatuur, autoriteit en engagement van Thomas Vaessens,
een essay dat vanaf verschijnen onderwerp is van heftige discussie. Veelschrijver
Jeroen Dera geeft zijn visie op Van Spiegels en vensters: De literaire canon in
Nederland, onder redactie van Lizet Duyvendak en Saskia Pieterse en Albert Jan
Swart recenseert ten slotte Jose Buschmans Een dandy in de Oriënt. Louis Couperus
in Afrika.
Een aantrekkelijke verschijning en ook nog een met inhoud: wat wilt u nog meer?
Veel leesplezier!
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Heeft Borges ooit bestaan?
De neerslag van een Argentijns verzinsel in de Franse
literatuurkritiek
Lies Wijnterp
Borges zei het zelf ooit al: ‘Ik weet eigenlijk niet zeker of ik wel besta’. Hij wist toen
waarschijnlijk niet dat het Argentijnse tijdschrift Cabildo in 1981 bij wijze van grap
bekend zou maken dat Borges werkelijk niet bestond. Het verzinsel van het tijdschrift
leidde tot hevige discussie in de Franse literatuurkritiek. In dit artikel werpt Lies
Wijnterp, promovenda Romaanse Talen en Culturen aan de Radboud Universiteit
Nijmegen, licht op de Argentijnse publicaties over de grap. Ook verklaart ze de
receptie ervan in Frankrijk en legt ze uit wat de motieven van de betrokken critici
waren.
1

In juli 1981 bracht een ingezonden brief in het Argentijnse tijdschrift Cabildo verslag
uit van een verbazingwekkende vondst. In deze brief maakte ene Dan Yellow bekend
dat de Argentijnse auteur Jorge Luis Borges (1899-1986) een verzinsel was. Borges
bestond niet. Hij zou in werkelijkheid een creatie van een groep Argentijnse auteurs
zijn - onder wie Leopoldo Marechal, Adolfo Bioy Casares en Manuel Mujica Láinez
-, die een verleden en een persoonlijkheid voor hem hadden bedacht. Toen hun
verzinsel succes kreeg en er naar hem gevraagd werd, zagen de makers van Borges
zich genoodzaakt om een personage van vlees en bloed te vinden. De ideale
kandidaat werd, aldus Yellow, gevonden in een tweederangsacteur genaamd Aquiles
R. Scatamacchia - waarschijnlijk afkomstig uit Uruguay of Italië -, die vanaf dat
moment Borges zou personifiëren. De slechtziendheid van deze acteur kwam daarbij
goed van pas, omdat deze verklaarde waarom hij bepaalde mensen die hij zou
moeten kennen, niet herkende. Het geheim van het niet-bestaan van Borges zou
overigens ook de reden zijn waarom hij nooit de Nobelprijs had gewonnen: de
Zweedse Akademie was op de hoogte van het bedrog.
Het nieuws was, zoals meerdere intellectuelen later zouden opmerken, een
onthulling die in de lijn van de fantastische verhalen van Borges lag. Jorge Luis
2
Borges, auteur van onder meer Ficciones (1944) en El Aleph (1949) , schreef in zijn
op het idealisme van Schopenhauer geïnspireerde fictie over personages die erachter
kwamen dat ze een droom of een verzinsel waren. In zijn interviews was hij geregeld
op zijn eigen niet-bestaan vooruitgelopen door te stellen dat hij liever vergeten wilde
worden, dat hij Borges niet meer wilde zijn, of door het bestaan van welke identiteit
dan ook te ontkennen. Ook het verzinnen van een auteur was Borges niet vreemd:
Herbert Quain en Pierre Menard waren zulke verzinsels, en samen met Adolfo Bioy
Casares schreef hij onder de pseudoniemen Benito Suárez Lynch en Honorio Bustos
Domecq.

1
2

Ik dank Natalia Lamanna Molina voor haar speurwerk in Buenos Aires naar de nummers van
Cabildo.
In Nederland gepubliceerd onder de titels Fantastische vertellingen en De Aleph.
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De ingezonden brief was een grap van de redactie van Cabildo. Het verzinsel was
natuurlijk te ongeloofwaardig voor woorden en kreeg dan ook geen aandacht van
andere Argentijnse critici. Dit had onder andere te maken met het profiel van Cabildo:
het nationalistische en extreemrechtse tijdschrift, dat overigens nog steeds bestaat
(www.revistacabildo.com.ar), was in de jaren tachtig een marginaal blad dat
voornamelijk politieke, economische en religieuze opiniestukken publiceerde. Vanuit
een katholieke en militaristische ideologie steunde het tijdschrift de Argentijnse
militaire junta (1976-1983), hoewel rond 1981 ook kritiek werd geleverd op deze
ideologie, met name op het economische beleid. Literaire bespiegelingen waren
hoe dan ook zeldzaam in Cabildo, en literaire grappen nog meer. Uit het motto van
het Argentijnse tijdschrift, ‘Alguien tiene que decir la verdad’ (Iemand moet de
waarheid zeggen), bleek ook al dat het blad doorgaans serieuze bedoelingen had.
De Argentijnse grappenmakers zouden dus snel vergeten zijn, ware het niet dat de
kwestie in Frankrijk direct na publicatie werd opgepikt en een interessante
transformatie doormaakte. Een analyse van de Argentijnse publicaties en de
interpretatie van de grap in Frankrijk kan, zo zal ik proberen aan te tonen in dit
artikel, de verschillende posities van Jorge Luis Borges en de belangen van critici
in Frankrijk en Argentinië blootleggen.
Dat critici in Frankrijk wél op het verhaal over het niet-bestaan van Borges
reageerden, mag exemplarisch heten voor het belang dat in de Franse literatuurkritiek
aan de Argentijnse schrijver werd gehecht. Sinds de jaren vijftig was Borges' werk
vol bewondering gelezen door toonaangevende Franse auteurs en critici als René
Etiemble, Maurice Nadeau, Maurice Blanchot, Roger Caillois, Gérard Genette en
Pierre Macherey. Vragen over de auteursintentie en de verhouding tussen
woordvoerder en auteur die in Borges' ficties en essays aan bod kwamen, werden
vanaf de jaren zestig ook door Franse denkers als Roland Barthes en Michel Foucault
gesteld. Hoewel er kritiek was op zijn conservatieve denken, werden Borges' ideeën
over intertekstualiteit, herschrijving en de representatie van de werkelijkheid in het
Franse literatuurkritische discours enthousiast onderschreven.
Heel anders dan de bewondering in Frankrijk was de veel polemischere positie
van Borges in Argentinië. Met name in de jaren veertig en vijftig werd de Argentijnse
auteur fel bekritiseerd om zijn gebrek aan links engagement en interesse voor
Argentijnse kwesties. Zijn kosmopolitisme en gebrek aan nationalisme werden in
Argentinië als negatief beoordeeld. (Bastos 1974: 170-172) Naast zijn
antinationalistische houding, stond Borges bekend om zijn kritiek op kolonel Juan
Domingo Perón, die van 1946 tot 1955 en van 1973 tot 1974 regeerde. Deze
populistische kolonel introduceerde het peronisme, een op corporatisme en
nationalisme gebaseerde politieke beweging. Borges' afwijzing van het peronisme
brachten hem er in de jaren zeventig toe openlijk de militaire regimes van Chili en
Argentinië te steunen, waardoor hij in Argentinië sterk in opspraak raakte. Wel waren
zijn uitspraken soms tegenstrijdig en incoherent - in 1980 veroordeelde hij juist weer
de verdwijning van Argentijnse dissidenten door de militaire junta -, maar dat maakte
de minachting jegens hem in zowel linkse als rechtse Argentijnse kringen er niet
minder om. (cf. Flamand 1987) In het licht van deze verschillen in de Argentijnse
en de Franse context waarin Borges' werk functioneerde, zullen achtereenvolgens
de Argentijnse publicaties over de grap, de receptie van de grap in Frankrijk, en de
motieven van de critici aan weerszijden van de oceaan worden belicht.
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Een Argentijnse grap of een regelrechte vadermoord?
3

In de allereerste, ‘onthullende’ publicatie in Cabildo doet redactielid Dan Yellow
een ogenschijnlijk serieus verslag van zijn onderzoek naar het niet-bestaan van
Borges. Dat het om een ludieke grap gaat blijkt niet uit de ingezonden brief. Wel
wordt in latere publicaties, die onder de vreemdste pseudoniemen door de redactie
worden geschreven, het ene ongeloofwaardige verzinsel op het andere gestapeld.
Zo verschijnt in het nummer na de brief van Dan Yellow een stuk van de acteur
Aquiles Rosendo Scatamacchia, waarin deze op aanmatigende toon enkele details
over zijn afkomst uit Uruguay en status als tweederangsacteur corrigeert.
(Scatamacchia 1981a: 15) In een volgend nummer verschijnt weer een door
Scatamacchia ondertekende brief, waarin hij de eerste brief apocrief noemt.
(Scatamacchia 1981b: 11-12) In datzelfde nummer presenteert de Tübingse professor
Hans Jürgen Schupigg (vertaald: Hans Jürgen met schubben) een nieuwe hypothese:
de groep schrijvers heeft niet Borges, maar zijn grote voorbeeld en voorganger
verzonnen, de Argentijn Macedonio Fernández (1874-1952). Jorge Luis Borges
4
zelf, zo probeert Schupigg met uitvoerige citaten te bewijzen, zou de Golem zijn.
(Schuppig 1981: 12-13) In een volgend nummer van Cabildo besluit de Franse Jean
de la Pissotière (vertaald: Jan de pispot) dit rijtje grappen met nieuwe feiten over
Borges als de Golem. (Pissotière, de la 1981: 13)
Ondanks het feit dat de redactie van Cabildo voor een opeenvolging van grappen
zorgde en een expliciete verklaring opnam waarin ze vermeldde niets serieus in de
zin te hebben gehad, leek de kwestie meer dan een onschuldige grap. Door politiek
getinte kritiek op Borges had de ‘grap’ meer weg van een slinkse manier om de
vader van de Argentijnse letteren uit de weg te ruimen. Al in de allereerste publicatie
in Cabildo wordt bijna de helft van de brief besteed aan het verweven van de grap
met Borges' politieke positie. De kritiek betreft Borges' recente politieke uitspraken,
die als antinationalistisch en antikerkelijk worden neergezet. Zo had Borges de
Argentijnen niet gesteund in een territoriumconflict met Chili en had hij de paus
‘slechts een ambtenaar’ genoemd. Op sarcastische wijze worden Borges' uitlatingen
belachelijk gemaakt: ‘En zo komen wij bij zijn recente uitspraken, die zoveel indruk
maakten op dit verwerpelijke deel van de mensheid dat nog steeds de banale
5
ondeugd van het nationalisme bedrijft (“Borges” dixit).’ (Yellow 1981: 12) Volgens
de ‘grap’ zouden Borges' uitlatingen te verklaren zijn door een ruzie tussen het
schrijverscollectief en Borges-acteur Scatamacchia. Scatamacchia, die als een soort
Frankenstein was begonnen zich los te maken van zijn scheppers, verkondigde nu
zijn eigen meningen, die niet te rijmen vielen met Borges' werk:
Als we [Borges' uitspraken] serieus zouden nemen en/of als ze door een
Argentijn waren gedaan, dan zou het eenvoudigweg landverraad zijn. Ik
weet niet of dat juridisch gezien zo is, maar moreel gezien uiteraard wel.
Maar natuurlijk, wij die het geheim [van Borges' uitvinding] kennen laten
ons niet misleiden. Het gaat hier gewoon om de nieuwste uitdaging
3

4

5

Dan Yellow is een pseudoniem van Anibal D'Angelo Rodriguez, een redactielid van Cabildo.
D'Angelo Rodriguez vermeldt dit in een reactie op de Borgeskwestie in Cabildo 45
(augustus-september 1981): 15.
De Golem, ook het onderwerp van een gedicht van Borges, is een mensfiguur uit een Joodse
legende, gemaakt van klei en tot leven gewekt door een rabbijn. In het gedicht van Borges
(‘De Golem’, 1958) kan de creatie nog net de synagoge aandweilen, maar wijsheid en taal
heeft deze mens-in-spe niet.
Alle citaten uit de Argentijnse en Franse pers zijn eigen vertalingen.

Vooys. Jaargang 27

9
van Scatamacchia aan de junta die hem regeert, of zou moeten regeren.
(Het lijkt wel een slechte Argentijnse gewoonte om junta's te vormen die
proberen te regeren maar niet weten hoe). Alsof hij de junta had willen
zeggen: ‘Kijk maar eens hoe jullie hier nou uit komen’. (Yellow 1981: 12)
Door de vele verwijzingen, het complexe woordgebruik, en de sarcastische
ondertoon, zijn de redeneringen in Cabildo soms moeilijk te plaatsen. In bovenstaand
citaat wordt Borges op een verdekte manier beschuldigd van landverraad, terwijl
tegelijkertijd het militaire regime wordt bekritiseerd. Door Borges' politieke uitspraken
tot onderdeel van een ongeloofwaardig verzinsel te maken, worden deze door
Yellow/D'Angelo Rodriguez als belachelijk weggezet.
Deze politiek getinte kritiek op Borges was ook vóór de brief van Yellow in
verschillende nummers van Cabildo geuit, waarbij de auteur op een nog minder
subtiele wijze werd aangevallen. En toen Argentinië een jaar later, in 1982, door de
Engelsen was verslagen tijdens de Falklandoorlog, publiceerde Cabildo een stuk
waarin het tijdschrift Borges betichtte van landverraad omdat hij geen partij had
gekozen voor de Argentijnen:
Inderdaad: Borges symboliseert de Argentijnse intelligentsia en zij was
en is een staat binnen de Staat, een hedonistische fabriek, een
huursoldaat die samenzweert tegen de Natie, de mentale slavernij en de
onwaardige jaknikkerij van de geest, het speerpunt van het culturele
kolonialisme dat uitgeroeid dient te worden voordat het verzet en de strijd
voortgezet worden. (Quijano 1982: 7; nadruk van het origineel)
Het stuk was ondertekend door Alonso Quijano, de echte naam van Don Quichot
vóór hij zich tot ridder liet slaan. Was dit pseudoniem een ironische opmerking over
Borges' literaire obsessie met de Don Quichot? De literaire grap leek in ieder geval
een poging om de zeer harde toon van de kritiek nog enigszins te temperen. Net
als in de kwestie over het niet-bestaan van Borges, vormden Borges'
antinationalistische en antikatholieke uitspraken het uiteindelijke doelwit van Cabildo's
‘grap’.

De Franse interpretatie van de grap
In Frankrijk verschijnen na de genoemde Argentijnse publicaties verschillende
reacties. Deze stukken geven een inkijkje in de receptie van deze kwestie in het
6
Franse literaire systeem. De Argentijnse ‘grap’ wordt in Frankrijk niet al te grappig
opgevat. De eerste berichten die in de Franse pers verschijnen, in toonaangevende
kranten als Libération en Le Monde, halen de kwestie uit Cabildo haast zonder
commentaar aan. (Anoniem 1981a en b) Men gelooft niets van het verhaal, maar
gaat op een serieuze manier in op Borges' leven of op de verborgen agenda achter
het verzinsel. In verschillende artikelen wordt naar het doel van de Argentijnse
‘Borgesmoord’ gevraagd, (cf. Anoniem 1981b) De Franse journalist en schrijver
Jean-Pierre Dufreigne gaat in een artikel in het opinieweekblad L'Express daarbij
zelfs zo ver om een aantal hypotheses voor de Borgesmoord van Cabildo te
formuleren.
6

De publicaties in Cabildo en de receptie hiervan in Frankrijk zijn niet eerder bestudeerd.
Flamand (1987: 50) noemt de Borgeskwestie kort en op internet circuleren losse verwijzingen,
onder meer op de literaire blog El hueco del viernes. (http://elhuecodelviernes.blogspot.com.)
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(Dufreigne 1981a: 43) In de Franse Playboy wordt een stuk gepubliceerd dat, hoewel
de auteur weet dat het om een verzinsel gaat, allerlei bewijzen aandraagt voor het
bestaan van Borges: ‘Bestaat Borges niet? Dan zou men de bewijzen moeten
aanvoeren voor het niet bestaan van zijn verleden en zijn voorouders, waarvan
enkele, net als Borges, bekende figuren waren.’ (Fernandez 1981: 98) Wat volgt
zijn biografische details van Borges, zijn ouders en zus en persoonlijke herinneringen
aan Borges' bezoekjes aan Parijs, waar de auteur van het artikel, een Argentijnse
emigrant, sinds 1963 woonde.
In de neerslag in de Franse pers worden de politieke ondertoon van de Argentijnse
‘grap’ en de politieke positie van Borges nauwelijks genoemd. In Frankrijk gaat de
aandacht uit naar de hypotheses en bewijzen, die overwegend in de literaire of
biografische dimensie gezocht worden. De Borgesiaanse kant van de kwestie wordt
in verschillende artikelen aangehaald. Zo citeert Le Monde een tekst van Borges,
waarin hij aangeeft aan zijn eigen bestaan te twijfelen. (Zand 1981) Playboy verwijst
naar Borges' beroemde kortverhaal ‘Borges en ik’ (1960), waarin de ik-verteller
beweert zichzelf niet in Borges te herkennen. (Fernández 1981: 98) Ook wordt een
interview uit Le Monde aangehaald, waarin de Argentijnse schrijver had aangegeven
een uitvinding van de Fransen te zijn: ‘Ik ben inderdaad, daar kan men het over
eens zijn, een Frans verzinsel, want in zekere zin hebben de Fransen mij zichtbaar
gemaakt.’ (Chao en Ramonet 1978)
L'Express noemt Borges' antinationalistische en antikerkelijke uitspraken slechts
eenmaal als mogelijke reden waarom hij onbestaand zou zijn verklaard door
Argentijnse militairen, katholieken of politici. Verder wordt er in het artikel juist
gewezen op Borges' belangrijke positie als auteur: zou Cabildo deze Borgesmoord
hebben gepleegd uit angst dat de Fransen of Japanners Borges bij hun eigen
literatuur zouden inlijven? Een maand eerder had de Franse regering Julio Cortázar
en Milan Kundera al de Franse nationaliteit gegeven. In een laatste hypothese over
de motieven van Cabildo die Dufreigne in L'Express voorstelt, worden verschillende
andere zogenaamd niet-bestaande schrijvers als Homerus en Shakespeare
aangehaald: zou de gelijkstelling van Borges met deze schrijvers als een soort
erkenning bedoeld zijn geweest? (Dufreigne 1981a: 43)
In de publicatie in Playboy worden, zoals gezegd, ook biografische details
aangevoerd om te bewijzen dat Borges bestaat. Borges zou volgens dit artikel nooit
door Adolfo Bioy Casares kunnen zijn bedacht, omdat deze laatste zelf ontdekt werd
door Borges. De incongruïteit die Cabildo signaleerde tussen Borges' recente
politieke uitspraken en zijn oeuvre, en die een bewijs zou zijn dat Scatamacchia uit
protest tegen het schrijverscollectief zijn eigen meningen verkondigde, wordt in
Playboy juist niet opgemerkt:
Als deze leugen waar was, dan zouden we de drie auteurs [Leopoldo
Marechal, Manuel Mujica Láinez, Adolfo Bioy Casares] van een oeuvre
als dit grenzeloos moeten bewonderen, zonder de acteur te vergeten,
een artiest met een ongeëvenaard talent. Hij heeft inderdaad bewezen
dat hij in staat was om de vragen van talloze journalisten en academici
te beantwoorden door zich in exact dezelfde stijl als het oeuvre dat hij
niet geschreven heeft uit te drukken, en zonder ook maar de kleinste
uitglijder te maken in al die jaren. (Fernández 1981: 97)
Na deze Franse interpretatie van de Argentijnse publicaties komen er nieuwe stukken
van redactieleden van Cabildo. De serieuze reactie in de Franse pers, die allerlei
verklaringen probeert te
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vinden, brengt de redactie ertoe om te benadrukken dat het toch echt om een
onschuldige grap gaat. In een ingezonden brief, gepubliceerd in Cabildo en
gedeeltelijk in L'Express, valt Cabildo het Franse tijdschrift aan op zijn serieuze
interpretatie van de Borgeskwestie:
Terwijl er in ons land en in de wereld belangrijke dingen gebeuren
waarover men geïnformeerd wordt maar die nauwelijks becommentarieerd
worden, veroorzaakt deze journalistieke grap een futiele ruzie. Het meest
opvallende geval is dat van L'Express, dat zich jarenlang nauwelijks met
Argentinië heeft bezig gehouden en dat nu meer dan een halve pagina
verspilt door [...] Cabildo [...] op een bijna lasterlijke manier te verwijten
‘expres een leugen te publiceren’, alsof men in het Frankrijk van Mitterrand
het vermogen om ironie te herkennen is kwijtgeraakt. (Anoniem 1981c:
15; nadruk van het origineel)
Door te beweren dat ze een luchtige, journalistieke grap hebben willen maken,
probeert de redactie van Cabildo te verhullen dat de publicaties een politieke aanval
op Borges impliceerden. Tegelijk wordt er onder de gordel een politieke stoot
uitgedeeld aan links Frankrijk.

De motieven van de Franse critici
Nu is het de vraag waarom de Argentijnse publicaties in de Franse pers gezien
worden als een semiserieuze aangelegenheid waarin Borges' politieke positie
ogenschijnlijk geen rol speelt. Zo is het niet zonder betekenis dat in de Franse
berichten verschillende keren een andere grap boven komt drijven: die van Romain
Gary. Deze Franse auteur besloot uit onvrede over de kritieken die hij in Frankrijk
kreeg, een aantal romans onder de naam Émile Ajar uit te brengen. Dit pseudoniem
wekte hij daarna tot leven met behulp van zijn neef Paul Pavlovitch, met als gevolg
dat hij de enige auteur werd die - uiteraard zonder medeweten van het literaire
establishment - ooit tweemaal de prix Goncourt won. Pas toen Vie et mort d'Émile
Ajar (1981) postuum verscheen, vlak voor de Borgesaffaire, werd de ware identiteit
van Ajar en het bedrog van Gary bekend. Zou de ajarerie, zoals deze oplichting wel
genoemd werd, ervoor gezorgd hebben dat de Franse kritiek er de voorkeur aan
had gegeven om niet mee te lachen met Cabildo en hypotheses en bewijzen aan
te dragen? De verwijzingen naar Ajar, ajarerie en geïrriteerde uitspraken van critici
- ‘Als deze bedriegers zich geïnspireerd hebben op de affaire Romain Gary-Émile
Ajar, dan hebben ze niet de tijd genomen om na te denken’. (Fernández 1981: 99)
- wijzen erop dat deze affaire vers in het geheugen van de critici in Frankrijk lag.
Overigens was de pers misschien ook voorzichtiger geworden met berichtgevingen
over Borges leven en dood nadat, in 1957, zijn dood per ongeluk in alle Franse
kranten was aangekondigd. (Molloy 1972: 319-320)
Dat de critici daarnaast niet ingingen op de politieke dimensie van de kwestie, wil
niet zeggen dat de Borgesreceptie in Frankrijk in het algemeen apolitiek was. Eric
Flamand toonde in zijn studie naar de ‘culture borgéssienne’ aan dat Borges'
kosmopolitisme ook in Frankrijk door de jaren heen tot kritiek had geleid, ondanks
het grote enthousiasme waarmee zijn werk in de jaren vijftig was binnengehaald.
In het verlengde van de op veel grotere schaal geuite Argentijnse kritiek op Borges'
gebrek aan interesse voor de nationale ontwikkelingen, zijn er door de jaren heen
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in Frankrijk negatieve reacties gekomen op zijn conservatieve uitspraken en zijn
gebrek aan links engagement met de Latijns-Amerikaanse politiek. (Flamand 1987:
46-49)
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Maar juist in deze specifieke kwestie in 1981, koos de Franse pers er wellicht bewust
voor om de politieke ondertoon in het verzinsel over Borges niet over te nemen.
Terwijl de politiek getinte kritiek op Borges nauwelijks wordt besproken, wordt het
ideologische profiel van Cabildo wel zijdelings genoemd. De ‘grap’ lijkt duidelijk niet
gewaardeerd te zijn omdat ze geuit werd door een reactionair en ultranationalistisch
tijdschrift, zoals in een later artikel in Le Monde werd opgemerkt: van dit
‘kwaadaardige sensatieblaadje’ had men nog ‘nooit zoveel gehoord op literair gebied’.
(Zand 1981) L'Express wijst tot tweemaal toe op de politieke agenda van het tijdschrift
door het een ‘extreemrechts’ en ‘rechtlijnig nationalistisch’ tijdschrift te noemen.
(Dufreigne 1981a) De promilitaire positie die Cabildo innam op een moment dat de
schendingen van de mensenrechten onder de Argentijnse militaire dictatuur al
algemeen bekend waren, maakten het overnemen van een politiek getinte ‘grap’
niet wenselijk. Om die reden waren literaire en biografische hypotheses ongetwijfeld
de meest tactische manier om de politieke inslag van het tijdschrift niet te
onderschrijven en niet in foute grappen te belanden. Het achterwege laten van de
politieke uitspraken en positie van Borges in de Franse artikelen is in die zin wellicht
een politieke keuze geweest.
Daarnaast speelden de literatuuropvattingen van de Franse critici ongetwijfeld
een rol. Onder Franse critici van na 1968 mocht de politieke positie van Borges
misschien niet het meest belangrijke punt worden. De doelbewuste aandacht van
Franse critici voor Borges' teksten en niet voor zijn politieke persoon blijkt ook uit
een artikel gepubliceerd naar aanleiding van het Borges-colloquium in Cerisy in de
zomer van 1981, vlak vóór de Borgesaffaire. In een echo van Roland Barthes' ‘La
mort de l'auteur’ (1968) wordt de aandacht voor de tekst en de lezer benadrukt:
Het onderzoek naar een onvindbare Borges heeft geen gebrek aan
spanningen en iedereen beweert natuurlijk zijn eigen Borges in handen
te hebben. Het feit blijft dat Borges bij de gratie van deze veelheid aan
leeswijzen bestaat [...]. Is de lezer dus net zo goed de auteur als de
schrijver? (Champris 1981: 28)
De gerenommeerde positie van Borges werk in Frankrijk in de jaren tachtig en zijn
bijdrage aan de ontwikkelingen in de Franse literatuurkritiek en -theorie zijn
waarschijnlijk dus mede bepalend geweest voor de receptie van de Argentijnse
Cabildo-publicaties.

Tot besluit
Het verzinsel over het niet-bestaan van Borges lijkt overigens een eigen leven te
zijn gaan leiden. Niet alleen besteedden Leonardo Sciascia (1985) en Antonio
Tabucchi (1999) aandacht aan de Borgesgrap, ook de Duitse auteur Gerhard Köpf
wijdde er een deel van zijn roman aan. In Borges gibt es nicht (1991) is de
7
Argentijnse grap - die in het eerste van de in totaal drie hoofdstukken ter sprake
komt en titel geeft aan de roman - een literair onderonsje geworden. De verteller,
een Duitse universiteitsprofessor in de lusitanistiek, maakt een reis naar Macau om
een lezing te geven over zijn stelling dat de Don Quichot door William Shakespeare
7

Het eerste hoofdstuk van Köpfs roman (‘Höhenluft’) was in licht gewijzigde versie al eerder
verschenen in zijn roman Eulensehen (1989) en als vertelling in Neue Rundschau 100 (1989)
1: 45-65.
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geschreven is. Tijdens een turbulente vliegreis van Surabaya naar Bandung ontmoet
hij een Argentijnse reisgenoot die hem vertelt dat
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Borges niet bestaat. Het werk en leven van Borges zou een uitvinding zijn van zijn
landgenoot en collega-schrijver Adolfo Bioy Casares, die de sleutel tot dit geheim
zou hebben verstopt in zijn roman Morels uitvinding (1940). (Köpf 1991: 47) Ook
andere Argentijnse literaire figuren en teksten die het verzinsel kunnen bewijzen
passeren de revue. Terwijl een aantal elementen (de tweederangsacteur Aquiles
Scatamacchia, de schrijver Adolfo Bioy Casares, de reden waarom Borges de
Nobelprijs nooit had gewonnen) nog sporen van de publicaties uit Cabildo dragen,
worden het tijdschrift en de achtergrond van de grap niet meer genoemd.
Maar misschien had niet iedereen de Argentijnen nodig om aan het bestaan van
Borges te twijfelen. De Italiaanse fysicus Tullio Regge rekende ooit uit dat het totaal
aantal mogelijk boeken uit ‘De bibliotheek van Babel’ (1941) van Borges gelijk zou
ste

staan aan 25 tot de 656.000 macht. (Vila-Matas 1986: 48; Regge 1996: 287)
Aangezien dit aantal niet in het universum zou passen, kon het niet anders of Borges
bestond niet, of hij was een oplichter.
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De zwetende lezer
Religieuze leeservaringen in de Republiek
Els Stronks
Tijdens de Reformatie bleef protestantse literatuur vanwege de ‘onzichtbaarheid
van God’ tot ver in de zeventiende eeuw ongeïllustreerd. Om toch een prikkeling
van geest én oog te ervaren, gingen protestantse lezers actief op zoek naar
katholieke en dus geïllustreerde geloofsliteratuur. Jan Luyken bood uitkomst door
in 1678 de (protestantse) embleembundel Jezus en de ziel te publiceren. Els Stronks,
als senior-docent en onderzoeker verbonden aan de afdeling Vroegmoderne
letterkunde van de Universiteit Utrecht, gaat in dit artikel dieper in op een anonieme
bewerking van Luykens' bundel en tracht erachter te komen of protestanten in de
privésfeer andere geloofsliteratuur voortbrachten dan in de openbare ruimte van
het gedrukte woord.
In Jan Siebelinks roman Knielen op een bed violen vindt de bekering van de
hoofdpersoon, bloemenkweker Hans Sievez, plaats als hij in een zonnebloemenveld
Thomas a Kempis' Imitatio Christi zit te lezen:
Hij werd opgenomen als een door de wind meegevoerd blad en naderde
de donkerheid waarin God was. In die donkere stilte de vuurkolom. Die
het uitverkoren volk 's nachts bijlichtte in zijn tocht door de woestijn en in
de vuurkolom een stem. Die Stem. (Siebelink 2005: 170)
Voor dit soort vervoerende leeservaringen, die leiden tot mystieke eenwording met
God, was men in de noordelijke Nederlanden in de vroegmoderne tijd huiverig. In
zijn algemeenheid werd de emotionerende werking van lezen met enige zorg
bekeken, maar voor het intensief en sensitief lezen van religieuze teksten was men
extra beducht. (Porteman en Smits-Veldt 2008: 480)
Toch verschenen er in de zeventiende en achttiende eeuw
bekeringsgeschiedenissen met passages waarin de voordelen van het intensief
lezen van religia breed werden uitgemeten, zoals Laurens Ingelses Merkwaardige
Bekeringsgeschiedenis:
Het gebeurde dan wel, als ik in Gods Woord wilde lezen, dat ik God hoorde
spreken als tot mij, wat, waar, wanneer en tegen Wie ik gezondigd had,
welke straffen ik verdiend had, die niet minder waren dan de eeuwige
dood. Dit nu zo klaar horende en gelovende, liep het zweet somtijds van
mijn lichaam, ofschoon het nu winter was. Zelfs op het horen dat God nu
tot mij sprak en wat Hij tot mij zeide, geraakte mijn ziel zo ontsteld, dat ik
niet meer kon leven, zijnde in banden en in nare [benauwde] wee
uitroepende: o God! had ik dat zo geweten, ik zou zo niet hebben geleefd!
(Ingelse 1774-1776/2001: 8)
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Als Ingelse in de gevangenis van Veere zit vanwege zijn aandeel in wat de
‘psalmenoproer’ is gaan heten, probeert zijn omgeving hem te bedaren:
Het bidden, kermen en lamenteren [weeklagen] was zó sterk, dat de
mensen, buiten het gevangenhuis zijnde, zulks hoorden, waardoor de
cipier tot mij kwam en zeide: zulks is geen leven, ik moest maar vrolijk
zijn!’. (Ingelse 1774-1776/2001: 20)
De lichamelijke verschijnselen (overmatig zweten, benauwd schreeuwen) die Ingelse
hier koppelt aan de zintuiglijke ervaringen van Gods nabijheid - opgewekt door
(alleen al de gedachte aan) het lezen van Zijn woord - worden door moderne lezers
snel metaforisch geduid, maar gezien het vroegmoderne wereldbeeld kunnen ze
ook letterlijk worden genomen, en dan is duidelijk waarvoor de omstanders vreesden.
Vanuit de Galenische humeurenleer bestond de aanname dat de fysieke en mentale
gesteldheid van de lezer uit balans kon raken door het lezen van de verkeerde
teksten, of door het op de verkeerde manier lezen van teksten. Doordat het lichaam
tijdens uren van stilzitten en lezen veel zwarte gal produceert, kon de mens van
lezen depressief en somber worden; en door het lezen van pornografische lectuur
kon een overproductie van gele gal ontstaan, en oververhitting dreigen. (Craik 2007:
3; Schoenfeldt 1999: 2-3; Narveson 2008) Men nam aan dat lezen ook op
macroniveau nadelige gevolgen kon hebben. (Paster 2004: 244 en 72)
Ingelse spreidde dus leesgedrag ten toon dat hem fysiek ten onder kon richten,
en dat ook sociale ontwrichting tot gevolg kon hebben. De Nijkerkse beroeringen
die zich rond 1750 afspeelden, waren een voorbeeld van een situatie waarin
individuele vervoerende geloofservaringen tot maatschappelijke onrust leidden.
Ingelses als voorbeeldig bedoeld leesgedrag strekte dus niet direct tot navolging,
zoals ook het leesgedrag van Siebelinks hoofdpersoon misschien eerder
afschrikwekkend dan aanlokkelijk is.
En toch bezit het idee zó te kunnen lezen, om door het lezen één te worden met
God, onder gelovigen grote aantrekkingskracht. De kerkvader Augustinus poneerde
al in de vierde eeuw na Christus in zijn Confessiones het idee dat gelovigen Gods
nabijheid middels het intensief en veelvuldig lezen van Zijn Woord zintuiglijk en
persoonlijk kunnen ervaren. Hij introduceerde hiermee in de christelijke leer het
denkbeeld van zinnenvervoerende leeservaringen, dat op gespannen voet stond
met het klassieke, Stoïsche ideaal van harmonie en balans dat in de middeleeuwen
en vroegmoderne tijd vigerend was. (Stock 2001)
In lijn met Augustinus' gedachten werden door katholieke schrijvers en dichters
teksten geschreven waarin met behulp van specifieke prikkels zinnenvervoerende
leeservaringen werden opgeroepen. Niet toevallig leest Siebelinks hoofdpersoon A
Kempis' Imitatio Christi: dat vijftiende-eeuwse traktaat wist al veel eerder bij vele
anderen, waaronder Ignatius de Loyola, grondlegger van de jezuïetenorde, een
bekering op gang te zetten of religieuze gevoelens op te wekken.
Om het emotionerende effect van het lezen te vergroten, namen katholieken vaak
afbeeldingen bij hun teksten op. Inmiddels weten we uit neurologisch onderzoek
dat beelden, anders dan teksten, sterk aan de affectieve en memoriserende
vermogens van het brein appelleren. (Thompson en Madigan 2007) Die kennis was,
hoewel niet empirisch onderbouwd, ook al aanwezig bij Augustinus. Die waarschuwde
in navolging van Plato wel voor de misleidende kracht van beelden - men moest
vermijden in religieuze beelden ‘animated objects’ te zien -, maar onderstreepte
toch ook de positieve werking van visuele prikkels. (Morgan 2005: 142 en 145)
Augustinus' standpunt had
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grote invloed op de productie van katholieke geloofsliteratuur, die zodra de
modernisering van het drukproces dat toestond, intensief geïllustreerd werd.
Daar nu scheidden zich tijdens de Reformatie de geesten: zowel katholieken als
protestanten zochten het opwekken van vervoerende leeservaringen - mits binnen
bepaalde grenzen -, maar de intensieve prikkeling van het oog en de geest die de
katholieken tot stand brachten door het aanbieden van afbeeldingen, was voor
protestanten problematisch. Reformatoren gingen uit van de onzichtbaarheid van
God; de afstand tussen God en de gelovige is volgens protestanten onoverbrugbaar
voor het oog, en daarom werden de katholieke beelden met argwaan bekeken. (Van
Asselt 2007) In de Republiek bleef protestantse religieuze literatuur om die reden
tot ver in de zeventiende eeuw ongeïllustreerd. (Stronks 2009)
Uit de (schamele) gegevens die we over de receptie van geloofsliteratuur in de
Republiek hebben, is duidelijk dat zeventiende-eeuwse protestantse lezers
desondanks wel op zoek gingen naar zinnenvervoerende leeservaringen, en zich
om die redenen actief katholieke geloofsliteratuur toe-eigenden: katholieke bundels
werden bijvoorbeeld aangetroffen in de bibliotheken en inboedels van
gereformeerden (Kaplan 2007: 243). De productie van geïllustreerde geloofsliteratuur
bleef aan protestantse kant lang uit, maar werd aan het eind van de eeuw in gang
gezet door Jan Luyken, die in 1678 de religieuze embleembundel Jezus en de ziel
publiceerde. Luyken baseerde zich daarbij voor een belangrijk deel op het katholieke,
zelfs jezuïtische voorbeeld van het religieuze embleem uit Zuid-Nederland. In dit
artikel kijk ik naar een achttiende-eeuws handschrift waarin een anonieme auteur
een bewerking maakte van Luykens Jezus en de ziel. Het handschrift werd nooit
gepubliceerd, en bevond zich dus in de privésferen van de protestanten.
Produceerden zij in die sferen andere geloofsliteratuur dan in de openbare ruimte
van het gedrukte woord? Om die vraag te beantwoorden, ga ik eerst wat dieper in
op religieus lezen in de Republiek, en het corpus van religieuze protestantse literatuur
in de Republiek.

Religieus lezen in de Republiek
Augustinus' opvattingen over het lezen stonden in meer dan een opzicht lineair
tegenover de Stoïsche leer. De Stoïcijnen veronderstelden dat de mens wilskracht
had om zichzelf te (leren) beheersen, terwijl Augustinus de vrijheid van de menselijke
wilsbeschikking ter discussie stelde, en die afhankelijk maakte van God. (Hanby
2003: 463) Augustinus propageerde daarbij het lezen als een van de belangrijkste
middelen om zich aan God over te geven. (Stock 1996: 2 en 284) Verzoening tussen
de standpunten was mogelijk omdat Augustinus net als de Stoïcijnen in het
beoefenen van zelfreflectie een middel zag om de ziel te helpen en stutten. De
Stoïcijnen hadden als doel met zelfreflectie het evenwicht van de ziel te bewaren
(Niño 2008: 89), terwijl Augustinus en zijn navolgers meenden dat zelfreflectie ertoe
bijdroeg dat men God kon naderen. (Humphries 1997: 127 en 131) Volgens
Augustinus konden teksten een proces in werking zetten waarbij in het hoofd van
de lezer sensaties en mentale beelden geconfronteerd werden met gedachten die
er al voor het lezen waren. Augustinus formuleerde zo de blauwdruk van wat nu
wel de ‘self-conscious reader’ wordt genoemd: de lezer die zichzelf en God leert
kennen door leeservaringen te confronteren met zijn reeds eerder eigengemaakte
ervaringen en denkbeelden. (Stock 1996: 17; Swaeringen 2007: 154)
Tijdens de Reformatie in de zestiende eeuw werd het idee van zelfstandig lezen
gepropageerd, en kwamen het klassieke idee van de ‘rigorous self-control’ van de
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Stoa en ‘the absolute dependence on God that Protestantism counsels’ nog scherper
tegenover elkaar te staan. (Schoenfeldt 1999:
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18; Gilmont 1999: 220) Reformatoren wilden ook leken aan het lezen krijgen, en
dat werd door de katholieke kerk als bedreigend ervaren. De corrigerende,
regulerende werking van het samen lezen en samen interpreteren verdween. Deze
ontwikkeling had des te meer impact omdat sinds de tijd van Augustinus het stillezen
opgang had gemaakt. Voor Augustinus was het lezen vooral een vocale, orale
bezigheid. (Stock 1996: 5) De zintuigen die het gelezene opnamen (gehoor en/of
gezichtsvermogen), moesten bij het lezen mentale voorstellingen oproepen en
zodoende het intellect en geheugen stimuleren (Stock 1996: 18). De protestanten
gingen uit van in stilte lezen. Die activiteit kon veel langer vol worden gehouden, en
had ook een heel ander effect dan hardop lezen: ‘Psychologically, silent reading
embolded the reader, because it placed the source of curiosity completely under
personal control’. (Saenger 1999: 137)
Juist in de Republiek kwamen de zaken op scherp te staan, omdat Calvijn - die
in de Noordelijke Nederlanden van alle reformatoren het meest invloedrijk was - het
zelfstandig lezen zeer propageerde. (Gilmont 1999: 227) Om de schade te beperken
en excessief leesgedrag uit te sluiten, werd door Noord-Nederlandse protestantse
theologen gepleit voor lezen onder deskundige leiding, en voor gematigdheid in het
lezen. Zo schreef Willem à Brakel in Redelyke godts-dienst (1700), een handboek
dat in de achttiende eeuw onder protestantse piëtisten zeer populair was, dat
gelovigen wel moesten lezen (met name spirituele biografieën, en exempelliteratuur
zoals verhalen over martelaren, godzalige predikanten en vroegbekeerde kinderen
(Van Lieburg 2004: 68)), maar dat het lezen beperkt moest worden, en dat niet te
veel uren in eenzaamheid met een boek doorgebracht moesten worden. (Stronks
2001: 185) À Brakel propageerde als alternatief het bidden en samen zingen.
Ondanks deze adviezen ging het er in de praktijk vaak anders aan toe. Bestudering
van het dagboek van de achttiende-eeuwse Jacoba van Thiel leerde bijvoorbeeld
al dat zij het liefst mateloos veel las: zij zag op tegen het ontvangen van bezoek
omdat dit haar belemmerde in het lezen. Muizen die haar tijdens het lezen in
eenzaamheid op zolder stoorden, konden op haar boosheid rekenen. (Stronks 2001:
86)

Religieuze literatuur in de Republiek
Aan het begin van de zeventiende eeuw werden beperkingen ook gezocht in het
schrijven van teksten die ‘prikkelarm’ genoemd zouden kunnen worden. In die situatie
kwam verandering door de publicatie van een serie meditatieve gedichten over de
kruisdood van Jezus, waarvan Jeremias de Deckers Goede Vrydag (1651) de meest
bekende is. In dat gedicht gebruikt De Decker retorische, tekstuele middelen om
zijn lezers te ontroeren, met als doel ze via het lezen dichterbij God te brengen: ‘De
Deckers argumentatie is affectief en gericht op de gevoelsmatige faculteiten van de
lezer. Aan de rede, als tegenhanger van het emotionele innerlijk, wordt dan ook
nergens uitdrukkelijk geappelleerd. Sterker nog, het verstandelijke begrip wordt met
een zeker wantrouwen tegemoet getreden, omdat dit zozeer met het aardse leven
verbonden is.’ (Konst 1990: 311) Calvijn had zich in zijn Institutiones positief over
de emotionele beleving van het geloof middels meditatie op Zijn woord uitgelaten.
De geëmotioneerde woorden die Jezus aan het kruis uitsprak, ‘Waarom heeft u mij
verlaten’, gaven volgens Calvijn duidelijk te kennen dat men dergelijke sensaties
net als Jezus mocht voelen en oproepen. (Strier 2004: 32)
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De volgende stap die in de protestantse literatuur in de Republiek in de richting
van emotionerende literatuur werd gezet, door Jan Luyken, haakte in op de katholieke
traditie van
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religieuze emblemen. In 1678 produceerde Luyken de embleembundel Jezus en
de ziel met als doel de lezer door eenzame verdieping in diens eigen gedachten
God te laten naderen middels woord én beeld. (Porteman en Smits-Veldt 2008: 850)
De protestantse bezwaren tegen de combinatie geloof en beeld negerend, nam hij
katholieke emblematici als voorbeeld, om op belangrijke punten ook weer van hen
af te wijken. (Stronks 2007) In vergelijking met de lichamelijkheid die veel katholieke
emblemen kenmerkt, spreekt Luyken de zintuigen van zijn lezers in beperkte mate
aan. Hij onthoudt zich in zijn picturae van beeldtaal (de afbeelding van bloed, zweet
en tranen bijvoorbeeld) die het lichamelijke per definitie dramatiseert en benadrukt,
om in plaats daarvan een subtiel kijkspel voor het oog te bieden. De centrale
thematiek van Jezus en de ziel is het ‘(leren) kijken naar God’. (Gelderblom 2000)
Ook op het verbale vlak mijdt Luyken emotionerend en op de zintuigen gericht
effectbejag. In Jezus en de ziel geeft hij bijvoorbeeld de metafoor van het huwelijk
tussen Jezus en de gelovige waarop de hele bundel thematisch is ingericht - de
Hooglied-gedachte - vaak een onpersoonlijk, niet-lichamelijk tintje. Zo wordt in
embleem 5, ‘De Ziele zijnde seer verlieft op de edele deugt der sachtmoedigheyt’,
niet gesproken over de verliefdheid van de ziel voor Jezus, maar voor de ‘edele
deugt der sachtmoedigheyt’ die weliswaar sterk met Hem verbonden is, maar niet
direct over Zijn fysieke verschijning gaat.
Andere zintuiglijke ervaringen dan het kijken - zoals voelen en ruiken - worden
door Luyken in Jezus en de ziel niet of nauwelijks opgeroepen, hoewel hij in het
‘Kort Bericht Aan Den Leser’ voorin de bundel wel schrijft over ‘bloempjes’ [zijn
emblemen] die het ‘schoonste van reuck’ zijn, en ‘zeer soeten Honig in haar hebben,
voor het hongerigh Gemoedt’, waarbij hij ook het effect van deze welriekende en
voedzame ‘bloemen’ op de lezer beschrijft: ‘Sommege ruyken van dierbare waarheyt;
Sommege van Liefde; sommege locken de Ziel tot de vereenigingh met Godt’.
(Luyken 1685: fol. A3r) In de voorzang die op dit kort bericht volgt, wordt daarna
alleen nog maar een beroep gedaan op de ogen en het zien: ‘Doet d'oogen op, en
zijt niet langer blindt.’ (Luyken 1685: fol. A4r) Deze tendens zet zich in de rest van
de bundel door.
Of in Luykens verband van - bewuste of onbewuste - beperking gesproken kan
worden, laat zich niet zo eenvoudig vaststellen. Het achttiende-eeuwse handschrift
waarin Luykens Jezus en de ziel in de uitgave van 1714 volledig nagetekend en
bewerkt is, biedt de kans om te zien of een lezer van Luyken in het oproepen van
zinnenvervoerende leeservaringen verder wilde gaan dan Luyken zelf. Het handschrift
is van een anonieme auteur: het oogt als een boek, en wordt door de auteur ook
als zodanig gepresenteerd, maar uitgegeven is het nooit. Op het titelblad van het
handschrift staat als titel vermeld: Verborge leven der ziele met Christus.
De anonieme auteur volgt Luyken getrouw in het centrale thema van Jezus en
de ziel, het ‘kijken’. Dat thema wordt zelfs nog wat meer benadrukt, zoals te zien is
bij vergelijking van de picturae van het genoemde embleem 5. In dit pictura is de
ziel afgebeeld terwijl ze opklimt naar een kruis. In het handschrift is de berg waarop
dit kruis staat, voorzien van een ingang naar een tunnel - een doorkijkje naar een
andere werkelijkheid zoals Luyken ze zelf ook vaak in zijn picturae aanbracht, zeker
in de platen die hij voor de editie uit 1714 van Jezus en de ziel maakte. (Stronks
2005) Door de tunnel loopt een pad, dat we aan de achterkant van de tunnel uit
zien lopen in een smal paadje dat naar de top van de berg voert. Op dat paadje
loopt een man die een kruis torst - eveneens een element dat Luyken in veel van
zijn picturae uit de editie van 1714 opnam.
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Luyken, Jezus en de ziel, embleem 5

Luyken, Jezus en de ziel, titelplaat
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Verborge leven der ziele, embleem 5

Verborge leven der ziele, titelplaat
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De anonieme auteur zet niet alleen het accent op de visuele waarneming scherper
aan. Andere zintuiglijke ervaringen die de emblemen mogelijk op kunnen roepen,
worden eveneens gedetermineerd en geduid. Om inzicht te geven in de manier
waarop dit gebeurt, bekijk ik de presentatie van de (programmatische) titelprent
door Luyken en de anonieme auteur. Op die afbeelding zien we Jezus, omgeven
door een stralend licht, die de gelovige ziel aan linten met zich meevoert. In Zijn
hand heeft Jezus een wierookvat, dat, afgaande op de dampen die er vanaf komen,
doordringende geuren verspreidt. In het handschrift is aan de afbeelding een
wereldbol toegevoegd. De ziel keert zich daar - net als van alle wereldlijke gebouwen
achter haar - vanaf, en heeft slechts oog voor Jezus die zij volgt. Haar ‘volggedrag’
krijgt van de anonieme auteur wat meer aandacht: de ziel heeft nu zelf een van de
linten in haar hand waarmee ze aan Jezus verbonden is.
Het handschrift geeft naast deze afbeelding een expliciete en gedetailleerde
beschrijving van wat er te zien is, met daarbij een uitleg over de betekenis ervan.
Een dergelijke tekst ontbreekt bij Luyken. In de toelichting van de anonieme auteur
worden de zintuiglijke waarnemingen die de bundel op zal (moeten) roepen stuk
voor stuk benoemd. Jezus' licht zal naar de auteur hoopt niet alleen het hoofd en
de oren, maar ook het hart van de lezer vinden. De geest van de lezer wordt versterkt
met de geur van het ‘priester vat’, dat zijn kracht en aroma ontleent aan ‘een kool
van 's hemels altaarvier’. Gods almacht wordt zo gevoeld en geproefd, en dringt zo
‘in 't hert, in d omgeploegde vooren’ binnen:
Wanneer t genaaden Ligt een Arme Ziel omstraalt
en deese Liefde Trek, van Jesus, dieper daald
als slegts in t' breijn alleen, of in der sinnen ooren
maar sig verdiept in 't hert, in d omgeploegde vooren
in hijl lust [=heillust] opgewekt: den iver vind bereijd
om louter om te sien: in waare saligheijd
belust om t egte spoor: ontwijfelbaar te vinden
hoe haastig toond sig daar, die trouwen siel beminde
Dit schets dit tafereel, van deese titelprint
hier siet gij eene snoer: die wijst ons hoe t samen bind
het innige gemoed: eerst komt ons liefde wekken
ontwaakt en staat sij op: soo wil hij voorts haar trekken
met liefde seelen: door een proef van t hemels ligt
waar in de geest al meer, ontdekt het groot gewigt
en dus ook meer getroost, om in een salig hoopen
den sielen bruijdegom, in iver na te loopen
op datse niet beswijkt: en haast wierd afgemat
versterkt hij haaren geest: dit toond het priester vat
gevuld met soeten geur: van diebre specerijen
die sig aan alle kant: wijdlustig heene spreijen
na diense door een kool: van 's hemels altaarvier
haar geur en kragt ontlaat: en in gods albestier
gevoeld word en gesmaakt: gedrongen diep na binnen
waar in gemoedigd om den strijd, nu te beginnen [...]
(Verborge leven der ziele met Christus: fol. 2r)
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De zintuiglijke gewaarwording is ook in de pictura verbeeld: de borst van de ziel is
ontbloot, en zowel het lint als de rook van het wierookvat staat zo in direct contact
met de plaats waar het hart huist.
In vergelijking met Luyken roept de anonieme auteur veel zintuiglijk ervaringen
op, waaronder ook in de in vroegmoderne optiek platvloerse en gevaarlijke sensaties
van neus, mond en handen. Met die lichaamsdelen kon geroken, gevoeld en geproefd
worden, en de lichamelijke reacties die zo werden opgeroepen, associeerde men
met wereldlijke lustgevoelens: ‘the eye and the ear were considered capable of
elevating mind and soul to divine beauty and virtue, whereas objects that delighted
taste, smell, or touch were thought mere earthly distractions from the path of
righteous living.’ (Austern 1999: 103) Geen enkele zintuiglijke reactie schuwend,
werkt de anonieme auteur toe naar een climax in het veertigste embleem van het
handschrift, waarin zien, horen, proeven en voelen samenkomen: ‘dit brosse vlees,
uijt vleesch geboren: uijt adam, sweet om t aardse brood/maar t nieuw gemoed,
gevoed van t horen: rust salig uijt.’ (Verborge leven der ziele met Christus: fol. 145v)

Tot besluit
De anonieme auteur diende meer zintuiglijke prikkels toe dan Luyken: misschien
omdat het handschrift een privé-karakter had, misschien omdat het van later datum
is dan Luykens werk. Uit het bestaan van het handschrift kunnen we afleiden dat
de behoefte aan zinnenprikkelende religieuze literatuur er zeker ook bij protestanten
was, en dat zij zich in de openlijke productie van dergelijke literatuur mogelijk
beperkingen oplegden. Wat aan het begin van de zeventiende eeuw voor
Noord-Nederlandse protestanten vanuit de leer van Calvijn onacceptabel was - het
vervoeren van de lezer middels afbeeldingen -, werd aan het eind van die eeuw
door een dichter als Luyken in de protestantse literatuur ingebracht om in de
achttiende eeuw in de besloten ruimte van het handschrift steeds katholiekere
vormen aan te nemen. De grenzen in de productie van religieuze literatuur werden
zo beproefd en verlegd, met verschuivingen in de identiteit van gelovigen als gevolg.
(Frijhoff 2006) Het onderscheid tussen katholieke mystieke literatuur en protestantse
meditatielyriek, en daarmee tussen protestanten en katholieken, is in het
achttiende-eeuwse handschrift nauwelijks meer zichtbaar.
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Stelen van ogen, redden van tekst
Ton Naaijkens
Vorig jaar verscheen een geruchtmakend boek van de Zwitser Peter Utz, waarin hij
probeert het auteurschap van de literair vertaler te erkennen, althans in theoretische
en niet in juridische zin. Het maakt immers heel wat uit wie zich eigenlijk voordoet
als de auteur van een belangrijke tekst, en ook hoe hij of zij dat doet. In het
onderstaande probeert Ton Naaijkens, hoogleraar Duitse letterkunde alsmede
Vertaalwetenschap, na te gaan welke implicaties de ideeën van Utz hebben en wat
hij daar zelf van vindt.
Het vervelende van een literaire tekst is dat hij niets terugzegt - hij staat onomstotelijk
vast, verroert zich niet, en met een beetje pech laat de verantwoordelijke voor de
tekst - de auteur - ook niets los, eerst uit principe, later omdat ook hij niet het eeuwige
leven blijkt te hebben. Dit nu is urgenter naarmate een tekst in de loop der tijd steeds
meer vragen opwerpt - je kunt dan bijvoorbeeld denken aan bijbelteksten, aan de
onuitputtelijkheid van toneelwerk van grootheden als Racine en Shakespeare, of
aan gecanoniseerde meesterwerken die door de tijd heen veel lezers aangegrepen
hebben. Bij beroemde gedichten is dat ook vaak het geval. Hoeveel studies zijn er
niet gewijd aan aan Rimbauds ‘Bateau Ivre’ of aan ‘Connoisseur of Chaos’ van
Wallace Stevens? Tot de teksten uit de Nederlandse literatuur waaraan heel wat
regels zijn gewijd, behoort in ieder geval ‘Awater’ van Martinus Nijhoff. Sterker nog,
‘Awater’ is een paradevoorbeeld: die tekst beweegt eigenlijk pas als erover gepraat
wordt, als een lezer hem onder ogen krijgt en er iets meer mee wil dan zomaar
consumeren. En dan blijkt - om met ‘Awater’ zelf te spreken - dat er niet staat wat
er staat. En ook over hoe dat komt, waarom je betekenis niet gewoon kunt
vastleggen, is eindeloos nagedacht.
Dit heeft alles, maar dan ook alles met vertalen te maken, niet alleen omdat wij
in dit taalgebied opgescheept zitten met de dooddoener dat je moet vertalen wat er
staat, wat behoorlijk gecompliceerd ligt als je dat niet zeker kunt weten. Nee, het
verband met de vertaalproblematiek is in een eigenschap van de genoemde teksten
die door letterkundigen ‘het literaire’, ‘het iconische’ of het ‘poëtisch functionele’
genoemd is. Vertalers en consorten zoeken in dezelfde richting, maar komen vaak
uit bij een ander begrip, dat van ‘het onvertaalbare’. In beide gevallen gaat het
eigenlijk om hetzelfde, om dezelfde ruimte, de ruimte die een tekst biedt en
waarzonder het met de tekst ook niets wordt, de ruimte die opgevuld wordt met de
activiteit van iemand die iets wil begrijpen, die iets wil doorgeven, wil ervaren: noem
hem de betrokken lezer, die door de ongrijpbare tekst uitgedaagd wordt, noem hem
vertaler als het gaat om een lezer die om verschillende redenen de tekst wil
doorgeven aan anderen, bijvoorbeeld omdat ze de taal van de tekst niet machtig
zijn. Neem ‘Awater’ - ‘Awater’ staat vast, de tekst heet zo, de regels lopen zo, en
hoogstens een editiewetenschapper kan er hier en daar nog een woordje aan
veranderen als hij of zij zich over de klad- en andere versies buigt. Voor sommigen
is dat vaststaan inherent aan de definitie van schoonheid of literaire waarde; anderen
kunnen niet anders dan simpelweg zeggen dat ze het betreuren dat de tekst niets
terugzegt. Het is een ervaring die de oprecht geïnteresseerde lezer deelt met de
(met alle respect) barbaarse lezer: ‘de tekst zegt me niets’, ‘ik kan er niets mee’,
‘het kan van alles betekenen’ zijn dan de schrijnende
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constateringen. Dat het origineel het allemaal niet anders kan zeggen dan op deze
manier, is lastig, maar gelukkig zijn er mensen die het er niet bij laten zitten. Er is
veel, veel geschreven over teksten als Der Prozess, de ‘Todesfuge’, La Disparation,
juist in dat over zit ook de oplossing, de kans om meer te zien dan louter letters. Er
zijn per slot van rekening over-auteurs die de tekst op de voet willen volgen en hem
nogmaals scheppen. Die de eenmaligheid van het origineel ombuigen in een veelheid
van echo's, zich allen wederom onder de naam van de auteur presenteren met een
tekst die soms dezelfde titel draagt, maar ook kan veranderen in Het proces, de
‘Fuga van de dood’ en ‘'t Manco’. Dat zijn de vertalers, degenen die zich verbergen
onder de naam van een beroemd auteur, en in zekere zin zijn zij dus de redders
van de tekst, ze reanimeren hem.
Als vertaalwetenschapper moet ik hier nu aan toevoegen dat mijn hele betoog
uitgaat van het idee dat de vertaling geen simpele kopie is van het origineel, maar
eerder een vorm van lezen met meerwaarde - een vertaling als een vorm van
commentaar, een toevoeging, een andere manier van uitdrukken, pure winst en
opperste vernieuwing. Dat heb ik bij dezen gedaan, en ik zeg erbij dat ik me eerder
in deze zin heb uitgelaten, me thuis voel bij deze gedachte en dus blij was om
hetzelfde principe verdedigd te zien in een boek dat uitlegt hoe interessant het voor
Duitsers niet kan zijn om de eigen literaire Duitstalige teksten - zeg die Kleist, Kafka
en Sebald - in vertaling te lezen. Want vertalingen laten een nieuw, ander licht
schijnen over Das Erdbeben in Chili en Austerlitz, aldus Peter Utz in zijn studie
Anders gesagt - autrement dit - in other words (Edition Akzente - München: Hanser
Verlag 2007). Een ‘schräges Licht’, noemt Utz dat, een ‘vreemd, mysterieus licht’
zou je kunnen zeggen, en hij bedoelt ermee dat als je Der Sandmann, de
Traumdeutung en Der Mann ohne Eigenschaften in vertaling leest, je opeens heel
andere dingen ziet, dingen die je niet eerder hebt opgemerkt en die je als
onvooringenomen lezer van het origineel ook niet hebt kunnen bedenken: gewoon
omdat ‘dezelfde’ tekst anders gezegd wordt.
In feite is zijn studie, die hier en daar bijzonder ver gaat, maar die uitblinkt in het
uitvergroten van een aantal cruciale details in een viertal boeken, bedoeld als een
soort provocatie. Dat kan Utz als meertalige Zwitser - hij werkt in Lausanne misschien makkelijker zeggen: blijkbaar beschikt hij over de kennis van een flink
aantal Franse vertalingen van E.T.A. Hoffmanns Der Sandmann, een nog altijd
bijzonder spannende maar ook raadselachtige tekst die in 1817 als Nachtstuk
verscheen - de Franse nasleep (of het ‘Nachleben’, zoals Walter Benjamin dat zou
zeggen) is lang en groots: L'homme au sable (in 1830), L'homme au sable (in 1836),
Coppélius (in 1844), L'homme au sable (in 1947), Le marchand de sable (als ‘livre
de poche’ in 1991), opgevolgd ten slotte in 1999 door Le marchand de sable in een
nieuwe geannoteerde vertaling door Philippe Forget. Dat deze tekst de vertalers
steeds uitdaagt zit hem uiteraard in de tekst zelf. In Nederland werd de eerste
vertaling gemaakt door de ‘muziekminnende mr. N.W. Schroeder Steinmetz’ (in
1826, eerder dus dan de eerste Franse), honderdveertig jaar later gevolgd door een
versie van Hermien Manger (1967), waarna het tot 1991 duurde alvorens Klaus
Siegel een fameuze vertaling van de tekst maakte voor de Utrechtse literaire
uitgeverij Nota Bene. Je zou inderdaad willen dat de manier waarop Siegel De
zandman vormgeeft en behandelt, gezien en besproken wordt door het leger filosofen
en literatuurwetenschappers dat zich nog altijd over de tekst buigt. Over Der
Sandmann iets nieuws horen kan door naar zijn vertalingen te luisteren. ‘Vertalers
zijn surfers,’ zegt Peter Utz, ‘taalsurfers die zich langs het talige oppervlak van het
origineel bewegen, van golfkam naar golfkam. Ze volgen het element water, ook
als ze door vreemde winden dwars op de golven worden gedreven.’
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De zandman lijkt op het eerste gezicht een griezelverhaal à la Edgar Allan Poe, die
E.T.A. Hoffmann trouwens zeer bewonderde. Een overgevoelige student herkent
in een verkoper van glaswerk, barometers en brillen de man met de groene
kattenogen die hij als kind schuldig achtte aan de dood van zijn vader. Deze man
associeerde hij met de zandman, die kinderen die niet willen slapen, zoveel zand
in de ogen strooit net zolang totdat ze er ‘bloeddoorlopen uit zullen springen’. Het
is een verhaal over angsten en trauma's, over techniek en over de projecties die je
kunt hebben bij mensen die je ontmoet of zaken die je overkomen; voor mij gaat
het verhaal vooral over kijken, over je vergissen bij het kijken (misschien ook over
het niet zien wat er staat) en over de dingen die je je in het hoofd haalt door een
bepaalde bril op te zetten. Peter Utz behandelt Der Sandmann en zijn Franse
vertalingen vooral om na te denken over één bepaald aspect van de tekst, sterker
nog over de betekenis en de vertaling van één woord: ‘unheimlich’. Dat is een
intrigerend woord natuurlijk, een van die ongrijpbare woorden die ook bij ons wel
eens onvertaald blijven (of verbasterd worden tot ‘unheimisch’, door welks gebruik
iemand zich een snob waant, maar zichzelf ontmaskert als onkundig, maar dit
terzijde). De zandman gaat ook over achtervolgingswaan en over psychische
ziektebeelden, opgehangen aan een parabel over automaten, poppen en een
afschuwelijke man die eropuit is je ogen te stelen om ze te kunnen gebruiken voor
een nieuw, kunstmatig leven. Op het dieptepunt van de ogendiefstal komt er zelfs
iets bijna Nederlands in de tekst tevoorschijn, als de hoofdpersoon ‘sköne Oke’
schreeuwt. Het is een tekst om psychische problemen mee te illustreren, iets dat
Sigmund Freud ook deed in zijn sleuteltekst over, inderdaad, ‘das Unheimliche’. Dat
is ook meteen de belangrijkste reden voor Utz, denk ik, om de tekst te behandelen.
Het is niet helemaal zeker of het hem nu gaat om het duiden van het begrip of om
het vertalen van het woord ‘unheimlich’ en hoe alle Fransen daarmee worstelden.
In het eerste geval is hij eerder een hermeneut, een klassieke uitlegger van teksten;
in het tweede geval zou hij zich bekommerd tonen om de dilemma's waarvoor een
vertaler zich gesteld voelt. Ik vrees dat het hem eerder om het eerste te doen is,
maar ik ben dan een kniesoor die daarop let. Het resultaat is fascinerend, want zijn
betoog haalt Der Sandmann weer eens op uit de afgronden die uit deze tekst
afdoemen. Ik maakte het mee dat Klaus Siegel de tekst vertaalde - hij werkte aan
het bureau naast het mijne - en hij vertelde hoe beangstigend het zou zijn als iemand
echt op je ogen uit is. Prompt kreeg hij oogklachten, moest onder het mes, om
vervolgens zijn vertaling te voorzien van het fraaiste en meest gepaste vertalersmotto
dat ik ken: voor mijn oogarts, ‘die, toen tijdens de werkzaamheden aan dit boek mijn
“ogies” het begaven, deze organen kordaat uit mijn coppa's nam, er een draadje
omheen knoopte en ze tot mijn kijkgenoegen weer terugplaatste’.
Peter Utz heeft een bijzonder boek geschreven, dat de kennis over teksten en
het lezen ervan verrijkt en dat recht doet aan de precisie en luciditeit van vertalers.
Ik beveel ook het hoofdstuk aan waarin hij ‘de vreemde betekenis’ laat zien van
L'Homme sans qualités en The Man Without Qualities van respectievelijk Philippe
Jaccottet en Eithne Wilkins/Ernst Kaiser/Burton Pike. Alleen het origineel kan dat
wat het zegt niet anders zeggen, is een van zijn sleutelzinnen. Daarmee pleit hij
ook voor het inzetten van vertalingen in literatuur- en cultuurwetenschappelijke
projecten die teksten willen doorgronden. Vreemde ogen laten ons opnieuw zien
wat we al meenden te kennen, luidt een andere zin waarmee Utz de vertaler uit het
hokje van de souffleur haalt en hem midden op het podium neerzet - een prikkelend
en uitdagend boek dus.
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Kleren maken de vrouw
Een onderzoek naar Miroir des plus belles courtisanes de ce temps
(1631 en 1710)
Marleen van de Pol
Hoe keek de maatschappij in de zeventiende en achttiende eeuw tegen
courtisanes (hoeren) aan? Marleen van de Pol tracht op deze vraag antwoord
te geven en besteedt in haar artikel aandacht aan de tekstuele en visuele
representatie van courtisanes in verschillende drukken van de embleembundel
le miroir.
Hoeren, prostituees of courtisanes: dit zijn alle drie benamingen voor vrouwen van
lichte zeden, al zijn ze qua betekenis niet helemaal identiek. Hoeren, om me tot één
term te beperken bestaan al sinds de Oudheid en worden vanaf dat moment
beschreven in de literatuur. In vroegmodern Europa treden zij meerdere malen op
als personages in gedichten, romans, toneelstukken en andere vormen van proza
en poëzie. Een van deze overgeleverde literaire bronnen is de bundel Le miroir des
plus belles courtisanes de ce temps, die in 1630 voor het eerst op de markt verschijnt
2
en die bestaat uit een serie portretten van bekende contemporaine courtisanes uit
diverse Europese landen. Het boek bevat gravures van de desbetreffende dames,
gemaakt door Crispijn de Passe, begeleid door gedichtjes. De gedichtjes in de
vroegst bekende druk uit 1630 zijn uitsluitend in het Frans geschreven, maar al
spoedig - vanaf de druk uit 1631 - werden er vertalingen van het Frans naar het
Nederlands en Duits afgedrukt. Er volgden vele herdrukken, waarbij soms
aanpassingen werden gemaakt: er werden onder andere voorwoorden toegevoegd
en er verschenen distichons onder de afbeeldingen.
Vanwege de verschillen tussen de herdrukken, vanaf de eerste druk uit 1630 tot
de laatste druk uit 1710, is de bundel interessant als onderzoeksobject. Inger
Leemans, die eerder onderzoek deed naar le miroir, merkt terecht op dat een werk
als dit tijdgebonden is: ‘na een aantal jaren is de mode veranderd, zijn de prostituees
vergeten en de cryptische Franse kwatrijnen niet meer te begrijpen.’ (Leemans
2004/05: 268) Na de jaren dertig van de zeventiende eeuw werd het werk dan ook
niet meer herdrukt, tot in de achttiende eeuw de aandacht voor de bundel weer
opleefde: er verscheen een drietal herdrukken (in 1701, 1708 en 1710). Ondanks
de tijdgebondenheid van de bundel, wijkt de druk uit 1701 nauwelijks af van de druk
uit 1631. Wel werden enkele platen van oudere drukken nagestoken, waardoor de
vrouwen de andere kant op kijken. Daarnaast zijn de Franse kwatrijnen stilistisch
wat aangepast en zijn de portretten niet twee aan twee afgedrukt,

1
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Dit artikel is gebaseerd op mijn bacheloreindwerkstuk vroegmoderne literatuur. Ik dank dr.
Marijke Meijer Drees voor haar begeleiding.
Het woord ‘courtisane’ is volgens het WNT ontleend aan het Franse ‘courtisane’ en Italiaanse
‘cortigiana’. Een ‘courtisane’ is gelijk aan een lichtekooi, waarbij het woord ‘lichtekooi’ een
andere benaming is voor ‘hoer’ (WNT, lemma: ‘courtisane’). Er is echter een onderscheid
tussen beide benamingen. In de Griekse Oudheid werd al een onderscheid gemaakt tussen
een hetaira en een pornê. De hetaira was een soort van courtisane die werd onderhouden
door een man. De man eiste in ruil voor haar onderhoud exclusief seksueel contact. De pornê
was echter beschikbaar voor iedere man (McClure 2006: 6). Het door mij gehanteerde begrip
‘courtisane’ wordt daarom onderscheiden van andere ‘hoeren’ op basis van exclusiviteit.
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maar is er sprake van één portret per pagina. (Leemans 2004/05: 269) Kennelijk
dacht de drukker, ondanks de veranderde mode en inmiddels onbekend geworden
prostituees, toch geld met de bundel te kunnen verdienen. En blijkbaar was deze
herdruk uit 1701 succesvol genoeg, want in 1708 en 1710 volgden nog twee
herdrukken. Deze herdrukken bevatten twee nieuwe, achtregelige, Nederlandse
gedichten, waardoor er bij deze drukken van een nieuwe editie gesproken kan
worden. Aan de druk van 1710 is bovendien een nieuw katern met gedichten
toegevoegd. Het is interessant om te kijken welke inhoudelijke verschillen er zijn
tussen de eerste en latere drukken.
In dit artikel zal ik een comparatief onderzoek verrichten naar de tekstuele en
visuele representatie van de vrouwen in le miroir in de drukken uit 1631 (de eerste
Nederlandstalige druk) en 1710 (de laatste druk) binnen het kader van new
historicism. Verschillen in representatie van de vrouwen, met name van de
geportretteerde courtisanes, tussen beide drukken kunnen misschien als aanwijzing
gelden voor een verandering van de visie van een maatschappij op courtisanes: de
wijze waarop courtisanes gerepresenteerd worden zegt niet zo zeer iets over de
‘werkelijke’ courtisanes uit het verleden, maar wel iets over de maatschappelijke
kijk op hen. Deze maatschappelijke kijk komt bijvoorbeeld tot uitdrukking in le miroir.
Eerst zal ik een verantwoording geven van mijn onderzoeksbenadering door in te
gaan op het begrip ‘representatie’, gedefinieerd vanuit new historicism. Daarna
analyseer ik de representaties van de courtisane in le miroir in de drukken uit 1631
en 1710. Met deze analyse hoop ik aan te tonen dat aan de verschillen tussen de
drukken van le miroir uit 1631 en 1710 verschillende visies op courtisanes ten
grondslag liggen.

Representatie: een geconstrueerde courtisane
Een cultuurproduct, zoals een afbeelding of een tekst, kan niet opgevat worden als
eenvoudige reflectie van een realiteit, maar als ‘representatie’. David Freedberg
formuleert in zijn boek The power of images: ‘Representation is miraculous because
it deceives us into thinking it is realistic, but it is only miraculous because it is
something other than what its represents.’ (Freedberg 1989: 438) Volgens new
historians vormen teksten, net als andere cultuurproducten, een essentieel onderdeel
van de dynamische ontwikkeling van cultuur en samenleving. Zij functioneren niet
als passief reflecterende spiegels van de ‘werkelijke’ realiteit, maar zij dragen wel
actief bij aan de constructie van een culturele werkelijkheid. (Rigney 2006: 303)
New historians stellen dat teksten niet alleen beïnvloed worden door ideologieën
uit de hen omringende werkelijkheid, maar dat zij deze ideologieën ook sturen. Zo
beïnvloeden teksten en werkelijkheid elkaar wederzijds. De interactie tussen tekst
en context staat dus centraal, of zoals Dominick LaCapra formuleert: ‘[M]y contention
is that [...] texts are not only worked over by common textual forces (such as
ideologies) but also rework and at least partially work through those forces in critical
and at times potentially transformative fashion.’ (LaCapra 1987: 4) Wanneer je
teksten analyseert kun je daarom volgens Stephen Greenblatt, een van de meest
invloedrijke beoefenaars van new historicism, niet uitsluitend naar een tekst of
context kijken: ‘cultural analysis must be opposed on principle to the rigid distinction
between that which is within a text and that which lies outside.’ (Greenblatt 2005:
13) Zo is literatuur te zien als onderdeel van een spanningsveld waarin ideeën
uitgewisseld, herhaald en verspreid worden. De geconstrueerde courtisanerealiteit
in le miroir draagt dus een bepaalde boodschap uit over deze sociale klasse, die
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geen reflectie is van de ‘werkelijke’ realiteit, maar grenzen tussen sociale klassen
in de ‘werkelijke’ samenleving wel beïnvloedt. Andersom beïnvloeden grenzen
tussen sociale klassen in de ‘werkelijke’ samenleving ook de realiteit die in le miroir
geconstrueerd wordt.
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Uit eerdere onderzoeken naar le miroir van John Landwehr (1994), Ilja Veldman
(2001) en Inger Leemans (2004/05) is naar voren gekomen dat kenmerken van
minstens drie literaire tradities de geconstrueerde courtisane in le miroir mogelijk
3
4
hebben beïnvloed: libertijnse of pornografische literatuur , pastorale literatuur en
5
emblematische literatuur . In deze onderzoeken is voorbij gegaan aan de titel van
de bundel, die verwijst naar een subgenre binnen de emblematiek: de ‘spiegel’. Arie
Jan Gelderblom legt de betekenis uit van het woord ‘spiegel’ in de titel:
In een spiegel moet men kijken, een spiegel reflecteert donker en licht,
een spiegel geeft de werkelijkheid weer, zij het ook indirect. [...] Daarnaast
speelt uiteraard ook de in andere boektitels gangbare betekenis mee van
spiegel als leerboek, voorbeeldenboek. Evenals dergelijke Spiegels bevat
dit speculum voorbeelden om na te volgen en om te vermijden, al naar
gelang de duiding in bono of in malo. De kijkende lezer kan de lessen
ontdekken door zich naar aanleiding van het geziene aan bespiegelingen
over te geven. (Gelderblom 1998-1999: 25)
Van oorsprong waren spiegels dus traktaten die hun lezers voorhielden hoe zij in
moreel opzicht hun leven moesten inrichten (Bange 1988: 51), of - zoals Gelderblom
6
in het citaat beschrijft - hoe zij hun leven juist niet moesten inrichten. Afgaand op
de titel, kan le miroir, dus gezien worden als leerboek of handleiding voor hoe je je
niet dient te gedragen.

Een courtisanebestaan
Voordat ik kijk hoe de courtisane gerepresenteerd wordt in de hoofdtekst en de
portretten van le miroir in de drukken uit 1631 en 1710, zal ik eerst ingaan op een
selectie uit de overige teksten in deze bundels: de titelgravure in de bundel uit 1631
en een aantal gedichten uit het extra toegevoegde katern in de bundel uit 1710, die
de representatie van de courtisane mede bepalen.

3

4

5

6

Volgens Veldman (2001: 297) is le miroir anoniem verschenen vanwege een erotische inhoud.
De grootste vertegenwoordiger van erotische inhoud in vroegmodern Europa is libertijnse of
pornografische literatuur. Het is daarom mogelijk dat le miroir door deze stroming beïnvloed
is.
De eerste twee portretten in le miroir (Spiegel 1631) zijn denkbeeldige figuren: de herder
Coridon en de herderin Silvia, ‘who were the most popular pastoral lovers of the period’.
(Veldman 2001: 299) Mogelijk bevat le miroir meer kenmerken van pastorale literatuur.
Volgens Leemans (2004/05: 272) begonnen herdrukken van le miroir in de zeventiende eeuw
steeds meer waarschuwingen en lessen te bevatten, voornamelijk door de toevoeging van
voorwoorden vanaf de druk uit 1631. De titelgravure verdween en de vergankelijkheid van
schoonheid werd het thema van de bundel in de achttiende eeuw. Op basis van deze
observaties trekt Leemans de volgende conclusie: ‘de zeventiende-eeuwse hoerenspiegel
was [in de achttiende eeuw] een zedelijke embleembundel geworden.’ (Leemans 2004/05:
272)
Dit komt overeen met de betekenissen van ‘spiegel’ zoals gegeven in het WNT. Volgens het
WNT betekent ‘spiegel’ in titels namelijk ‘afspiegeling’ of ‘spiegelbeeld’. Wanneer ‘spiegel’
duidt op het geven van een voorbeeld, kan dat zowel een navolgend voorbeeld inhouden als
een afschrikwekkend of waarschuwend voorbeeld. (WNT, lemma: ‘spiegel’, betekenissen 2
en 3)
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De bundel uit 1631 is anoniem, met een fictieve drukplaats en is in oblongformaat
verschenen. Misschien verschool de auteur zich achter anonimiteit om de
mogelijkheid te hebben de grenzen van het fatsoen te overschrijden. De titel staat
in drie verschillende talen (Frans, Nederlands en Engels) op de titelgravure afgedrukt:
Miroir des plus belles courtisanes de ce temps. Spigel der Alderschoonste
courtisanen deses tyts. The loocking glass of the fairest courtiers of these tymes.
(Spiegel 1631) De bundel is volgens deze titel een ‘spiegel’, die de allermooiste
contemporaine courtisanes toont.
Op de titelgravure (afbeelding 1) is een bordeel te zien. Een goed geklede man
zit rokend bij de haard, zich opwarmend aan het vuur, dat gebruikelijk de connotatie
7
draagt van de min (het minnevuur) . Voor zijn voeten ligt een hond te slapen. Hier
geldt misschien de uitdrukking ‘geen slapende honden wakker maken’, waarmee
bedoeld wordt dat een sluw (of oneerlijk) mens niet gewaarschuwd hoeft te worden
(in dit geval de deftige man bij het vuur). (Stoett 1923-1925: 927) De hoerenwaardin
laat hem een schilderij van een courtisane zien, dat een kopie is van ‘schoon elsgien’
uit de bundel. Aan de muur op de achtergrond hangen nog zes andere courtisanes,
die eveneens terug te vinden zijn in de bundel. De titelgravure spiegelt dus haar
eigen inhoud. Een tweede man wijst op de portretten aan de muur en is blijkbaar
geïnteresseerd in een van de dames. Rechtsachter in de hoek staat een deur open,
waarbij twee wachtende courtisanes te zien zijn.

Afb. 1 Titelgravure bij Le miroir des plus belles courtisanes de ce temps. (Spiegel 1631: i)

7

WNT, lemma: ‘vuur I’, betekenis II 14α.
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Op tafel staan meerdere voorwerpen: een kaars (naast de man bij het vuur), een
doosje, een rechtopstaande kan (naast de afbeelding van de courtisane), een glas
wijn (?) en een schaal met onbekende langwerpige voorwerpen. E. de Jongh schrijft
dat de kaars opgevat kan worden als een fallisch symbool, vooral in combinatie met
een kan, die als uterussymbool opgevat kan worden. (De Jongh 1995: 40-43) De
kaars brandt, dus er is een liefdesvonkje bij de man ontvlamd. De blik van de man
is gericht op het getoonde schilderij met ‘schoon elsgien’. ‘Schoon elsgien’ kijkt op
haar beurt naar beneden, naar de hand van de man, die in zijn broek (op de plek
van zijn geslachtsdeel) lijkt te verdwijnen. Als je goed kijkt, blijken er dus verhulde
erotische verwijzingen te vinden te zijn. Een neergelegde kan met de opening naar
voren is bijvoorbeeld vaker teruggevonden op schilderijen met prostituees. (De
Jongh 1995: 40) De concepten van ‘kan’ en ‘kaars’ zijn in eerste instantie niet
erotisch, maar binnen deze context (een bordeel) worden de concepten uitgebreid.
De concepten verwijzen naar een extratekstuele werkelijkheid, die gevormd wordt
door de maatschappij en die op zijn beurt die maatschappij verandert. Hoe vaker
deze symbolen gebruikt worden op schilderijen met prostituees, hoe uitgebreider
de concepten van ‘kan’ en ‘kaars’ zullen worden. Een gesloten kan, kan dan
misschien duiden op een gesloten schoot: de vrouw is niet beschikbaar voor seksueel
contact. Deze interpretatie is wel paradoxaal in combinatie met de geïnteresseerde
man, voor wie de courtisane juist wel beschikbaar zou moeten zijn. Courtisanes
stellen zich meestal exclusief beschikbaar op voor één man. Maar zoals blijkt uit
deze titelgravure lijken de vrouwen uit le miroir voor alle mannen toegankelijk. Hun
exclusieve status wordt in deze titelprent doorgeprikt: ze verschillen niet van andere
prostituees.
De bundel uit 1710 is in octavo verschenen en heeft als volledige titel Spiegel der
8
9
vermaardste [meest befaamde] courtisanen, in haren optoy [opschik] , en toestel
10
[versiering] naar yders tyd. De derde Druk; vermeerdert met De Vyf Zinnen; Aan
Lisidas en de gadelooze Klimene, &c. Tot Gouda, By Lukas Kloppenburg, 1710.
(Spiegel 1710a) De titel is, in tegenstelling tot de internationale titel uit 1631, alleen
in het Nederlands geschreven. Bovendien zijn de plaats van uitgave en de uitgever
van de druk bekend. De bundel heet nog steeds een ‘spiegel’, maar de nadruk ligt
op de uitdossing van meest befaamde courtisanes. Qua vormgeving heeft de bundel
iets weg van een embleembundel, met een motto (in de vorm van een distichon),
pictura (de portretten) en subscriptio (de gedichtjes). (Porteman 1977: 29)
Er is in de druk van 1710 geen titelgravure aanwezig. Na de titelpagina volgt het
gedicht ‘Opdragt aan Klimene, Haagse Cortisane’ (Spiegel 1710a: 3-5), aan wie de
bundel is opgedragen. De Haagse courtisane Klimene wordt in dit gedicht met enig
leedvermaak getypeerd: Klimene heeft vele minnaars gehad, waaronder ene Lisidas,
die zij aan de kant schoof toen zij zijn geld had afgetroggeld. Lisidas werd ingeruild
voor een afgezant van de keizer, die Klimene in goud en diamanten voor haar liefde
liet betalen. Nu is Klimene oud en lelijk geworden en getrouwd. Zij is drankverslaafd
en dat is lichamelijk zichtbaar. (Spiegel 1710a: 3-5) De algemene thematiek van dit
gedicht is de vergankelijkheid van schoonheid: ‘Zoo slyt de tyd al wat hier pronkt
en praalt. Zoo luttel kan u 't oude zeer bezwaren. Wat met de tyd vervliegt blyft
onherhaald.’ (Spiegel 1710a: 5) Het gedicht ‘Opdragt

8
9
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WNT, lemma: ‘vermaard’, betekenis a.
WNT, lemma: ‘optooien’, betekenis 1.
WNT, lemma: ‘toestel’, betekenis 1.
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aan Klimene’ sluit af met het devies van Willem Godschalck van Focquenbroch
(1640-1670), een Amsterdamse scheeparts die onder andere bekend staat om zijn
satirische en burleske gedichten: ‘Fumus Gloria Mundi.’ (Spiegel 1710a: 5) Dit devies
heeft een dubbele betekenis: ‘rook is de glorie van de wereld’ en ‘de glorie van de
wereld is niets meer dan rook.’ (Beekman 1997: 81) Klimene in le miroir uit 1710
wordt getypeerd als een courtisane die haar schoonheid in rook zag opgaan, mede
door het gebruik van dit devies. Het devies van Focquenbroch is afkomstig uit de
werkelijke realiteit. De verwijzing naar diens werk stuurt le miroir richting de ideeën
van deze auteur, waardoor concepten uit de werkelijkheid deels le miroirs betekenis
genereren. Op zijn beurt, heeft le miroir de potentie om de werkelijkheid te
beïnvloeden: lezers van le miroir die het werk van Focquenbroch kennen, zullen
daarmee een beeld bij de tekst vormen. Lezers die het werk van Focquenbroch nog
niet kennen, zullen via le miroir kennis met hem maken en zich zo een beeld van
hém vormen. Tekst en context beïnvloeden elkaar dus wederzijds.
Na de hoofdtekst, de courtisaneportretten, is er een ‘besluyt’ (Spiegel 1710a: 63)
en een extra katern met gedichten. Het eerste katern, ‘De Vyf Zinnen. Aan de liefde
van Lisidas, en de bekoorlykheden van de gadelooze Klimene’, bestaat uit zes
gedichten. Daarna is er nog een viertal gedichten opgenomen, waarvan ik er twee
bespreek. Eerst komt een gedicht ‘Aan Amarante, op haar huwelyk’ (Spiegel 1710b:
3-4), waarna het gedicht ‘Huw'lyks vloek, Aan N.N.’ volgt. (Spiegel 1710b: 4-5) In
beide gedichten wordt de vrouw (maar ook de man) voorgesteld als een door wellust
bevangen figuur. N.N. wordt door de auteur(s) gewaarschuwd voor het huwelijk.
Zodra een vrouw je gestrikt heeft, zit je vast in haar netten: ‘Wagt u myn halsvriend
11
[beste vriend] voor de heerszugt van een vrouw!’ (Spiegel 1710b: 4-5) De man
kiest uit lust een mooie vrouw, maar wordt al snel bedrogen, ‘want kuis en schoon
zyn, in deez tyd, die wy beleven, is aan geen vrouw, op aard, zoek waar ge wilt,
gegeven. Saturnus eew is lang vervlogen, deze tyd baard niet als wellust, list, bedrog,
en haat, en nyd.’ (Spiegel 1710b: 4) Dit beeld van de wellustige vrouw hangt samen
met het medische gedachtegoed in de werkelijkheid, over de verschillen tussen
mannen en vrouwen in de late zeventiende en achttiende eeuw. De vrouw gold als
onverzadigbaar, waarmee zij een inferieure positie toebedeeld kreeg. Zij moest
regelmatig mannelijk zaad ontvangen, anders zou zij volgens de medische
opvattingen van die dagen uitzinnig kunnen worden. (Haks 1988: 97-98) Ideeën uit
de werkelijkheid hebben le miroir hier dus beïnvloed. Een huwelijk lijkt mooi, maar
dat is volgens dit gedicht slechts schijn. Je kunt beter kiezen voor vrijheid: ‘de goude
vryheyt, als iets hemels, hier te loven, gaat al het schynvermaak des huwelyks te
boven.’ (Spiegel 1710b: 5) Betekent dit in combinatie met de rest van de bundel dat
je beter ‘vrij’ kunt blijven en moet genieten van betaalde liefde? Wordt de lezer hier
met andere woorden aangespoord tot onzedelijk gedrag? Het volgende gedicht, ‘de
bedroge Nyt’ (Spiegel 1710b: 6-7), geeft geen antwoord op deze vragen.
De Latijnse slotspreuk, ‘quo minime credis gurgite piscis erit’ (‘vissen zwemmen
12
in het water, waar je ze het minst verwacht’ ) (Spiegel 1710b: 8) van het laatste
gedicht ‘Fytjes hengelwerk Of volmaakte viskunde’ (Spiegel 1710b: 7-8) lijkt opnieuw
(dit maal indirect) een aansporing tot onzedelijk gedrag. Deze spreuk gaat
hoogstwaarschijnlijk terug op een zin uit Ovidius' Ars Amatoria III, 425-426: ‘casus
ubique valet: semper tibi pendeat hamus; quo minime credis gurgite, piscis erit’
(‘overal loert toeval: werp je haakje altijd uit, vissen zwemmen in het water, waar je
ze het minst
11
12

WNT, lemma: “halsvriend”, betekenis 1.
Vrije vertaling van M. Kat in: Ovidius Naso, P., Minnekunst. Kat, M. (vert.), Baarn 1993.
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verwacht’ ). Deze intertekst kan (bewust) aangebracht zijn om een intellectueel
spel te spelen met de lezer. De geletterde lezer die de bron kent van deze spreuk,
weet welke zin aan deze spreuk vooraf gaat (namelijk: ‘werp je haakje altijd uit’).
De concepten die aan deze spreuken gekoppeld zijn, zijn afkomstig uit de werkelijke
realiteit, die daardoor actief bijdraagt aan de constructie van een culturele
werkelijkheid in le miroir, waarin de lezer (net als in ‘Huw'lyks vloek’) wordt
aangespoord tot vrije liefde.
Het gedicht gaat letterlijk over Fytje en Maartje die aan het vissen zijn met een
piertje als lokaas: ‘dat [piertje] 's wel lokaaz voor een voren, maar voor een post, of
blanke baars is zulk hengelen verloren, want dat goed vereyst wat aars [aas].’
(Spiegel 1710b: 8) Een ‘post’ is de naam van een vis, maar kan in obscene zin ook
14
een benaming zijn voor het mannelijk geslachtsdeel . ‘Zy [Fytje] verstaat haar op
het hengelen en haar vyvertjen [ook obsceen?] is klaar, al de posjes loopen jengelen
15
om haar sim [hengelsnoer] van goudgeel hair.’ (Spiegel 1710b: 8) Met haar haren
weet Fytje de posjes naar haar vijvertje te lokken. Het vervolg kan ook obsceen
gelezen worden:
[...]
Steekt het posje met zyn vinnen
Als 't gevangen word, wat styf [!]
Och! dat kan ze ligt verwinnen
16
Met een neepje [knijpje] vier, of vyf.
Sterft het [posje] zagjes in haar handje
17
Als hem 't hommetjen [zaad?] ontloopt.
18
Och! zeyt ze, myn zoete kwantje [kameraadje]
Als de huid u is gestroopt
Zul je voort myn ketel [obsceen?] vullen.
En voort zonder meer gezeg
Smyt zy al de beste prullen
Van haar listig [!] vistuig weg.
Vryers die de min doet dolen
En zoo gaarne vist in 't wilt.
19
Wagt je! Fyt is by me zolen
Opperbaaz van 't vissers gild.
Quo minime credis gurgite piscis erit.
UIT. (Spiegel 1710b: 8)

13
14
15
16
17
18
19

Vrije vertaling van M. Kat in: Ovidius Naso, P., Minnekunst. Kat, M. (vert.), Baarn 1993.
WNT, lemma: ‘post I’, betekenis 4.
WNT, lemma: “sim II”, betekenis 2.
WNT, lemma: ‘neep’, betekenis 1.
WNT, lemma: ‘hommer I’, betekenis: mannetjesvis.
WNT, lemma: ‘hom I’, betekenis 1: de klier in een vis die het teelvocht bevat.
WNT, lemma: ‘kwant’, betekenis 1.
WNT, lemma: ‘zool I’, betekenis II 4 a: als lichaamsdeel van de mens (voetzool) en wordt
daarbij figuurlijk gebruikt.
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Zodra Fytje haar vis gevangen heeft en zijn wensen heeft vervuld, heeft zij hem
voorgoed gevangen in haar keteltje. De mannen (‘vryers die de min doet dolen’)
worden gewaarschuwd voor Fyt, want zij heeft de macht in handen. De mannen
zijn dus slachtoffers van de vrouw. Het beeld van de ondergeschikte man kan effect
hebben gehad op de ideeën over de man-vrouwrelatie in de werkelijke realiteit.
Worden de courtisanes in de hoofdtekst ook gerepresenteerd alsof zij de touwtjes
in handen hebben en de mannen voor hen moeten oppassen? Ik zal le miroir
analyseren aan de hand van twee vragen. De eerste vraag die ik stel is hoeveel
waarde er gehecht wordt aan geld door de courtisanes. De tweede vraag is welke
rol het thema natuur speelt: is liefde of wellust belangrijker en kun je aan liefde of
wellust ontkomen?

Dat liefde ons quelt, Is maar om gelt
‘Mademoiselle F.C.E. Courts’ maagddom is, net als dat van vele andere courtisanes
in de bundel uit 1631, in haar jeugd door haar moeder verkocht (Spiegel 1631: 6):
Int bloeyen van mijn jeught, heeft eerstemael ghenoten
20
De Bloem [maagddom] myns waerdtste pant, een Vorst die was ghesproten
21
Van Lely [rein, onschuldig] stam, myn Moer vercocht aen hem myn eer
Voor hondert stucken Gouts, het was noch min noch meer. (Spiegel 1631: 6)

Mademoiselle Court schuift de schuld van haar courtisanebestaan af op haar moeder.
Haar moeder kreeg honderd stukken goud voor haar maagddom, niets meer en
niets minder. Zakelijk wordt dus geformuleerd wat zij voor haar meest waardevolle
bezit gekregen heeft. Dit bedrag blijft gelijk in het tweede achtregelige gedicht in de
bundel uit 1710:
De bloem van myne Jeugd was naulyx opgeloken
Wanneer myn moer, gelokt door een vervloekte hoop
Van eerelooze winst, myn kuisheit quam bestoken
Tot ze aan een fransen Prins myn maagdom droeg te koop.
'k Heb hondert stukken Gouds voor deze schat genoten.
22
Verfoejelyke [afschuwelijke] winst, die 't geldziek hart verraad.
23
Eerst is de Hofpop [courtisane] voor de Prinsen, ende grooten,
24
Maar, als haar bloem [schoonheid of maagddom] verwelkt, voor allerhande staat.
(Spiegel 1710a: 8)

20
21
22
23

24

WNT, lemma: ‘bloem’, betekenis 10.
WNT, lemma: ‘lelie’, betekenis 2.
WNT, lemma: ‘verfoeilijk’, betekenis 1.
WNT, lemma: ‘hofpop’, betekenis 1: ‘Naam voor eene vrouw van lichte zeden maar niet zonder
beschaving, geest en goede manieren. Het woord vervangt bij onze schrijvers den Franschen
term courtisane in zijne verschillende opvattingen; het wordt dus ook toegepast op de hetaeren
der klassieke oudheid en derg’.
WNT, lemma: ‘bloem’, betekenissen 9 en 10.
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De eerste vijf regels komen inhoudelijk sterk overeen met het gedicht uit 1631. Maar
daarna is in het gedicht uit 1710 een extra boodschap opgenomen. De prijs die voor
haar maagddom is betaald, is een ‘afschuwelijke winst’ die het ‘geldzieke hart’
verraadt. Haar moeder is dus slechts op geld belust en heeft geen boodschap aan
liefde. Mademoiselle Court is eerst exclusief beschikbaar voor prinsen en mannen
uit hogere sociale klassen, maar zodra haar maagddom is verkocht en haar
schoonheid is vergaan, is zij (seksueel) beschikbaar voor iedereen die haar wil
25
hebben. Het bijbehorende distichon ‘Jong Hoveling, Oud Schoveling [verworpeling]’
(Spiegel 1710a: 8) spreekt hier voor zich: wanneer je jong en mooi bent behoor je
tot de hovelingen, maar zodra je oud bent en je schoonheid is vergaan, word je
verworpen tot de laagste rang.
In het eerste achtregelige gedicht bij Mademoiselle Court wordt de vrouwelijke
lezer aangesproken, opdat zij Mademoiselle's gedrag niet veroordeelt:
26

Gy, die op uwe deugd vol waan [schijn]
Op de oneer durft een vonnis vellen,
Eer gy den stryd hebt uitgestaan,
Daar 't geld de schoonheit mé kan quellen.
Zie toe beminnelyk geslagt
Tot liefde, en lust, als ik geboren:
27
Het Goud heeft Danae verkragt .
Elk leend een gouden minnaar ooren. (Spiegel 1710a: 8)

Volgens de eerste vier regels mogen schijnheilige, ‘deugdzame’ vrouwen courtisanes
niet veroordelen, zonder dat zij zelf ‘de strijd’ (namelijk, het opbieden van geld voor
het maagddom van een vrouw) hebben meegemaakt. Dit impliceert dat alle vrouwen
geld in ruil voor seksueel verkeer niet kunnen weerstaan. Dit procedé, waarbij de
lezer door de courtisane wordt aangesproken op haar (schijnheilige) gedrag, is
veelvuldig toegepast in vroegmoderne pornografische romans. (Leemans 2002:
131) De hypocrisie van zogenaamde ‘deugdzame’ vrouwen afkomstig uit hogere
sociale klassen, wordt in deze romans (en in dit gedicht) doorbroken. Volgens dit
gedicht zijn alle mensen gelijk. Eer en reputatie zijn geen vaste waarden, maar
afhankelijk van schone schijn: zo lang men zich in het openbaar maar zedig gedraagt,
kan men privé doen wat men wil. De lezer is dus net zo op geld belust als ieder
ander, net zo hypocriet. In tegenstelling tot de lezer komt de courtisane er echter
openlijk voor uit.
Bovendien komt in dit gedicht naar voren dat seks verbonden is aan geld en niet
aan liefde. In regel zes staat weliswaar ‘Tot liefde, en lust, als ik geboren’, maar dat
wordt verbonden aan ‘Het Goud heeft Danae verkragt’. Deze zin verwijst naar de
Griekse mythe over de koningsdochter Danaë. Danaë wordt door haar vader
opgesloten in een vertrek, ter voorkoming van zwangerschap. Tijdens haar
gevangenschap wordt Danaë bevrucht door de oppergod Zeus, die in de gedaante
van een gouden regen door haar tralievenster binnendringt en gemeenschap met
haar heeft. In vroegmodern Europa werd deze mythe vaak geassocieerd met hoererij:
de vrouw kon het goud niet weerstaan. Het

25
26
27

WNT, lemma: ‘schoveling’, betekenis 1.
WNT, lemma: ‘waan I’, betekenis 8.
WNT, lemma: ‘verkrachten’, betekenis 2 2b: In toepassing waarbij het verkrachten voor het
object een neutrale tot positief geconnoteerde inhoud heeft.
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Danaë-motief werd in het Nederland van de zeventiende eeuw ook uitgelegd als
het bezwijken van een vrouw aan hebzucht naar geld. (Moormann en Uitterhoeve
2007: 138) Deze interpretatie is van toepassing op het citaat uit le miroir (1710):
Danaë, als vertegenwoordigster van ‘de vrouw’, heeft zich (vrijwillig) laten verkrachten
door Zeus, vanwege haar ‘liefde’ en ‘lust’ naar goud. Iedere man met veel geld kan
daarom iedere vrouw krijgen. Ook dit procédé is afkomstig uit pornografische romans,
waarin seks bij álle vrouwen onlosmakelijk verbonden is met geld, niet met liefde.
(Porteman en Smits-Veldt 2008: 808)
De representatie van Mademoiselle Court is exemplarisch voor de representatie
die van de courtisane gegeven wordt in de bundels uit 1631 en 1710. In de bundel
uit 1631 wordt geld wel genoemd, als betaalmiddel voor een maagddom, maar de
bundel uit 1710 bevat de expliciete boodschap dat vrouwen voor geld kiezen en
niet voor liefde. Het distichon bij het portret van de courtisane ‘schoon Barbertie’
luidt daarom: ‘Dat liefde ons quelt, Is maar om geit.’ (Spiegel 1710a: 20) Liefde van
courtisanes is slechts schijn: zij doen alsof zij van een man houden, maar ze zijn
eigenlijk op zijn geld uit. Deze schijnliefde heeft niet alleen betrekking op courtisanes,
maar op alle vrouwen, ook op die uit hogere sociale kringen. Het distichon bij het
portret van de courtisane ‘la belle Angloise’ (de schone Engelse) sluit hier op aan:
‘Waar 't gout begint, Is deugd maar wind.’ (Spiegel 1710a: 18) Zodra een vrouw
(van welke afkomst ook) geld ruikt, is zij, met andere woorden, haar deugd snel
vergeten.
Toch is de courtisane in de bundel uit 1710 een inferieure en geen superieure
positie toebedeeld ten opzichte van de man, omdat zij afhankelijk is van zijn geld,
zoals blijkt uit het gedicht van ‘La belle Angloise’:
Britanje was ik aan uw pragtig Hof gebleven,
En had het Franse goud my niet gelokt van daar,
'K had mijne glori hier den geest dan niet zien geven,
28
Nog mijn Vervoerder [verleider] weg zien dragen op de baar.
Mijn Graaf is dood, ik aan het dartel Hof gezeten
29
Versteken [verwijderd] van zijn beurs: wat ben ik? enkel niet.
30
Al wierd ik de Engelin aan 't krijtestrand [krijt rotsen in Engeland] geheten.
31
32
Mijn schoonheit is nu veyl [te koop] voor die er 't meest voor bied. (Spiegel 1710a:
18)

Het (Franse) goud heeft Angloise verleid en zonder het goud is zij niets meer. Zij
moet zichzelf, haar schoonheid en dus haar lichaam, nu te koop aanbieden voor
ieder die er iets voor wil geven. Angloise koos voor het geld en zij heeft daarmee
haar eigen ‘waarde’ verloren. Deze boodschap is een waarschuwing voor de lezers
van le miroir, die ook op geld belust zijn en dus hetzelfde kan overkomen. Lezers
kunnen zich, met andere woorden, spiegelen in deze ‘spiegel’.

28
29
30
31
32

o

WNT, lemma: ‘vervoeren II’, betekenis 1 .
WNT, lemma: ‘versteken II’, betekenis 1.
WNT, lemma: ‘krijt II’, betekenis 1.
WNT, lemma: ‘veil IV’, betekenis 1.
Cursivering door mij aangebracht.
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Als 't is ontmaagt, Is 't ongevraagt
Volgens de bundel uit 1710 doen vrouwen uit hogere sociale klassen zich deugdzaam
voor en kijken zij op courtisanes neer, terwijl ook zij voor geld kiezen en dus niet
voor liefde. Dit roept de vraag op of er wel sprake is van ‘liefde’ in le miroir. Tot nu
toe heb ik uitsluitend een tekstuele analyse uitgevoerd van de hoofdtekst. Ik zal nu
ook ingaan op de relatie tussen woord en beeld in le miroir.
Het eerste koppel in de bundel uit 1631 wordt gevormd door Coridon en Silva.
Deze herders zijn afkomstig uit pastorale literatuur en verwijzen daardoor naar een
extratekstuele werkelijkheid. (Sluijter 1993: 33) Zij zijn op afbeelding 2 herkenbaar
als herders aan vaste attributen: Coridon bespeelt de herdersfluit, hij heeft een wijd
gespannen hoed op en draagt eenvoudige kleding. (Sluijter 2000: 165-166) Silvia
draagt een herdersstaf en een strohoed met rozenkrans. (Smits-Veldt en Luijten
1993: 59) Net als de courtisanes in de rest van de bundel, staan zij slechts met hun
bovenlichaam afgedrukt. Coridon kijkt naar Silvia. Silvia kijkt de lezer aan, maar
richt haar wijsvinger op Coridon. Er zijn geen toevoegingen aangebracht op de
achtergrond.

Afb. 2 Coridon en Silvia. (Spiegel 1631: 1-2)

Er is niets opmerkelijks aan deze visuele representatie van Coridon en Silvia. Het
is wel enigszins vreemd dat zij überhaupt als duo zijn opgenomen in de bundel uit
1631, aangezien Silvia geen courtisane is en Coridon geen vrouw. Sterker nog, het
zijn fictieve figuren. Zij luiden als fictief romantisch herderskoppel de bundel in.
Coridon en Silvia zijn meestal gelukkige herders, die zich zorgeloos overgeven aan
de genoegens van ongecompliceerde erotiek, zonder begeerte naar rijkdom of
macht. Zij genieten van een eenvoudig leven in de natuur, dat in contrast staat met
het materialistische hof in de stad. (Porteman en Smits-Veldt 2008: 221) In oppositie
met de stad of het hof is de locus amoenus - ofwel de idyllische natuur - vrij van
valse begeerte, intrige, gierigheid, onrechtvaardigheid, ambitie en gevaren; een
omgeving waar alles mooi en simpel is, een leven waarin de liefde centraal staat.
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(Sluijter 2000: 177) Dit beeld van ongecompliceerde liefde in pastorale literatuur is
afkomstig van ideeën uit de werkelijke realiteit. Er wordt bij de construering van een
culturele werkelijkheid in le miroir gebruik gemaakt van de ideeën uit de samenleving
door Coridon en Silvia in de bundel op te nemen. De context beïnvloedt zo de tekst.
Door de fictieve herders te laten omringen door portretten van courtisanes in le
miroir, wordt het concept van ‘vrije liefde’ - dat aan dit paar gebonden is - in deze
tekst extra uitgebreid naar ‘betaalde vrije liefde’. De tekst krijgt hierdoor de potentie
om het concept dat gekoppeld is aan pastorale herders in de werkelijke realiteit te
beïnvloeden.
Het geïdealiseerde visuele pastorale beeld komt overeen met de begeleidende
gedichtjes. Coridon zegt het volgende:
Soo haest dit soet gheslacht Vrou Venus Camenieren [het gevolg van Venus, maar
33
ook ‘lichte vrouwen’] ,
Mijn Fluytjen roeren hoort, soo gaen sy sich vercieren,
Om my te volgen naer, al in dit soete dal,
34
Daer haren Offer [ontmaagding] is, Veel kusjens over al (Spiegel 1631: 1)

Zodra Coridon op zijn fluit begint te spelen, volgen de dienaressen van Venus hem.
‘Het roeren van mijn fluitje’ kan echter ook figuurlijk gelezen worden, als een erotische
35
metafoor: ‘fluitje’ kan verwijzen naar het mannelijk lid en een ‘fluitje roeren’ kan
36
verwijzen naar het ontroeren van iemands gemoedstoestand , waarmee
gesuggereerd wordt dat een ‘fluitje roeren’ een metafoor is voor
geslachtsgemeenschap. ‘Vrou Venus Camenieren’ kan ook figuurlijk gelezen worden,
als ‘lichte vrouwen’, of ‘courtisanes’. Deze courtisanes gaan zich mooi maken om
in de smaak te vallen bij Coridon. Zij volgen hem naar het ‘zoete dal’ waarin zij zich
over zullen geven aan ‘Venus' offer’, waarmee hij de schone natuur bedoelt waar
zij ontmaagd zullen worden. Deze figuurlijke lezing past beter binnen de context
van de rest van de bundel en geeft een erotische toon aan het geheel. Silvia reageert
op Coridon met de woorden:
Ick volgh den Harder Vorst, ben 't eerste van de Reyen [reien, groep personen die
37
zingen of dansen] ,
Om hem te volgen naer waer dat hy ons sal leyen,
Als ick heb Coridon dat is myns herten vreught,
38
Ick laet die ander al, en soeck wat hem gheneught [verblijdt].
(Spiegel 1631: 2)

Silvia laat alle andere mannen achter zich, om slechts Coridon te dienen.
Coridon is de leider, en de reien zijn zijn volgelingen. Silvia is dus inferieur aan
Coridon; zij vervult een ondergeschikte positie. Daarnaast valt op dat zij zich exclusief
voor Coridon beschikbaar stelt. Silvia verkiest Coridon niet boven andere mannen
vanwege zijn geld of vanwege begeerte, maar

33
34
35
36
37
38

WNT, lemma: ‘kamenier’, betekenis 3.
WNT, lemma: ‘Venus’, afl. ‘venusoffer’, betekenis 1.
WNT, lemma: ‘fluit I’, betekenis 12.
WNT, lemma: ‘roeren’, betekenis I 7.
WNT, lemma: ‘rei I’, betekenis 1.
WNT, lemma: ‘geneugen’, betekenis 1.
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vanwege liefde. Toch ligt de uiteindelijke keuze bij Coridon. Als Coridon voor Silvia
kiest, is haar hart verheugd. Deze representatie voldoet aan de opgeroepen
verwachting van de dubieuze titelgravure uit de bundel van 1631: de courtisane
stelt zich ogenschijnlijk exclusief op, maar zij heeft zich te schikken naar de keuze
van de man.
Coridon en Silvia zijn niet opgenomen in de bundel uit 1710. Misschien zijn zij
weggelaten omdat zij fictieve figuren zijn, waardoor zij het werkelijkheidsgehalte
van de bundel aan het wankelen brengen. Of misschien zijn zij weggelaten omdat
zij in verband gebracht worden met ongecompliceerde liefde. Dat er in de bundel
uit 1631 nog sprake kan zijn van verliefdheid en in de bundel uit 1710, waar wellust
de boventoon voert, niet meer, kan geïllustreerd worden met de begeleidende
39
gedichtjes bij het portret van de courtisane ‘Karne A.D.’ :
40

Eer [voordat] dat ick [Karne A.D.] kende Min, of dat haer soete krachten
My woelden om het hert, en dat dese gedachten
41
Ontroerden mynen sin [hart, gemoed] : De Vorst van onse Landt,
In schijn van zyne Trouw, nam my mijn beste pandt. (Spiegel 1631: 26)

Voordat Karne de liefde (Min) had leren kennen, heeft een vorst haar ontmaagd.
Weliswaar is Karne dus niet zelf verliefd geweest, maar er wordt wel gesproken
over de Min in de bundel uit 1631. In de gedichten bij Karne uit 1710 is van liefde
geen spoor te bekennen:
Wat is de schoonheyt vol gevaars.
Die vry is, wenst te zijn gevangen.
De muggen vliegen om de kaars
Tot ze in de vlamme blijven hangen.
Het minnaars hart is niet gerust
Voor 't heeft zijn lust, en wens genoten.
Maar als die vlam eens is geblust,
Dan word het meysje ligt verstooten.
De liefde zayde dus haar Lelien, en Rozen
Op mijnen [Karne A.D.'s] blanken hals, en wangen net besneen,
Gelijk ik die nu zie op uwe kaakjes blozen
Minzieke Juffertjes, wy zijn haast lotgemeen.
'K zie uw weyds gewaad, uw lagchen, en uw lonken
Uw bloote boezem, hals, en wit gepoejert hooft,
Waar door gy 't vryers hart tragt tot uw min te ontfonken,
42
Dat gy wel haast, als ik, van eer zult zijn berooft.
(Spiegel 1710a: 40)

39

40
41
42

Mogelijk is ‘Karne’ geen deel van de naam van de courtisane, maar is het woord hier bijvoeglijk
gebruikt. In het WNT heb ik echter geen relevante betekenis aangetroffen onder het lemma
‘karn’.
WNT, lemma: ‘eer III’, betekenis A 4.
WNT, lemma: ‘zin’, betekenis IV 19.
Cursiveringen door mij aangebracht.
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Het hart van een minnaar heeft geen rust zolang zijn lust niet is geblust, valt te lezen
in regels vijf tot en met negen. Het woord ‘lust’ geeft al aan dat het gaat om wellust
en niet om liefde. Een ander verschil is het perspectief: in 1631 gaat het om de
verliefdheid van courtisanes, terwijl het in 1710 om de lust van de minnaar gaat.
Deze menselijke drift proberen vrouwen bij mannen op te roepen, zoals te lezen is
in de voorlaatste regel. Dat de verleidingspoging niet alleen toepasbaar is op
courtisanes, maar ook op andere vrouwen, valt op te maken uit de aangesproken
‘minzieke juffertjes’. Met mooie kleding, lief lachen en lonken, een blote boezem en
hals en een wit gepoederd hoofd, proberen zij (gelijk courtisanes) de mannen te
verleiden. De wellust van mannen wordt dus opgeroepen door vrouwelijke
schoonheid en lichamelijkheid. Daarbij worden de ‘minzieke juffertjes’ in dit gedicht
gewaarschuwd door Karne: als zij niet oppassen met hun verleidingskunsten, zijn
zij spoedig van hun eer beroofd (ontmaagd), net als Karne zelf. Er is dus geen
onderscheid in rang en stand, alle vrouwen zijn gelijk. De courtisane ‘my lady of
Oxmond’ stelt daarom in de bundel uit 1710 de volgende vraag aan haar lezeressen:
‘Wat smaaltmen, dat ik my te schandlijk heb vergeten [...] Want wie van mijne sex
heeft deze zwakheit [wellust] niet’? (Spiegel 1710a: 30) Alle vrouwen bezitten deze
zwakheid. Wellust is volgens deze bundel iets natuurlijks, dat niet afgeleerd kan
worden.
De waarschuwende gedichtjes uit de bundel van 1710 wijzen op een verzedelijking
van le miroir ten opzichte van de bundel uit 1631. Deze verzedelijking is niet alleen
verbaal, maar ook visueel aanwijsbaar. Op het eerste oog lijken de gravures uit
beide bundels niet van elkaar te verschillen, maar bij nadere bestudering blijken er
wel degelijk kleine aanpassingen in de gravures gemaakt te zijn, zoals te zien is in
afbeeldingen 3 en 4.

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

Afb. 4 Borsten van Mademoiselle F.C.E. Court. De originele afbeelding is hier gespiegeld
weergegeven. (Spiegel 1710a: 8)
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In 1631 zijn de borsten van Court groter dan in 1710. Bovendien worden de borsten
benadrukt door de richting van het hangertje aan de ketting, dat naar de borsten
lijkt te wijzen. Dit hangertje is in 1710 verdwenen. Al zijn de verschillen in de
afbeeldingen niet heel groot, er is wel degelijk sprake van een lichte verzedelijking
in de visuele representatie van de courtisane tussen 1631 en 1710. De ontbloting
van borsten, de grootte van borsten en de richting van hangertjes, dragen een
bepaalde boodschap uit: hoe meer nadruk op de borsten wordt gelegd, hoe
‘opwindender’ en erotischer de courtisane is voor de kijker en hoe toegankelijker zij
overkomt. De borsten wijzen zo op een verzedelijking van de maatschappij in de
achttiende eeuw: de verzedelijkte maatschappij drukt haar stempel op de
geconstrueerde representatie van de courtisane in le miroir. De tekst beïnvloedt
andersom ook de werkelijkheid, door tekstuele, waarschuwende boodschappen
aan zijn lezers te richten. Bovendien wordt de lezer een licht verzedelijkt visueel
beeld van een courtisane aangeboden, die realistisch op de lezer over komt, maar
niet als reflectie van de werkelijkheid opgevat mag worden.

Tot besluit
In mijn onderzoek ben ik uitgegaan van het idee dat tekst en context elkaar
wederzijds beïnvloeden. Le miroir is een bundel met kenmerken van verschillende
literaire tradities, die elk hun eigen stempel op dit werk hebben gedrukt. In 1631
heeft de pastorale literatuurtraditie de overhand gehad en heeft de bundel een
overwegend erotische inhoud. In 1710 is le miroir veranderd in een zedelijke
embleembundel, maar een embleembundel die weliswaar meerdere kenmerken
vertoont uit de pornografische literatuurtraditie. De literair-historische context ligt
dus in le miroir verweven. De courtisane verandert in le miroir van een
ongecompliceerde verliefde herderin in de zeventiende eeuw, naar een wellustige
en hebzuchtige hoer (die niet wezenlijk verschilt van andere vrouwen) in de
achttiende eeuw. Het waarschuwende karakter van de verzedelijkte
achttiende-eeuwse bundel uit een negatievere visie op courtisanes dan de bundel
uit 1631. Het blijft de vraag of le miroir representatief is voor de visie op courtisanes
in 1631 en 1710. In vervolgonderzoek kunnen meerdere literaire teksten in
ogenschouw genomen worden. Hierbij kan genreoverstijgend te werk worden gegaan,
door zowel bundels als gedichten, romans, toneelstukken en andere vormen van
proza en poëzie te analyseren. Maar u bent gewaarschuwd: ‘nieuwsgierigheit heeft
veel verleyd.’ (Spiegel 1710a: 54)
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ghedruckt voor den autheur, anno M.D.C.XXXI. Ex. KB, Den Haag: 343 J8.
Spiegel 1710a:
Spiegel der vermaardste courtisanen. in haren optoy, en toestel naar yders tyd
de derde druk; vermeer-dert met de vyf zinne; aan Lisidas en de gadelooze
Klimene, & c. tot Gouda, by Lukas Kloppenburg, 1710. Ex. KB, Den Haag: 30
C 19.
Spiegel 1710b:
Spiegel der vermaardste courtisanen. in haren optoy, en toestel naar yders tyd
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Zij bloedden ook voor mij
Regeneratie in de poëzie van Blanka Gyselen, 1936- 1950
Nienke Draaisma
In het herlevingsdiscours van de Vlaamse Beweging wordt het ideaal
verwoord dat Vlaanderen even glorierijk kan herleven als het was in de
middeleeuwen, mits de huidige Vlaming even heldhaftig is als die uit het
verleden. Voor het nieuwe politieke leven moeten dus offers worden
gebracht, waarop in literatuur veelvuldig is gereflecteerd. Vooralsnog
hebben academici de vrouwelijke stem in het Herlevingsdiscours echter
niet aan het woord gelaten. Nienke Draaisma brengt hier verandering in
met een analyse van de regeneratie in de poëzie van Blanka Gyselen
tussen 1936 en 1950. Draaisma laat zien hoe Gyselen
nationaal-socialistische opvattingen verweefde met persoonlijke en
erotische ideeën.

Vrouwelijke Vlaamse Bewegers
2

In een vak over de Vlaamse Beweging dat ik in 2008 volgde, viel me op dat er geen
vrouwen werden behandeld. Er stonden geen schrijfsters op de literatuurlijst en in
de secundaire literatuur werd eveneens met geen woord gerept over de vrouwelijke
Vlaamse auteur. Toen ik informeerde naar de reden van dit gebrek aan vrouwen
bij docent De Ridder, vertelde hij me dat er weinig onderzoek gedaan wordt naar
vrouwelijke Vlaamse Bewegers.
De enige vrouw die De Ridder kon bedenken was Virginie Loveling. Een van haar
romans bestudeerde ik met veel plezier in het kader van een onderzoek naar het
gebruik van familiale metaforiek door Vlaamse Bewegers. In de genoemde cursus
was ik echter vooral geïnteresseerd geraakt in het gebruik van regeneratie en de
plaats die auteurs hiermee innamen in het Herlevingsdiscours van de Vlaamse
Beweging. Dit Herlevingsdiscours speelt een belangrijke rol in de Vlaamse Beweging;
auteurs uiten in het discours hun politieke visie door terug te verwijzen naar de glorie
uit de middeleeuwen. Vanwege de grote leemte in het onderzoek naar vrouwelijke
Vlaamse Bewegers ging ik op zoek naar een niet eerder onderzochte schrijfster die
in het Herlevingsdiscours te plaatsen was. Ik zal allereerst een korte biografie geven
van de auteur die ik vond: Blanka Gyselen. Verderop zal ik ingaan op de
theorievorming rondom regeneratie en toelichten wat het Herlevingsdiscours van
de Vlaamse Beweging inhoudt.

Blanka Gyselen
Blanka Maria Franciska Gyselen werd geboren in Antwerpen op 26 november 1909
3
en overleed in dezelfde plaats op 29 mei 1959. Ze debuteerde in 1936 met de
dichtbundel Door roode vuur. De gedichten in deze bundel zijn erotisch getint en
1
2
3

Dit artikel is gebaseerd op mijn bacheloreindwerkstuk moderne letterkunde. Ik dank prof. dr.
Geert Buelens voor zijn begeleiding.
De Ridder, M. Literatuur en context 2. Universiteit Utrecht, 2008.
Deze biografie van Blanka Gyselen is gebaseerd op de biografie van Frans van Campenhout
(2005).
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gaan vooral over het verlangen naar liefde en genegenheid. Daarnaast verwerkte
Gyselen in de bundel haar verblijf in een Leuvense kliniek.
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In 1938 volgde haar tweede dichtbundel, De eeuwige Eva, die erotisch getinte
gedichten bevat met ongeveer dezelfde thematiek als in Door roode vuur.
Inmiddels was Gyselen lid geworden van de nationaal-socialistische vereniging
DeVlag (Deutsch-Vlämische Arbeitsgemeinschaft). In deze kringen leerde zij haar
eerste partner Floris Langlet kennen. Van hem kreeg ze een kind, Stefaan, dat twee
weken na de geboorte overleed. Ook haar echtgenoot kwam te overlijden, toen hij
in 1942 een auto-ongeluk had. Vlak voor de dood van haar man had Gyselen een
aantal gedichten geschreven die pasten bij de ideeën van de DeVlag. Deze poëzie
werd gebundeld en onder de titel Zangen voor mijn land uitgegeven door uitgeverij
Steenlandt. De bundel maakte van haar een geliefd persoon onder leden van DeVlag
en onder leden van het Vlaams Nationaal Verbond (VNV).
Vlak voor het einde van de Tweede Wereldoorlog leerde Gyselen haar tweede
partner Johan Sacré kennen, waarschijnlijk via haar werk voor het tijdschrift Balming,
een uitgave van DeVlag. In september 1944 vertrok het koppel naar Duitsland. Toen
ze als nationaal-socialisten niet langer veilig waren in Duitsland, vluchtten ze in mei
1945 naar Frankrijk. Ondertussen werd Gyselen in België als medewerker van het
VNV-tijdschrift Volk en Staat bij verstek veroordeeld tot de doodstraf. In 1946 werd
ze samen met Sacré opgepakt en opgesloten in de gevangenis van Antwerpen. Ze
was inmiddels zwanger van haar tweede kind, dat ze baarde in gevangenschap.
Ook dit kind, ditmaal een meisje, overleed kort na de geboorte. Over haar leven in
de gevangenis schreef Gyselen de bundels Balladen achter de staven en Zie den
mens, die beide in 1950 verschenen.
Na drie jaar gevangenschap werd Gyselen vanwege haar slechte gezondheid
vrijgelaten. Ze woonde nog een tijdje op een buitenverblijf in Bouwel. De rustige
Kempense omgeving zette haar opnieuw aan tot dichten; ditmaal van religieus
getinte poëzie. Voor de bundel Orgelpunten ontving zij in 1966 de Driejaarlijkse
Poëzieprijs van de provincie Antwerpen.
Gyselen had in haar testament laten vastleggen dat er geld moest worden
vrijgemaakt voor een literaire prijs. Deze prijs, de Blanka Gyselenprijs, kwam er dan
ook. Toen Nederlandse journalisten echter wezen op de rol van Gyselen in de
Tweede Wereldoorlog, besloot de verantwoordelijke gemeente Sint-Martens-Latem
de prijs op te heffen. In 1998 werd de prijs voor het laatst uitgereikt.

Het Herlevingsdiscours
In De leeuw van Vlaanderen (1838) schrijft Vlaamse Beweger Conscience over de
heldhaftige daden van de Vlamingen tijdens de Guldensporenslag van 1302. Hij
romantiseert de rol van de Vlamingen in het verleden om zo zijn eigen volk als
superieur neer te zetten. De bedoeling die Conscience hiermee had, was
bewerkstelligen dat de Vlamingen trots zouden zijn op zichzelf - vooral op hun eigen
taal -, en zich niet zouden laten ondersneeuwen door de Franstaligen. Deze visie
komt voort uit de contemporaine politieke situatie in België, waar Frans de officiële
taal was. Conscience streed weliswaar voor de eigen taal, vooral op het vlak van
het onderwijs, maar hij pleitte niet voor een zelfstandig Vlaanderen. Hij was
4
daarentegen voorstander van het land België .
Conscience staat met de Leeuw van Vlaanderen aan de wieg van het
Herlevingsdiscours van de Vlaamse Beweging. Dit discours bestaat uit literaire
teksten waarin de heldhaftige daden van Vlaanderen uit het verleden worden gebruikt
4

De Ridder, M. op. cit.
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om te laten zien dat Vlaanderen glorierijk zal herleven, mits de huidige Vlaming
even heldhaftig en dapper is als die uit het verleden. De daden
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uit het verleden worden aangehaald om een politieke visie uit te dragen. Conscience
pleitte zoals gezegd voor het land België, met daarbinnen meer rechten voor de
Vlaming. Na Conscience werd het Herlevingsdiscours uitgebreid door auteurs die
andere politieke visies uitdroegen. De Vlaamse Bewegers zijn het door de jaren
heen namelijk niet eens over de toekomst van België. Al snel na Conscience ontstond
bijvoorbeeld de wens tot verzelfstandiging van Vlaanderen. Vlaamse Bewegers met
nationaal-socialistische sympathieën plaatsten Vlaanderen in een groot Germaans
rijk. Voordat Vlaanderen kon herleven en er een groot Germaans rijk kon worden
gesticht, kregen de Vlaamse soldaten te maken met de keerzijde van heldhaftigheid:
er moest strijd geleverd worden en die eiste slachtoffers. Volgens sommige auteurs
was de strijd deze offers waard, aangezien ze voor een goede zaak werden gebracht
en daarmee zinvol waren. Om deze zingeving weer te geven in poëzie gebruikten
dichters het regeneratiemotief.

Regeneratie
In Rites of Spring beschrijft Eksteins het regeneratiemotief aan de hand van het
ballet Le Sacre du Printemps van Stravinsky. In het ballet wordt een jonge vrouw
geofferd, waarop vervolgens nieuw leven ontstaat. In het regeneratiemotief is er
altijd iets dat geofferd wordt en gebeurt dit altijd met het oog op nieuw leven. Zowel
het ‘offeren’ als het ‘leven’ moet breed opgevat worden: het offer kan van abstracte
aard zijn, maar kan ook, meer concreet, een mensenoffer zijn. Het ‘leven’ kan slaan
op een politiek leven, maar ook op een erotisch of een persoonlijk leven. (Eksteins
1989: 39/40)
Het bekendste voorbeeld van regeneratie in de literatuur van de Vlaamse
Beweging zijn de beroemd geworden versregels van Verschaeve over de slachtoffers
van de Eerste Wereldoorlog:
‘Hier liggen hun lijken
als zaden in 't zand,
hoop op den oogst
O Vlaanderenland.’ (Verschaeve 1966: 30)

In de dichtregels van Verschaeve zijn de lijken het offer voor de nieuwe wereld. Ze
worden beschreven als zaden en als er geoogst kan worden, ontstaat daaruit het
nieuwe leven. In dit geval gaat het daarbij om een nieuw politiek leven. Verschaeve
6
pleit met het gedicht voor een onafhankelijk Vlaanderen .
7
Op literatuur kan het zogenaamde regeneratieschema worden toegepast. Dit
schema bestaat uit de vragen ‘Welk offer wordt gebracht?’ en ‘Wat houdt het nieuwe
leven in?’. Regeneratie is immers het herleven na het brengen van een offer. Een
8
term die ook wel wordt gebruikt voor regeneratie is palingenesis (wedergeboorte).
Deze term wordt vooral gebruikt om te verwijzen naar het verhaal van de feniks die
herleeft uit zijn eigen as. In het modernisme wordt echter meestal de term regeneratie
gebruikt, die bovendien vaak in verband wordt gebracht met het fascisme, waarin
5
6
7
8

De Ridder, M. op. cit.
Officieel stierven de soldaten voor België, maar Verschaeve zag hun dood als een offer voor
Vlaanderen.
De Ridder, M. op. cit.
Palingenesis wordt beschouwd als archaïsch taalgebruik, hoewel de term de laatste jaren
aan populariteit wint, omdat hij veelvuldig gebruikt wordt in politieke analyses van de Tweede
Wereldoorlog. Zie Griffin 2007: 1 t/m 12.

Vooys. Jaargang 27

51
het verlangen naar een nieuwe wereld een grote rol speelt. In fascistische
oorlogspropaganda wordt dan ook veelvuldig gebruikgemaakt van het
regeneratiemotief. (Griffin 2007: 8,9)

Erotiek, religie en fascisme
Uit de biografie van Gyselen blijkt dat zij erotische, hier en daar religieus getinte en
9
politieke, soms zelfs fascistische poëzie geschreven heeft. Ik schreef al eerder dat
regeneratie niet alleen beperkt blijft tot politieke literatuur, maar ook gebruikt kan
worden in andersoortige literatuur. Erotische regeneratieliteratuur past daarmee
wellicht binnen het Herlevingsdiscours, maar dan op een andere manier dan
fascistische regeneratieliteratuur. Door mijn vraag naar de plaats van Gyselen binnen
het Herlevingsdiscours beperk ik mij niet tot haar oorlogsbundel.
Ik onderzoek hoe de poëzie die Gyselen schreef tussen 1936 en 1950 in het
Herlevingsdiscours van de Vlaamse Beweging past. In de volgende paragrafen laat
ik zien wat voor regeneratie er te zien is, en hoe het standpunt van Gyselen over
regeneratie verandert in de bundels Door roode vuur (1936), De eeuwige Eva (1938),
Zangen voor mijn land (1942) en Balladen achter de staven (1950).

Vertroebelt reeds haar schuldloosheid...
Een offer dat regelmatig terugkeert in de bundels, is het verliezen van de onschuld.
Dit offer geeft op verschillende manieren zin aan het nieuwe leven. In Door roode
vuur en De eeuwige Eva wordt het offer gebracht door vrouwen die hun
maagdelijkheid - en daarmee hun reinheid en onschuld - verliezen. Het gevolg is
een nieuw persoonlijk leven als getrouwde vrouw, die bij voorkeur ook nog kinderen
op de wereld zet.
10
De gedichten in de bundel De eeuwige Eva verbeelden de vorming van een
onschuldig jong meisje tot een volwassen vrouw. In ‘De jonge baadster’ bedekt de
jonge baadster schaamtevol ‘de roze knoppen van haar hooge borsten’. De
beschrijving van de jonge baadster is erotisch en vormt de opmaat tot het verliezen
van de onschuld bij deze jonge vrouw. In het gedicht ‘De verloofde’ staat de verloofde
op het punt haar onschuld te verliezen. Ze sluit ‘de wijde kamers van haar jeugd’,
om een nieuwe wereld met haar geliefde te openen. ‘Haar schuldloosheid vertroebelt
reeds’, omdat zij met haar verloving de opmaat gemaakt heeft tot de naderende
seksuele daad. In het gedicht ‘Het witte bruidje’ wordt duidelijk welk nieuw leven er
ontstaat uit het offer van het verliezen van de onschuld: een nieuw persoonlijk leven
als getrouwde vrouw. Het witte bruidje wordt ‘de rijpe bloem, die in de kern volgroeid/
met strakgespannen kelk, bevruchtend openbloeit...’. Het bevruchtend openbloeien
slaat op het verliezen van de maagdelijkheid en de zwangerschap die hieruit ontstaat.
In de ‘Zwangere vrouw’ wordt de seksuele daad beschreven: ‘het slapend lijf,
waarmee haar lichaam paarde/ en dat in haar zijn sappen had gevoerd’.
9

10

Ik noem haar poëzie hier fascistisch, maar haar poëzie kan evengoed nationaal-socialistisch
genoemd worden. Fascisme is een wat algemenere term dan nationaal-socialisme, vandaar
dat ik de voorkeur geef aan deze term.
De titel van de bundel kan gezien worden als een verwijzing naar de eerste vrouw op aarde
die haar onschuld verloor: Eva.
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Het offer dat de vrouw brengt met het afleggen van haar onschuld leidt uiteindelijk
tot de geboorte van een kind; een nieuw leven. Het krijgen van een kind wordt in
de ‘Zoogende moeder’ beschreven als iets wat leidt tot ultiem geluk: ‘werd, voor dit
uur, haar vreugde ooit beroerd?...’
In Door roode vuur worden net als in De eeuwige Eva erotische verlangens
beschreven.
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De maagd in het gedicht ‘De dag mijner stad’ bedekt net als de jonge baadster in
De eeuwige Eva haar lichaam en schaamt zich voor haar ‘schoonen droom’, die
waarschijnlijk te maken had met lichamelijke verlangens. De slotstrofe van het
slotgedicht van de cyclus Door roode vuur is een erotische beschrijving van het
verlangen naar seks:
‘Ik weet: ééns treedt, aan 't keerpunt dezer wegen
gij handen-reikend mijn ontberen tegen,
dan zal uw glansgewaad mijn naaktheid kleden...’

Het moment waarop de seksuele daad werkelijkheid wordt, beschrijft Gyselen als
een keerpunt. Ze betreedt het nieuwe leven als partner van een man met wie zij
kinderen kan krijgen.
In Zangen voor mijn land kan net als in Door roode vuur en De eeuwige Eva het
verliezen van de maagdelijkheid als een regeneratiemotief gezien worden. In ‘Wij,
de vrouwen...’ baren de vrouwen kinderen voor het ontstaan van een nieuw leven:
‘Maar wij teelden weer levens uit onzen schoot,
[...]
want uit onzen blijheid, als vlam uit de asch
rijst d'eeuwige zang van het dappere ras:
Vlaamsche Vrouwen.’

Het nieuwe leven dat ontstaat na het opofferen van de meisjesonschuld is hier niet
alleen een nieuw persoonlijk leven, zoals in De eeuwige Eva en Door roode vuur,
11
maar ook een nieuw politiek leven . De vrouwen offeren hun maagdelijkheid op
voor Vlaanderen: ‘Vlaamsche Vrouwen’. Uit andere gedichten in de bundel blijkt dat
Gyselen de vrouwen aanmoedigt een aandeel te leveren in de strijd voor een groot
Germaans rijk. Net als in De eeuwige Eva en Door roode vuur zijn de beschrijvingen
van de genegenheid tussen man en vrouw erotisch getint. In het gedicht ‘Zij die
blijft...’ bijvoorbeeld hangt ‘zij’ haar man ‘als een bruidje aan’ en zal ‘zij’ als vrouw
‘de geslachten’ binden ‘voor tijd en eeuwigheid...’.

Zij bloedden ook voor mij
Het opofferen van de onschuld is niet alleen een offer van vrouwen, maar is een
offer dat ook mannen moeten brengen. In het gedicht ‘Gebed voor onze jeugd’ uit
de bundel Zangen voor mijn land verruilen de jongens de onschuld van de jeugd
voor een plaats in de strijd:

11

In de bundel Door roode vuur refereert Gyselen eenmaal aan strijd: ‘Mijn lief, wie blijder lijdt,
ook rijk verkrijgt:/ niet vóór de overwinning wijkt de strijd/ en vindt ons rijpe lijven
vreugd-bereid!’. ‘Strijd’ wordt in De Geest 1997: 177-182 gekoppeld aan het
nationaal-socialisme. Het is de taak van de kunstenaar om te participeren in deze
nationaal-socialistische strijd. Het gebruik van ‘strijd’ zou er dus op kunnen duiden dat Gyselen
in de bundel Door roode vuur al een politiek ideaal had voor Vlaanderen. Zij specificeert in
het betreffende gedicht (het vijfde gedicht van de cyclus ‘Door roode vuur’) echter niet welke
strijd er gestreden moet worden en daarom is er geen politiek nieuw leven aan te wijzen in
de bundel Door roode vuur.
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‘Wat verjoeg hen zoo vroeg uw klaroenende roep
uit den ruischenden tuin en 't gejoel op de stoep?...
Reeds staan zij geschaard tot den kruistocht der Plicht
met den wig van uw licht op hun kindergezicht.’

‘De ruischenden tuin’ en ‘'t gejoel op de stoep’ staan symbool voor hun jeugd, net
als ‘hun kindergezicht’. ‘Uw licht’ is het licht van God, die in het gedicht wordt
opgeroepen om te zorgen voor de Vlaamse jongens.
Die jongens moeten niet alleen hun jeugd opofferen, maar ook zichzelf. Gyselen
verwoordt het in het tweede gedicht van ‘Slotverzen voor mijn volk’ als volgt: ‘Want
over allen zie 'k de groote dooden waken,/ die boetten tot uw baat, zij bloedden ook
voor mij’. Het bloed waarmee de strijd gepaard gaat, vloeit niet voor niets: de soldaten
sterven voor het Vlaamse volk en dus ook voor Gyselen. In het gedicht ‘Aan de
moeders der helden’ is dezelfde metaforiek te zien als in de beroemd geworden
versregels van Verschaeve. De doden zijn ‘het vruchtbare zaad’: na de oogst zal
uit deze ‘zaden’ een machtig Germaans rijk opbloeien.
De Vlamingen moeten hun verwanten offeren in de strijd voor een nieuw politiek
leven. Zo ziet Gyselen de dood van haar zoontje als haar offer in de strijd voor een
groot Germaans rijk. In het sterk autobiografische gedicht Vlaandren, mijn land
schrijft Gyselen over dit offer:
‘Maar dit gebaar, waarmee 'k door u mijn kind bestreel
en héél 't onaangerande van mijn smart
en deze dappre zang die mijne tranen tart,
zij zijn, o Vlaanderen, mijn schamel, eerlijk deel...’

In het gedicht ‘Aan de moeders der helden’ stelt Gyselen de moeders van de
gesneuvelden gerust; hun offer zal niet voor niets zijn, want ‘éénmaal toch wordt
Vlaanderen waard/ die gapende plaats aan uw hart en uw haard...’.
In de bundel Zangen voor mijn land worden de Vlaamse mannen en vrouwen
opgeroepen zich in te zetten voor de strijd. Hiertoe moeten zij zichzelf opofferen
door hun onschuld of zelfs hun leven te verliezen, zodat uiteindelijk het nieuwe leven
werkelijkheid kan worden. Het betreft hier een nieuw politiek leven, in de vorm van
het ontstaan van een groot Germaans rijk.

Eén leider kennen wij, den Führer der Germanen
Gyselen spreekt zich in de bundel Zangen voor mijn land expliciet uit voor dit grote,
nationaal-socialistische Germaanse rijk. Er zijn meerdere fascistische en
nationaal-socialistische elementen aan te wijzen in de bundel. Zo kan ‘'t nieuwe
Geloof’ in het gedicht ‘Het Vlaamsch legioen’ worden opgevat als een referentie
aan het nationaal-socialisme. Het gedicht is immers een ode aan het eerste
‘kontingent vrijwilligers’ dat vertrok om mee te vechten aan Duitse zijde in de Tweede
Wereldoorlog.
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In hetzelfde gedicht worden in de laatste strofe de heldhaftige Vlamingen uit het
verleden aangehaald:
‘Strooi bloemen en kindren langs waar zij thans gaan!
Zing van den Leeuw en den Witte Kaproen!
Heil onze dappren van 't Vlaamsch Legioen!’

De ‘Leeuw’ is een verwijzing naar De leeuw van Vlaanderen van Conscience, het
werk dat aan de wieg staat van het Herlevingsdiscours van de Vlaamse Beweging.
‘De Witte Kaproen’ verwijst naar de Witte Kaproenen: de legendarische
veertiende-eeuwse Gentse strijdmacht die een opstand ontketende tegen de Vlaamse
graaf Lodewijk van Male. (Vincke 2002/2003: §2.3.1) Gyselen plaatst het huidige
Vlaamsche Legioen in de traditie van deze heldhaftige strijders. De strijd die nu
gevoerd wordt, wordt gevoerd om de glorie uit vroegere tijden te laten herleven. Die
glorie zal Vlaanderen beleven binnen een groot Germaans rijk. Een fascistische
passage waaruit de voorkeur voor dit rijk blijkt, is de eerste strofe uit het gedicht
‘SS’ waarin Gyselen haar volk oproept te gehoorzamen aan één leider:
‘Wij zijn het hard geslacht, ontlast van oude wanen
dat optrekt naar 't gevecht, ook zonder gouden vaan...
één leider kennen wij, den Führer der Germanen
en Vlaandrens plaats zien wij in Nederduitschland staan.’

En God komt niet meer op de wolken voorbij
In alle vier de bundels zijn motieven terug te vinden die erop wijzen dat Gyselen
geloofde in God. Niet alleen vroeg zij God de strijders bij te staan, maar ze geloofde
ook dat de mens na de dood zou regenereren in de hemel. In De eeuwige Eva is
deze vorm van regeneratie terug te zien in het slotgedicht ‘De oude vrouw’. Deze
vrouw nadert de dood ‘en in den hemel luistert reeds de Heer...’. In de opdracht die
Gyselen in Door roode vuur opdraagt aan haar overleden zus, spreekt zij van een
‘blijde reis naar d'eeuwigheid...’. De ‘eeuwigheid’ slaat hier op het eeuwige leven in
de hemel.
Ook in haar oorlogsbundel spreekt Gyselen een vertrouwen uit in God en in het
leven na de dood. In de gedichten ‘Acht kameraden’ en ‘Koor der dooden’ refereert
Gyselen aan de dag des oordeels. Dit laatste gedicht sluit zij af met de strofe:
‘Wij zwijgen thans, maar ééns zult g'onze stem weer hooren
in 't uur der rekenschap voor 't aanschijn van den God
die in der volkren groei, ons, jongren, heeft verkoren
om rottend lijk te zijn tot borgsom voor uw lot.’

De ‘wij’ in het gedicht zijn de doden die stierven voor het grote Germaanse rijk. Het
‘uur der rekenschap’ is de dag des oordeels, waarop de Germanen volgens Gyselen
zullen worden aangewezen als uitverkoren volk.
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Balladen achter de staven opent met een gedicht over de offers die Gyselen gebracht
12
heeft. Ze verloor haar man (‘Zij ontsloten verbijsterd het paradijs/ waar de ziel van
den liefste belandde...’), verloor haar kind (‘Het kind werd een engel, een vlerk naar
de zon...’) en stelde haar leven in het teken van de strijd voor het Vlaamse volk
(‘Toen verwierf zich verlangen een nieuw gebied/ - een volk voor dat hart op mijn
handen.’). Al deze offers hebben niets opgeleverd en het enige wat bleef bestaan,
is haar vertrouwen in God: ‘En de jaren vergaan en wàt bleef er bewaard/ dan 't
gebed, dat een ijlte omspande?’ De regeneratieopvatting van Gyselen lijkt hier
veranderd te zijn in alleen nog het vertrouwen in regeneratie in de hemel, waar zij
in de andere bundels nog vertrouwen had in een politiek en een persoonlijk nieuw
leven.
In het gedicht ‘Ballade van de vijf zintuigen’ spreekt Gyselen wel het verlangen
uit nog eenmaal opnieuw te mogen beginnen in een ‘gewoon’ leven buiten de
gevangenis. Ze verlangt naar een nieuw persoonlijk leven en uit dit met erotische
verlangens. Deze lijken erg op de verlangens die Gyselen beschrijft in De eeuwige
Eva en Door roode vuur. Een voorbeeld hiervan is de tweede strofe van het gedicht,
waarin Gyselen het verlangen uit om nog eenmaal de aardse ‘smaken’ te proeven:
‘en huid en zweet en bloed en alle aardse smaken
naproeven op uw lip, gelijk geliefden doen...
O vuursmaak van den wijn, o bijten in den wind...
O leven, roekeloos en nooit genoeg bemind...’

In hoeverre Gyselen het verlangen naar een nieuw politiek leven opzij zet, blijkt niet
duidelijk uit de bundel. Gyselen lijkt vooral vertrouwen te hebben in het regenereren
in de hemel en slechts te hopen op een nieuw persoonlijk leven. Ze schrijft in het
gedicht ‘Ballade van een bloem’ over de censuur die toegepast wordt op haar bundel:
‘terwijl ik, betast van censuur tot censuur/ mijn laatste bestemming moet vinden.’
Deze referentie aan censuur interpreteer ik als een uiting van het niet in de
gelegenheid zijn om je werkelijke politieke idealen op te kunnen schrijven. In de
‘Ballade van het verlangen’ schrijft Gyselen wel over zaad dat ‘verwaait voor een
dodenakker’. Dit kan een intertekstuele verwijzing zijn naar de regeneratieopvatting
die uit de beroemd geworden versregels van Verschaeve spreekt, maar hoeft niet
te betekenen dat Gyselen deze regeneratieopvatting zelf (nog) onderschrijft. Ik denk
dat het zelfs plausibeler is om de verwijzing te interpreteren als een afwijzing van
haar vroegere regeneratieopvatting, omdat ze spreekt over zaad dat verwaait. Zaad
dat verwaait, vindt geen grond om in uit te kiemen - en als gevolg daarvan kan er
geen nieuw rijk opbloeien. Tegelijkertijd kan het zaad wellicht wel ergens anders
ontkiemen.
Als ik deze passage echter in verband breng met het gebruik van symboliek die
in de katholieke kerk staat voor boetedoening, denk ik dat Gyselen wel degelijk spijt
heeft van haar vroegere politieke idealen. In ‘Ballade van het Lam Gods’ komt
viermaal de regel ‘in 't kloppen op de borst’ voor. Dit kloppen op de borst is te
beschouwen als een verwijzing naar Lucas 18:13, waarin de tollenaar zich driemaal
op de borst klopt ten teken van schuldbelijdenis.

12

Ik stel hier, en op andere plaatsen in mijn betoog, Gyselen gelijk aan het lyrisch ik. In de
bundels van Gyselen lijkt geen verschil te bestaan tussen het lyrisch ik en haar persoonlijke
opvatting. Dit blijkt het duidelijkst uit Zangen voor mijn land waarin zij in het slotgedicht schrijft:
‘Dan ben ik trotsch, mijn Volk, voor u te mogen schrijven’. Deze ‘ik’ interpreteer ik als Gyselen
zelf.
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Het gebruik van religieuze symbolen onderschrijft het vertrouwen dat Gyselen stelt
in God. De bundel wordt echter steeds pessimistischer van toon en in het slotgedicht
blijkt dat Gyselen geen vertrouwen meer heeft in regeneratie op aarde of daarbuiten.
Zij sluit af met de sombere regel ‘en God komt niet meer op de wolken voorbij’.

Besluit
Een dergelijke pessimistische gedachte komt alleen voor in Balladen achter de
staven. Buiten deze ontwikkeling om stelde Gyselen in haar poëzie tussen 1936 en
1950 een groot vertrouwen in God en regeneratie in de hemel. Zij geloofde zowel
in oorlogstijd als in vredestijd in een nieuw leven in het bovenaardse.
Het grote verschil tussen de oorlogsbundel Zangen voor mijn land en de andere
bundels is dat Gyselen alleen in haar oorlogsbundel refereert aan de glorie uit de
middeleeuwen. In de andere bundels is regeneratie aan te wijzen, maar is het niet
het glorieuze Vlaanderen uit vroegere tijden dat moet herleven. In de andere bundels
is het offer dat gebracht wordt dan ook niet te interpreteren als een offer voor een
nieuw politiek leven, maar als een offer voor een nieuw persoonlijk leven. In Balladen
achter de staven spreekt Gyselen het verlangen uit nog eenmaal opnieuw te
beginnen buiten de gevangenis. Zij voert hierbij de offers op die zij eerder gebracht
heeft. Het offer dat ze opvoert voor het nieuwe persoonlijke leven is het verliezen
van haar maagdelijkheid - en daarmee haar onschuld. Dit offer is ook te zien in de
sterk erotisch getinte bundels Door roode vuur en De eeuwige Eva.
Het verlies van haar zoontje interpreteert Gyselen als haar offer in de strijd voor
een groot Germaans rijk. In Zangen voor mijn land roept Gyselen de Vlaamse
mannen en vrouwen op zich op te offeren voor deze politieke strijd. In de bundel
verwijst Gyselen naar het heldhaftige verleden van de Vlamingen. Als lichtende
voorbeelden voor de Vlaming in de Tweede Wereldoorlog gelden de helden van de
Guldensporenslag en de Witte Kaproenen. Als de huidige Vlaming het heldhaftige
niveau van de strijders uit de middeleeuwen bereikt, zal Vlaanderen herleven en
floreren in het grote Germaanse rijk.
Gyselen is te plaatsen in de internationale traditie van fascistische dichters die
13
Griffin toont in Modernism and Fascism. In hun oorlogspoëzie maken deze fascisten
veelvuldig gebruik van het regeneratiemotief. Gyselen gebruikt dit motief in haar
fascistische bundel Zangen voor mijn land.
Gyselen breidde het Herlevingsdiscours van de Vlaamse Beweging uit met de
politieke opvatting dat Vlaanderen moest herleven in een groot Germaans rijk. Aan
het begin van het Herlevingsdiscours sprak Conscience zich in De leeuw van
Vlaanderen uit voor het land België als een eenheid. De heersende opvatting in de
Vlaamse Beweging in de jaren daarna was dat Vlaanderen zelfstandig moest worden.
14
Auteurs als Verschaeve benadrukten dat de Vlaming moest vechten tegen de
overheersing van een groter rijk. Deze overheersing van een groter rijk, in dit geval
het Germaanse rijk, is voor Gyselen juist een politiek ideaal. Doordat Gyselen haar
politieke regeneratieopvatting combineert met erotische motieven neemt ze een
bijzondere positie in in het Herlevingsdiscours van de Vlaamse Beweging.

13
14

Zoals ik uiteenzette onder het kopje ‘regeneratie’. Zie Griffin: 2007.
In zijn werk dat hij schreef vóór de Tweede Wereldoorlog, hij nam ongeveer hetzelfde standpunt
in als Gyselen tijdens de Tweede Wereldoorlog.
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Ruimtes om alles te zeggen
Samuel Vriezen
Onlangs verscheen er een heel dikke dichtbundel in het Nederlands: Buurtkinderen,
van Arjen Duinker. Deze bundel bevat ruim tweehonderd pagina's aan gedichten.
Voor Nederlandse begrippen is dat buitengewoon veel, zeker als je bedenkt dat het
hier niet om een lang verhalend gedicht gaat. Veruit de meeste boeken met poëzie
die in het Nederlands verschijnen hebben dezelfde vorm: ze bevatten tussen de
veertig en de tachtig pagina's met gedichten van meestal een of twee pagina's, niet
zelden gerangschikt in drie tot zes afdelingen, waarbij soms gedichten binnen één
afdeling met elkaar in verband staan en een ‘cyclus’ vormen, maar even zo vaak
zijn de gedichten binnen een afdeling op lossere gronden met elkaar verbonden:
bijvoorbeeld omdat ze in de ogen van de dichter een vergelijkbare thematiek hebben.
Niet zelden wekt een dergelijke vorm de indruk dat de bundel gewoon bestaat uit
alle geslaagde gedichten die de dichter in een bepaalde periode heeft geschreven,
gepresenteerd in een min of meer toevallige volgorde. Ze lijken niet altijd vanuit een
idee over de vorm van een boek te zijn gedacht.
Duinkers boek is tegen deze achtergrond alleen al vanwege zijn dikte een
verademing, maar ook in de opzet speelt hij op een gekke manier met de hierboven
beschreven modale bundelvorm. Buurtkinderen bestaat uit acht afdelingen - het
getal acht figureert trouwens op veel plekken in de bundel. Elke afdeling telt een
pagina of vijfentwintig met teksten die tussen de een en tien pagina's tellen. De
lengtes van de gedichten lopen dus redelijk sterk uiteen. Ook de vormen die
gehanteerd worden zijn heel verschillend: er zijn gewone gedichten, gedichten in
strenge vormen, gedichten in heel vrije vormen, mengvormen, gedichten in andere
talen, gedichten in meer stemmen, enzovoort. Er is ook sprake van cycli van
gedichten, of korte reeksen van gedichten die een cyclus lijken te vormen omdat
ze qua vorm erg op elkaar lijken.
Maar elk van de afdelingen is op een of andere manier heel grillig opgebouwd.
Logisch zou bijvoorbeeld zijn om de langste gedichten één afdeling te geven, of de
meerstemmige gedichten in één afdeling onder te brengen: dit gebeurt niet. De
lange gedichten staan vaak op een onverwachte plek midden tussen twee korte
gedichten. Estrella de Mar is een Spaanstalige tweestemmige gedicht dat midden
tussen de verder eenstemmige, Nederlandse gedichten in afdeling I staat; een
corresponderend gedicht, Starfish, dat titel en vorm gemeen heeft met Estrella de
Mar maar in het Engels is geschreven, staat dan midden in afdeling II. (Duinker
schreef ook ooit een Zeester en een Etoile de Mer, die hij bibliofiel uitgaf; maar deze
teksten ontbreken in Buurtkinderen.) De cyclische gedichten vallen nooit met een
afdeling samen: enkele gedichten zijn nadrukkelijk als cycli opgebouwd, maar zijn
dan steeds deel van een afdeling; en afdeling III begint met een reeks gedichten
die qua vorm en qua titels (Het asfalt, De ontmoeting, De vlieg, De liefde, Het hek
et cetera.) een cyclus lijken te vormen. Al deze gedichten hebben acht regels, hoewel
De vlieg er negen heeft. Halverwege de afdeling beginnen er variaties op het patroon
te ontstaan, gedichten krijgen tien regels of andere soorten titels, en aan het eind
staat een gedicht dat niets met de gedichten waar de afdeling mee opent meer te
maken lijkt te hebben.
De opbouw van Buurtkinderen lijkt zo al met al heel willekeurig, maar het is dan
wel een
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willekeur die heel secuur wordt volgehouden. De opbouw van elke afdeling ondermijnt
consequent elke mogelijkheid om die afdeling als een afgerond, duidelijk gedefinieerd
geheel binnen de bundel te zien. Maar juist dat maakt, paradoxaal genoeg, de
bundel als geheel weer heel consistent: consistent in zijn inconsistentie, in de manier
waarop de bundel door zijn eindeloze rijkdom aan vormen heen improviseert, en je
pagina na pagina weer voor een verrassende wending zet. Die werking van
onophoudelijke vernieuwing en verrassing is sterk aan de vorm verbonden, want
op talig niveau onderscheiden de gedichten zich minder van elkaar: veel van de
individuele dichtregels van Duinker zouden heel makkelijk in erg veel andere
gedichten van hem hebben kunnen optreden. Maar de consequente formele
inconsistentie maakt dat die regels telkens weer opnieuw je kunnen treffen als iets
nieuws, omdat ze telkens op een andere, verrassende manier naar voren komen.
De dikte van Buurtkinderen draagt volgens mij in belangrijke mate bij aan dit effect.
Het is moeilijker om een bundel van zestig pagina's zo chaotisch op te bouwen,
tenminste, zodanig chaotisch dat die chaos zelf een consequente factor wordt, zeker
als je gebruik maakt van gedichten die tot tien pagina's lang kunnen zijn. Een gedicht
van tien pagina's binnen een bundel van zestig zal sneller als een structurerend
zwaartepunt binnen de bundel gaan werken dan hetzelfde gedicht in een bundel
van tweehonderd pagina's.
Op een vergelijkbare manier is een dichtregel binnen een kort gedicht automatisch
meer een betekenisvol structurerend ding dan binnen een lang gedicht. Dat is een
belangrijk effect van dikkere bundels en langere gedichten: de continuïteit wordt
belangrijker ten opzichte van het specifieke van de details binnen het werk. Grappig
genoeg maakt dat de details niet minder belangrijk, maar het maakt ze wel meer
detail. Juist doordat de details functioneren binnen een stromende continue context
krijgen ze minder de plicht om ‘betekenisvol’ te zijn, en juist daardoor kunnen ze
meer gewoon zijn wat ze zijn: details. Ze worden daar niet minder prikkelend door,
maar wel minder pretentieus.
Als binnen een kort gedicht, met weinig woorden en veel wit, de lezer als vanzelf
wordt uitgenodigd om aan elk woord zo veel mogelijk betekenis toe te kennen waardoor zulke gedichten zelfs iets heel zwaars kunnen krijgen - dan verschuift
binnen langere gedichten de aandacht naar de manier waarop steeds andere dingen
kunnen verschijnen. Naar de condities van het poëtische zeggen zelf. De vorm is
dan geen afgesloten geheel meer, maar wordt een ritmisch ontwerp, een plek die
de dichter toestaat om steeds weer iets te zeggen. En dat past goed bij poëzie die
alles wil kunnen zeggen. Zoals de poëzie van Duinker, die grotendeels bestaat uit
beweringen die logische aanvullingen zijn op andere beweringen; waarmee
uiteindelijk in principe alles beweerbaar wordt. (Zoals Duinker schrijft: ‘Minstens de
helft van de gedachten/Aanvullen met nachtelijk lawaai.’ Of: ‘Men zegt dat een
gedicht ergens over gaat./ Ik zeg dat een gedicht nergens over gaat,/ Of ik zeg dat
een gedicht niet over ergens gaat./ Maar vandaag zeg ik dat een gedicht ergens
over gaat.’)
In Nederland is zulke poëzie, die grote vormen gebruikt als middel om te mediteren
over hoe je alles zou kunnen zeggen, betrekkelijk zeldzaam. Ik zou het graag vaker
tegenkomen. In Frankrijk, Duitsland en in de Verenigde Staten ken ik veel meer
voorbeelden van dergelijke grootschalige projecten. Boeken van dichters als
Christophe Tarkos, Philippe Beck of Olivier Cadiot bevatten vaak meer dan
tweehonderd pagina's. In Duitsland schreef Oswald Egger omvangrijke teksten die
een soort geheel eigen voortwoekerende taalflora vormen; voor zijn boek Nihilum
Album schreef hij een jaar lang elke dag in korte tijd tien gedichten van vier regels,
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kijken wat zich nog, quasi bij toeval, aan poëzie zou
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aandienen bij een bewust nonchalante schrijfhouding. En in de Verenigde Staten
vormen sinds de tijd van Pound, Zukofsky en Stein de ellenlange, vele jaren
schrijfarbeid omvattende long poems inmiddels een genre op zich; een recent
opvallend voorbeeld daarvan is het duizend pagina's tellende The Alphabet van
Ron Silliman, dat in zesentwintig teksten steeds andere vormen zoekt voor het
aaneenrijgen van niet met elkaar in verband staande observaties en zinnetjes.
In elk van deze voorbeelden zoekt een dichter de ruimte, een vorm die het mogelijk
lijkt te maken om alles te zeggen. Ze komen daartoe met steeds andere vormen en
strategieën, en steeds blijkt ‘alles’ uit iets anders te bestaan. Het alles wat Duinker
zegt is een alles van beweringen die niet per se over de werkelijkheid hoeven te
gaan, terwijl het alles van Silliman bijna geheel te herleiden is tot observaties of
gevonden zinnen uit zijn dagelijkse omgeving, waarmee zijn werk een vorm van
experimentele autobiografie is. In het algemeen kun je al die verschillende dikke
boeken en lange gedichten opvatten als evenzoveel onderzoeken naar hoe het
mogelijk is om alles te zeggen, en naar wat alles kan blijken te zijn onder de condities
van deze of gene vorm. Daarmee maken zulke projecten ook duidelijk dat ‘alles
kunnen zeggen’ op geen enkele manier iets voor de hand liggends is, iets wat je
zomaar zonder denken zou kunnen doen, maar dat aan elk ‘alles zeggen’ wezenlijke
beslissingen ten grondslag liggen over de aard van het alles en van het zeggen.
Dat is een heel belangrijk inzicht, zeker in deze tijd waarin een ideaal van ‘alles
moeten kunnen zeggen’ door weerzinwekkende populisten politiek wordt gebruikt
om dingen te zeggen die helemaal niet ruimhartig, maar juist uitermate beperkend
zijn, uitsluitend bedoeld om specifieke bevolkingsgroepen klem te zetten. Alleen al
daarom zou ik graag zo veel mogelijk dichters zo veel mogelijk versies van alles
willen zien zeggen. Mateloze gedichten, om te laten zien dat ‘alles’ geen maat heeft.
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Uit de kast!
Marco Goud
In de rubriek ‘Uit de kast!’ biedt Vooys gerenommeerde personen uit de wereld
der letteren de gelegenheid om hun passie voor een werk uit hun eigen
boekenkast over te brengen. In deze aflevering bespreekt Marco Goud, die
momenteel aan de biografie van P.C. Boutens werkt, de literaire ontdekkingen
die hij dankzij zijn fascinatie voor Rotterdam heeft gedaan. Van Bordewijk tot
Jan Prins - elke Rotterdammer krijgt een plaatsje in zijn boekenkast.

Rotterdam in de boekenkast
De eerste dichtbundel die ik ooit kocht was de bundel Stadslicht (1984) van de
Rotterdamse dichter Jules Deelder. Ik ben in Rotterdam geboren en heb altijd een
sterke band met deze stad gehouden, al heb ik er maar tot mijn vijfde gewoond. Ik
groeide op in Krimpen aan den IJssel, vlakbij Rotterdam. Op zaterdag ging ik vaak
naar Rotterdam en bezocht dan steevast de boekenmarkt op het plein bij de
Laurenskerk en het filiaal van De Slegte aan de Coolsingel. De Slegte was mijn
eerste kennismaking met het antiquariaatwezen. Voorin stond de ramsj, en achterin
stonden de tweedehands exemplaren. Vooral die antiquarische afdeling met hoge
kasten, smalle gangetjes en veel stapels boeken trok mijn aandacht. Deelders
bundel Stadslicht kocht ik ook bij De Slegte. Het gaat om een bundel met gedichten
over Rotterdam met daarbij prachtige foto's van Vincent Menzel van Rotterdam. Al
snel kocht ik meer van Deelder. Ik herinner me als de dag van gisteren een
signeersessie bij De Bijenkorf, ook aan de Coolsingel te Rotterdam, waar ik de
verhalenbundel Drukke dagen (1988) kocht, gesigneerd door Deelder. Het was mijn
eerste door een literaire auteur gesigneerde bundel en dat maakte toen veel indruk.
Deelder was zo aardig er op mijn verzoek een citaat uit zijn werk in te schrijven.
Toen ik hem dat vroeg, zei hij: ‘Ha, een kennert!’. Jaren later, in 1992, signeerde
Harry Mulisch zijn nieuwe roman De ontdekking van de hemel bij boekhandel Donner
aan de Lijnbaan. Toen ik hem vroeg om er behalve zijn handtekening ook in te
schrijven: ‘Het beste is het raadsel te vergroten’, antwoordde hij nogal zuur: ‘Nee,
dat doe ik niet, want dat heb ik al eens opgeschreven.’ Ik had kunnen antwoorden
dat hij zijn naam er dan ook niet in hoefde te zetten, want die stond al op het titelblad.
De teleurstelling was groot en mijn bewondering voor Mulisch nam snel af. Al vaak
is de gedachte in mij opgekomen dat in de plaats van dat dikke boek van Mulisch
nogal wat mooie, frisse dichtbundels in mijn kast zouden kunnen staan...
Toen ik in 1990 begon met mijn studie Nederlands in Utrecht leek het mij leuk om
een Deelder-specialist te worden en op hem af te studeren. Tijdens de Breekweek
droeg ik een bekend sonnet over Rotterdam van Deelder voor: ‘Tegenwoordigheid
van geest / En realisme in het kwadraat’ enzovoort. Het liep echter geheel anders:
ik studeerde af op P.C. Boutens, schreef een proefschrift over hem en werk nu aan
zijn biografie. De tegenstelling kan haast niet groter zijn, hoewel er toch een link
tussen beide dichters is via Rotterdam. Ik kom daar zo op terug. Langzamerhand
vulde ik mijn boekenkast met andere literatoren. Vanzelfsprekend zijn dat niet
allemaal Rotterdammers. Maar toch bleef ik altijd erg gespitst op Rotterdamse
elementen. Een ereplaats in mijn kast heeft uiteraard F.
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Bordewijk, niet in de laatste plaats vanwege zijn vele verwijzingen naar Rotterdam.
Karakter (1938) blijf ik een van de mooiste romans uit de Nederlandse letterkunde
vinden. Prachtig zijn de passages over Rotterdam, zoals deze: ‘Rotterdam vind ik
ònze stad. Juist omdat ze niet speciaal Nederlands is. Amsterdam is onze nationale
stad, Rotterdam onze internationale. Ik voel voor het internationale, daarom voel ik
voor deze stad. En dat stempel heeft hij gekregen van de zee, want de zee gaat
over de grenzen, de zee is op de wereld de enige werkelijke kosmopoliet.’ Bij het
werkcollege proza-analyse in het eerste jaar hield ik een presentatie over ruimte in
deze roman, waarbij ik uitgebreid inging op Rotterdamse plekken. Een ander, veel
minder bekend werk van Bordewijk waarin Rotterdam aan de orde komt is de
verhalenbundel Studiën in volksstructuur (1951). Ik maakte hiermee kennis bij een
werkcollege van Hans Anten. In het wonderlijke verhaal ‘De eenheid in de tegendelen’
wordt de gevel van een bijzonder pand aan de Westerkade uitvoerig en gedetailleerd
beschreven. Het pand is gelukkig niet gebombardeerd. Altijd als ik langs dat
mysterieuze pand loop moet ik aan Bordewijks verhaal denken. Bordewijk heeft zelf
een prachtig artikel geschreven over de rol van Rotterdam in zijn werk in het boek
Rotterdams perspectief (1963). Ook dat staat uiteraard bij mij in de kast.
Natuurlijk ontbreekt de Rotterdamse dichter J.H. Leopold niet in mijn boekenkast,
maar over deze veelbesproken dichter wil ik het nu niet hebben. Een minder bekende
dichter is de Rotterdammer Jan Prins (pseudoniem van C.L. Schepp). Jan Prins
schreef de mooiste gedichten die over Rotterdam geschreven zijn, vooral het
bekende ‘Te Rotterdam ben ik geboren / onder de adem van de Maas’. Jaren geleden
kocht ik bij een Utrechts antiquariaat aan de Nachtegaalstraat een exemplaar van
Jan Prins' bundel De stad waar men is kind geweest. Rotterdamsche gedichten,
uitgegeven in 1946 door Ad. Donker te Rotterdam en ingeleid door Alfred Kossmann.
Het leuke was dat er ook een briefje uit 1946 in de bundel zat van Alfred Kossmann
aan de recensent Anton Deering. Daarmee begon mijn Jan Prins-verzameling.
Inmiddels bezit ik vrijwel alles van Jan Prins in alle mogelijke uitgaven en
voorpublicaties, veelal ook voorzien van een handtekening en een opdracht door
Jan Prins. Een van de boekjes die ik koester is een zeldzame brochure (mij cadeau
gedaan door een goede vriend die ook een liefhebber van antiquariaten is) met drie
gedichten van Jan Prins geschreven voor de Maastunnel te Rotterdam. Als kind
ben ik vaak in de Maastunnel geweest en die tunnel is mij altijd blijven fascineren.
Het was dus een geweldige ontdekking dat Prins voor deze tunnel drie gedichten
had geschreven. Ik ontdekte dat óók P.C. Boutens (geen Rotterdammer, maar een
Zeeuw) een kwatrijn voor de Maastunnel had geschreven. Boutens en Prins kregen
in 1941 een opdracht om kwatrijnen te schrijven om te worden aangebracht in de
Maastunnel bij de opening. Wegens de oorlogsomstadigheden is daar niets van
gekomen. Boutens' kwatrijn werd pas in 1968 geplaatst en in oktober 2008 is op
mijn instigatie een kwatrijn van Jan Prins in de Maastunnel geplaatst. Ook is een
geluidsinstallatie aangebracht waarbij het gedicht is te horen in stemmen van
verschillende Rotterdammers. Bij die gelegenheid verscheen een klein
gelegenheidsuitgaafje (gedrukt in honderd exemplaren door de Avalon Pers) met
de kwatrijnen van Prins en Boutens en een toelichting van mijn hand. Het eerste
exemplaar overhandigde ik aan burgemeester Ivo Opstelten. Mijn aandacht voor
de tunnelkwatrijnen heeft weer tot gevolg dat ik ook allerlei andere boeken,
tijdschriften, brochures en andere parafernalia over de Maastunnel ben gaan
verzamelen. Bovendien is mijn onderzoek zich de laatste jaren door deze kwatrijnen
deels ook gaan richten op het fenomeen van poëzie in de openbare ruimte. En dat
levert weer een nieuwe verzameling op, niet van boeken, maar van digitale foto's
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Terug naar Rotterdam en De Slegte. Altijd als ik in Rotterdam kom breng ik een
bezoek aan het filiaal van De Slegte aan de Coolsingel. Altijd vind ik daar wel weer
iets leuks. Enkele jaren geleden kocht ik daar een dichtbundel van een dichter waar
ik nog nooit van had gehoord: Willem Westerhout. De titel van zijn bundel is Met
een Rotterdamsch accent, uitgegeven door Ad. Donker te Rotterdam in 1948. In de
bundel staat een gedicht opgedragen ‘Aan den dichter Jan Prins’. De bundel wordt
besloten met het gedicht ‘Woonkazerne’, opgedragen aan Bordewijk, dat sterk doet
denken aan bepaalde beschrijvingen in Karakter. Kort geleden ontdekte ik bij De
Slegte in Rotterdam dat Westerhout in 1946 ook een roman heeft gepubliceerd,
getiteld Duiven om Sint Laurens (de titel verwijst uiteraard naar de Rotterdamse
Laurenskerk). Dat boek staat inmiddels ook in mijn kast. Voor zover ik weet zijn dit
de enige publicaties van Westerhout, dus zijn piepkleine oeuvre heb ik nu compleet,
al is het mogelijk dat er nog eens iets opduikt. Misschien wordt het eens tijd voor
een klein artikel over deze vergeten Rotterdamse literator; een aardig tijdverdrijf
naast het werken aan de biografie van P.C. Boutens.
Zo blijf ik telkens nieuwe titels ontdekken en de Rotterdamse afdeling in mijn
boekerij aanvullen. Mijn meest recente aanwinst is het dichtbundeltje Woorden in
de branding. Dichters aan de Maasvlakte 2, met gedichten speciaal geschreven
voor de nieuwe Maasvlakte, onlangs uitgegeven door FutureLand te Rotterdam.
Het boekje bevat ook foto's van de dichters van Joost van den Broek. Uiteraard is
bij dit project ook Jules Deelder betrokken. De gedichten zijn op een interactieve
poëzietentoonstelling via ‘poëziezuilen’ op de Maasvlakte te beluisteren. Dit bundeltje
is dus niet alleen interessant voor mijn Rotterdamse verzameling in mijn boekenkast,
maar het project ‘Dichters aan de Maasvlakte’ sluit ook aan bij mijn belangstelling
voor poëzie in de openbare ruimte: een verzameling die tot ver buiten mijn kast
strekt!

Vooys. Jaargang 27

64

Een blik in het doolhof
Interview met Jacq Vogelaar
Mick van Biezen
Rolf Tijssens
In tijden waarin de discussie over literair engagement is opgelaaid, kan het heilzaam
zijn bij een oudere generatie te raden te gaan. Jacq Vogelaar, redacteur van het
onlangs opgeheven tijdschrift Raster en laureaat van de Constantijn Huygensprijs,
heeft Vooys te woord gestaan over zijn ontwikkeling als mens en literatuurliefhebber,
de huidige literaire wereld, engagement en de erfenis van Raster.
‘Houding, dat is wat anders dan karakter,’ legt Jacq Vogelaar uit, zittend aan de
ronde tafel in zijn huiskamer. ‘Wat je tot houding ontwikkelt, wordt een soort tweede
natuur. Als je me vraagt wat van belang is geweest bij de vorming van mijn
opvattingen over literatuur, is houding een belangrijk begrip. Ik vind mensen
belachelijk die het ene jaar het een denken en tien jaar later iets geheel anders vooral als ze erom lachen en zeggen: “Ja, maar toen was ik nog jong, dat was een
jeugdzonde.” De vrees bestaat dat ze daar dan tien jaar later wéér over lachen. Mij
best, maar het is toch prettiger als je op een bepaald moment merkt dat er een
zekere consistentie is, zonder dat je vanuit een programma werkt. En dat is de
moeilijkheid: hoe kun je in godsnaam als je twintig bent precies weten wat voor
literair programma je hebt? Maar watje wél kunt weten, is watje niét wilt. De optelsom
van de dingen die je niet wilt en vermijdt, laat iets over dat je kennelijk dicht in het
hart gebakken zit. Ik heb eens een Rasternummer gemaakt over “nee-zeggen”,
waarin dat eigenlijk de drijfveer is: zeg op tijd “nee” tegen iets. Maar dan ben je dus
verplicht om te weten waarom, want je moet kiezen. Positief kiezen in de vorm van
een ideaal - daar wil ik naar toe - betekent dat je bijziend wordt, want je ziet alleen
dat ideaal, dat einddoel, maar je weet helemaal niet waaruit je kiest, want je bent
nog op weg richting dat einddoel. Het is niet zo dat ik elke dag denk: ik ga dít allemaal
vermijden, dát doe ik, maar ik merk dat het een vaste houding wordt, een tweede
natuur. Ik denk dat ik al heel vroeg, toen ik met schrijven begon, dacht: dit soort
romans worden veel geschreven, maar daar heb ik helemaal geen zin in - ik heb
geen zin ze te lezen, laat staan ze te schrijven. Dus dat doe ik niet, er zijn er al
genoeg van. Dat hoeft niet te betekenen dat ik het allemaal onzin vond, waarschijnlijk
vond ik dat wel en vind ik dat nog steeds. Je kunt toch op een gegeven moment
besluiten dat je iets niet gaat overdoen wat anderen al gedaan hebben? Dat is een
heel negatieve keuze, want dan weet je nog steeds niet wat je zelf gaat doen. Al
gauw blijkt echter dat dat veel dingen uitsluit en je met iets komt waarvan mensen
zeggen: “Hé, dat miste ik, dat was er nog niet.”’
Vogelaar denkt terug aan de jaren zestig, een tijd waarin hij zich veel bezighield
met vormexperimenten. ‘Nu zie je dat er technieken gebruikt worden, in detectives,
of film - wat daar nog aan vooraf ging - die men zonder de ontwikkelingen in de
moderne literatuur niet zou durven - bijvoorbeeld een scherpe schnit, of tijdsprongen.
Veertig jaar geleden zou men zeggen: “Ik word helemaal gek!” Nu zijn die dingen
vanzelfsprekend geworden en geaccepteerd. Iedereen zapt. Als men veertig jaar
geleden opmerkingen maakte over de manier waarop ik schreef, zei ik: je leest de
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krant toch ook niet van voor naar achter? Een krant wordt door tien mensen op tien
verschillende manieren gelezen. Nu is dat gesneden koek, maar als je dat toen zei,
had je iets te verdedigen. Als je toen expliciet plakwerk maakte was je een
nieuwlichter, wat je in zekere zin ook was. Algemener: ongemerkt is er kennelijk in
de manier van lezen van heel veel mensen - ook in die van halfgeletterden - iets
veranderd dat men veertig jaar geleden onvoorstelbaar achtte.’
‘In hoeverre denkt u dat dat samenhangt met de komst van nieuwe media?’
‘In grote mate, denk ik. Niemand kan precies zijn vinger leggen op de invloed die
de film ooit heeft gehad, maar globaal genomen is het onmiskenbaar dat het snijden,
het feit dat je losse beelden in verschillende volgordes kunt zetten, iets is wat veel
schrijvers beïnvloed heeft. Feitelijk doe je niets anders met zinnen.’

Vevreemding of verbijzondering?
Vogelaar laat een zeldzame stilte vallen en denkt even na. Zijn huiskamer nabij het
Vondelpark is over de volle lengte afgeladen met boeken over allerhande
onderwerpen. De manier waarop hij spreekt, lijkt een afspiegeling van zijn
gedachtewereld - bevlogen springt hij over een rijkgeschakeerd web. Midden in een
verhaal kan hij zichzelf onderbreken en vragen of je wel eens van spiegelneuronen
gehoord hebt.
‘Lezen schijnt veel actiever te zijn dan gedacht werd,’ zegt hij terwijl hij een boek
pakt over dat onderwerp. ‘Ik las enige tijd geleden over een zwemmer die bij wijze
van training de wedstrijd in bed doornam. Hij trainde drie keer per dag, maar hij zei
dat het mentaal doorlopen van de wedstrijd bijna even goed werkte als een normale
training. Ik had het zelf ook als ik sport keek op de televisie, bij een eindsprint vooral
- daar werd ik ontzettend moe van. Ik stelde vast dat ik verschrikkelijk hard werkte
als ik sport keek. Nou, het schijnt dus zo te zijn, ook bij dieren, dat de spieren
spiegelbeeldig doen wat het oog ziet, en als je leest doen ze wat je je dan voorstelt.
Lezen blijkt veel actiever, ook lichamelijk, dan dat de tekst alleen je hersenen
doorgaat en er betekenis gevormd wordt!’ Vogelaar kijkt ons een moment
geamuseerd aan en grijpt weer terug op het vorige onderwerp.
‘Je kunt mij vragen, verander je wel eens? Waar je het meest in verandert, is dat
je heel lang kunt doen met éénzinachtige formules. Sommige woorden en begrippen
lijken soms zo evident dat je er tien, twintig, dertig jaar mee kunt doen. Wat Brecht
de vervreemding noemde, heeft hij van de Russische formalisten. Die hebben het
idee dat literatuur je dingen voor de eerste keer laat zien. En daar heb ik het heel
lang mee gedaan: dat literatuur zo geformuleerd wordt, dat het is alsof je de dingen
voor de eerste keer ziet. Pas na tientallen jaren kwam ik tot de conclusie dat het
ging om dat “alsof”! Dat werd toen niet bedoeld. Als je iets nog niet kent en je neemt
er kennis van, gebeurt er zoveel bijzonders - dat noem ik de verbijzondering. Kijk,
het is onherhaalbaar als je ooit in een Italiaanse stad bent geweest en je komt om
de hoek en je ziet dat plein liggen. Dat zul je nooit meer zo kunnen zien. De volgende
keer zie je dat plein, maar dan heb je het al eens gezien. Tegenwoordig gaat het
trouwens minder op. Reizen is iets raars geworden: als je iets voor de eerste keer
ziet, zie je het waarschijnlijk niet voor de eerste keer, omdat je het bijvoorbeeld op
internet al gezien hebt. Tegenwoordig geldt dus dat je iets voor het eerst met eigen
ogen ziet.’
‘Wat volgens mij wel mogelijk is, is dat je iets zo kunt construeren dat het is, alsof
je het voor het eerst ziet. Maar dan ben je met terugwerkende kracht iets opnieuw
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dan alleen maar het weergeven van watje voor de eerste keer gezien hebt. Je hebt
waarschijnlijk zelf ook maar heel weinig gezien. Dat heb ik zelf ook niet zo goed in
de gaten gehad. Brecht had het begrip “vervreemding” wel van de Russen, maar
hij heeft er een eigen begrip van gemaakt, in feite vooral als techniek voor
toneelspelers: distantie van wat ze doen en zeggen. Maar goed, dat is theorie. Ik
heb het lang gedaan met de wens om het bijzondere van een persoon of een
gebeurtenis of een plek te laten zien, en nu denk ik dat het veel ingewikkelder is,
misschien is dat wel de samenvatting: het is allemaal veel ingewikkelder geworden.
Soms denk ik dat ik veel meer wist en het veel beter wist toen ik twintig was. Dat is
geen bekentenis van een oude man, ik was toen ongetwijfeld stelliger. Ik wist het
denk ik ook beter. Omdat je er niet alles bij hoeft te betrekken. Het is een doolhof.
Als ik het nu zie, begint het me na drie minuten al te duizelen. En dat is een heel
lastige eigenschap. Want als je dan gaat schrijven, worden de zinnen ook langer.
Ik heb het wel voor mezelf gedaan, maar het liefst zou ik nooit meer een punt zetten.
Bij het begin van een zin komt er al zoveel om de hoek kijken - om de hoekjes, om
de komma's - dat ik denk: of ik ben echt een boerenwarhoofd, of het is zo, en zo
ingewikkeld is het. En ik denk dat het nu eenmaal erg ingewikkeld is.’
‘Kijk, waar ik me al heel vroeg tegen verzet heb, is de vereenzelviging van
engagement met literatuur schrijven over de wereld. Allereerst vind ik dat het woord
engagement een foutieve lading heeft. Het is namelijk niet zo dat het gaat om de
mate waarin jij je met de wereld bemoeit. De wereld bemoeit zich, ongeacht wat je
schrijft, toch wel met jou, en daarmee ook met de literatuur. Reageren is daarom
geen keuze, maar een verplichting. Je moet er dan ook op vertrouwen dat wat je
ook schrijft, ergens een reactie op is. Maar ik heb me wel altijd verzet tegen het idee
dat geëngageerde literatuur alleen maar over inhoud gaat, over het onderwerp. Als
je een onderwerp als bijvoorbeeld slavernij neemt, zegt dat nog niets over de kwaliteit
van de tekst. De tekst zelf kan aan slavernij lijden, terwijl de bedoelingen heel goed
zijn.’
‘Ik vind het veel belangrijker wat de houding van een tekst is. De lezer kan merken
dat de auteur niet door het onderwerp geleid wordt, maar dat hij afstand heeft kunnen
nemen. Het onderwerp is wel heel dichtbij, maar de auteur wordt er niet door
opgeslurpt. In plaats daarvan probeert hij er iets over te zeggen, en structurele
gedachten over het onderwerp aan zijn lezer voor te schotelen. Dat lijkt mij een
belangrijk gegeven: je benadert iets. Het benaderen is een vorm van afstand nemen
en vervolgens door een vergrootglas er goed naar kijken. Als je ervan uitgaat dat
elke tekst dat heeft, dan is het een vernauwing van het begrip “engagement” om te
denken dat een boek dat over actualiteit gaat, ook een actueel boek is. Die actualiteit
kan mij gestolen worden, daar heb je namelijk de kranten voor! Als de literatuur niet
iets anders over de werkelijkheid kan zeggen dan de krant, dan vind ik de krant veel
belangrijker. Daarom is er wat mij betreft, hoewel vele anderen dit al eerder gezegd
hebben, een belangrijke eis die je aan literatuur stelt: je moet iets zeggen dat je in
andere media niet zegt, of niet kunt zeggen. Dan kun je dus al een hele hoop
wegstrepen. Als je er beter een film over kunt maken, maak er dan een film over!
En als je met een verslag in een krant, of een tijdschrift, of met een pamflet, je
publiek directer kunt bereiken, moet je dat ook doen. Gebruik daar niet het
omslachtige, indirecte medium “roman” voor, of het medium “gedicht”. Als je een
gedicht schrijft, schrijf er dan één waarvoor het medium gedicht geëquipeerd is. De
kracht van een goed gedicht is dat het je een reden geeft om het zes keer te lezen.
En dat je weet dat er niet iets anders staat dan wat er staat, maar dat er misschien
wel meer staat, tussen die woorden, of met de woorden als geheel. Ik geloof niet in
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de diepte van een tekst. Ik geloof vooral dat de oppervlakte heel dik is. Die diepte
en gelaagdheid - ik moet nu denken aan Nijhoff: er staat niet wat er staat, een
onzinnige stelling; voor hetzelfde geld is het oplichterij. Dan is het intimidatie. Dat
je tegen iemand zegt: je hebt het wel gelezen, maar eigenlijk weet je niet wat er
staat. Het woord “eigenlijk” wordt in dit verband graag gebruikt. En dit alles is dan
de slechte variant van Derrida en de deconstructivisten: dat de auteur zelf ook niet
weet wat hij doet, maar dat je kunt doordringen tot de essentie, of dat wat het boek
eigenlijk zegt. Ik geloof inderdaad niet dat de schrijver altijd het beste weet wat er
staat, maar ik geloof wel dat het er staat! En daar moet je dan van uitgaan. En als
je dat niet ziet, dan kijk je nog tien keer.’

Geen literaire serveerboy
Als we Vogelaar vragen wat hij vindt van de tirade van Gerrit Komrij, die de literatuur
onlangs praktisch dood verklaarde tijdens uitzending van Pauw & Witteman op de
vooravond van het boekenbal, reageert hij verontwaardigd: ‘Ik heb het ook gezien,
ik zat toen bij de kapper. Laat ik daar één ding over zeggen. Het is toch van de
gekke dat iemand die van de kunstjes leeft, van “het literaire leven”, opeens gaat
zeggen dat het allemaal commercieel is geworden en dat er alleen maar rotzooi
geschreven wordt! Mijn hemel, is er dan geen enkele zelfreflectie? Hij mag best
doen wat hij doet, maar laat hij dan wel incalculeren dat elke keer dat hij in het
vliegtuig stapt, zijn ticket betaald wordt door het literaire circus. En heb het dan niet
over dames die slecht schrijven, want ik denk dat er minstens zoveel heren zijn die
slecht schrijven.’
‘Hij had het niet mogen zeggen?’
‘Nou ja, hij heeft van de literatuur een cabaret gemaakt. Dat cabaret mag hij best
maken, maar laat hem dan niet zeggen dat we aan het verloederen zijn. De vervuiler
spreekt. Het is net als Joop van de Ende die gaat klagen over commercialisering
en verloedering op de televisie. Of hij weet het niet, of hij speelt ook dát spel. Ja,
dat zou knap zijn.’
‘Hoe vindt u dan dat de literatuur ervoor staat? Zijn er jonge auteurs die u
bewondert?’
‘Een ding waar ik me wel over verbaas, en dat mag ik wel zeggen na al die jaren,
is dat er zo weinig mensen de literatuur binnenkomen met het idee van: laten ze nu
maar hun broek zakken, want dit is allemaal onzin! Want ik of wij gaan het anders
of beter doen! Die zucht om geaccepteerd te worden! Geaccepteerd word je alleen
als je doet wat men al kent. Iemand die écht met iets nieuws komt, wordt niet meteen
met applaus onthaald. Dus waar ik me over verbaas, is dat er zulke klakkeloze
literatuur gemaakt wordt. Een enkeling is wel dwars - Tonnus Oosterhoff bijvoorbeeld,
en ik kan zo tien anderen opnoemen maar dat zijn geen nieuwelingen. Ik heb het
over mensen die de literatuur binnenkomen, of ze nou vijfentwintig of tweeënvijftig
zijn. Ze willen zo verdomd graag horen bij wat er al is! Ik vind het literair zo weinig
ambiteus.’
‘Is uw waardering voor een boek per se gebonden aan het vernieuwende aspect
ervan?’
‘Nee, zeker niet. Stel je voor dat ik de hele dag experimentele romans zou lezen.
Ik schrijf over boeken die vertaald worden en dus door de zeef van uitgevers zijn
gegaan. Daar vallen al een hele hoop boeken niet onder die ik zelf lees. Ik schrijf
niet over boeken die ik in mijn vrije tijd lees. Fens schreef altijd over boeken die in
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zijn straatje pasten. Uitstekend, want je las Fens. Ik ben geen literaire serveerboy.
Ik kies ook niet het beste, maar hetgeen waarvan ik denk: daar heb ik wel wat over
te zeggen. Ik ben geen handelaar in de betere literatuur, of vertegenwoordiger van
de experimentele literatuur; ik ben gewoon een schrijvende lezer. Ik weet niet of ik
alle vernieuwing toejuich, maar ik
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ben er wel voor dat iemand iets probeert wat nog niet zo bekend is. Want waarom
zou iemand het nog eens overdoen? Als iemand goede tafels kan maken, prima,
maak er nog honderd - maar dat zijn gebruiksvoorwerpen.’

‘Dan schrijf je toch een brief?’
‘Aan het begin van dit gesprek hadden we het er al over dat dingen altijd gebeuren
onder bepaalde omstandigheden. De huidige wereld is die van de vrije
markteconomie. Aan de ene kant wil je literair ambiteus zijn, maar aan de andere
kant lonkt ook het geld.’
‘Er is nog een factor, waardoor ik met de tijd vraagtekens ben gaan zien. Mensen
lezen voor hun plezier. Dat doe ik ook, maar ik lees voor mijn plezier dingen die mij
moeite kosten - omdat ik daar plezier in heb. Dat is al een scheidslijn. Maar wie gaat
er nou uit eigen beweging iets lezen wat hem niet bevalt of tegen de haren instrijkt?
Je gaat toch niet uit eigen beweging geschoffeerd worden? Dat is het probleem met
een bepaalde soort kunst. Het doel lijkt bereikt als mensen geschokt zijn. De vraag
is: waardoor zijn ze geschokt? Wat doet die schok? Ik heb zo mijn twijfels bij het
zogenaamde tot bewustzijn brengen of de ogen openen. Waar haalt de schrijver
de zelfverzekerdheid vandaan dat hij het licht wel gezien heeft? Dat hij een ander
de ogen kan openen? Wie zegt dat zijn eigen ogen open zijn?’
‘Is dat arrogantie?’
‘Ik vind dat je moet beginnen met de vraag: wat zie ik zelf niet? En omdat je dat
niet ziet is dat natuurlijk heel moeilijk te zeggen. Rumsfeld heeft er ooit een dwaze
zin van gemaakt. “Hoe kun je nou weten wat je niet weet? Als jij beweert dat er iets
geheim gehouden wordt, maar je weet niet wat, hoe kun je dat dan weten?”’
‘Waarom leg je niet de maatstaf bij jezelf als schrijver? Werken vanuit het gevoel
dat je ergens tegenaan zit te drukken en er doorheen moet, in plaats van: ik heb
iets ontdekt en ik ga dat anderen duidelijk maken. Dat is ook mijn uitgangspunt
geworden bij mijn boek over kampliteratuur. Vaak werd er gesproken over de vorm,
de boodschap, getuigenissen en dergelijke. Er waren mensen die uit het kamp
kwamen en meenden te weten wat daar gebeurde en meenden iets te weten dat
anderen niet wisten. In dat geval is het voor de hand liggend een vorm te kiezen
die zo toegankelijk mogelijk is. Maar mijn volgende vraag was: wisten ze het wel?
Uiteindelijk werd voor mij de belangrijkste kampliteratuur geschreven door mensen
die uit de kampen kwamen en in permanente verbijstering leefden. Zich afvroegen:
wat is er in vredesnaam met me gebeurd? Waarom is het gebeurd? Diegenen gingen
schrijven, omdat ze dat wilden weten. Ik ontdekte dat het gewoon om schrijven ging,
ook al gaat het om ervaringen die te erg zijn voor woorden, juist dan. Nee, die
ervaringen zijn helemaal niet te erg voor woorden, het is alleen verschrikkelijk moeilijk
om die woorden te vinden. De goede kampschrijvers zijn gewoon schrijvers - en
dat zijn er echt veel meer dan ik van te voren dacht - ze zijn bezig voor zichzelf uit
te zoeken wat ze niet weten.’
‘Is dat schrijven? Voor jezelf uitzoeken wat je niet weet?’
‘Ja, dat is schrijven. Waarom schrijf je anders? Dan schrijf je toch een brief? Als
ik jou iets wil meedelen, dan ga ik toch niet omslachtig zeventien dagen werken?
Nee, dan stuur ik een mail, want de mededeling heb ik al! Nou, dan deel je dat mee,
een mail is daar geschikt voor. De betere kampschrijvers echter, hadden niets mee
te delen; ze waren letterlijk met stomheid geslagen. En over die sprakeloosheid
wilden ze heenkomen! Om kort door de bocht te gaan: hoe meer woorden je tot
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je beschikking hebt, hoe minder je vat hebt op de dingen. De woorden zijn er niet
zomaar, daar moet je moeite voor doen. Er is beleving en er is ervaring. Ervaring
onstaat door de beleving letterlijk over te doen, maar dan in vorm. Zodat je er zelf
greep op hebt. Als het je overkomt, heb je er doorgaans geen greep op. Achteraf,
omdat er nu eenmaal een begin is en een einde, lijkt er samenhang te zijn, maar
die samenhang is er niet van nature. Tijdens het schrijven gebeuren de dingen
opnieuw. Ik had bij sommige kampschrijvers het gevoel dat het schrijven over de
gebeurtenissen pijnlijker was dan de belevenis zelf. Het gaat in dit geval om
dramatische dingen, maar het geldt eigenlijk ook voor de gewone dingen. Wat heeft
het nou voor zin om je jeugd over te schrijven? Maar als je ergens een knoop
bespeurt, dan kan het wel zinvol zijn, en soms zelfs pijnlijk. Op een bepaalde manier
beleef je de gebeurtenissen zodoende wezenlijker dan op het vroegere moment
zelf.’ Vogelaars zoektocht door het labyrint der kampliteratuur heeft geleid tot zijn
recentste werk Over kampliteratuur, een fors essay dat het werk van schrijvers uit
nazi- en goelagkampen minutieus behandelt.

De oudere broers van Raster
‘Kunt u wat meer vertellen over de werkwijze van Raster, het tijdschrift waarvoor u
dertig jaar werkzaam bent geweest en dat dit jaar zijn laatste nummer uitbracht?’
‘Calvino zei: “Je kunt wel weten dat je het niet kunt achterhalen, maar je moet de
intellectuele eis stellen dat je het wilt weten.” Er is een groot verschil tussen beginnen
en het opgeven, maar je kunt, lijkt mij, soms een heel eind komen. En het is geen
geloof, het is een eis. Je hebt intellectuele eisen, en je hebt ambities en dromen.
Voor die laatste koop je niets. En je kunt wel zeggen: het zal wel mislukken, maar
kom op, laten we het alsjeblieft doen!
De afgelopen drie jaar heb ik veel alleen gedaan, maar toch was Raster geen
eenmansblad. Ik zou zonder de anderen dit ook niet gedaan hebben op mijn eentje
- er bestond een bepaalde chemie tussen de redactieleden. Met die mensen zaten
we bij elkaar en improviseerden we. De improvisatie van dat groepje was
vergelijkbaar met de improvisatie die je in jazz ziet. Het is toch een wonder wat er
gebeurt als goede musici bij elkaar zitten - en improviseren komt niet uit het niets;
het is wat je al weet tot een nieuwe combinatie maken.
Dat is wat we bij Raster voortdurend deden. Net als bij een improvisatieconcert
kozen wij een thema. Je begint met wat je weet, en dan hoor je vervolgens een
ander iets zeggen. Daar reageer je op; en die reageert weer op jou, en zo ontstaat
er iets nieuws. Een muziekstuk, of in ons geval een tijdschrift in boekvorm. En dat
is iets anders dan mensen vragen iets op te sturen wat ze elders hebben bedacht
en daar een tijdschrift van maken. Met een groepje iets maken dat er niet was, en
dat een bepaalde toon mee kunnen geven.’
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‘Is het die manier van werken die Raster zo uitzonderlijk heeft gemaakt?’
‘Henk Pröpper, directeur van het Nederlands Literair Productie- en Vertalingen
Fonds in Amsterdam, heeft wel eens in Raster gestaan. Bij de presentatie van het
laatste nummer hield hij een praatje en zei: “Belangrijk in Raster waren ook wel de
vertaalde auteurs, maar voor mij, en voor ons” - en hij sprak hier voor een generatie
jongeren (van toen dus) - “was de houding die eruit sprak belangrijk, en dan niet
een verhouding van vader op zoon, maar eerder van oudere broers.” Nu, dat vond
ik van iemand die daar als lezer optrad een zeer groot compliment. Het is nooit
geweest van: wij hebben studie verricht en dat geven we als pakket aan. Nee, we
hebben de koppen bij elkaar gestoken, keken ergens naar en iedereen keek mee,
omdat we naar iets op zoek waren, en iedereen zocht. De houding die we etaleerden
heeft blijkbaar aanstekelijk gewerkt.’
‘Hartelijk dank voor dit gesprek. Het was interessant te merken dat u in de loop van
deze conversatie continu verschillende vlakken tegelijkertijd aansneed. Het zal nog
een heidens karwei worden om dit uit werken.’
‘Als je een aantal uren aan het woord bent, merk je dat bepaalde dingen
terugkomen in een ander verband. En dan blijkt de herhaling de voortzetting van
de gedachte te zijn. Sterkte ermee, goede reis.’
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In de kast!
De Haan: te groot voor ons kikkerlandje?
Gert Hekma
In de rubriek ‘In de kast!’ brengen personen uit de wereld der letteren schrijvers of
boeken die ten onrechte vergeten zijn, weer even onder de aandacht. In deze ‘In
de kast!’ vertelt Gert Hekma, docent homostudies aan de Universiteit van Amsterdam,
waarom de schrijver Jacob Israël de Haan (1881-1924) een standbeeld verdient
naast de Dokwerker.
Een van de interessantste schrijvers die Nederland heeft voortgebracht en die het
verdienen om wereldberoemd te zijn, is de Joodse en homoseksuele schrijver Jacob
Israël de Haan. Geboren op 31 december 1881 als zoon van een Joodse voorzanger
in Smilde, bracht hij zijn jeugd door in Zaandam - als broer van de befaamde
feministe en schrijfster Carry van Bruggen. De Haan studeerde voor onderwijzer in
Haarlem en raakte los van het geloof van zijn ouders. Hij wendde zich tot de literatuur
en het socialisme, werd homoseksueel en stortte zich in een ongelovig leven, waarin
hij zijn baan als onderwijzer aanvulde met een studie rechten in Amsterdam.
Vanaf zijn literaire jongelingsdagen zag hij een voorbeeld in Tachtigers als Frederik
van Eeden, Lodewijk van Deyssel en Albert Verwey. In 1904 verscheen zijn
debuutroman Pijpelijntjes, die een schandaal veroorzaakte.
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Over het algemeen geldt dit boek als de eerste Nederlandse homoroman na de
meer bedekte werken De kleine republiek van Lodewijk van Deyssel (1889) en
Noodlot van Louis Couperus (1891). Pijpelijntjes is een naturalistische roman over
Sam en Joop, die een moeizame, kuise verhouding hebben. Centraal staan hun
belevenissen met buren, hospita's, hoeren, schelmen en schandknapen in de Pijp
en elders in Amsterdam. Het boek is opgedragen aan De Haans mentor Arnold
Aletrino, de schrijver, arts, criminoloog en seksuoloog die herkenbaar in het boek
voorkomt als de biseksuele en sadistische Sam. Joop daarentegen staat voor de
schrijver zelf - het personage deelt De Haans roepnaam in het dagelijkse leven
zoals Sam die is van Aletrino.
Met schetsen van het volksleven uit de Pijp doet Pijpelijntjes zeer anekdotisch
aan. Daarnaast loopt door de roman een heel strakke homoseksuele hoofdlijn, die
radicaal is omdat De Haan de vloer aanveegt met alle clichés over homoseksualiteit
die rond 1900 dominant werden. Zo is homoseksualiteit geen vastliggende
‘geaardheid’, maar kiest Sam aan het eind van de roman voor een vriendin, gaat
hij trouwen en raakt hij van zijn sadisme af. Joop vraagt zich daarentegen af of hij
niet met zijn vriendje Koos zal trouwen, waarmee De Haan al heel vroeg in de
twintigste eeuw een homohuwelijk suggereert. Aan het eind van Pijpelijntjes sterft
Sam, die net hetero geworden is, en niet Joop, die homo blijft. Daarmee druist De
Haan in tegen een verwachtingspatroon: men was uit contemporaine homoromans
gewend dat de homo door ziekte of zelfmoord te vroeg het leven liet.
Pijpelijntjes veroorzaakte een schandaal. Aletrino kocht met De Haans verloofde
direct alle vindbare exemplaren van de roman op, om zo reputatieschade te
voorkomen. Hij had altijd volgehouden dat het bestuderen van homoseksualiteit niet
betekende dat je homoseksueel was en wilde zijn straatje schoon houden. Het
dagblad Het Volk van de Sociaal-Democratische Arbeiders Partij ontsloeg De Haan
als redacteur van de kinderpagina en de gemeente Amsterdam ontsloeg hem als
onderwijzer. De Haan verzette zich fel met een pamflet tegen P.L. Tak,
hoofdredacteur van Het Volk en voorzitter van de SDAP. De steun die hij zocht bij
de Tachtigers kreeg hij echter niet. Zij schrokken zich wezenloos van zo'n openlijke
homoroman.
De Haan herschreef zijn roman met nieuwe namen voor de hoofdpersonen zonder
opdracht aan zijn mentor en ging koppig door met zijn homowerk. Hij publiceerde
een kort verhaal over de verkrachting van Jezus op verzoek van Satan (in De Haan
1983) dat een vergelijking kan doorstaan met Reves roemruchte neukscène met
God als ezel. Zijn tweede homoroman Pathologieën (1908) heeft naast
sadomasochisme ook incest als onderwerp. Dit is meer een decadente dan een
naturalistische roman, waarin een onstuimige liefdesaffaire eindigt in een
afgedwongen zelfmoord.
In beide romans komt het op dat moment nieuwe woord ‘homoseksueel’ niet voor.
De Haan gebruikte de term wel in zijn correspondenties en verwees in Pijpelijntjes
naar toenmalig homoonderzoek. Ook begrippen als sadisme en pedofilie hanteert
hij niet. De romans zijn te lezen als een kritiek op nieuwe seksuologische begrippen
en inzichten, zoals die mede door Aletrino werden ontwikkeld. Die kritiek uit De
Haan in een taal die niet zwaar, maar luchtig is. Als alternatief voor moderne woorden
zijn er ouderwetse, zoals ‘vreemd jongensvoelen’, ‘schandjongen’ en ‘sodemietersch
snolletje’. De Haan nam een ongeliefd onderwerp, behandelde dat tegendraads en
zette de erotiek van de literatuur in tegen de zogenaamde feiten van de wetenschap.
De Haan wilde met zijn tijd meegaan, maar werd afgewezen door al wat modern
was. De socialisten ontsloegen hem; de wetenschap liet hem vallen in de persoon
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van zijn vriend Aletrino, en voor de Tachtigers ging zijn werk te ver. De kritiek op
zijn homoromans was niet mals en zijn
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eersteling kostte hem zijn beide baantjes. De kennismaking met het literaire leven
was dus hard voor De Haan. Hij wierp zich op zijn rechtenstudie en op zijn dichtwerk,
dat na 1908 de plaats van het proza overnam. Geld verdiende de schrijver door
studenten voor te bereiden op hun examens. Hij keerde terug naar het geloof van
zijn ouders, werd zionistisch en ontwikkelde zich tot de Nederlandse dichter van het
Joodse lied. Voor zijn gedichten kreeg hij de waardering van de Tachtigers die ze
hem onthielden voor zijn proza. Ondanks zijn orthodoxie en zionisme bleef hij zonder
schaamte homoseksueel in zijn werk en leven. Hij bezocht Rusland en bekritiseerde
de wijze waarop het tsaristische regime zijn gevangenen behandelde. Literaire
inspiratie vond hij vooral in een jongeman (Georges Dmitrenko), aan wie hij enkele
gedichten opdroeg. In 1916 promoveerde hij in de rechten, maar in 1917 solliciteerde
hij vergeefs naar een professoraat aan de Amsterdamse Gemeente Universiteit.
In 1919 begon de laatste en spectaculairste periode van zijn leven. De Haan
vertrok naar Jeruzalem als correspondent van het Algemeen Handelsblad en schreef
honderden feuilletons voor deze krant en andere bladen. Hij ging als zionist, maar
vond betere aansluiting bij de orthodoxe Joden en bij de Arabische knapen die hij
beminde. Het tuinhuis van de familie van zijn geliefde Adil werd zijn woning. In de
Kwatrijnen die in het jaar van zijn dood verschenen, staan verschillende verzen die
zijn tweestrijd aanduiden: waarom ga ik naar de Klaagmuur; is het voor God of voor
de Arabische knapen? De Haan twijfelde tussen geloof en lust, tussen God en
hemzelf als verantwoordelijke voor zijn zonden, tussen Jeruzalem en Amsterdam,
tussen traditie en moderniteit. Vaak koos hij voor een eenheid van tegenstellingen.
In ‘Alles van God’ schrijft hij:
De menschen hebben lust en leed gescheiden.
Maar God houdt hen als dag en nacht te saam.
Ik ken de lust. Ik ken het hevig lijden
Ik loof Gods éénen naam. (De Haan 1952, 2: 339)

De ouderlijke orthodoxie had De Haan ingeruild voor socialisme, seksuologie,
zionisme en de literatuur van Tachtig, maar rond zijn dertigste keerde hij met al zijn
twijfels weer terug naar de traditie. De meeste conflicten bleven onbeslist, maar op
politiek gebied maakte hij een keuze voor orthodoxe Joden en een spirituele staat,
en kantte hij zich tegen het seculier zionisme en de nationale staat. Hij vond het
absurd dat de zionisten deden alsof ze alle Joden in Palestina vertegenwoordigden,
terwijl ze er maar een derde van uitmaakten. Waar hij zich al helemaal niet mee
kon verzoenen, was dat zij geen rekening hielden met de meerderheid van de
bevolking: de Arabieren. De Haan begon felle artikelen te schrijven tegen het
zionisme, die hij publiceerde in kranten uit Londen, de stad waarin de koloniale
machtshebbers huisden. Samen met zijn activiteiten voor de orthodoxe Joden
zorgden deze publicaties ervoor dat De Haan zich de woede van zionisten op de
hals haalde, die aankondigden hem te vermoorden. Op 30 juni 1924 schoot een lid
van de zionistische organisatie Haganah, voorloper van het Israëlische leger, De
Haan inderdaad dood. De zionisten schoven de moord in de schoenen van Arabieren,
die daarmee wraak zouden nemen voor hun zonen, wier eer door De Haan zou zijn
geschonden.
In 1951 richtten liefhebbers van zijn werk de stichting Jacob Israël de Haan op,
die na enige activiteiten stilletjes van het toneel verdween. In 2008 kwam er echter
een nieuwe stichting, die
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een studiemiddag organiseerde waarvan de lezingen recent zijn verschenen in
Uitgelezen boeken. Gewerkt wordt aan een digitale editie van De Haans literatuur
en vooral zijn feuilletons. Bovendien zijn er plannen voor een nieuwe biografie, want
de oude van Jaap Meijer is behalve eenzijdig prozionistisch ook chaotisch en
gedateerd.
Vandaag de dag is De Haan in Nederland bekend als homoschrijver en - dichter,
terwijl hij in Israël het eerste Joodse slachtoffer van het zionisme representeert. Een
van de partijen op de Israëlische rechterflank ziet in hem nog steeds een
huisideoloog. Terwijl Gerrit Komrij hier De Haans literaire en homoseksuele reputatie
heeft gevestigd, zijn in Israël verschillende boeken over zijn politieke betekenis
verschenen. Ondanks overeenkomsten met zulke verschillende figuren als Gerard
Reve en Pim Fortuyn, zijn bijzondere rol in de aanloop naar de stichting van de staat
Israël en ondanks zijn grote literaire kwaliteiten, is De Haan in Nederland nooit op
een voetstuk geplaatst. Mijns inziens was hij gewoon te groot voor ons kikkerlandje.
In Amsterdam leeft hij enkel voort in een straatje, een dichtregel op het
Homo-monument en een kwatrijn op de brug in de Jodenbreestraat. Hij zou een
standbeeld verdienen naast de Dokwerker - bij de synagogen en het stadhuis van
Amsterdam.
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Kort door de bocht
De roep om meer engagement in de literatuur is niet nieuw. In de hele negentiende
eeuw woedde er onder Europese schrijvers een polemiek tussen de aanhangers
van het bewust van de wereld afgewende l'art pour l'art en bij de wereld betrokken
auteurs als George Sand, Zola en Tolstoj die de aandacht vestigden op wat zij als
maatschappelijke misstanden zagen. Herman Gorter en Henriëtte Roland Holst,
allebei overtuigd marxist, droegen in hun poëzie de boodschap van de klassenstrijd
uit. In het werk van de twintigste-eeuwse romanciers Malraux, Sartre en Camus is
‘engagement’ een sleutelbegrip. Rond 1970 keerden Norman Mailer en Harry Mulisch
zich tegen de Amerikaanse aanwezigheid in Vietnam. Het zijn maar enkele
voorbeelden uit vele honderden.
Hergebruik van de term ‘engagement’ is niet zonder risico's. Wie ernaar teruggrijpt,
loopt de kans te worden beschuldigd van het opwarmen van oude kost. Thomas
Vaessens, auteur van het lijvige essay De revanche van de roman; literatuur,
autoriteit en engagement, neemt dat risico. In de verwoede discussie die na het
verschijnen van zijn boek is losgebarsten, werd al meer dan eens opgemerkt dat
er niets nieuws is aan Vaessens constatering als zou het engagement terug van
weggeweest zijn. J.J. Oversteegen besloot zijn nog altijd als standaardwerk geldende
studie Vorm of vent (1969) met de hierboven gereleveerde these dat de tegenstelling
tussen het l'art pour l'art en het
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engagement bepalend is voor de dynamiek van de moderne literatuurgeschiedenis.
Ton Anbeek stelde in 1981 dat de Nederlandse roman van dat moment, met
introverte specimina als Maarten 't Harts Een vlucht regenwulpen en Oek de Jongs
Opwaaiende zomerjurken, best wat meer straatrumoer zou kunnen gebruiken. Naar
aanleiding van een aantal in 1992 verschenen romans (van onder anderen Harry
Mulisch, Monika van Paemel en Robert Vernooy) schreef ik voor HP/de Tijd van 18
december 1992 het essay ‘Terug naar de moraal’. Anil Ramdas vroeg zich in NRC
Handelsblad van 14 maart 1997 af waarom de overwegende blanke romanciers
van Nederlandse origine zo weinig aandacht besteedden aan de steeds veelkleuriger
wordende samenleving. De generatie Oversteegen krijgt van Vaessens een geheel
eigen behandeling (waarover straks meer), Anbeeks luid geslaakte verzuchting
wordt door hem in het voorbijgaan
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genoemd, en Ramdas ontbreekt geheel. Daarmee wordt ten onrechte de indruk
gewekt dat De revanche van de roman een piketpaaltje slaat in een sector van het
literaire veld die tot nu toe nauwelijks betreden werd.
Nu vallen Vaessens' beweegredenen om de zaken aldus voor te stellen te
begrijpen vanuit een weloverwogen strategie. Hij kiest voor de polemiek, en wel met
de laat twintigste-eeuwse vertegenwoordigers van het l'art pour l'art, oftewel: het
geloof dat literatuur autonoom is en dus gevrijwaard kan blijven van sociale en
politieke smetten. Vaessens zoekt zijn tegenstanders niet alleen onder schrijvers
en critici, maar ook onder een binnenkort volledig gepensioneerde generatie
neerlandici die in de jaren zestig en zeventig aan de universiteit belandde en daar
door leermeesters als Hellinga, Sötemann, Blok, de al genoemde Oversteegen en
later ook Fens gepokt en gemazeld werd in de doctrine van het zichzelf besloten
literaire kunstwerk dat zin geeft en troost schenkt in een onttoverde en chaotische
wereld. Dit ‘modernisme’, zoals het heet, heeft zichzelf niet alleen volkomen
overleefd, het valt ook te beschouwen als de ‘reactionaire’, want elitaire ideologie
van een stel verstokte ‘humanisten’. Het zijn zware woorden, en het is goed om ze
eerst in hun context te plaatsen alvorens te bezien wat Vaessens er nu precies mee
wil.
De bezwaren tegen modernisme en humanisme zijn al een kwart eeuw lang niet
van de lucht. Voor het overgrote deel zijn ze afkomstig van de deels marxistisch,
deels poststructuralistisch geïnspireerde cultural studies, een paradigma dat in de
Angelsaksische wereld de geesteswetenschappen, en dus ook de
literatuurwetenschap, flink op hun kop heeft gezet. Resultaten van die benadering
waren een ideologiekritische en emancipatoire herijking van de canon, die werd
gezien als too male, too pale. Vrouwen en zwarten herkenden zich er in elk geval
niet in. Vaessens stelt vast dat de cultural studies in de neerlandistiek nauwelijks
voet aan de grond hebben gekregen (daarmee gemakshalve voorbijgaand aan het
werk van Mieke Bal, Maaike Meijer, Ernst van Alphen, Pamela Pattynama en
anderen), maar voegt aan die bevinding toe dat het vak een dergelijke injectie best
gebruiken kan, al was het alleen maar om uit de ivoren toren te worden gejaagd en
te leren dat de maatschappelijke realiteit allerminst gespiegeld wordt in de literaire
teksten die Hellinga, Sötemann en hun achterban als het summum van kwaliteit
beschouwde. Die visie verbaast inmiddels niet meer, want Vaessens heeft al eerder
laten weten dat zijn studenten veel meer geïnteresseerd zijn in Heleen van Royen
en Kluun dan in van de wereld afgewende dichters als Leopold en Bloem.
Zowel de reverence naar de cultural studies als de snier naar de humanistisch
angehauchte literatuurbeschouwing, dienen Vaessens als stapstenen in een pleidooi
ten gunste van een literatuur die meer recht doet aan de grote sociale en politieke
kwesties van vandaag de dag, plus een vermaan aan de collega-neerlandici om het
modernistische autonomisme en het humanistische pseudogeloof in de sacrale
status van de ‘hoge’ literatuur zo gauw mogelijk los te laten, op straffe van verlies
aan relevantie en maatschappelijke zichtbaarheid. De casus die hij daartoe kiest,
betreft een door hem waargenomen ontwikkeling van de Nederlandse roman sinds
het midden van de jaren tachtig. Auteurs als de inmiddels vergeten Robert Vernooy
en de nog altijd prominent aanwezige Joost Zwagerman zouden zich destijds van
ganser harte hebben bekend tot het engagement, na enige jaren gevolgd door
eertijds sceptische postmodernisten als M. Februari en Charlotte Mutsaers. Frans
Kellendonk valt de eer te beurt om als voorloper te worden neergezet (alsof Carel
Peeters en Bas Heijne dat al niet hadden gedaan, maar ja, zij zijn nu eenmaal
verachtelijke modernistische humanisten, en derhalve quantité negligeable). De
vandaag niet meer uit de kolommen van kranten, tijdschriften en
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internetsites weg te branden Arnon Grunberg mag de opmarcherende rijen van
literaire activisten sluiten.
Dat Vaessens Kellendonk en Grunberg noemt, is pikant. Het zijn immers deze
twee schrijvers bij wie de maatschappelijke betrokkenheid, anders dan bij
Zwagerman, Charlotte Mutsaers in haar diervriendelijke roman Koetsier Herfst en
de tamelijk eendimensionale Vernooy, in beginsel nooit eenduidig wordt gearticuleerd.
Zeker, romans als Mystiek lichaam en Tirza snijden actuele thema's aan. Maar de
personages die daartoe aan het woord komen, spreken zich vrijwel nooit in een
helder pro of contra uit. Het is meerstemmigheid troef, als je al niet moet spreken
van een koor van dissonanten. En - om in de beeldspraak te blijven - de auteur is
daarbij allerminst een almachtige dirigent, maar eerder de componist van wat al
gauw een kakofonie lijkt. Kellendonk, die de roman aanduidde als ‘ideeënmuziek’,
mag zich dan in interviews tamelijk rechtlijnig hebben uitgesproken over wat hij in
sociaal en politiek opzicht wenselijk dan wel onwenselijk achtte, in Mystiek lichaam
laat hij de leden van de familie Gijselhart in alle toonaarden tegen elkaar ingaan.
Over de romanfiguren van Grunberg en zijn alter ego Marek van der Jagt kun je
hetzelfde zeggen.
Ook wat die meerstemmigheid betreft is er betrekkelijk weinig nieuws onder de
zon. Michael Bakhtin, de grote inspirator van het zo wijd verbreide
intertekstualiteitsparadigma, sprak naar aanleiding van Dostojevski al over de
polyfone roman, die per definitie nooit terug te brengen is tot een enkelvoudige
boodschap.
Dat Vaessens deze en andere nuances verwaarloost, is, zoals uit de voorbeelden
blijkt, te wijten aan het negeren van diverse discussies en positiebepalingen uit het
verleden, zeker waar die zijn centrale onderwerp, het engagement, betreffen.
Gevoegd bij de schrille teneur die zijn polemiek met regelmaat krijgt, bestempelt
dat zijn nieuwe boek eerder tot pamflet dan tot serieuze studie. Daar is natuurlijk
geen bezwaar tegen, sterker nog: de letterkundige neerlandistiek is gebaat bij chaos
en rumoer, dan wel ophef en vertier. We hoeven elkaar niet per se te bejegenen
als deftige letterdames en dito heren. Maar zo kort de bocht gaan als hier gebeurt,
dat moet wel tot ongelukken leiden.
Jaap Goedegebuure
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Verschuivende vensters
Eind juni werd Harry Bekkering bij zijn afscheid als hoogleraar Taal- en Cultuurstudies
aan de Radboud Universiteit Nijmegen verrast met een minisymposium getiteld ‘In
of uit de Canon’, waarmee de organisatoren terugverwezen naar de beruchte
boekenlijst die Bekkering in 1990 opstelde met zijn collega's Jaap Goedegebuure
en Ton Anbeek. Die lijst bevatte eenentwintig oriëntatiepunten voor het Nederlandse
literatuuronderwijs en had in die zin het karakter van een normatieve canon. De
kritiek op de lijst was niet te stuiten: als het aan de pers lag, duurde het niet lang of
de autoritaire koppen van Bekkering en consorten rolden. Wat Sander Bax betreft
moet deze vijandigheid gezien worden tegen de achtergrond van het
postmodernisme, dat zich kritisch opstelt tegen vanzelfsprekende waarden en het
onderscheid tussen hoge en lage cultuur aan de kaak stelt - met alle gevolgen voor
de canon van dien.
Bax formuleert zijn stelling in het boek Van spiegels en vensters: De literaire
canon in Nederland, dat begin dit jaar bij uitgeverij Verloren verscheen onder redactie
van Lizet Duyvendak en Saskia Pieterse. In plaats van de term ‘boek’ kan ik
misschien beter de term ‘uitgave’ gebruiken, omdat Van spiegels en vensters uit
zowel een handhoek als een tekstbundel bestaat. Het handboek beschrijft de

discussies die sinds het begin van de negentiende eeuw over de canon hebben
plaatsgevonden, terwijl de tekstbundel een selectie biedt van teksten waarin dit
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debat daadwerkelijk wordt gevoerd. Deze opzet is origineel en bovendien erg nuttig
voor de onderwijsdoeleinden die het boek dient aan de Open Universiteit Nederland.
Het handboek wordt ingeleid door Duyvendak en Pieterse, die de canon definiëren
in navolging van het Lexicon van literaire termen en de befaamde omschrijving van
Mooij: ‘een verzameling van literaire werken, die in een samenleving als waardevol
erkend worden, en die dienen als referentiepunten in de literatuurbeschouwing (met
name de literaire kritiek) en in het onderwijs (en daar dan ook onderwezen worden).’
[Cursivering Mooij] Het is niet de intentie van de makers om deze canon te
beschrijven, maar om bloot te leggen op welke
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wijzen ‘literatoren, critici, wetenschappers én de samenleving impliciet of expliciet
met de canon zijn omgegaan en welke belangen hierbij een rol speelden’. Niet de
canon zelf staat dus centraal, maar het publieke debat (of beter: het discours) rónd
die canon. Daarbij is er ook sprake van een literair-historische component: de auteurs
willen niet alleen de debatten beschrijven, maar ook laten zien hoe de ene generatie
of stroming omgaat met het canonconcept van haar literaire voorgangers.
Het overzicht dat Van spiegels en vensters van de canondiscussie presenteert,
begint in de negentiende eeuw. Joep Leerssen laat zien dat de opkomst van het
nationalisme in die eeuw gevolgen heeft voor de samenstelling van de canon: er
kwam kritiek op ‘individuele aartsvaders’ als Jacob van Maerlant, die niet pasten in
het Nederlandse volkskarakter en moesten wijken voor de dierenfabel Van den vos
Reynaerde, die een collectiefmythisch thema had. Het debat over de literaire canon
raakte in die zin verknoopt met een nationalistisch discours, met als gevolg dat
Reinaert een belichaming werd van het Nederlandse volkskarakter.
Leerssens bijdrage is scherp en erudiet, maar je kunt je afvragen in hoeverre zijn
tekst aansluit bij het doel dat Duyvendak en Pieterse stellen in hun inleiding.
Uiteindelijk laat Leerssen niet zozeer een publiek debat over de waarde of
samenstelling van de canon zien, maar beschrijft hij veeleer het proces van de
canonisering van Van den vos Reynaerde. In het hoofdstuk dat volgt - dat van Saskia
Pieterse over de Tachtigers - wordt ook niet overtuigend aangetoond hoe de canon
een publiek debat beheerste. Haar bijdrage concentreert zich louter op een literair
debat, waarin de Tachtigers zich met hun poëticale opvattingen positioneren ten
opzichte van hun voorgangers. Pieterse concentreert zich op de Grassprietjes van
Frederik van Eeden (gepubliceerd onder het pseudoniem Cornelis Paradijs), De
onbevoegdheid der Hollandsche literaire kritiek van Willem Kloos en Albert Verwey,
en De scheldkritieken van Lodewijk van Deyssel. Het gemeenschappelijke kenmerk
van deze werken is dat het teksten betreft ‘waarin de nieuwe generatie de oude uit
het centrum van de literaire wereld probeert te verdringen’. Onder dat centrum wordt,
zoals traditioneel het geval is, het werk van de Bilderijk, Potgieter en Beets verstaan,
en daarnaast wijst Pieterse erop dat de Tachtigers ook Jacob Cats uit de canon
schreven. Haar stuk legt daarmee het agressieve avant-gardistische karakter van
de Tachtigers bloot, dat hun uiteindelijk in staat stelde om vanuit de periferie naar
het centrum van het literaire veld te marcheren - en dat ten koste van de figuren die
in dat centrum de nationale canon representeerden.
Pieterses beschrijving van de revolutie van Tachtig is adequaat, maar op
conceptueel niveau rammelt haar bijdrage wat. Datgene waartegen de Tachtigers
zich afzetten, wordt achtereenvolgens beschreven met de termen ‘centrum van de
literaire wereld’ en ‘nationale canon’. Nu gaat het hier om twee heel verschillende
dingen, wat zich aan de hand van het voorbeeld Vondel wellicht het best laat
illustreren. Deze dichter behoorde ten tijde van Tachtig zonder twijfel tot de nationale
canon, maar zijn opvattingen over poëzie maakten geenszins de dienst uit in het
centrum van het literaire veld. We hebben dus te maken met twee verschillende
concepten, die echter ongeoperationaliseerd blijven en daardoor door elkaar dreigen
te gaan lopen.
Je zou je overigens af kunnen vragen in hoeverre de Tachtigers echt problemen
hadden met de nationale canon. In het kritisch proza van Albert Verwey functioneert
deze juist als een belangrijk afzetpunt. Zo presenteert hij Vondel en Hooft als
Tachtigers avant la lettre en bedeelt hij zichzelf en zijn consorten uitdrukkelijk een
1
plaats in de canonieke traditie toe. Het zijn vooral de
1

Zie hiervoor Oosterholt, J., ‘Het voorspel van de revolutie van Tachtig: Albert Verweys beeld
van de negentiende-eeuwse dichtkunst’. In: Neerlandistiek.nl, publicatiedatum 17 juni 2002.
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recente, publicerende voorgangers van De Nieuwe Gids-generatie die het bij Kloos
cum suis moesten ontgelden, waardoor het wellicht beter is om Tynjanovs leus ‘strijd
en aflossing’ op de Tachtigers toe te passen dan de term ‘decanonisering’ die
Pieterse voor hen reserveert.
Het is Erica van Boven die in een overzichtelijk hoofdstuk over het modernisme
de canonproblematiek van na 1900 inluidt. Op dat moment begint Van spiegels en
vensters pas echt waar te maken wat Duyvendak en Pieterse zich in hun inleiding
ten doel stellen: in de loop van de bijdragen over de twintigste eeuw zegt men de
literatuurgeschiedenissen en literaire programma's vaarwel, en begint men zich
daadwerkelijk te concentreren op de publieke dimensie van het canondebat. Met
name in de laatste twee hoofdstukken, van Sander Bax (postmodernisme) en Gaston
Franssen (het huidige canondebat, de commissie-Van Oostrom incluis), hoeven de
auteurs zich niet te beklagen over de hoeveelheid beschikbare journalistieke en
kunstkritische artikelen waarin over de canon wordt gebakkeleid.
Franssen introduceert in zijn afsluitende bijdrage een interessante nieuwe kijk op
het canondebat, dat hij wil benaderen vanuit een retorische invalshoek. ‘Wanneer
we mogen aannemen dat ook een canon een verhaal over de geschiedenis is’,
schrijft Franssen, ‘dan moet het denken over canonisering evengoed worden gekleurd
en aangestuurd door bepaalde vormen van retorisch of figuurlijk taalgebruik’. Deze
aanname leidt tot een discursieve benadering van de discussieteksten, die
verhelderende nieuwe inzichten biedt en bovendien aanknopingspunten geeft voor
vervolgonderzoek, waarin oog is voor de metaforiek die door de eeuwen heen in
de canondiscussie is gehanteerd.
Het leuke van Van spiegels en vensters is dat het materiaal voor een dergelijk
onderzoek door de samenstellers zelf op tafel is gelegd. De tekstbundel die bij de
uitgave hoort, biedt bijna tweehonderd pagina's canondiscussie. De bloemlezing
behelst niet alleen reflecties van literatoren (bijvoorbeeld ‘Aan mijne landgenooten’
van Beets en ‘Nieuw Holland’ van Van Deyssel), maar ook visies van
literatuurwetenschappers (een passage uit Onttachtiging van Jos Joosten of ‘Door
zuiverheid gedreven’ van Mieke Bal) en internationale teksten (The Sacred Wood
van T.S. Eliot; The Closing of the American Mind van Harold Bloom). Samen bieden
de geselecteerde fragmenten een overzicht van twee eeuwen canondiscussie. De
gebloemleesde teksten en passages vormen intussen echter ook een canon op
zich, en wel die van teksten óver de canon. Daarmee doet Van spiegels en vensters
uiteindelijk ook zelf een duit in het canonieke zakje.
Jeroen Dera
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Een ongeëngageerd romanschrijver in de woestijn
Onlangs verscheen bij uitgeverij Bas Lubberhuizen Een dandy in de Oriënt. Louis
Couperus in Afrika van de hand van historica en medeoprichtster van het Louis
Couperus Genootschap José Buschman. Eerder schreef zij Zoo ik ièts ben, ben ik
een Hagenaar. Een literaire wandeling door het Den Haag van Louis Couperus en
Den Haag, stad boordevol Bordewijk. Buschmans nieuwste boekje, toegankelijk
geschreven in een vlotte stijl en rijkelijk geïllustreerd, handelt over de periode van
zes maanden (1920-1921) gedurende welke Couperus en zijn vrouw door Algerije
en Tunesië trokken. Tijdens de reis publiceerde Couperus twintig feuilletons in het
weekblad van zijn opdrachtgever S.F. van Oss, de Haagsche Post. Later zijn deze
feuilletons gebundeld onder de titel Met Louis Couperus in Afrika (1921). Hoewel
Couperus' andere reizen uitgebreid zijn onderzocht, verscheen over de reis in
Noord-Afrika nog nooit een uitgebreide studie, zelfs niet van de hand van Frédéric
Bastet. (9) Buschman is de eerste die de feuilletons echt tegen het licht houdt.
Dat het boek is geschreven door een historica is aan alles te merken. Het bevat
veel nooit eerder gereproduceerd beeldmateriaal, waaronder een kopie van
Couperus' visum, een foto van Louis en Elizabeth Couperus op de boot naar Indië,
een kopie van een kaartje voor de boot, aan touristen gerichte

reclamefolders en vele foto's uit het Algerije van omstreeks 1920. Achterin vinden
we een handig personenregister. Daarnaast tracht Buschman de gebeurtenissen
vóór en tijdens de reis te reconstrueren. Allereerst zijn er de persoonlijke (vooral
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financieel penibele) omstandigheden van Couperus, die hem ertoe noopten de
opdracht van het tijdschrift aan te nemen. Waarschijnlijk heeft Couperus een niet
gering honorarium ontvangen, en de redactie van de Haagsche Post had dan ook,
zoals Buschman aan de hand van een analyse van de manuscripten en andere
brieven overtuigend aantoont, een niet geringe invloed op de toon en de inhoud van
de feuilletons. Verder beschrijft Buschman in het kort de maatschappelijke
verhoudingen in het door de Fransen gekoloniseerde land van bestemming - op
basis van zowel recente wetenschappelijke bronnen als de belangrijkste
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(Europese) reisgidsen uit die tijd. In een kunsthistorisch uitstapje wordt Edward Said
van stal gehaald om het oriëntalisme van de vroege twintigste eeuw te behandelen.
In de eerste helft van het boekje is veel informatie te vinden in de twintig
beschouwende paragraafjes die Buschman aan de twintig feuilletons heeft gewijd.
Maar er is meer. Editiewetenschappers kunnen hun hart ophalen aan de
ingewikkelde, zorgvuldig bestudeerde geschiedenis van de verschillende
manuscripten en drukken van de feuilletons. (66-70) Ook de receptie van de
feuilletons in de dagbladen is goed onderzocht. (71-74) Literair-wetenschappelijk
werkelijk interessant is de tweede helft van het boek (vooral vanaf pagina 100).
Hierin worden ten eerste literaire (oriëntalistische) invloeden op de feuilletons
beschreven (vanaf pagina 75). Ten tweede gaat Buschman te rade bij geschriften
van andere bezoekers van Noord-Afrika, tijdgenoten van Couperus (onder wie
oud-premier Abraham Kuypers en de Amerikaanse schrijfster Elizabeth Crouse),
om te achterhalen wat Couperus wél gezien, maar niet beschreven heeft
[...]. Vergelijking van de teksten die deze reizigers hebben voortgebracht,
leverde een interessant doorkijkje op. Couperus móet getuige zijn geweest
van fenomenen waarover hij in zijn reisbrieven nauwelijks te spreken
kwam: het kolonialisme, de strengheid van de islam, de
beklagenswaardige positie van de vrouw, de prostitutie. (134)
Volgens Buschman gaat de vraag naar het waarheidsgehalte van de feuilletons
‘verder dan alleen maar het belang voor de biografie. De wijze waarop Couperus
in zijn krantenstukjes de wereld weergeeft, maakt namelijk een essentieel onderdeel
uit van zijn schrijverschap’. (133)
Inderdaad levert de (literair-)historische aanpak een aantal interessante resultaten
op, die een indruk bieden van de wijze waarop dat wat Couperus zag of moet hebben
gezien in de feuilletons wordt gerepresenteerd (of beter: niet of nauwelijks wordt
gerepresenteerd). In de ruimte die mij nog rest zal ik enkele opvallende beweringen,
vondsten en conclusies uitlichten, die tezamen een rij belangrijke punten op de lijn
van Buschmans betoog in kaart moeten brengen.
In de jaren vóór de reis naar Afrika ging het niet erg goed met Couperus. Vanwege
financiële problemen en negatieve kritieken op zijn romans nam hij het dramatische
besluit zich voortaan toe te leggen op feuilletons (al verschenen later toch nog lijvige
romans als Iskander). (12 en 15) De Hollandse winters hadden een negatieve invloed
op het gestel van de weinig winterharde en in deze jaren hard werkende Couperus.
Daar kwam nog eens bij dat hij beschimpt werd vanwege zijn vermeende
verwijfdheid: in 1917 verscheen een spotprent van een in vrouwenkleding gehulde
Couperus, die, te midden van mooie tafeltjes en dikke tapijten, gezeten voor een
grote spiegel met getuite lippen zijn neus zit te poederen. (18) En in het voorjaar
van 1920 resulteerde de Haagse ‘heksenjacht’ (17) op homoseksuelen in een
zedenschandaal, waarover het hardnekkige (achteraf gezien hoogstwaarschijnlijk
onjuiste) gerucht dat Couperus ontucht met minderjarige jongens zou hebben
gepleegd de ronde deed. (17)
Het was in zo'n situatie dat Couperus van hoofdredacteur Van Oss het aanbod
moet hebben gekregen voor een aanzienlijk honorarium naar Afrika af te reizen.
Van Oss ‘ging de polemiek zo veel mogelijk uit de weg’ (21) en heeft er daarnaast
‘bij Couperus “beminnelijk” op aangedrongen niet slechts te dwepen met
zonsondergangen en door de maan beschenen woestijnlandschappen. Praktische
details moesten er ook in staan’. (21-22)
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echter vooral van de ‘“oriëntalistische” evocaties’ (135):
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Hier excelleert de grote romancier: de kasba krioelt van bijbelse gewaden,
bedelaars liggen sereen langs de haven, vrouwen glippen in een halo
van goud door nauwe straatjes en overal is de melancholie van de islam
onontkoombaar. Couperus bedient zich hier van het vertrouwde
oriëntalistische idioom en het hoeft dan ook niet te verbazen dat in
hedendaagse beschouwingen over Met Louis Couperus in Afrika altijd
maar weer uitgerekend deze twee reisbrieven geciteerd worden. (134)
In latere reisbrieven lijkt Couperus echter ‘zijn oriëntalistische kruit al tamelijk snel
verschoten te hebben’. (135) Couperus komt tot het besef dat de cultuur hem
wezensvreemd is. De islam in Maghreb bleek te verschillen van die in Indië. ‘[E]en
zeker onbehagen’ neemt bezit van Couperus. (135) De ondanks zijn eigen roman
De stille kracht koloniale Couperus (134) heeft weinig op met ‘de Arabische stijl’
(40) en de ‘bastaardpaleizen’; enkel de door vele anderen zo verfoeide Franse
nieuwbouw kon zijn goedkeuring wegdragen. (40) Van de autochtone bevolking
waardeerde hij alleen diegenen die voor de kant van de Fransen hadden gekozen.
(102)
Zeer interessant is Buschmans bespreking van de door vele andere
Couperus-vorsers onopgemerkte extra reisbrief, die in het Extra Kerstnummer 1921
van de Haagsche Post verscheen. Deze brief bestaat uit het enige verhaal dat
Couperus tijdens zijn verblijf in Algerije schreef. Het gaat over twee schone
vijftienjarige knaapjes, Safar en Ali genaamd, die runderen en schapen hoeden. Op
zekere dag worden zij verliefd op het mooie bedoeïenenmeisje Zuleima. Een
zandman, een waarzegger, ‘voorspelt de knaapjes, na bestudering van de
handafdrukken in het zand, een toekomst vol rijkdom’. (61) De jongens gaan
opgetogen naar huis, maar het meisje blijkt al verloofd te zijn. ‘Safar en Ali zijn,
ondanks de hun voorspelde rijkdom, ontroostbaar.’ (61) Het verhaal gaat vergezeld
van ‘“photographieën door den schrijver gekozen”’ (61), waarop de personages
figureren. De details op de foto's komen precies overeen met de beschrijvingen:
De afgebeelde jongetjes zijn bevallig en voldoen aan het oriëntalistische
ideaal. Dat laat een detail als de achter hun oren gestoken bloemen goed
zien. Het zijn duidelijk kunstfoto's en geen journalistieke plaatjes: er wordt
een artistiek effect beoogd. De naam van de fotograaf wordt in de
Haagsche Post niet vermeld. Onderzoek wijst uit dat het gaat om het
vermaarde duo Lehnert & Landrock. [...] Het is aannemelijk dat Couperus
eerst de foto's heeft aangeschaft en daarna het feuilleton, met de foto's
in de hand, heeft geschreven, zo precies klopt zijn beschrijving met de
foto's. Dit idee wordt bevestigd door aantekeningen die Couperus op het
kladhandschrift maakte. (62-63)
Buschmans doorwrochte bestudering van de manuscripten levert dit soort
interessante ontdekkingen op. Zij laten zien hoe het oriëntalisme in het werk van
Couperus een rol speelt.
Opvallend is Buschmans aandacht voor wat Couperus juist heeft nagelaten te
beschrijven. Anders dan zijn tijdgenoten laat Couperus ‘een (ook toen al) heet
hangijzer als de verbinding tussen kolonialisme, de islam en de vrouw’ geheel buiten
beschouwing. (100) In zijn romans kon Couperus, ‘onder dekmantel van het genre’
(140), nog wel aandacht besteden aan maatschappelijke kwesties. En in zijn eerdere
(met name Italiaanse) feuilletons kiest hij vaak voor de vorm van een ‘dialoog met
een (al dan niet werkelijk bestaan hebbende) vriend Orlando’. (141) In Afrika laat
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hij dit soort kunstgrepen echter achterwege. De koloniale Couperus gingen de
maatschappelijke gevoeligheden niet erg aan het hart, en bovendien moest hij ‘de
tenen van zijn lezers en opdrachtgever’ ontzien,
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want de veroordeling van Oscar Wilde was nog niet zo lang geleden. (141; 139)
Buschman stelt dat Couperus een gevoel van onbehagen echter niet geheel uit de
tekst heeft weten weg te houden. (141)
Buschmans historische aanpak, die gebruik maakt van werkelijk alle mogelijke
bronnen, levert dus een aantal interessante resultaten op. De editiegeschiedenis
en de receptie van de feuilletons zijn goed beschreven. Haar onderzoek toont
overtuigend aan dat een groot aantal uiteenlopende omstandigheden, alsmede
Couperus' eigenschap de werkelijkheid ‘als accesoire voor zijn fantasie’ (100) te
beschouwen, de representatie van de Oriënt in de reisbrieven in hoge mate heeft
beïnvloed. Met haar conclusie, dat Met Louis Couperus in Afrika ons ‘een even
onthullend als ontroerend zelfportret van de schrijver’ oplevert (141), kan ik het na
lezing van dit mooie boek alleen maar roerend eens zijn.
A.B.C. Swart
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[Nummer 4]
redactioneel
In deze tijden van internet en digitalisering is de literaire wereld voortdurend aan
verandering onderhevig. Vooys vindt het dan ook hoog tijd voor een themanummer
over de relatie tussen literatuur en nieuwe media. Jeroen Dera opent dit nummer
met een fundamenteel maar nog weinig beschreven onderwerp: de verhouding
tussen het ‘digitale’ en het ‘papieren circuit’. In tegenstelling tot anderen wil Dera
geen optimistische of pessimistische uitspraak doen over de toekomst van de
boekcultuur; belangrijker vindt hij het om een scherp zicht te krijgen op hedendaagse
ontwikkelingen. Arnoud van Adrichem en Jan Baetens onderzoeken op hun beurt
de toenemende productie van e-poëzie. Ze bespreken de mogelijkheden die de
nieuwe media bieden en gebruiken de discussie over digitale teksten om een aantal
kritische kanttekeningen te maken bij onze traditionele visie op het literaire bedrijf.
Ook het onderwerp van digitale bibliotheken komt in ons themanummer aan bod.
Peter Boot wil de digitalisering van historische letterkunde evalueren en formuleert
daartoe tien stellingen over de ideale digitale bibliotheek. Tom de Boer bespreekt
een ander gevolg van de komst van het internet: de digitale literatuurkritiek. In zijn
artikel gaat hij na of er werkelijk een groot verschil bestaat tussen de
internetrecensies van Recensieweb en de papieren recensies van NRC Handelsblad.
Naast diepgravende artikelen is er in deze Vooys, zoals altijd, ook plaats voor
luchtigere rubrieken. In zijn laatste column schrijft Samuel Vriezen, die we bij dezen
hartelijk bedanken, over de invloed van het internet op Nederlandse poëzie en pleit
hij voor globalisering van de dichtkunst. Elsbeth Etty weidt in de ‘Uit de kast!’ uit
over haar fascinatie voor De ontdekking van de hemel en geeft bovendien aan een
groot voorstander van digitalisering te zijn. In het interview, dat heel toepasselijk
tijdens een chatsessie plaatsvond, komt dichteres Sylvie Marie aan het woord.
Jeroen Dera en Marleen van de Pol spraken haar over haar stap van het internet
naar een papieren debuutbundel. De ‘In de kast’ is dit keer geschreven door Carolien
van den Bos, die uitlegt waarom de tijd van hyperficties nog lang niet voorbij is.
Natuurlijk stellen we ook de nieuwste publicaties in de letteren aan u voor. Hans
Anten bespreekt Kritiek in crisistijd. Literaire kritiek in Nederland en Vlaanderen
tijdens de jaren dertig, onder redactie van Gillis Dorleijn, Dirk de Geest, Koen
Rymenants en Pieter Verstraeten. De nieuwe biografie van Dante, Barbara Reynolds'
Dante. De dichter, de denker, de mens, wordt beoordeeld door Jacques Jansen en
Geertjan de Vugt neemt het tijdschrift nY, dat ontstaan is uit Yang en freespace
Nieuwzuid, onder de loep. Tot slot bespreekt Anne Polkamp, in het kader van de
nieuwe media, de recensiewebsites Recensieweb, 8weekly en Literair Nederland.
Voorts willen we graag aandacht vragen voor onze vormgever en illustratoren,
die deze Vooys weer in een prachtige vorm gegoten hebben.
De redactie wenst u veel papieren en - op www.tijdschriftvooys.nl - digitaal
leesplezier toe!
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Schermen met schrijverschap
De relatie tussen internet en het papieren circuit aan het einde van
het eerste decennium
Jeroen Dera

Gaat onze boekcultuur ten onder aan de verdergaande digitalisering? Leidt
digitalisering tot cultuurverlies of levert cyberspace een winst op voor de literaire
wereld? Een interessante problematiek volgens Jeroen Dera, research
master-student Letterkunde en Literatuurwetenschap aan de Radboud Universiteit
Nijmegen. Met gepaste afstand richt hij zich in dit artikel op de ontwikkelingen in
het literaire landschap en geeft hij een scherp beeld van de verhouding tussen het
‘digitale’ en het ‘papieren’ circuit.
Cultuurpessimisme is van alle tijden, maar met de definitieve doorbraak van internet
in de (westerse) samenleving lijken de klachten over de afkalving van onze
beschaving een hoogtepunt te hebben bereikt. Neem de aantijgingen van Andrew
Keen, een van de pioniers van de internetgeneratie, die zich ten tijde van Blogspot,
YouTube en Facebook volledig heeft afgekeerd van het World Wide Web. In zijn
pamflettistische boek De @-cultuur. Hoe internet onze beschaving ondermijnt stelt
hij: ‘Het informatiepotentieel wordt door internet getransformeerd tot een kakofonie
van honderd miljoen bloggers die het allemaal op hetzelfde moment over zichzelf
hebben.’ (Keen 2008: 32) Het gevolg
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daarvan - om over open source-sites als Wikipedia nog maar te zwijgen - is dat een
concept als ‘waarheid’ wordt ondermijnd: op internet circuleren zoveel verhalen over
de werkelijkheid, dat er uiteindelijk geen andere waarheid meer bestaat dan de
waarheid die je zelf maakt - of door goed betalende bedrijven aangereikt krijgt.
Keens claim dat internet de waarheid aantast, hangt niet alleen samen met
praktijken op het web zelf. Hij ontwaart ook een afnemend belang van niet-digitale
culturele instituties: ‘Het ergste is dat de traditionele instituten die bijdroegen aan
het op peil brengen en houden van onze nieuwsgaring, onze muziek, onze literatuur,
onze televisieprogramma's en onze films, hevig onder vuur liggen.’ (Keen 2008: 23)
Voor de literatuur impliceert deze constatering dat het papieren circuit grote
problemen zou ondervinden. Dat raakt aan een even pessimistische als veelgehoorde
uiting van onrust over onze boekcultuur, die als gevolg van de digitalisering ten
onder zou gaan. Steiner (2001) en Birkerts (1994) beklagen zich bijvoorbeeld over
massale ontlezing en vrezen dat de digitalisering zal leiden tot cultuurverlies. Je
zou echter evengoed de stelling kunnen verdedigen dat cyberspace een winst
oplevert voor de literaire wereld. Zo heeft Lanham (1993) betoogd dat de digitalisering
verantwoordelijk is voor een grotere democratisering van de individuele
internetgebruiker (of -schrijver) ten opzichte van instituties.
Dat de hierboven beschreven problematiek de gemoederen bezighoudt, is evident.
Ook voor de literatuurwetenschap is het interessant om na te gaan in hoeverre de
doorbraak van het internet, én de bijbehorende literaire internetgeneratie, gevolgen
heeft voor het ‘traditionele’ papieren circuit. Daarbij is het wat mij betreft ongewenst
om te vervallen in optimisme of pessimisme over de toekomst van onze boekcultuur.
Het is beter om met enige afstand naar ontwikkelingen in het literaire landschap te
kijken, om zo een scherper zicht te krijgen op de hedendaagse verhouding tussen
wat ik het ‘digitale’ en het ‘papieren circuit’ zal noemen. De relevantie van een
dergelijke vraag werd al gesuggereerd door Adriaan van der Weel in een speciale
editie van het Jaarboek voor Nederlandse boekgeschiedenis, waarin hij de digitale
technologie kwalificeerde als ‘de cruciale factor die de invloed van de nieuwe media
op onze maatschappij bepaalt’. (Van der Weel 2007: 9)

Een deuk in de hiërarchie?
In zijn bekroonde boek Cyberspace odyssee schrijft Jos de Mul: ‘Het is goed mogelijk
en mijns inziens zelfs waarschijnlijk dat het papieren boek net als de papyrusrol
grotendeels uit onze cultuur zal verdwijnen, maar dat het boek als cultureel genre
zal voortbestaan in een elektronische omgeving, bijvoorbeeld als elektronisch boek
(e-book).’ (De Mul 2002: 77) Zo ver zijn we nog lang niet. Als we ons beperken tot
de Nederlandse situatie, zoals ik in dit artikel zal doen, zien we dat de papieren
literatuur nog altijd een hogere positie in de hiërarchie bekleedt dan de wereld van
het scherm. In dit opzicht is het interessant na te gaan wat Thomas Vaessens in
zijn boek Ongerijmd succes over interpoëzie te berde brengt. Volgens Vaessens
(2006: 170-176) bestaan er op poëzievlak drie typen websites in het Nederlandse
digitale circuit. In de eerste plaats zijn er afzonderlijke literaire sites, waarop
amateurdichters of professionele dichters hun poëzie te lezen aanbieden. Ten
tweede zijn er weblogs en nieuwsbrieven, podia waarop met name niet-gearriveerde
dichters van zich laten horen en waar de discussies soms hevig op kunnen lopen.
In de derde plaats onderscheidt Vaessens de elektronische tijdschriften. Over die
laatste categorie schrijft hij: ‘Anders dan de meeste papieren tijdschriften, zijn de
webtijdschriften niet volgens een duidelijke, in brede kring geaccepteerde,
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hiërarchie geordend. Er staat bijvoorbeeld nooit een literaire uitgever achter wiens
reputatie op voorhand een indicatie zou kunnen zijn voor de kwaliteit van het
tijdschrift.’ (Vaessens 2006: 176)
De afwezige symbolische kwaliteitsgarantie in de vorm van een gereputeerde
literaire uitgever is niet het enige probleem waaronder digitale tijdschriften volgens
critici gebukt gaan. In een geruchtmakend artikel in NRC Handelsblad vulde Yra
van Dijk (2008) enige mankementen aan. Zij stelt vast dat veel tijdschriften geen
identificeerbare, vaste redactie hebben en bovendien niet over de financiële middelen
beschikken waarmee auteurs (en redactieleden) kunnen worden betaald. Volgens
Van Dijk hebben deze manco's gevolgen voor de kwaliteit van het digitale tijdschrift:
die is bij bijvoorbeeld Meander en De gekooide roos heel divers, en de lezer zal
‘zich door veel middelmatigs heen moeten werken om de krenten uit de pap te
kunnen vissen’. (Van Dijk 2008) Nu geloof ik niet dat deze vlieger exclusief voor
internettijdschriften opgaat: ook in de papieren tijdschriften, zelfs als ze worden
gesteund door een uitgeverij of fonds, is de kwaliteit van de inzendingen niet
constant. Desondanks moet wel toegegeven worden dat periodieken in het papieren
circuit een groter aanzien hebben dan de zogenaamde e-zines, zoals ook Van Dijk
constateert. Wat haar betreft zorgen met name institutionele factoren ervoor dat
bepaalde tijdschriften een hoge positie verwerven in de literaire hiërarchie: ‘De
betrokkenheid van subsidiegevers, uitgevers en boekhandels heeft bij de klassieke
literaire tijdschriften een selectieve werking; die is op internet niet meer
vanzelfsprekend aanwezig.’ (Van Dijk 2008)
Het door Vaessens en Van Dijk genoemde adagium van de hiërarchie laat zich
mooi verbinden met de kapitaaltheorie van de Franse socioloog Pierre Bourdieu
(1977). Tijdschriften met een goede reputatie beschikken over een grote hoeveelheid
symbolisch kapitaal, ook wel te definiëren als aanzien of prestige. Dit kapitaal wordt
toegekend door verschillende actoren uit het veld waarin de tijdschriften functioneren.
In Bourdieuaanse zin is een veld wel op te vatten als het speelbord waarop
producenten, distributeurs en recipiënten strijden om het vermogen te kunnen
bepalen welke literatuur als waardevol kan worden beschouwd en welke niet.
Papieren tijdschriften bekleden, al is het maar vanwege hun lange traditie, een
goede positie in zo'n veld: zij kunnen rekenen op de symbolische steun van
verschillende participerende actoren. Het poëzietijdschrift Het liegend konijn verkrijgt
bijvoorbeeld prestige doordat het wordt uitgegeven door een als kwalitatief goed
ervaren uitgeverij (Meulenhoff), diverse malen is besproken in gezaghebbende
kranten (bijvoorbeeld door Arjan Peters in De Volkskrant) en te koop is in wat wel
de ‘betere’ boekhandels wordt genoemd. Zulk symbolisch kapitaal wordt door
tijdschriften uit het digitale circuit vooralsnog in veel mindere mate gegenereerd.
Niet voor niets gebruikte ik zojuist het woord ‘vooralsnog’. Het lijkt er immers op
dat het papieren circuit en het digitale circuit langzamerhand naar elkaar toe aan
het schuiven zijn. Eerder werd deze hypothese al door Jos Joosten geformuleerd,
die voorzichtig suggereerde ‘dat de internetwereld en de serieuze
papierenpoëziewereld nader tot elkaar aan het raken zijn’. (Joosten 2008: 182) In
de eerste plaats constateert Joosten dat de internetkritiek, bijvoorbeeld op de weblog
van wijlen Jeroen Mettes of op Poëzierapport, qua aard niet verschilt van de geijkte
recensies in papieren kwaliteitsbladen. Ten tweede meent hij dat bepaalde weblogs,
zoals De Contrabas en Rottend Staal, aan aanzien beginnen te winnen. Inderdaad
lijkt het erop dat de vaak gepolariseerde grens tussen het papieren en het digitale
circuit gedurende het eerste decennium - in elk geval op het vlak van symbolische
kapitaalkracht - minder strikt begint te worden.
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Wat betreft de distributietak in het literaire veld kan deze conclusie al langer worden
getrokken. Boeken kopen op www.occidentbooks.com, www.boekwinkeltjes.nl of
www.bol.com is praktisch even ingeburgerd als rondsnuffelen in een ‘boekhandel
van vlees en bloed’. Het digitale circuit heeft hier zelfs iets extra's te bieden: je vindt
haast altijd wat je zoekt door excellente zoekfuncties en bovendien wordt de
boekenmarkt op internet vaak opgevoerd als dé illustratie van de zogenaamde Long
Tail-theorie. (Anderson 2004) Deze stelt dat producten die weinig afnemers hebben,
en in die zin een niche van de markt bedienen, gezamenlijk een groter gedeelte van
de markt kunnen innemen dan de grote kassuccessen binnen die markt, zolang het
distributiekanaal maar groot genoeg is. Uit amazon.com blijkt bijvoorbeeld dat boeken
die niet meer beschikbaar zijn in de gemiddelde boekhandel, samen beter verkopen
dan boeken die nog wel op de reguliere markt verkrijgbaar zijn. De verklaring
daarvoor is dat alle niches samen, van obscure poëzie van zeloten tot klimverslagen
van bergbedwingers in de Andes, een groter publiek bedienen dan dat van de
bestsellers van vandaag. Boekensites springen handig op deze Long Tail in door
artikelen te linken aan andere boeken (People who read this book also recommend...)
en bekleden zo een geheel eigen positie in de hedendaagse boekenmarkt. In die
zin heeft de digitale boekhandel wat aan te vullen op de boekwinkel waar je zo
binnenloopt - hoewel de echte puristen nog altijd zullen tegensputteren dat de ‘betere’
boekhandel meer oog heeft voor wat echte literatuur is en minder is gefixeerd op
een zo groot mogelijke verkoop. Desondanks zullen ook zij moeten toegeven dat
het internet zich als distributeur een niet te onderschatten positie in het veld
verworven heeft.
Hoe zit het echter met de productie- en de receptietak? Volgens mij vindt ook op
deze terreinen een kentering plaats, waarin het papieren en digitale circuit elkaar
voorzichtig beginnen te overlappen. In wat volgt, zal ik drie ontwikkelingen bespreken
die aanleiding vormen tot deze hypothese:
1. Het gegeven dat gerenommeerde auteurs uit het papieren circuit het internet
gebruiken als middel voor zelfprofilering.
2. Het feit dat de receptie in zowel het digitale als het papieren circuit wordt ingezet
om auteurs en/of hun romans te promoten.
3. De ontwikkeling dat auteurs en instituties uit het digitale circuit weerklank
beginnen te vinden in het papieren circuit.

Mulisch' nieuwe lichaam
Ter aanvulling van de eerder genoemde theorieën van Bourdieu introduceerde de
Zwitserse socioloog Jérôme Meizoz het concept ‘posture’, te definiëren als ‘la
manière singulière d'occuper une “position” dans le champ littéraire’. (Meizoz 2007:
18) In het Franse werkwoord ‘occuper’ verschuilt zich een ambiguïteit: het draagt
zowel de betekenis van ‘veroveren’ als die van ‘bezetten’ of ‘bekleden’. De posture
van een auteur houdt dus zowel verband met de manier waarop hij zich een positie
in het literaire veld verwerft, als met de manier waarop hij deze uiteindelijk vasthoudt.
In Meizoz' optiek onderhandelen actoren over hun positie aan de hand van hun
imago of zelfrepresentatie; zaken die ze enerzijds bewust proberen te sturen, maar
die anderzijds ook gevormd worden door andere spelers in het veld, zoals
concurrenten en critici. De posture op basis waarvan actoren onderhandelen, omvat
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twee dimensies: een discursieve en een non-discursieve. De discursieve dimensie
bestaat uit onderhandelingen die ondergebracht kunnen worden in een verbaal
discours,

Vooys. Jaargang 27

10
zoals essays, interviews, programmatische teksten en de literaire teksten zelf. De
non-discursieve dimensie daarentegen wordt gevormd door non-verbale gedragingen
van een actor, bijvoorbeeld diens lichaamstaal, uitstraling of kleding.
Welke rol speelt het digitale circuit in de onderhandelingsstrategieën van actoren
uit het literaire veld? Volgens mij moet geconstateerd worden dat steeds meer
gevestigde auteurs het internet gebruiken om hun positie in het literaire veld te
verdedigen. Laten we eens nauwkeuriger kijken naar de auteurssite van een schrijver
van de oude garde, en bovendien een icoon waar het zelfprofilering betreft: Harry
Mulisch. Diens website (www.harrymulisch.nl) draagt de titel ‘Het nieuwe lichaam’
en wie zich er toegang toe verschaft, krijgt verplicht een lead voorgeschoteld, die
achtereenvolgens bestaat uit:
1. De kreet ‘De ontdekking van de hemel. Verkozen tot beste Nederlandstalige
boek aller tijden’.
2. Het citaat: ‘Sinds de lancering vijf jaar geleden is er eigenlijk geen site geweest
die mulisch. nl naar de kroon heeft kunnen steken. - Peter Hoomans HP | De
Tijd 26 november 2004.’
3. Een paratekstuele verwijzing naar de makers van de site: ‘een Saal en Gebski
Produktie’.
4. Het citaat: ‘Few if any other living novelists could make such potentially
intractable material so thrillingly dynamic and provocative. One of the world's
greatest writers continues his steady march toward a Nobel Prize. Kirkus review,
September 2003.’
5. Het citaat: ‘In een verlaten kasteel kan de bezoeker op zoek naar
fragmenten-Mulisch. Fragmenten uit beroemde en minder beroemde boeken,
fragmenten van recensies, ingescande stukjes manuscript, uitspraken over
zijn boeken en over zichzelf, foto's en filmpjes. Für Liebhaber,.. Een tocht door
Harry Mulisch geest. NRC Handelsblad 25 augustus 2006.’
6. In flash de woorden ‘Imagine a world where you can read only the best
literature’, gevolgd door de aankondiging ‘De Bezige Bij presenteert’, voorzien
van het bekende Bij-logo.
7. Een hyperlink naar de hoofdsite, bestaande uit de woorden ‘HARRY MULISCH:
Het Nieuwe Lichaam. Al meer dan 1.500.000 bezoekers. Last update 12 april
2009’. De zin over het bezoekersaantal is hierbij geel gekleurd.

De fragmenten drie en zes komen gedurende de lead korter in beeld dan de overige
vijf bestanddelen. Het eerste daarvan fungeert onmiddellijk als manier om Mulisch'
imago van een groots schrijver te onderstrepen. De mededeling over De ontdekking
van de hemel maakt niet alleen duidelijk dat de auteur zijn concurrenten achter zich
laat, maar laat via het woord ‘verkozen’ tevens zien dat Mulisch op een draagvlak
kan rekenen. In het tweede fragment wordt Mulisch verder verheerlijkt: nu blijkt hij
niet alleen het beste boek geschreven te hebben, maar is ook zijn website als het
neusje van de zalm erkend (in een serieus blad, welteverstaan). De lof voor die
website komt het productieduo Saal en Gebski toe, maar voor hen is er minder
aandacht dan voor Mulisch' tour de force: zoals gezegd komt het derde fragment
korter in beeld. Daardoor valt het des te meer op dat het vierde element van de lead
langere schermtijd krijgt. Wederom betreft het een onderstreping van de grootsheid
van de schrijver, ditmaal in een recensie van Siegfried in het internationale Kirkus
reviews, op de site foutief benoemd als Kirkus review. Uit die fout blijkt dat niet het
specifieke medium, maar de
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strekking van de boodschap hier de aandacht verdient: Mulisch is op weg naar de
Nobelprijs voor de Literatuur. Zijn werk reikt blijkens het citaat bovendien verder
dan onze landsgrenzen en vindt ook in andere taalgebieden de weerklank die het
toekomt. Het is dan ook werk dat een eigen website verdient, waarvan de inhoud
in het vijfde fragment uit de doeken wordt gedaan aan de hand van een citaat van
een journalist van NRC Handelsblad. Ook op die manier wordt een positie in het
literaire veld verdedigd: aan de zender van de boodschap kan men zien dat Mulisch'
website is opgemerkt in bladen met veel symbolisch kapitaal. Het zesde fragment
benadrukt dat symbolisch kapitaal nog eens door expliciet de betrokkenheid van
De Bezige Bij te tonen en beklemtoont wederom Mulisch' kosmische grootsheid
door hem in verband te brengen met een wereld waarin alleen de beste literatuur
gelezen kan worden.
Als de bezoeker van de site uiteindelijk de hyperlink bereikt die hem naar de
hoofdsite kan brengen, is hem overduidelijk geworden dat hij te maken heeft met
een schrijver die in Nederland, en misschien zelfs daarbuiten, zijn gelijke niet kent.
Dit overbekende imago van Mulisch wordt in de hyperlink nog eens aangescherpt.
De gele mededeling ‘Al meer dan 1.500.000 bezoekers’ laat zien dat een
overweldigend aantal mensen de moeite heeft genomen de website van de auteur
te bezoeken, wat de inhoud van de voorgaande boodschappen kracht bijzet.
De zelfrepresentatie van Harry Mulisch op internet - die hier weliswaar door De
Bezige Bij wordt uitgevoerd, maar intussen via de domeinnaam aan de reële figuur
‘Harry Mulisch’ wordt gekoppeld - laat zien dat auteurs uit het papieren circuit het
gedeelte van het veld waarin zij via hun imago over hun positie onderhandelen,
uitbreiden met een digitale component. Mulisch zelf spreekt van zijn ‘Nieuwe
Lichaam’, bestaande uit een kasteel waarin de bezoeker via muisklikken kan
rondneuzen. Het herbergt de acht Grote Thema's uit diens oeuvre: kunst, familie,
tijd, wetenschap, politiek, oorlog, dood en wonder. Het feit dat bij Mulisch een
dergelijke uitsnede van grote thema's gemaakt wordt, is ook op te vatten als
positiebepaling, om over de presentatie van zijn oeuvre aan de hand van dergelijke
thema's nog maar te zwijgen.
In een recente bijdrage aan Nederlandse letterkunde betoogde Gillis Dorleijn, die
de theorie van Meizoz in de neerlandistiek introduceerde, dat tekstanalyse
noodzakelijk moet worden ingezet om onderzoeksvragen in een
institutioneel-poëticaal kader te beantwoorden. Hij stelde:
De inzet van tekstanalyse als onderzoeksinstrument binnen het
institutioneelpoëticale kader is mogelijk, sterker nog het is nodig. De
teksten die data leveren zijn òf niet-literaire teksten - kritieken, brieven,
manifesten enzovoorts - of literaire teksten (literair dan operationeel
gedefinieerd als wat de gebruikers zelf literair noemen of over welke
kwalificatie ze gevechten leveren). In alle gevallen wordt tekstanalyse
ingezet vanuit onderzoeksvragen die binnen een institutioneel-poëticaal
framework worden geformuleerd en die bijvoorbeeld te maken hebben
met positionering, zelfprofilering, de verdeling van symbolisch kapitaal.
(Dorleijn 2009: 15)
De niet-literaire teksten die Dorleijn als voorbeelden van ‘data’ opvoert, zijn alle
afkomstig uit een papieren circuit. Binnen het hedendaagse literaire veld schiet dat
tekort: het voorbeeld van Mulisch laat zien dat postures van literatuurproducenten
ook gevormd worden in een digitale omgeving. Het feit dat daar in Mulisch' geval
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om oog te hebben voor dergelijke manifestaties van schrijverschap op het scherm.
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Recensieweb tussen Knack en Humo
De website van Harry Mulisch laat mooi zien hoe het digitale circuit ook door actoren
uit de papieren literaire wereld wordt betreden, maar dat zegt nog niets over de
mate waarin ‘internetactoren’ aan het papieren circuit raken. Ook hier hebben
auteurssites interessante aanwijzingen te bieden. De meeste auteurs uit fondsen
van gerenommeerde uitgeverijen beschikken over zo'n website en in veel gevallen
hebben deze een perssectie, waar fragmenten uit recensies worden getoond. Wie
zich de vraag stelt naar de verhouding tussen het papieren en het digitale circuit,
vindt in zulke websitesecties aanknopingspunten: komen literatuur-kritische
internetsites in persoverzichten voor?
Het antwoord luidt: in het ene geval wel, in het andere niet. Op sites van levende
auteurs als Bernlef, Adriaan van Dis, A.F.Th. van der Heijden, Atte Jongstra, Harry
Mulisch, Charlotte Mutsaers, Thomas Rosenboom, Jan Siebelink, Tommy Wieringa
en Joost Zwagerman worden alleen media uit het papieren circuit genoemd. Vaak
betreft het daarbij kranten en/of tijdschriften met veel symbolisch kapitaal zoals De
Volkskrant, NRC Handelsblad, De Groene Amsterdammer of Vrij Nederland. In
enkele gevallen zien we de veelal als populistische bestempelde De Telegraaf of
uitspraken van Frits Spits terug, maar op de genoemde auteurssites treft men
www.8weekly.nl en www.recensieweb.nl, om eens twee voorbeelden te noemen,
niet aan. Het geringe aanzien van deze kritische platforms laat zich niet verbinden
met het symbolische kapitaal van de auteurs aan wie de betreffende websites gewijd
zijn - een duidelijke indicatie dat het digitale circuit zich ondanks de geboekte winsten
nog niet met het papieren circuit meten kan.
Toch zijn er websites van gevestigde auteurs waarop papieren en digitale
recensies elkaar in de perssectie overlappen. Opvallend is dat deze vaak door de
auteurs zelf onderhouden worden, terwijl de hierboven genoemde websites onder
het beheer van de uitgeverij vallen. Er zijn natuurlijk uitzonderingen, zoals
www.anneliesverbeke.com, waarop fragmenten te lezen zijn uit kritieken op
www.recensieweb.nl en www.indymedia.be. Recensieweb wordt geciteerd tussen
Knack en Humo, twee papieren tijdschriften met het nodige symbolisch kapitaal, en
Indymedia vinden we tussen respectievelijk De Morgen en Humo.
Op de persoonlijke site van Arnon Grunberg, die net als Mulisch het internet inzet
in zijn positioneringstrategieën, is een dergelijke hiërarchieloze presentatie van
recensies nog verder doorgevoerd. Grunberg toont zijn reviews in volgorde van
verschijnen, en in zijn overzichten vinden ook digitale platforms als Deadline en
Recensieweb een plaats. Ook Gerbrand Bakker plaatst op zijn weblog
www.gerbrandsdingetje.nl besprekingen uit het digitale en het papieren circuit
kriskras door elkaar en doorbreekt zo de bijbehorende hiërarchie - een strategie die
ook door bijvoorbeeld Ronald Giphart en Elvis Peeters wordt aangewend.
Citaten uit digitale media op (al dan niet persoonlijke) websites van professionele
auteurs suggereren dat instituties uit het digitale circuit symbolisch kapitaal beginnen
te vergaren, al moet onmiddellijk worden aangetekend dat de papieren platforms
in zulke gevallen vaak in de meerderheid zijn én op veel sites nog altijd geopteerd
wordt voor quotes uit het papieren circuit, dat zich bovendien regelmatig vijandig
1
toont ten opzichte van recensiesites. Het lijkt mij echter de moeite waard om
toekomstige ontwikkelingen in mentiongedrag in de gaten te houden.

1

Zie hiervoor ook het artikel van Tom de Boer op pagina 36
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Serieuze spelers op het veld?
Voordat Ramsey Nasr op 28 januari 2009 werd verkozen tot Dichter des Vaderlands,
namen hij en zijn concurrenten het tegen elkaar op in een interessante
verkiezingsstrijd. Poëzieweblog De Contrabas hield de vinger aan de pols en liet
haar bezoekers (destijds zo'n drieduizend per dag) met de regelmaat van de klok
weten welke kandidaat de publiciteit opzocht, waar hij of zij dat deed, en welke
indruk daarbij werd achtergelaten. De papieren media vielen die snelle
informatievoorziening en soms ongezouten meningen op, en dus haalde De
Contrabas de krant. Chrétien Breukers, samen met Ton van 't Hof de man achter
de site, was de autoriteit die op 28 januari in De Volkskrant aan het woord kwam
om zijn visie op de vijf kandidaten te geven (Schoorl 2009), en in NRC Handelsblad
werd het weblog opgevoerd als partij in een literaire ruzie tussen Nasr en Tsjead
Bruinja, waarbij het gekarakteriseerd werd als ‘Bruinja-gezinde poëziesite’.
Zonder De Contrabas zou de literaire happening rond de Dichter des Vaderlands
vermoedelijk een heel ander karakter hebben gedragen. Ook symbolisch
kapitaalkrachtige kranten als De Volkskrant en NRC Handelsblad erkennen dat en
laten het weblog optreden in hun papieren podia. Hierdoor treedt een
veldmechanisme in werking waarin De Contrabas aan belang wint als ‘serieuze’
speler op het literaire veld. De website heeft daar ook zelf aan bijgedragen door
oprichting van de gelijknamige uitgeverij De Contrabas, waar bijvoorbeeld Hans
Kloos, Ton van Reen en Willy Roggeman publiceerden.
Zoals auteurs uit het papieren circuit stappen zetten in de wereld van het scherm,
zo functioneren actoren uit het digitale circuit dus ook in papieren media. Die laatste
beschikken weliswaar over meer symbolisch kapitaal, maar er zijn wel signalen dat
digitale instituties - tijdschriften en weblogs voorop - aan literaire relevantie winnen.
De mentions van De Contrabas zijn daar tekenend voor, maar ook de status van
het internettijdschrift Meander is de moeite van het noemen waard. Won het de
laatste jaren al aan belang op internet, tegenwoordig sijpelt het e-zine ook door in
het papieren circuit. Yves Joris schreef bijvoorbeeld over het blad in Poëziekrant,
waarbij hij opmerkte dat het in de ‘bovenwereld’ een positie had verworven als
podium voor recensies én auteurs: ‘Getuige hiervan zijn de vele bundels die “grote”
uitgevers toesturen. Ook dichters van naam (Alfred Schaffer, Patty Scholten, Astrid
Lampe...) publiceren of hebben gepubliceerd bij Meander en laten zich door [het
blad] interviewen.’ (Joris 2005: 11) De publicatie in Poëziekrant zelf, vooraan in het
tijdschrift nota bene, is eveneens een teken dat Meander als literair relevant wordt
beschouwd.
Exemplarisch daarvoor zijn ook de mentions van het blad in promotieteksten voor
recent verschenen poëziebundels. Ter introductie van debutant Sylvie Marie gebruikt
uitgeverij Podium bijvoorbeeld de volgende tekst:
Sylvie Marie (Tielt, 1984) publiceerde poëzie in tijdschriften als Het liegend
konijn, Poëziekrant en Krakatau. Haar gedichten werden opgenomen in
verschillende bloemlezingen, maakten deel uit van de poëziezomer in
Watou, en vielen in de prijzen. Voor het online literaire tijdschrift Meander
is ze poëziecoördinator. Ze is redacteur van het papieren literaire tijdschrift
Deus ex Machina. (www.uitgeverijpodium.nl)
De scheiding tussen het papieren en het digitale circuit wordt in deze tekst
gehandhaafd, maar duidelijk is dat beide volgens Podium behoren tot de serieuze
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literaire bagage van de dichteres - waarbij Meander opvallend genoeg vóór Deus
ex Machina wordt genoemd. Op de achterflap van
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Hetzelfde gedicht steeds weer, de debuutbundel van Lies van Gasse die in 2008
verscheen bij de Wereldbibliotheek, valt een dergelijk onderscheid tussen papier
en digitaal zelfs geheel weg. De paratekst vertelt: ‘Lies Van Gasse (1983) is dichter
en beeldend kunstenaar. Daarnaast is ze redactielid van het literaire tijdschrift Deus
ex machina en geeft ze les aan de Academie voor Schone Kunsten in Sint-Niklaas.
Ze publiceerde in onder andere Meander, Revolver en De Brakke Hond.’ (Van Gasse
2008) Wederom wordt hier een actor uit het digitale circuit symbolisch kapitaal
verleend binnen een papieren context.

Tot besluit
Welke waarde moeten we hechten aan de hierboven beschreven ontwikkelingen?
Het voert te ver te stellen dat de hiërarchische relatie tussen het papieren en het
digitale circuit aan het eind van het eerste decennium van de eenentwintigste eeuw
afgekalfd is, al is het maar omdat het digitale circuit zijn toenemende relevantie te
danken heeft aan waardetoekenning vanuit de papieren hoek. In elk geval betekent
dit dat er grensverkeer optreedt waarin symbolisch kapitaal wordt uitgewisseld, wat
niet alleen leidt tot een opwaardering van het digitale circuit, maar ook tot een
onderlinge hiërarchie tussen internetsites. De opmerking van Andrew Keen dat Web
2.0 niet meer is dan een kakofonie van honderd miljoen bloggers, moet dan ook
schamper worden weggewuifd. De relevante sites komen binnen het complexe
proces van waardetoekenning immers vanzelf bovendrijven.
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Elektronische poëzie: een nieuwe spiegel voor de literatuur?
Arnoud van Adrichem en Jan Baetens
Arnoud van Adrichem (dichter en hoofdredacteur van Parmentier) en Jan Baetens
(hoogleraar aan de Katholieke Universiteit Leuven) bespreken in dit artikel de plaats
van elektronische poëzie in het huidige literaire veld. De auteurs gaan in op de
technologische mogelijkheden van de nieuwe media voor poëzie en literatuur. Door
zich te mengen in de discussie over digitale teksten plaatsen ze kritische
kanttekeningen bij de traditionele visie op het literaire bedrijf en komen ze tot
interessante conclusies over de sociale praktijk van de literatuur.

illustratie: Ellen Tapia-Quilodrán

It is not that we are reinventing the wheel, but rather the cart.
Charles Bernstein

I Een ‘onzichtbare’ revolutie
Hoewel in de rest van de wereld de productie van elektronische literatuur gestaag
toenam en de stroom aan secundaire publicaties navenant groeide, bestond er in
het Nederlandse taalgebied aan het begin van de eenentwintigste eeuw nauwelijks
belangstelling voor deze nieuwe culturele praktijk. Slechts op beperkte schaal vonden
er (met wisselend succes) intermediale experimenten plaats: vaak op obscure,
enigszins amateuristische websites, die vrijwel alleen de aandacht wisten te trekken
van enkele wetenschappelijke specialisten en een handjevol bewonderaars uit eigen
kring.
Misschien chargeren wij hier een beetje. Maar zonder overdrijven kunnen we
stellen dat het gros van de Nederlandstalige schrijvers en (beroeps)lezers zich toen
vooral op het gedrukte woord richtte. In algemene zin zal niemand die eenzijdige
focus op het papieren boek echt verbazen. Al sinds de uitvinding van het schrift
lezen we immers vanaf vaste dragers als steen, hout en papier waarop ‘statische’
woorden en zinnen staan. Het is daarom begrijpelijk dat digitale experimenten met
bijvoorbeeld ineenschuivende zinnen of vallende woorden - die een parallelle manier
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van informatie verwerken vereisen - niet onmiddellijk op de belangstelling van een
grote groep lezers konden rekenen.
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Maar er bestaat een fundamentelere verklaring voor het achterhinken van de Lage
Landen op (voornamelijk) de Verenigde Staten, en die verklaring blijkt eerder van
ideologische dan van technologische aard. Elektronisch schrijven, zo betoogt George
Landow in een van de eerste theoretische bespiegelingen over dit thema (Landow
1991), zou niets minder dan een revolutie impliceren die geen enkele steen op de
andere zou laten. Landow stelt dat door de permanente herschrijfbaarheid de
oorspronkelijke tekst zou oplossen, en dat de ‘vaste’ betekenis of auteursintentie
verloren zou gaan, omdat alles voortdurend openstaat voor herinterpretatie. Ook
zouden de verschillen tussen literatuur en niet-literatuur vervagen, omdat het surfen
alle grenzen tussen de diverse tekstsoorten doorbreekt. En ten slotte voorspelt hij
zelfs het failliet van de auteur, omdat in de wereld van hypertekstfictie en webpoëzie
willekeurig welke lezer promoveert tot schrijver - een barthesiaanse gedachte die
terugkomt in de recente update van het boek, Hypertext 3.0, waarin hij de
verschuiving van de klassieke relatie tussen auteur en lezer omschrijft als een
overlap tussen de collaborative author (niemand schrijft nog ‘alleen’) en de very
active reader (geen enkele lezer houdt zich nog aan ‘louter lezen’): ‘(...) the figure
of the hypertext author approaches, even if it does not merge with, that of the reader,
the functions of reader and writer become more deeply entwined with each other
than ever before.’ (Landow 2006: 125)
Dat Landows toekomstvoorspelling niet of slechts ten dele is uitgekomen, doet
er hier niet toe. Wél belangrijk lijkt ons de latente angst die de digitale revolutie bij
velen oproept. Dat wil zeggen: de vrees dat de bodem onder het literaire bedrijf,
namelijk het verschil tussen de ‘echte’ en de ‘andere’ schrijver, zal verdwijnen omdat
de gatekeeping systems die in de papieren periode de toekenning van waarde
regelden worden vervangen door de nieuwe barbarij van de elektronische tijd, waarin
niemand nog afhankelijk zal zijn van filterende derden (zoals uitgevers en critici)
om zichzelf als schrijver te kunnen uitgeven. In zijn boek Ongerijmd Succes. Poëzie
in een onpoëtische tijd geeft Thomas Vaessens een mooie dwarsdoorsnede van
het Nederlandse poëzielandschap op internet. Hij gaat terecht in op de discussies
voor of tegen ‘webpagina's waarop amateurdichters hun werk te lezen aanbieden’
(Vaessens 2006: 171), en over wie de tegenstanders dan beweren dat ‘het vooral
jonge of niet geheel gearriveerde dichters zijn die er weblogs of nahouden of hielden’. (idem: 173)
Voor wie het werk van Pierre Bourdieu ook maar enigszins kent, zal het geen
verrassing heten dat het met literaire waarde niet anders is als met economische
waarde: de schaarste bepaalt de waarde van het product. Als de schaarste verdwijnt,
verliest het product zijn waarde. In een systeem zoals het Nederlandse en in mindere
mate ook het Belgische, waar auteurs via een sterk uitgebouwd systeem van beurzen
en andere vormen van ondersteuning aan hun ‘schaarste’ ook economische waarde
ontlenen, ligt het voor de hand dat, hoe progressief men zich verder ook opstelt, de
weerstand tegen de fundamentele implicaties van de digitale revolutie groot zal zijn
(als de houding tegenover e-literatuur in de Verenigde Staten inderdaad verschillend
is of was met die in de Lage Landen, hangt dat dus ook samen met de andere
sociale positie van de schrijver). We verwachten dat latere pogingen om e-literatuur
te promoten stuk voor stuk geobsedeerd zullen zijn door de idee van waarde ofwel
schaarste: keer op keer zullen de voorvechters erop hameren dat e-literatuur ook
‘echte’ literatuur kan zijn - literatuur gecreëerd door een select gezelschap van ‘enkle
fijne luiden’ dat iets kan dat aan anderen niet is gegeven...
Ook een beroep op ‘de’ canon - die in ieder geval een bepaalde historische waarde
representeert - kan het ‘charisma’, om nog even bij Bourdieu te blijven, van
e-literatuur vergroten. Neem het
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poëticale, elektronische essay ‘An Mosaic for Convergence’ van de Amerikaanse
Language-dichter Charles Bernstein waarin hij hypertekst een plaats verschaft in
het veld van de wereldliteratuur en daarmee, in zekere zin, ook legitimeert:
As to hypertext avant le PC, I am thinking, in the West, of the seriality
already implicit in Buchner's Woyzek (peas anyone?), or Blake's Four
Zoas, Dickinson's fragments and fascicles, or in Reznikoff or Zukofsky or
Oppen or Spicer of Stein; or in Robert Grenier's box of 500 cards,
Sentences, or Susan Howe or Ron Silliman or Lyn Hejinian; or the aleatoric
compositions of Mac Low and Cage, Burroughs and Gysin; or prose works
such as Wittgenstein's Zettel or Philosophical Investigations (and then
the earlier history of philosophical fragment from Heraklitos to Pascal TO
Barthes Par Lui Meme and on); or multitrack fictions by Ray Federman
or Samuel Beckett or, more recently, Lydia Davis's The End of the Story.
(Bernstein 1997/1998)
Wat dichter bij huis kunnen we nog denken aan de ‘kwikachtige’ Ideeën van Multatuli,
die ons de anachronistische vraag ingeeft hoe dit boek er zou hebben uitgezien in
het tijdperk ván de pc. En met ‘eruit zien’ bedoelen we natuurlijk niet alleen de
typografische vorm, die dan de lineariteit van de klassieke tekst achter zich zou
laten, maar ook en vooral de manier van denken zelf, die bijvoorbeeld minder
gebonden zou zijn aan klassieke hiërarchieën als these/antithese/synthese, of
regel/voorbeeld, of nog probleem/oplossing.

II Op zoek naar de onmogelijke definitie
Hoewel we nog niet klaarstaan voor de echte revolutie (en zoals gezegd is deze
revolutie niet alleen technologisch), lijkt hier de laatste tien jaar heel langzaam
verandering in te komen. Vooral e-poëzie, het genre waarop wij ons vanaf hier vooral
zullen richten, neemt binnen de letteren een steeds prominentere plaats in. Meer
en meer dichters exploreren de nieuwe mogelijkheden van e-poëzie en zetten hun
pionierswerk online. Lezers vinden beter hun weg naar dit materiaal, onder meer
dankzij het ontstaan van algemeen erkende en gewaardeerde portals en, jawel,
zelfs een canonieke vorm voor dit type schrijven. Wie kent ondertussen niet Ubuweb,
de You Tube van de moderne literatuur? Of de roemruchte bloemlezing van ELO
(electronic literature organisation)? Binnen ons taalgebied bestaat er onder
literatuurbeschouwers serieuze interesse voor digitale oeuvres als die van Tonnus
Oosterhoff, Mark Boog en Paul Bogaert - hoe radicaal hun werk verder ook van
elkaar verschilt. Die belangstelling vind je ook terug bij literaire tijdschriften als
Parmentier en DW B die beide een compleet dossier (inclusief cd-rom) over
e-literatuur uitbrachten. En ook de culturele instituten willen niet achterblijven, en
zoeken naar een geschikt instrumentarium om zowel de creaties als de archivering
ervan te faciliteren. Een mooi voorbeeld daarvan vormt het vorig jaar gelanceerde
virtuele atelier en discussieforum www.digidicht.nl, een gezamenlijk initiatief van
het Fonds voor de Letteren en het Fonds voor Beeldende Kunsten, Vormgeving en
Bouwkunst dat schrijvers en nieuwe mediavormgevers in staat stelt online samen
te werken. Uitgangspunt daarbij is dat de tekst zich niet in zijn integriteit of eigenheid
bedreigd hoeft te voelen door de computer, maar integendeel de multimediale
mogelijkheden kan aanwenden om zelf komaf te maken met gedateerde
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but structurally challenging’.
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Ondanks (of misschien juist: dankzij) de toegenomen productie van e-poëzie en de
vele artikelen en essays hierover, bestaat er nog steeds enige verwarring over de
definitie van het genre, meer bepaald over de noodzaak of de mogelijkheid e-poëzie
als een nieuw of autonoom genre te beschouwen. E-poëzie laat zich misschien nog
het best omschrijven in relatie tot zijn eerdere gedaante: de traditionele poëzie. Ten
eerste moet het gaan om poëzie die exclusief gemaakt is voor het scherm, dus niet
om poëzie die ook in papieren vorm zou kunnen bestaan en om praktische of
opportunistische redenen in digitale vorm wordt aangeboden (bijvoorbeeld omdat
de kunstenaar geen uitgever voor zijn werk kan vinden, of omdat hij de illusie koestert
via het internet een (groter) publiek te bereiken). Ten tweede slaat de term e-poëzie
ook op dat type poetry on screen dat bewust en systematisch de specifieke
eigenschappen van het nieuwe communicatiemedium gebruikt of exploreert. E-poëzie
kunnen we dan definiëren aan de hand van de functie van de parameters, zoals de
inbreng van beelden en animatie (bewegende letters, zinnen, lay-out) of de mate
waarin de lezer de tekst interactief kan aanpassen of manipuleren (in afwachting
van voorlopig nog onvermoede mogelijkheden).
Een dergelijke definitie, hoe eenvoudig en voor de hand liggend ook, ontzegt heel
wat poëzie op het scherm de toegang tot het domein van de e-poëzie. Zeer veel
gedichten op internet zijn niet meer dan de dubbels van bestaande poëzie in
drukvorm, die de mogelijkheden van de nieuwe communicatietechnologie onbenut
laten. Het zou echter verkeerd zijn uit deze wat banale observatie af te leiden dat
de studie van e-poëzie zich zou moeten richten op het formuleren van scherpe
selectie- of toelatingscriteria voor het veld van deze nieuwe poëzievorm. Wanneer
het onderzoek die kant zou opgaan, gaat men immers voorbij aan enkele
fundamentele vragen, die de criticus en lezer in feite een heel andere kant zouden
moeten opduwen.

III En wat als ‘alle’ poëzie nu eens e-poëzie was?
Wat wordt er dan niet in vraag gesteld wanneer men primair op zoek gaat naar de
grens tussen analoge poëzie en digitale poëzie? Het gaat hier, denken we, om drie
dingen. In de eerste plaats lijkt het zoeken naar het verschil tussen poëzie en
e-poëzie al meteen een waardeoordeel te veronderstellen, alsof het verschijnsel
e-poëzie op zichzelf betekenisvol of kwalitatief hoogstaand zou zijn - wat natuurlijk
nog ‘bewezen’ moet worden (in de jaren zestig en zeventig sprak men op dezelfde
manier over het nieuwe medium ‘video’: als het op video stond, dan moest het wel
goed zijn...).
In de tweede plaats impliceert het poneren van zo'n essentieel verschil eveneens
dat het traditionele veld van de poëzie zou ontsnappen aan de digitale veranderingen
van de laatste decennia. Zoals aangetoond door N. Katherine Hayles in haar mooie
synthese Electronic Literature (Hayles 2008), is een dergelijke visie allang door de
feiten achterhaald. Het gehele literaire bedrijf - van schrijvers tot editors, van uitgevers
tot critici en van verkopers tot lezers - is ondertussen volledig opgenomen in de
digitale cultuur - de veranderingen die we op alle vlakken en niveaus terugzien
kunnen niet meer domweg worden gereduceerd tot het elektronisch verpakken van
niet-elektronische content.
En in de derde plaats gaat het onderstrepen van de grens tussen de twee types
poëzie volledig voorbij aan de vraag of de poëzie zelf - en bij uitbreiding misschien
wel de literatuur in het algemeen - niet fundamenteel bevraagd wordt door de
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geleidelijke migratie van onze tekst- en beeldcultuur naar een multimediale digitale
cultuur waarin begrippen als poëzie in feite heel anders zouden functioneren uiteraard voor zover de poëzie op termijn überhaupt zal overleven.
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Met die laatste, enigszins apodictische opmerking willen we natuurlijk niet beweren
dat dichters geen poëzie meer zullen schrijven, maar dat het institutionele kader
waarbinnen men poëzie zal maken, verspreiden, lezen en beoordelen wel eens
heel anders zou kunnen zijn dan wat we nu kennen. Media - en poëzie is evident
een medium (de term genre is te eng om de diverse verschijningsvormen ervan te
vatten) - zijn immers niet alleen objecten (verzamelingen van teksten, zo men wil),
het zijn ook en vooral sociale praktijken. Zoals Hayles terecht poneert:
(...) just as one cannot understand the evolution of print literature without
taking into account such phenomena as the court decisions establishing
legal precedent for copyright and the booksellers and publishers who
helped promulgate the ideology of the creative genius authoring the great
work of literature (for their own purposes, of course), so electronic literature
is evolving within complex social and economic networks that include the
development of commercial software, the competing philosophy of open
source freeware and shareware, the economics and geopolitical terrain
of the internet and World Wide Web, and a host of other factors that
directly influence how electronic literature is created and stored, sold or
given away, preserve or allowed to decline into obsolescence. (Hayles
2008: 39)
Krampachtig zoeken naar wat e-poëzie ‘is’, lijkt dus veel minder zinvol dan reflecteren
op de vraag wat er in het bredere poëtische veld allemaal verandert onder invloed
van het globale fenomeen dat digitalisering heet. Het is immers net deze spanning
tussen die twee visies (poëzie als louter tekst en poëzie als sociale praktijk) die de
e-poëzie nadrukkelijk zichtbaar maakt. Om het enigszins metaforisch te stellen, en
met een knipoog naar de studie van Rosalind Krauss over de postmoderne
beeldhouwkunst, Sculpture in the Expanded Field (Krauss 1979), zou het fenomeen
van de e-poëzie moeten fungeren als een uitnodiging om na te denken over de
transformaties van de poëzie en de literatuur in het algemeen, eerder dan over de
specifieke kenmerken van deze of gene nieuwe trend die binnen vijf jaar, wanneer
de technologische omgeving er weer heel anders uitziet, alweer vergeten zou kunnen
zijn. Als we dit niet doen, vervallen we in wat Hayles ‘historicisme’ noemt, en wat in
feite een vorm van onmacht is om te zien wat er echt nieuw is aan het nieuwe:
And though this pulling and stretching of a term (= het nieuwe, AVA en
JB) such as sculpture is overtly performed in the name of vanguard
aesthetics -the ideology of the new- its covert message is that of
historicism. The new is made comfortable by being made familiar, since
it is seen as having gradually evolved from the forms of the past.
Historicism works on the new and different to diminish newness and
mitigate difference. It makes a place for change in our experience by
evoking the model of evolution, so that the man who now is can be
accepted as being different from the child he once was, by simultaneously
being seen -through the unseeable action of the telos- as the same. And
we are comforted by this perception of sameness, this strategy for reducing
anything foreign in either time or space, to what we already know and
are. (Krauss 1979: 30)
Wat dit voor e-poëzie kan betekenen is duidelijk: deze vorm van poëzie bedrijven
lijkt in vele gevallen heel avant-gardistisch (de ideologie van het ‘nieuwe’, om met
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Krauss te spreken, viert hoogtij), maar de vraag blijft of een analyse in die termen
wel het meest geschikt is om te zien wat er echt verandert.
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IV Is er nog toekomst voor de e-poëzie?
Als we enkel en alleen het novelty effect van de e-poëzie beklemtonen, lopen we
het risico in de val van het historicisme te trappen. Een andere analyse, met andere
accenten, lijkt ons daarom vereist. Een eerste aspect van e-poëzie dat we in dit
opzicht willen accentueren hangt samen met de graduele omzetting van de
traditionele tekst naar een netwerk van verschijnings- en belevingsvormen die het
traditionele gedicht vervangen door een set van concurrerende versies en vooral
een parcours van multimediale gebeurtenissen die deze tekst aandrijft.
Een e-gedicht kunnen we niet zonder meer beschouwen als een tekst die ‘af’ is.
Het gaat veeleer om een tekst die niet langer beperkt wordt door het louter verbale,
maar fungeert als een knooppunt van steeds nieuwe realisaties waarvan we elk
moment als uniek ervaren. De multimediale performance van een tekst verschilt
van een klassiek optreden, omdat de tekst zelf tijdens het hele proces evolueert en
andere vormen gaat aannemen. Dat gebeurt onder invloed van het actief
participerende publiek, de evoluties van de omkaderende technologie, en het besef
bij de auteur dat de tekst niet alleen herbeleefd wordt in elke nieuwe lectuur maar
ook materiële metamorfoses kan ondergaan.
Literatuur krijgt hier de trekken van performance, in dit geval rondom een tekst net zoals ook schilderkunst en theater performances kunnen worden, al dan niet
als onderdeel van een archief (overigens beschouwt ook Vaessens de relatie tussen
poëzie en performance als een kenmerk van het hedendaagse dichten in Nederland).
Zo bezien kan e-poëzie een aanleiding vormen om het begrip performance zelf te
nuanceren en af te stappen van algemeenheden als: ‘net zoals alle media
samenvloeien in het supermedium computer, worden de grenzen van alle
kunstvormen geslecht ten voordele van de superkunst multimediale performance.’
Een tweede interessante vraag die de opkomst van de e-poëzie oproept, betreft
niet langer de definitie, maar de historie van het medium poëzie. Of preciezer gesteld:
de talloze problemen die het nieuwe veld blootlegt laten niet alleen toe de
geschiedenis van de poëzie te verfijnen, maar ook en vooral enkele fundamentele
kwesties aan de orde te stellen die een totaal andere kijk op de geschiedenis kunnen
onderhouwen. E-poëzie bevraagt immers niet alleen de grens tussen oude en nieuwe
poëzie, maar tast de grenzen van de poëzie zélf af - en misschien ook aan. Zo
brengen minstens sinds Marshall McLuhan heel wat auteurs de nieuwe elektronische
en digitale cultuur in verband met de zogenoemde ‘reborn orality’. In deze ‘nieuwe
oraliteit’ gooit men de bestaande schriftcultuur natuurlijk niet zomaar overboord,
maar probeert men bepaalde aspecten van de orale cultuur zoals die bestond voor
de opkomst van de printcultuur in een nieuw kader te plaatsen: dat van de
multimediale performance. Denk bijvoorbeeld aan de geringere afstand tussen
producent en recipiënt, de rol die het lichaam van de betrokkenen speelt, of het
publieke en collectieve karakter van het mediumevenement. Maar zoals hierboven
reeds aangestipt, is het niet eenvoudig om de echte implicaties van deze
grensvervagingen daadwerkelijk in de realiteit om te zetten. Theoretisch gezien is
e-literatuur een van de modi die de ‘dood van de auteur’, zoals aangekondigd door
Barthes, in de praktijk bewerkstelligt. Maar wat als dit betekent dat de ‘waarde’ van
‘mijn’ werk vermindert? Het is net deze stap die velen niet willen of kunnen zetten,
en er zijn gegronde redenen voor de huiver van gearriveerde schrijvers om zich
zeer terughoudend op te stellen tegenover een omgeving die de sokkel van hun
auteurschap, namelijk literaire waarde, uitholt. Het lijkt ons niet ondenkbaar dat de
door Vaessens gesignaleerde voorkeur van (laatpostmoderne) auteurs voor het
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over de dagdagelijkse wereld - digitale experimenten in de weg staat, zelfs al kunnen
schrijvers in cyberspace een potentieel groter publiek bereiken. Met een nog iets
grotere slag om de arm zou je kunnen veronderstellen dat het (relativistisch)
postmoderne discours dat e-literatuur nu eenmaal lijkt aan te kleven niet meer strookt
met een al te tastbare werkelijkheid die sinds ‘9/11’ voorgoed veranderd zou zijn.

V Dan toch het einde van de literatuur?
Uit het voorgaande blijkt duidelijk dat e-poëzie morrelt aan wat voor velen de kern
van de literatuur heet te zijn: een auteur, een tekst, een lectuur. Tezelfdertijd is
e-poëzie ook iets dat niet alleen aan alle aspecten van de literatuur ‘raakt’, maar er
ook mede richting aan geeft. In dat licht is e-poëzie dan weer een heel centraal
gegeven in wat wij literatuur noemen. In het expanded field van de poëzie komt er
ook opnieuw ruimte voor fenomenen die door de historisch gegroeide dominantie
van de gedrukte tekst als eerder marginaal werden bekeken, zoals de combinatie
van tekst en beeld (in het vroegere systeem beperkt tot het ‘toemaatje’ van de
illustratie, maar hier in het hart van de poëzie zelf), het statuut van de
‘amateurpoëzie’, of het gebruik van talen - in dit geval Engels - die men doorgaans
slechts ten dele beheerst. E-poëzie brengt een aantal wijzigingen op de voorgrond
dat het globale veld van de poëzie zodanig door elkaar schudt, dat we niet langer
kunnen vasthouden aan zoiets als een chronologische poëziegeschiedenis in termen
van ‘eerst dit en nadien dat’. Elke nieuwe evolutie impliceert een dusdanige
transformatie van het voorgaande dat we het object van de vraag - wat is nu in feite
poëzie? - telkens opnieuw moeten bijstellen. In die zin is e-poëzie ook een mooie
illustratie van wat Borges schreef in zijn fameuze essay ‘Kafka en zijn voorlopers’.
Daarin stelt hij dat Kafka geen voorlopers had maar dat we dankzij het werk van
Kafka bepaalde auteurs als zijn voorlopers gaan beschouwen... Het recente boek
van Terry Harpold, Ex-foliations (2009), bevat talloze voorbeelden van wat het
betekent om de predigitale tekst (zeg, Multatuli's Ideeën) te (her)ontdekken in het
licht van de digitale revolutie. Allerlei feedbackmechanismen treden hier in werking,
die Harpold programmatisch omschrijft als:
Understanding the qualities of a moving field (= de overslag van predigitaal
naar digitaal, AvA en JB), and not only being swept along by its currents,
requires conscientious investigation of its precursors and, equally as
significant, of the inertias and atavisms that persist within it. (...) In this
respect, Ex-foliations joins with other recent scholarship in the field in
emphasizing the merits of returning to what seems at first like old and
familiar territory. (Harpold 2009: 2-3).
E-poëzie kent dus een veel bredere inzet dan enkel en alleen de vraag wat er nu
al of niet nieuw is aan dit type poëzie, en of we dit type tekst plus performance nog
kunnen beoordelen met traditionele criteria. Het is onze visie op de traditie zelf die
wordt uitgedaagd door het digitale veld, los van de kwaliteit (of het gebrek daaraan)
van wat er nu effectief uitkomt. E-poëzie is bovendien niet de enige evolutie binnen
de literatuur die dit soort vragen genereert. Het succes van de graphic novel -waarvan
sommige voorbeelden compleet tekstloos zijn- impliceert gelijkaardige consequenties.
En uiteraard is literatuur niet het enige medium in de kunst dat aan dit soort
existentiële twijfel is blootgesteld. Maar als literatuur een toekomst wil hebben, mag

Vooys. Jaargang 27

het deze twijfel niet uit de weg gaan. Het zou moeten gaan om een nuchtere
zelfanalyse, waarbij de e-poëzie de literatuur niet alleen een spiegel voorhoudt maar
ook zelf een blik in de spiegel werpt.
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10 stellingen over de ideale digitale bibliotheek
Peter Boot

illustratie: Luc Princen

In een themanummer over literatuur en nieuwe media mag een artikel
over digitale bibliotheken niet ontbreken. Na recente veranderingen in de
wereld van de digitalisering wil Peter Boot, onderzoeker aan het Huygens
Instituut, in dit artikel de stand van zaken rond de digitalisering van
historische letterkunde evalueren. Praktische bezwaren buiten
beschouwing latend, formuleert hij daarom tien stellingen over de ideale
digitale bibliotheek voor historische letterkunde. Een dergelijke ideale
digitale bibliotheek is waarschijnlijk niet realiseerbaar. Wel laat Boot met
zijn stellingen zien dat huidige digitale bibliotheken hier en daar aan
verbetering toe zijn.
De diepgaande invloed van de komst van het internet en de digitale revolutie op de
beoefening van de geschiedenis en de historische letterkunde is al vaak beschreven,
onlangs nog door Anthony Grafton (2008). De elektronische toegankelijkheid van
boeken die voorheen een landsgrens of zelfs een oceaan verwijderd konden zijn,
kan niet anders dan een ingrijpend effect hebben. Maar Grafton constateert ook dat
de ‘universele digitale bibliotheek’ nog ver weg is. Hij laat zien hoe het visioen van
een universele bibliotheek een lange geschiedenis heeft: van de bibliotheek van
Alexandrië via de grote microfilmprojecten van de vorige eeuw tot de huidige plannen
van Google. Massadigitalisering ‘will result not in the infotopia that the prophets
conjure up, but in one more in a series of information ecologies, all of them
challenging, in which readers, writers and producers of text have learned to survive
and flourish’. (Grafton 2008: 9) En zeker is dat Van Stipriaans verwachting dat het
‘niet lang meer [zal] duren of we hebben nauwelijks nog een academisch klinkend
voorwendsel om ons huis te verlaten’ (2003: 403) nog lang geen werkelijkheid is.
De Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (DBNL) bestaat binnenkort
tien jaar. De

Vooys. Jaargang 27

25
pleidooien van Kuiper (bijv. 1996, 2000) en Van Oostendorp (bijv. 1997) voor een
digitale bibliotheek voor de neerlandistiek zijn inmiddels ook rond de tien jaar oud.
Er is alle aanleiding de stand van zaken rond de digitalisering van historische
letterkunde nog eens te bekijken. Er is uiteindelijk nogal wat veranderd in de
afgelopen jaren. De veranderingen zijn gedeeltelijk van technische aard (bijvoorbeeld
vrijwel universele beschikbaarheid van breedband internet toegang en spotgoedkope
schijfruimte), maar hebben vooral betrekking op de context waarbinnen digitalisering
plaats heeft. Het breed gedragen streven naar Open Access voor wetenschappelijke
1
publicaties bijvoorbeeld heeft geleid tot een nationale proefschriftensite, en het
heeft iets merkwaardigs dat er geen enkele vorm van integratie bestaat tussen de
primaire literatuur in de DBNL en de secundaire literatuur op de proefschriftensite
en elders. Een veel grotere verandering in de context wordt gevormd door Googles
ambitieuze plannen voor de digitalisering van hele bibliotheken tegelijk: de gedachte
dat digitalisering op een dergelijke schaal mogelijk en haalbaar is, kan niet anders
dan het denken over digitalisering diepgaand veranderen. Het tempo van
digitalisering dat voorheen acceptabel leek, lijkt nu een slakkengang.
Iets van het alom gevoelde ongeduld bleek in het relletje rond de verwijten van
Sanders (2007) aan het adres van DBNL. Hij betoogde dat de DBNL verouderde
technieken gebruikt en daardoor weinig vooruitgang boekt. De nuchtere reactie van
de DBNL (Klapwijk & Van Stipriaan 2007) betoogde dat goed digitaliseren geld kost.
Hoewel dat op zich geloofwaardig is, is er toch genoeg gebeurd om de oude
vanzelfsprekendheden nog eens tegen het licht te houden.

1

http://www.narcis.info/index/tab/proef/Language/NL/ (12 oktober 2009)
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Ik wil daarom in dit artikel de wetten en praktische bezwaren buiten beschouwing
laten, en me afvragen hoe een ideale digitale bibliotheek voor de historische
letterkunde er uit zou moeten zien. Ik formuleer daartoe tien stellingen over de ideale
digitale bibliotheek. Vanzelfsprekend vraag ik dan meer dan nu gerealiseerd kan
worden, maar er zijn toch ook een paar verlangens waarvan het niet duidelijk is
waarom ze nog geen werkelijkheid zijn. Vooraf bespreek ik kort een aantal digitale
bibliotheken. Het doel daarvan is enerzijds om te laten zien hoe divers het terrein
is, anderzijds om duidelijk te maken dat eisen die extravagant lijken in de ene
bibliotheek, staande praktijk zijn in de andere.

Bestaande digitale bibliotheken
Voor het doel van dit artikel is de digitale bibliotheek ‘an intentional collection of
digital resources assembled, catalogued, indexed, preserved, and presented to
serve the needs of scholarship’. (Unsworth 2000) De digitale bibliotheek is in de
eerste plaats een verzameling resources (in ons geval teksten), maar daarnaast
ook een presentatiewijze daarvan die ten dienste staat van het wetenschappelijk
werk. Digitale bibliotheken kunnen heel veel teksten verzamelen maar toch tekort
schieten door de gebrekkige wijze waarop deze teksten toegankelijk worden gemaakt.
Overigens eindigt niet elke digitalisatie-inspanning noodzakelijkerwijs in een
digitale bibliotheek. Een digitale editie, waarin één of enkele teksten worden
uitgegeven met meer aandacht voor hun bijzondere kenmerken dan in het kader
van een digitale bibliotheek mogelijk is, kan heel goed op zich zelf staan. Toch is
het in het kader van vindbaarheid en duurzaamheid wenselijk dat zulke digitale
teksten ook worden opgenomen in een omvangrijker digitale bibliotheek.
Ik laat de digitale editie in dit artikel verder buiten beschouwing en bespreek een
aantal digitale bibliotheken.

Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (DBNL)
2

De DBNL is een digitale bibliotheek die zich vooral richt op de Nederlandse taalen letterkunde. Uit alle perioden van de geschiedenis van het Nederlands is inmiddels
een flinke selectie aan teksten aanwezig. Daaronder bevinden zich ook
naslagwerken, letterkundige studies, en een flinke collectie werken die eerder
cultuurhistorisch dan letterkundig van belang zijn. Op een enkele uitzondering na
bevat de DBNL alleen werken die eerder zijn gedrukt.
Sterke punten van de DBNL zijn de volledige en betrouwbare tekst die van alle
werken beschikbaar is, en de auteursthesaurus op basis waarvan alle werken van
en over een auteur samen gepresenteerd kunnen worden. Dat laatste kan een
vanzelfsprekendheid lijken voor wie de ordelijke wereld van de BNTL of de catalogus
van een Nederlandse universiteitsbibliotheek gewend is, maar in de wereld van de
digitale collecties op het internet is het dat allesbehalve. Zwakke punten van de
DBNL zijn de ontoereikende zoekmogelijkheden en tekortschietende flexibiliteit in
3
de presentatie van de teksten.
2
3

http://dbnl.org/ (12 oktober 2009)
In een reactie op een eerdere versie van dit artikel meldt de DBNL dat deze tekortkomingen
binnen zeer afzienbare tijd zullen zijn opgeheven. Bovendien zal gewerkt gaan worden volgens
een tweefasenmodel waarbij vooruitlopend op de beschikbaarheid van een betrouwbare tekst
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pagina's zal daardoor snel toenemen.
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Google Books
4

Google Books bestaat uit twee componenten: een programma dat samenwerkt met
uitgevers bij het doorzoekbaar maken van hun nieuwe titels, en een programma
waarbij het volledige bezit van grote bibliotheken wordt gescand en doorzoekbaar
gemaakt. Van een bibliotheek is natuurlijk pas sprake wanneer de werken ook
volledig toegankelijk zijn, en dat is maar in beperkte mate het geval. Googles huidige
interpretatie van het auteursrecht buiten de VS is dat alleen boeken van voor 1869
gegarandeerd rechtenvrij zijn. Oorspronkelijke historische uitgaven zijn dus vaak
beschikbaar, maar latere edities niet. Bijvoorbeeld Worps brieven van Huygens
(1892-1899) of Brills uitgave van de Rijmkroniek van Melis Stoke (1885) blijven voor
5
ons ontoegankelijk. De hoeveelheid Nederlandstalig materiaal groeit, maar is nog
tamelijk beperkt. De tekst van de gescande boeken wordt door OCR (Optical
Character Recognition, automatische tekenherkenning) verkregen en is van heel
wisselende kwaliteit.
Sterke punten van Google Books zijn de schaal waarop men durft te denken en
de verbeeldingskracht die het denken over digitalisering en de digitale bibliotheek
voor altijd veranderd heeft. Een ander sterk punt is de bereidheid om te
experimenteren, bijvoorbeeld door te zoeken naar plaatsnamen en die te lokaliseren
op een kaart of door te zoeken naar zinsneden die ook in andere boeken voorkomen.
Zwakke punten zijn de abominabel slechte catalogisering, de kennelijke slordigheid
waarmee het scannen is uitgevoerd en vooral natuurlijk het feit dat rechtenvrije
boeken ons worden onthouden.

Perseus
6

Perseus is een project dat begonnen is als een collectie van teksten uit de klassieke
oudheid. Inmiddels worden ook collecties aangelegd van teksten uit andere streken
en tijdvakken: er is bijvoorbeeld een collectie oud-Noorse teksten, een verzameling
topografisch materiaal met betrekking tot het Londen van de Renaissance en een
Koran. Het kenmerkende van de aanpak van Perseus is dat men ernaar streeft de
computer zoveel mogelijk toelichting en verwijzing te laten genereren. Woorden
worden standaard gekoppeld aan een lemma en een vertaling, en er wordt een lijst
getoond van mogelijke syntactische analyses. De gebruiker kan in geval van twijfel
zijn stem uitbrengen op de zijns inziens juiste analyse. Dezelfde techniek wordt
toegepast bij het herkennen van persoons- en plaatsnamen en van verwijzingen
naar passages in klassieke teksten (‘Hom. Od. 9.1’). In de teksten wordt dan weer
bij elke passage getoond waar die passage wordt becommentarieerd.
Gregory Crane, hoofdredacteur van Perseus, schreef een beroemd artikel met
de naam ‘What do you do with a million books’ (2006). Het onderwerp is hoe we
nog zinvol onze weg kunnen vinden in de enorme collecties van digitale literatuur
die we binnenkort ter beschikking zullen hebben. Classici horen bij de meest actieve
7
denkers op dit terrein.
4
5
6
7

http://books.google.com/ (12 oktober 2009)
Behalve wanneer de bezoeker door middel van een zogenaamde proxy verbergt uit welk land
hij afkomstig is.
http://www.perseus.tufts.edu/ (12 oktober 2009)
Zie ook het speciale nummer hierover van Digital Humanities Quarterly (Crane en Terras
2009).
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Internet Archive
8

Het Internet Archive is een project van de visionair Brewster Kahle, en voert het
motto ‘Universal access to all human knowledge’. Het project archiveert niet alleen
teksten, maar ook films en muziek. Het meest opvallende onderdeel van het archief
is de Wayback Machine, waarmee oude webpagina's kunnen worden opgevraagd.
Voor wat betreft teksten bevat het archief materiaal uit verschillende bronnen, en
de kwaliteit is dan ook wisselend. Opnieuw stellen de metadata weinig voor. Er is
een beperkte hoeveelheid Nederlands materiaal, maar het loont de moeite om er
te kijken.
Een sterk punt van het archief is dat de gegevens in verschillende formaten
beschikbaar zijn: in een online lezer, in pdf, maar ook de originele afbeeldingen in
hoge resolutie en de uitvoer van de OCR-bestanden. Als lid van de Open Content
Alliance streeft het Internet Archive naar vrije beschikbaarheid van het materiaal.
Sympathiek is ook de actieve strijd tegen de excessieve claims van de
auteursrechtadvocaten.

e-codices. Virtual Manuscript Library of Switzerland
9

e-codices is, anders dan de digitale bibliotheken die hierboven werden besproken,
een bibliotheek van manuscripten, die dus geen tekst bevat. De manuscripten
worden wel gedetailleerd beschreven, zowel naar fysieke opbouw als naar inhoud,
maar er is geen transcriptie.
In Nederland hebben we wel de site Medieval Manuscripts in Dutch Collections
10
(MMDC), maar die site bevat alleen handschriftbeschrijvingen met in een enkel
geval een hyperlink naar een manuscript. In de Zwitserse collectie zijn van álle
handschriften afbeeldingen aanwezig, en kan ook, zoals dat hoort, vanuit de
beschrijvingen worden gesprongen naar de afzonderlijke teksten in het handschrift.
De manuscript viewer is een mooie toepassing waarin bladeren, zoomen en kantelen
van afbeeldingen op een elegante manier is geïntegreerd.

Tien stellingen
Ik geef tien stellingen over de digitale bibliotheek, met een korte toelichting of
argumentatie. In een paar gevallen heb ik één of meer concretiseringen ook in de
vorm van een stelling gegoten, zonder daarvoor steeds een afzonderlijke toelichting
te geven.

1. De ideale digitale bibliotheek bevat een exemplaar van alles wat in
Nederland of in het Nederlands is gedrukt of geschreven.
Het is duidelijk dat elke begrenzing een beperking is. De Nederlandse cultuur is
altijd gevoed door de culturen van de ons omringende landen. Het bestuderen van
ontwikkelingen in de Nederlandse cultuur is onmogelijk zonder die andere culturen
8
9
10

http://www.archive.org/ (12 oktober 2009)
http://www.e-codices.unifr.ch/ (12 oktober 2009)
http://www.mmdc.nl/ (12 oktober 2009)
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erbij te betrekken. Tegelijkertijd is het niet stellen van grenzen een recept voor
mislukking. Ik beperk me hier tot het Nederlands en de Nederlandse situatie, niet
omdat de ideale digitale bibliotheek zich veel zou moeten aantrekken van lands- of
taalgrenzen, maar omdat de digitale beschikbaarheid van de Nederlandse taal en
cultuur nu eenmaal onze verantwoordelijkheid is. Ik zie de stellingen in dit artikel
ook als een verlanglijst die Nederlandse onderzoekers kunnen deponeren bij de
verschillende instellingen die zich bezig houden of zich bezig
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zouden moeten of kunnen houden met de inrichting van een digitale bibliotheek:
bijvoorbeeld het ministerie van onderwijs, de Koninklijke Bibliotheek en de andere
(wetenschappelijke) bibliotheken, de DBNL en de Taalunie.
Men zou de formulering ‘alles (...) wat is gedrukt of geschreven’ een voorbeeld
van onvoldoende begrenzing kunnen vinden. Gedrukte werken, dat zijn boeken,
tijdschriften, kranten, pamfletten, gelegenheidsuitgaafjes, en het spreekt mijns inziens
voor zich dat deze in het ideale geval digitaal beschikbaar zijn. De ideale digitale
bibliotheek haalt zijn neus niet op voor populair of efemeer drukwerk. Wat is
geschreven behelst natuurlijk in de eerste plaats de handschriften van voor de
boekdrukkunst, toen het handschrift nog een vorm van publicatie was. Opnieuw
spreekt het voor zich dat zulke handschriften online horen te staan. Voor brieven
en dagboeken van publieke figuren ligt de wenselijkheid van digitale beschikbaarheid
ook voor de hand. Maar zodra de wetenschappelijke belangstelling zich uitbreidt
naar egodocumenten, of naar de ervaringen van ‘gewone’ mensen, wordt ook hun
schriftelijke nalatenschap van belang.
Digitale beschikbaarheid is uiteindelijk niet alleen van belang voor de onderzoeker
die documenten bestudeert, maar ook voor de verslaglegging en de
controleerbaarheid van het onderzoek. Met de mogelijkheden van nu is het
onacceptabel dat nog substantiële studies verschijnen over werken die niet digitaal
volledig ter beschikking staan (Baßler & Karczewski 2009).
Het ideaal is misschien niet haalbaar. Maar er zijn zeer haalbare tussendoelen,
zoals een digitale, doorzoekbare versie van elke titel in de STCN, of een digitale
versie van elk middeleeuws handschrift in de MMDC. Gegeven de hoge ambities
is een heldere prioritering onmisbaar.

2. De ideale digitale bibliotheek geeft een volledige en vrijwel foutloze
tekst.
De ideale digitale bibliotheek geeft een volledige tekst, vanaf de voorkant van het
omslag tot en met de achterkant. Titelpagina, impressum, colofon en flaptekst
presenteren en introduceren de ‘eigenlijke’ tekst (als die bestaat) bij de lezers.
Zonder de paratekst is studie van teksten en hun werkzaamheid onmogelijk.
Of de tekst tot stand komt via OCR of door overtypen in Azië is voor de gebruiker
niet van belang. Dat de tekst vrijwel foutloos is, is wel belangrijk, zowel voor het
lezen als voor het zoeken. Fuzzy search, waarbij gezocht wordt op woorden die
lijken op de zoekterm, kan corrigeren voor fout overgenomen woorden, maar alleen
ten koste van grote hoeveelheden irrelevante treffers. De (dure) onderzoeker verliest
dan de tijd die de bibliotheek bespaard heeft.
In de praktijk zal niet voor alle tekstdragers en niet in alle omstandigheden een
foutloze digitale tekst haalbaar zijn: voor manuscripten is een transcriptie vakwerk,
voor kranten is gezien de omvang van het materiaal gebrekkige OCR het hoogst
haalbare. Het uitgangspunt zou echter steeds moeten zijn dat een leesbare en
doorzoekbare tekst vereist is. Waar dat, om redenen van fasering of de aard van
het materiaal niet mogelijk is, moet de status van de verschillende teksten duidelijk
worden aangegeven. Voor teksten waar de OCR-techniek tekort schiet kan het
11
publiek een bijdrage leveren.

11

Zie bijvoorbeeld Holley (2009, voor correctie van OCR bij kranten) en Danowski (2007).
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2.1. De ideale digitale bibliotheek respecteert originele inhoudsopgaven.

3. De ideale digitale bibliotheek bevat facsimile afbeeldingen van elke
pagina, ook van recente werken.
Teksten bestaan niet alleen uit woorden, maar ook uit een wijze waarop die woorden
zijn gedistribueerd over het papier. De bibliografische codes die bepalen hoe die
12
distributie er uitziet, beïnvloeden de betekenis van de tekst. Reproductie van alleen
de tekstuele inhoud van een tekstdrager is een vervalsing van de historische
werkelijkheid. Het is waar dat ook een afbeelding geen volledig beeld van de
werkelijkheid geeft: bijvoorbeeld gewicht, papiersoort en geur spelen ook een rol in
de bibliografische codes. Vooralsnog zijn deze echter moeilijk te reproduceren op
het web.
Als een facsimile wordt gegeven, spreekt het voor zich dat de afbeeldingen een
zo goed mogelijk beeld moeten geven van de fysieke aspecten van het boek: ze
zijn dus in kleur, op ware grootte, van voldoende scherpte, en geven niet alleen
tekstpagina's maar ook omslag, titelpagina, blaadjes met errata, en andere
onderdelen van de tekstdrager.

4. De ideale digitale bibliotheek biedt teksten aan in een veelheid aan
(aanpasbare) uitvoerformaten, waaronder tenminste een prettig leesbaar
formaat (bijvoorbeeld HTML), een gestructureerd formaat (XML), een
afdrukbaar formaat (bijvoorbeeld PDF), en platte tekst.
De ideale digitale bibliotheek bedient meerdere gebruikersgroepen met meerdere
gebruikswensen. Lezen van het beeldscherm is zo'n wens, maar het is niet de enige.
Wie een concordantie wil maken van bijvoorbeeld Multatuli's Ideeën, wil niet net
zoveel bestandjes moeten verzamelen als er ideeën zijn. Voor dergelijke
toepassingen is een volledige, ‘platte’ tekst noodzakelijk. Wie een tekst wil meenemen
in de trein wil die tekst misschien netjes kunnen printen. Wie zelf verdere analyses
wil uitvoeren op de tekst wil wellicht een XML formaat.
Idealiter - maar we praten ook over een ideale digitale bibliotheek - kan de
gebruiker zelf aangeven welke onderdelen van de tekst worden getoond. Wil ik een
middeleeuws toneelstuk lezen met of zonder de woordverklaring? Heb ik behoefte
aan regelnummers? Wil ik, in de uitgave van een briefwisseling, de brieven van
beide correspondenten gezamenlijk of die van elk afzonderlijk? Op basis van de
XML codering kunnen dergelijke selecties worden gemaakt.

4.1. De ideale digitale bibliotheek drukt op verzoek een exemplaar van niet meer
leverbare boeken in de collectie.
4.2. De ideale bibliotheek levert zijn collectie ook in een formaat dat geschikt is voor
e-book lezers en mobiele telefoons.

12

‘(...) the symbolic and signifying dimensions of the physical medium through which (or rather
as which) the linguistic text is embodied’. (McGann 1991: 56)
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4.3. De ideale bibliotheek biedt zijn inhoud en diensten aan via een Application
Programming Interface (API).
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Een API maakt het mogelijk dat de inhoud van een website niet alleen geraadpleegd
wordt door een menselijke bezoeker, maar ook door programma's. Externe
programmeurs kunnen dan extra functionaliteit bouwen op basis van wat reeds in
de digitale bibliotheek ter beschikking is. Een voorbeeld zou kunnen zijn: een betere
zoekfunctie, een analyse op intertekstualiteit, een vergelijkfunctie die verschillen
tussen tekstversies opspoort, etc.

5. De ideale digitale bibliotheek biedt uitgebreide zoekmogelijkheden
in titels en in volledige teksten.
Gebruikers kunnen verschillende redenen hebben om te zoeken, en de
zoekfaciliteiten die de digitale bibliotheek biedt, moeten daarmee rekening houden.
Gebruikers kunnen op zoek zijn naar een werk (op basis van auteur of titel of een
ander kenmerk), en ze kunnen op zoek zijn naar woorden. Bij het zoeken naar
woorden kan het zoekcorpus de hele digitale bibliotheek omvatten, het kan zich ook
beperken tot een enkel boek, met daartussenin verschillende mogelijke gradaties,
zoals het oeuvre van één auteur of alle tekst uit één tijdvak. Eventueel kunnen nog
andere criteria worden gehanteerd, zoals geslacht, beroep of regio van de auteur.
Verdere verfijningen zijn selecties op basis van aard van de tekst: zoekacties die
bijvoorbeeld de noten in een tekst niet meenemen of zich juist daartoe beperken.

5.1. De ideale digitale bibliotheek biedt adequate metadata.
Het spreekt helaas niet voor zich dat digitale bibliotheken zorg dragen voor
adequate catalogisering. Het komt maar al te vaak voor dat werken wel aanwezig
maar volstrekt onvindbaar zijn, misschien doordat een collectie tot stand komt op
basis van de collecties van meerdere fysieke bibliotheken, misschien ook doordat
de digitale bibliotheek wordt gemaakt door mensen met onvoldoende verstand van
of aandacht voor catalogisering.

6. De ideale digitale bibliotheek bevat ook modern materiaal.
Veel digitale bibliotheken ontstaan vanuit de wens zeldzame of moeilijk toegankelijke
werken uit het verleden bereikbaar te maken voor de moderne onderzoeker of
andere geïnteresseerde, en dat is ook de achtergrond van dit artikel. Er is echter
geen goede reden waarom dat verleden zich niet zou uitstrekken tot gisteren.
Integendeel: met elk modern werk neemt ook de waarde van de oudere werken in
de digitale bibliotheek toe. De belangrijkste reden daarvoor is dat automatische
analyses op het vlak van intertekstualiteit en onderlinge verwijzingen (zie stelling 8)
meer zullen opleveren naarmate meer materiaal aanwezig is. Wanneer de digitale
bibliotheek ook hedendaagse studies over de werken uit het verleden bevat, kunnen
bijvoorbeeld bij elk middeleeuws vers de plaatsen in de moderne literatuur worden
13
genoemd die naar dat vers verwijzen.

13

Er zijn nog wat elementairder argumenten voor de opname van modern werk in de digitale
bibliotheek: ook moderne literatuur staat niet in ieders boekenkast terwijl bibliotheken
sluitingstijden hebben en niet naast de deur zijn, en ook moderne literatuur moet doorzocht
kunnen worden.
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Een bijzondere klasse van moderne boeken moet zonder meer digitaal ter
beschikking komen, en dat zijn moderne tekstuitgaven van oudere literatuur. Als
dat niet gebeurt, ontstaat de paradoxale situatie dat oudere uitgaven gedigitaliseerd
tot ieders beschikking staan, terwijl de moderne - en waarschijnlijk betere - uitgave
14
ongebruikt op de planken staat te verstoffen.

6.1. Verstandige auteurs verlangen directe beschikbaarheid van hun boek in de
digitale bibliotheek.
Auteurs die een aanmerkelijk financieel belang hebben bij de verkoop van gedrukte
exemplaren van hun boek zullen wellicht aarzelen, maar alle andere auteurs winnen
bij de digitale bereikbaarheid van hun werken.
6.2. De ideale digitale bibliotheek zet zich in voor inperking van het auteursrecht.
Het auteursrecht was ooit van belang voor de bescherming van de auteur tegen
roofdrukken. In de huidige omstandigheden is het echter verworden tot een rem op
de ontwikkeling van digitale bibliotheken. Dat blijkt bijvoorbeeld uit Googles
genoemde voorzichtigheid in het ter beschikking stellen van rechtenvrije boeken.
Een ander voorbeeld is dat in de Verenigde Staten Google kon worden gedwongen
tot substantiële aanpassingen in de presentatie van zoekresultaten van boeken
15
waarvoor het auteursrecht nog niet is verstreken. Een recent Nederlands voorbeeld
van de onwenselijke gevolgen van het auteursrecht in zijn huidige vorm is het feit
dat Pictoright, de auteursrechtenorganisatie van fotografen en beeldend kunstenaars,
16
de DBNL kon dwingen afbeeldingen van de site te verwijderen.
KB-directeuren Bossenbroek en Jansen (2008) bepleiten opname in de Auteurswet
van een speciale internetparagraaf, over niet-commercieel gebruik door
erfgoedinstellingen. Daarin zou geregeld moeten worden dat digitale bibliotheken
niet verplicht zijn vooraf actief de rechthebbenden op te digitaliseren werken op te
sporen. De rechthebbenden zouden het recht houden opname van hun werk te
weigeren. Uit oogpunt van tactiek en haalbaarheid is dit misschien een verdedigbaar
standpunt. Bezien vanuit het standpunt van (de gebruikers van) de digitale bibliotheek
is een veel radicalere aanpassing van de wet wenselijk. Na het verstrijken van een
beperkte periode (zeg twintig jaar) zou elk gepubliceerd werk in een niet-commerciële
digitale bibliotheek opgenomen moeten kunnen worden, ongeacht de opinie van de
rechthebbenden en zonder verdere vergoeding. Het valt niet goed in te zien welk
maatschappelijk belang gediend is bij de huidige restrictieve wetgeving. Het is echter
duidelijk dat een dergelijke wetswijziging niet binnenkort zal worden gerealiseerd.
Tot het zover is zal de digitale bibliotheek de grenzen van de wet moeten opzoeken
en actief moeten lobbyen.

7. Van de ideale digitale bibliotheek is er maar één.
Het heeft belangrijke voordelen als alle teksten die voor een bepaald onderzoek of
een bepaald veld van belang zijn, beschikbaar zijn in één enkele digitale bibliotheek.
De gebruiker kan dan met een enkele zoekopdracht alles wat relevant is voor zijn
onderzoek doorzoeken. De hulpmiddelen voor
14
15
16

Een situatie die nu bijvoorbeeld bestaat bij veel van de gedichten van Huygens.
Zie bijvoorbeeld Band 2008.
Zie http://dbnl.org/nieuws/20091001.htm en http://www.pictoright.nl/nieuws/DBNL.html (12
oktober 2009).
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automatische analyse kunnen het volledige terrein bestrijken. Geautomatiseerde
analyses die een gebruiker zelf ontwikkelt kunnen uitgaan van een enkel
standaardformaat van de digitale boeken.
Omdat in de praktijk terreinen van studie overlappen (er zijn onderzoekers die
geïnteresseerd zijn in periodes, anderen interesseren zich voor culturele thema's,
weer anderen voor letterkundige genres) is er voor de digitale bibliotheek geen
natuurlijke grens.
Tegelijkertijd zijn er argumenten voor het bestaan van meerdere, kleinere, digitale
bibliotheken. Het belangrijkste argument is zonder twijfel dat mensen met aandacht
en liefde voor een bepaalde periode, een bepaald genre of een bepaald onderwerp,
collecties kunnen maken die aantrekkelijker zijn, overzichtelijker en beter
toegesneden op het terrein van studie. Een ander argument is dat de aanwezigheid
van concurrentie, of alleen maar het bestaan van vergelijkbare sites, kan bijdragen
aan innovatie.
Misschien kan een compromis worden gevonden in een bibliotheek die de collectie
beheert en basisontsluiting biedt, en verschillende onafhankelijke instellingen die
op (deel)collecties toegevoegde waarde bieden: inleidingen die de teksten
positioneren binnen een terrein van studie, meer specifieke zoekmogelijkheden,
extra vormen van indexering, et cetera. De teksten uit de ideale digitale bibliotheek
mogen immers verder worden bewerkt (stelling 10) en de digitale bibliotheek biedt
de technische mogelijkheden om teksten nader te analyseren zelf aan (stelling 4.3).

8. De ideale digitale bibliotheek is een centrum voor onderzoek naar
(semi-) automatische elektronische verrijking van teksten.
De ideale digitale bibliotheek werkt aan technische ontsluiting van de teksten,
bijvoorbeeld door analyse van intertekstualiteit tussen de teksten in de bibliotheek
en door het automatisch oplossen van verwijzingen binnen boeken en tussen boeken.
Wanneer Busken Huet of Hermans verwijzen naar Multatuli's gebruik van de fictieve
Mainzer Beobachter zouden de betreffende passages van Multatuli onmiddellijk
aanklikbaar moeten zijn. Een andere vorm van automatische verrijking is named
entity recognition, waarbij namen van bijvoorbeeld personen, plaatsen, organisaties
worden herkend en vervolgens gekoppeld aan bijvoorbeeld andere publicaties of
aan lemmata in naslagwerken. Om zoeken te vereenvoudigen kunnen woorden
worden gelemmatiseerd, of kan spelling worden genormaliseerd. Voor al deze
semi-automatische processen kan feedback of assistentie van de gebruiker worden
gevraagd.

9. De ideale digitale bibliotheek is ook een platform voor werken en
samenwerken.
Een digitale bibliotheek hoeft niet alleen een collectie van goed of minder goed
ontsloten materiaal te zijn, maar kan daarnaast een omgeving bieden om in te
werken. Gebruikers zouden hun bevindingen in de vorm van annotaties moeten
kunnen achterlaten, docenten zouden studiepaden door de bibliotheek moeten
kunnen definiëren, en groepen zouden moeten kunnen samenwerken aan de studie
van deelcollecties binnen de bibliotheek. Zulke door gebruikers toegevoegde
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gegevens zouden optioneel aan andere gebruikers ter beschikking gesteld kunnen
worden.

10. De ideale digitale bibliotheek is een publieke nutsvoorziening.
De ideale digitale bibliotheek is gratis toegankelijk. De bibliotheek biedt de neerslag
van ons verleden en moet toegankelijk zijn voor iedereen met een interesse in onze
cultuur.
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In het Engelse taalgebied bestaat Early English Books Online (EEBO), een online
versie van een eerdere microfilmserie, die commercieel verkrijgbaar is. Het resultaat
is dat alleen personen die verbonden zijn aan een instelling die zich EEBO kan
veroorloven, toegang hebben tot de oudere Engelse literatuur. Zo'n toestand is
onwenselijk. Waar Nederlandse universiteitsbibliotheken waarschijnlijk wel een
abonnement op een vergelijkbare Nederlandse collectie zouden nemen, zou de
toegang voor onafhankelijk onderzoekers, voor scholieren en voor buitenlandse
geïnteresseerden onmogelijk worden.
Deze vrije toegankelijkheid hoort niet alleen een recht om te lezen te zijn, maar
ook een recht om door te geven en om in technisch opzicht te bewerken (mits de
digitale bibliotheek als bron wordt genoemd). Derden kunnen dan op basis van het
materiaal in de digitale bibliotheek bijvoorbeeld een hoogwaardige digitale editie
maken, of experimenteren met een intuïtiever interface voor de collecties (zie stelling
4.3).

Conclusie
De ideale digitale bibliotheek bestaat niet, zo zou de conclusie en elfde stelling
kunnen luiden, en dat is een waarheid als een koe. Maar ik denk dat we iets verder
kunnen gaan dan dat. Belangrijke onderdelen voor een digitale bibliotheek voor de
historische letterkunde zijn immers wel degelijk in aanbouw.
De DBNL heeft met een gedegen aanpak de basis gelegd voor zo'n digitale
bibliotheek. De aanvankelijke aanpak van de DBNL was sterk selectief, wat voor
17
een project dat van start ging in de vorige eeuw begrijpelijk is. De Koninklijke
Bibliotheek is inmiddels begonnen met de digitalisering van een ambitieus volume
aan boeken (helaas nog steeds niet volledig) uit de periode 1781-1800, in het project
18
Dutch Prints Online. De voltooiing van de STCN maakt het in principe mogelijk
alle drukwerk uit de periode 1540-1800 systematisch af te werken, en levert een
onmisbaar instrument voor het structureren van de digitale bibliotheek. De
inventarisatie van middeleeuwse handschriften in de MMDC legt de basis voor een
uitbreiding van de digitale bibliotheek met manuscript images. Integratie van de
nationale proefschriftensite zou een eerste stap zijn naar opname van
wetenschappelijke literatuur in de digitale bibliotheek, en op grond van de Verklaring
19
van Berlijn zouden de universitaire repositories moeten volgen.
Ondertussen heeft NWO met het CATCH programma aangeven een open oog
te hebben voor de betekenis van informatica voor ontsluiting van cultureel erfgoed
en geesteswetenschappelijk onderzoek. Al is helaas nog maar weinig van dat geld
terechtgekomen bij de ontwikkeling van de digitale bibliotheek zoals die hier is
geschetst, het is duidelijk dat in de integratie van de hier genoemde componenten
een aantal interessante informatiekundige uitdagingen verborgen ligt. Hetzelfde
geldt voor de (semi-)automatische ontsluiting van het tekstmateriaal (stelling 8) en
de mogelijkheden van de digitale bibliotheek als platform voor (samen-)werken
17
18
19

In het aangekondigde tweefasenmodel zal het aantal boeken sterk worden opgevoerd.
http://www.dutchprintsonline.nl/ (12 oktober 2009)
De Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities is een
verklaring waarin wetenschappelijke instellingen beloven zich te zullen inspannen voor vrije
toegang tot wetenschappelijke publicaties. Deze verklaring is onder andere getekend door
KNAW, NWO en alle Nederlandse universiteiten.
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(stelling 9). De digitale bibliotheek biedt ruimte voor een hele serie aan CATCH
onderzoeksprojecten.
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Wat nodig is voor het bouwen van de digitale bibliotheek is, natuurlijk, een beetje
overheidsgeld, maar vooral gaat het om verbeeldingskracht, de bereidheid tot
samenwerken, en enthousiasme over de zich openende vergezichten.
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Nieuwe Literatuur, Nieuwe gidsen? Onderzoek naar de
onlinekritiek van Recensieweb
Tom de Boer
Literaire kritiek op internet is allang geen ondergeschoven kindje meer; het lijkt
uitgegroeid tot een volwaardig kritisch medium dat, in positieve en negatieve zin,
wordt opgemerkt in de traditionele media. Bestaat er eigenlijk een wezenlijk verschil
tussen internetkritiek en literatuurkritiek in de ‘gevestigde’ media? Tom de Boer, die
Nederlandse taal en cultuur studeerde aan de Universiteit van Amsterdam, tracht
op deze vraag een antwoord te geven door een analyse te maken van de
literatuurkritiek op twee verschillende podia: Recensieweb en NRC Handelsblad.

1

Dit artikel is een bewerking van een uitgebreidere bachelorscriptie. Geïnteresseerden kunnen
contact opnemen met de auteur voor inzage.
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Literaire kritiek op internet. Het zou overdreven zijn om te zeggen dat we er niet
meer omheen kunnen, maar zij speelt onmiskenbaar een steeds grotere rol in het
literaire debat. Niet alleen worden er op interactieve websites als De Contrabas,
Poëzierapport en Achille van den Branden openbare discussies gevoerd over het
hoe en wat in de literatuur, maar ook wordt internet steeds belangrijker als alternatief
voor de gedrukte media waarin de literaire kritiek steeds verder in de verdrukking
komt. Met het verdwijnen van ‘Cicero’ van de Volkskrant en de afnemende ruimte
voor literatuurkritiek in andere dag- en weekbladen lijkt Nederland definitief het spoor
te volgen van de Verenigde Staten, waar de boekenkaternen al langer ‘als sneeuw
voor de zon verdwijnen’. (Vloet 2007) De vraag lijkt gerechtvaardigd of internet deze
leemte kan opvullen.
En waarom zou de toekomst van de literaire kritiek er op internet niet rooskleurig
uitzien? Het is een plek waar snel, uitgebreid en interactief gepubliceerd kan worden
en daar schort het nu juist (in toenemende mate) aan in de gedrukte media. Niet
voor niets sprak Erik Spinoy in 2005 al over internet als een plek waar het terrein
geëffend zou kunnen worden ‘voor een terugkeer van het verdrongene’. (Spinoy
2005: 6) Ook Jos Joosten liet zich in diezelfde tijd ontvallen dat literaire kritiek op
internet was uitgegroeid van ‘tweede circuit’ tot een ‘volwaardig kritisch medium’ en
noemde de vraag hoe onlinekritiek zich zou gaan ontwikkelen ‘een van de
2
spannendste vragen van vandaag’. (Joosten 2006: 87-89)
Maar daar staan veel bedenkingen tegenover. Andrew Keen is met zijn boek The
Cult of the Amateur uitgegroeid tot een van de meest geprononceerde representanten
van het internetscepticisme. (Keen 2007) Hij vertegenwoordigt het idee dat internet
is uitgegroeid tot een meningencircus waarin de professional het onderspit delft,
met het gevolg dat kennis en expertise erodeert. Als we Keens denkwijze toepassen
op de literaire kritiek zou dat betekenen dat op internet de mening van een
professionele criticus net zo veel waard is als die van een amateur, wat zou kunnen
betekenen dat de professional er dan maar mee stopt. Het standpunt van Keen is
terug te vinden in de meningen van veel Nederlandse schrijvers en critici.
Voorbeelden hiervan zijn Elsbeth Etty die aangeeft dat op internet vaak ‘zomaar
3
wat wordt geroepen’ over literatuur (De Boer 2008 ) en Herman Stevens, die beweert
dat internetrecensies ‘nauwelijks het niveau van een boekverslag overstijgen’.
(Stevens 2007)
Ook Jos Joosten, aanvankelijk dus tamelijk positief gestemd over de
gebeurtenissen op het net, is recent op zijn mening teruggekomen. In een nog
4
ongepubliceerd artikel komt hij met een analyse waarin de recensiesites op
Bourdiaanse wijze worden beoordeeld op hun rol in het literaire veld. Worden ze
opgemerkt door de gevestigde media? En op welke manier? Joostens antwoord is
dat de sites ‘uiterst welwillend [worden] getolereerd als een niet-kwaadaardige
nieuwe mensensoort, maar zeker niet beschouwd als serieuze partij’. (Joosten 2009:
17) Daarnaast komt hij met behulp van Poggioli's ideeën over de avant-garde tot
de conclusie dat de recensiesites op hun beurt helemaal niet tegen de gevestigde
orde aanschoppen, maar zich juist conformeren en erbij willen horen. Het zijn in
Joostens woorden ‘papieren recensies die alleen niet op papier geschreven zijn’.
(Joosten 2009: 17-18)
2

3
4

Het is vooral spannend om de ontwikkelingen rond het in september gelanceerde
literatuurplatform De Reactor te volgen, dat nadrukkelijk de lacune in de gedrukte pers tracht
te vullen met behulp van professionele critici (een unicum op het net).
Elsbeth Etty werkt als bijzonder hoogleraar Literaire Kritiek aan de Vrije Universiteit overigens
samen met Recensieweb en is in het interview dat ik met haar had positief over deze site.
Ik dank de heer Joosten voor het ter beschikking stellen van zijn artikel.
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Op Joostens conclusies zal ik later nog terugkomen, maar ik zal toch alvast met
een tegenwerping moeten komen op zijn observatie dat de websites enkel
glimlachend worden verwelkomd. Dat dit niet altijd zo is, bleek al uit de hierboven
geciteerde woorden van Herman Stevens uit zijn in NRC Handelsblad gepubliceerde
artikel met de veelzeggende titel ‘De goede recensies staan niet op het internet’
(Stevens 2007), maar bijvoorbeeld ook uit onderstaand citaat van schrijfster en
critica Marja Pruis die het in haar column in De Groene Amsterdammer heeft over
‘de uitdijende recensiepraktijken op het internet waar het dilettantisme triomfeert’:
Recensies op het web, ik kan er slecht aan wennen. [...] Het is alsof je
wordt aangegrijnsd door een groot monster zonder gezicht, zonder context,
maar met een enorme actieradius. Een onverslaanbaar monster dat tot
in lengten van dagen op blijft ploppen bij iedere willekeurige zoekactie op
het internet. [...] Dat het vaak van die korte nietszeggende stukjes zijn op
die recensiewebben, soit. Dat ze abominabel geschreven zijn, ook soit.
Dat ze kant noch wal raken, nog maar een keer soit. Dat ze niet allemaal
juichend zijn over mijn boek, nou ja vooruit. [...] Maar het allerergste is
natuurlijk dat je niet eens je weet-ik-wat ermee kunt afvegen. (Pruis 2008)

2 Onderzoeksobjecten
Nu is vastgesteld dat internetkritiek in elk geval wordt opgemerkt in de traditionele
media en daar zelfs enige mate van irritatie kan veroorzaken, zal ik mij in dit artikel
verder richten op de site Recensieweb en het dagblad NRC Handelsblad. Het doel
is om antwoord te geven op de vraag of er op Recensieweb een wezenlijk ander
soort literatuurkritiek te vinden is dan in een traditioneel medium als NRC
Handelsblad. In dat kader zal ik hier een wetenschappelijke analyse maken van
beide podia. De keuze voor deze onderzoeksobjecten zal ik hieronder rechtvaardigen.
Recensieweb is een website die sinds 2005 bestaat en zich sinds die tijd in een
toenemende belangstelling mag verheugen: in oktober 2006 kreeg de site nog rond
5
de 10.000 bezoekers, in oktober 2008 was dit aantal gestegen tot ongeveer 50.000.
Hoewel pageviews en bezoekersaantallen natuurlijk niet het hele verhaal vertellen
(Hoeveel unieke bezoekers zitten erbij? Wat doen zij precies op de website?) is het
wel een populariteitsindicatie die verder blijkt uit het feit dat Recensieweb in de
gevestigde kranten en weekbladen steeds vaker wordt opgepikt. Zo richtten de
hierboven genoemde Stevens en Pruis hun pijlen mede op Recensieweb en werd
6
er ook in andere bladen naar verwezen. (Kuitert 2005 , Schutten 2007)
De keuze voor NRC Handelsblad als vergelijkingsmateriaal kan gerechtvaardigd
worden door het simpele feit dat dit het enige overgebleven dagblad is met een los
boekenkatern. Daarnaast bleek uit een kwantitatief onderzoek uit 2007 dat lezers
de mening van een criticus van NRC Handelsblad het hoogst aanslaan. (Noomen
e.a. 2007) Daar komt nog bij dat de krant in mei 2008 een aparte boekensite heeft
gelanceerd (nrcboeken.nl), waarop een groot deel van de bijdragen in de
boekenbijlage gratis te lezen is. Zo kan het dus voorkomen dat iemand die
5
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Vgl. http://www.recensieweb.nl/
stats/usage_200610.html en http://www.recensieweb.nl/
stats/usage_200810.html, 14 september 2009. Alle URL's in de voetnoten van dit artikel zijn
voor het laatst bezocht op deze datum die ik in het vervolg niet meer weergeef.
Lisa Kuitert schrijft in Vrij Nederland over de positieve recensie van Kluuns Komt een vrouw
bij de dokter op Recensieweb: ‘[Dit] zijn precies die dissidente geluiden die literatuur nodig
heeft.’
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geïnteresseerd is in, zeg, het nieuwe boek van Arnon Grunberg, recensies van NRC
en Recensieweb achter elkaar leest.
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Een case study naar een website als Recensieweb is mede interessant omdat
internetkritiek in Nederland wetenschappelijk gezien nog een relatief braakliggend
terrein is. Naast de publicaties van Jos Joosten heeft Elke Brems een verkennende
studie verricht naar de site boekgrrls.nl (Brems 2007), maar helaas is de keuze voor
dit platform als voorbeeld van literatuurkritiek op internet een beetje ongelukkig. Het
is een zelfverklaarde pretentieloze site, een digitaal boekenclubje, dat thuishoort in
de categorie van sociale netwerksites als Hyves en Facebook. Daar hoort
Recensieweb nadrukkelijk niet thuis. Op de homepage presenteert het zichzelf als
een plek waar ‘een vrijwillig maar deskundig team van recensenten garant staat
7
voor heldere samenvattingen en beargumenteerde oordelen’. De redactie van de
website bestaat dus uit amateurs, maar belooft tegelijkertijd een bepaalde kwaliteit
te leveren.
Recensieweb neemt daarnaast ‘positie in het literaire veld’, zoals dat in Bourdieus
sociologische veldtheorie heet. Het wil zich onderscheiden van de gedrukte media
dat een door tijd- en ruimtegebrek veroorzaakt selectiebeleid voert. Is dit wel een
selectie op kwaliteit, vraagt de site zich af. ‘De kracht van Recensieweb’, zo valt er
te lezen, ‘is dat het niet selecteert. Wij recenseren álle nieuwe Nederlandse literatuur
8
en laten de selectie aan de lezer over’. Ook de ondertitel van Recensieweb, ‘Nieuwe
literatuur. Nieuwe gidsen’, duidt op een strategie. Het roept het beeld op van een
nieuwe generatie critici die de nieuwe literatuur begeleidt, net zoals in de negentiende
eeuw De Nieuwe Gids zich wilde onderscheiden van De Gids. In de polemieken die
zijn uitgevochten met schrijvers als Judith Visser en Herman Stevens beroept
Recensieweb zich ook vaak op zijn ‘frisse kijk’ en ‘onbevoordeeldheid’. (Stoffelsen
2007) Deze kenmerken lijken niet te passen in de conclusie van Joosten, dat de
recensiesites geen avant-gardistische kenmerken vertonen.

3 Onderzoeksvragen en -methode
In dit onderzoek zal ik geen antwoord geven op de vraag of NRC Handelsblad nu
beter is dan Recensieweb, of andersom. Het gaat mij vooral om de vraag: op welke
manier onderscheidt Recensieweb zich van NRC Handelsblad? Daarbij komen ook
andere vragen aan bod. Maakt Recensieweb zijn pretenties waar? Heeft
Recensieweb een avant-gardistisch oogmerk en komt dit terug in de inhoud? Wat
voor soort recensies staat er op Recensieweb? Wat vinden de recensenten op dit
podium belangrijk? Wordt er gereflecteerd op literatuur en literatuurkritiek? Het mag
duidelijk zijn dat de analyse van de literatuurkritiek van NRC Handelsblad in dienst
staat van de analyse van Recensieweb. Met andere woorden: het is uiteindelijk de
bedoeling om tot een typering te komen van Recensieweb en niet van NRC
Handelsblad.
Hoewel ik Recensieweb op drie manieren heb bestudeerd zal ik hier vooral
aandacht besteden aan de kwalitatieve analyse die ik heb gemaakt van de recensies
9
op beide podia. Daartoe heb ik een corpus samengesteld van veertig recensies.
Dit zijn recensies van twintig Nederlandstalige romans die voor het grootste deel in
2008 zowel op Recensieweb als op nrcboeken.nl zijn verschenen. Hoewel de
kritieken van NRC Handelsblad natuurlijk eerst in de krant zijn verschenen, zijn de
7
8
9

www.recensieweb.nl
http://www.recensieweb.nl/overons
In het oorspronkelijke onderzoek wordt nog meer aandacht besteedt aan kwalitatieve gegevens
en een overkoepelende analyse van de algemene karakteristieken van de site, waarbij er
naast de recensies ook naar de opiniesectie en de publicaties in andere media gekeken wordt.
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recensies op deze manier in verschijningsperiode en -medium - vergelijkbaar.
Daarnaast is de kans aanwezig dat een lezer die nieuwsgierig is naar één van de
twintig boeken de twee recensies achter elkaar leest. Uiteraard is het maar een
greep uit een enorme hoeveelheid teksten, maar door de onderzoeksmethode en
de onwillekeurige selectie denk ik toch tot algemene conclusies te kunnen komen.
In het kwalitatieve onderzoek bekijk ik de recensies inhoudelijk en zal ik trachten
de literatuuropvattingen van de recensenten en de recensiepodia te achterhalen.
Ik gebruik hiervoor de methode die Olf Praamstra in 1991 uiteenzette. Zijn methode
bouwde voort op de theorieën van J.J.A. Mooij en H.T. Boonstra die de nadruk
legden op de argumenttypen die de criticus gebruikt. (Mooij: 1979, Boonstra: 1979)
Volgens Praamstra doet een criticus meer dan enkel argumenteren. (Praamstra
10
1991: 19-20) De criticus kan naast zogenaamde directe uitspraken , die direct
betrekking hebben op het besproken literaire werk en waarvan voornamelijk de
argumenten belangrijk zijn, ook niet-directe uitspraken doen. Van deze uitspraken,
waarmee de criticus dus niet meer direct over het besproken literaire werk spreekt,
zijn vooral de postulatieve en metakritische uitspraken van belang. In het geval van
de postulatieve uitspraken zegt de criticus iets algemeens over zijn literatuuropvatting,
terwijl metakritische uitspraken laten zien welke eisen hij stelt aan goede kritiek.
(Praamstra 1991: 20-23)

4 Kwantitatieve onderzoeksresultaten
Voordat ik aan de kwalitatieve analyse begin zal ik kort wat kwantitatieve resultaten
presenteren. Op basis van het corpus valt op te maken dat de recensies die in NRC
Handelsblad verschijnen een stuk dichter op de actualiteit zitten dan de recensies
van Recensieweb. NRC-lezers kunnen gemiddeld 22 dagen na de
verschijningsdatum van een boek een recensie verwachten, terwijl dit op
Recensieweb meer dan twee maanden is. De verwachting dat internet het ‘snellere’
medium is, gaat in dit geval niet op. Het gemiddeld aantal woorden dat de lezer
vervolgens te lezen krijgt ligt dicht bij elkaar (747 voor Recensieweb tegen 797 voor
NRC Handelsblad), maar het blijkt dat de lengtes in de krant veel meer uiteen lopen:
NRC Handelsblad publiceert recensies die variëren van 385 tot 1.344 woorden,
terwijl de kortste recensie op Recensieweb 568 en de langste 947 woorden telt.
Het totale aantal recensenten op Recensieweb dat verantwoordelijk is voor de
twintig kritieken is twee keer zo groot als bij NRC (twaalf om zes). Er lijkt bij de krant
dus sprake te zijn van een kleiner clubje mensen dat de inhoud van de Nederlandse
literatuursectie bepaalt. Ook worden daar duidelijkere accenten gelegd (‘grote’
boeken krijgen meer ruimte dan ‘kleine’ boeken), terwijl op Recensieweb ruimte is
voor een meer egalitaire behandeling van de Nederlandse roman (zeker door het
voornemen alles te willen bespreken). Het is wellicht gevaarlijk om op basis van dit
kleine corpus dergelijke conclusies te trekken, maar het algehele beeld dat beide
podia ook buiten het corpus laten zien, lijkt deze te bevestigen.

10

Praamstra onderscheidt in deze categorie ook nog enkele subcategorieën. Mariëlle Polman
constateert terecht dat deze verschillende soorten directe uitspraken moeilijk van elkaar zijn
te onderscheiden. Ik zal ze dan ook voornamelijk onder één noemer bespreken (Polman
2000: 16).
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5 Kwalitatieve resultaten
5.1 Postulatieve uitspraken
De recensies van zowel Recensieweb als NRC Handelsblad worden getypeerd door
een sterke concentratie op het besproken boek; er wordt weinig afstand genomen
van het werk en als dit gebeurt, is het meer om het te koppelen aan maatschappelijke
gebeurtenissen dan om te reflecteren op literatuur en literatuurkritiek. In de
terminologie van Praamstra: er worden veel directe en weinig niet-directe uitspraken
gedaan. Voor expliciete reflectie op literatuur en kritiek is bij Recensieweb de
opiniesectie bedoeld en ook de NRC-recensenten schrijven meer in algemene zin
over literatuur en kritieken in essayistische stukken.
Om toch tot een reconstructie van de literatuuropvatting te komen van de
recensieplatforms is het noodzakelijk om Praamstra's definitie van een postulatieve
uitspraak te verruimen. Praamstra stelt dat de recensent in postulatieve uitspraken
laat zien ‘hoe [hij] over literatuur denkt, welke eisen hij eraan stelt [en] welke
verwachtingen hij ervan heeft’. (Praamstra 1991: 21) Hoewel hij de postulatieve
uitspraken rekent onder de niet-directe uitspraken, maakt hij wel het voorbehoud
dat dit ‘niet [wil] zeggen dat zij geen enkele band met het besprokene hebben’.
(Praamstra 1991: 20) Dit voorbehoud wil ik hier nog wat oprekken. In het corpus
van dit onderzoek is een categorie uitspraken te vinden waarin de recensent
weliswaar weinig afstand neemt van het besproken boek, maar wel degelijk
uitspraken doet die zijn te extrapoleren tot een algemenere opvatting over literatuur.
Dit zijn dus geen uitspraken waarin bijvoorbeeld wordt gezegd ‘Ik vind De Avonden
goed vanwege het navrante slot’. Deze directe uitspraak zegt absoluut iets over de
literatuuropvatting van de recensent, maar die wil daarmee niet direct iets algemeens
zeggen over literatuur. Het gaat meer om een opmerking als: ‘Ik vind De ontdekking
van de hemel echte literatuur, omdat Mulisch zijn stijl ondergeschikt weet te maken
aan het verhaal.’ De postulatieve uitspraken in ruime zin zijn dus passages waarin
wordt geëxpliciteerd of geïmpliceerd wat literatuur en eventueel ‘echte’ of ‘goede’
literatuur is.
Er is geen overvloed van dergelijke uitspraken te vinden in dit corpus, maar de
voorbeelden die er zijn, leiden al tot interessante conclusies. Ten eerste geldt voor
beide platforms dat in acht recensies postulatieve uitspraken (in ruime zin)
voorkomen. Ook blijkt er een aantal boeken te zijn dat dergelijke uitspraken kennelijk
uitlokt en waarover beide podia zich postulatief uitlaten: bij vijf boeken is dit het
geval. Ook blijkt uit deze uitspraken dat Recensieweb andere accenten legt dan
NRC Handelsblad. Ik zal hieronder enkele exemplarische voorbeelden toelichten.
Een boek dat bij beide podia tot postulatieve uitspraken leidt is Billy Doper van
Jacob Groot. Groot heeft voornamelijk poëzie geschreven en dat is volgens de
recensenten duidelijk te merken. In de recensie van Bob Hopman op Recensieweb
11
ligt de nadruk op het gebrek aan verhalende kracht van Groots roman. Hopmans
recensie heeft dan ook de veelzeggende titel ‘Misschien had het een gedicht moeten
zijn’. Volgens de recensent gaat ‘Groots vertelling verloren in een mist van taalspel’,
omdat hij ‘vergeet dat niet alleen poëtisch taalgebruik, maar ook vertelling een
kunstvorm op zich is. Het taalgebruik in Billy Doper is bij vlagen heel schoon; een
werkende, verhalende roman wordt het nergens’. Hopman stelt hier de duidelijke
norm dat een roman ook een verhaal moet vertellen. Hij neemt weliswaar geen
afstand van het besproken boek, maar koppelt aan zijn directe uitspraak wel degelijk
11

http://www.recensieweb.nl/recensie/2678/
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dat Ewoud Kieft van NRC Handelsblad meer nadruk legt op de stijlkenmerken. Ook
hij kan geen noemenswaardig plot vinden, maar waardeert het experiment: ‘Af en
toe zal Jacob Groots proza dicht in de buurt van de irritatiegrenzen van de lezer
komen, maar dat is onontkoombaar in een boek dat met zoveel zelfvertrouwen de
12
extremen van de taal, het denken en het verlangen opzoekt.’
De critici van Recensieweb leggen vaker de nadruk op emoties en waarderen
deze anders dan de NRC-recensenten. Dit blijkt ook uit de recensies van Jaap
Scholtens De wet van Spengler. In dit boek wordt het sterfbed van Julius Spengler
beschreven, oudste zoon in een hecht gezin, waarbij er nogal wat gevoelige
momenten worden gedeeld tussen de familieleden. Nadat hij zo'n ‘gevoelige’ passage
heeft geciteerd, vraagt Daan Stoffelsen (Recensieweb) zich af:
Is dit sentimenteel? Ik moet het vragen, want ik word er sentimenteel van.
En ligt dat dan aan mij, aan dat ik op de kop af tien jaar geleden mijn
moeder door kanker verloor, met een grafsteen die een tekst als die van
Julius over ‘een mooi leven’ debiteert?. Ligt het aan de clichés van het
sterfbed en de broederliefde of aan Scholtens schrijftalent? [...] Ik neig
13
naar dit laatste, naar de erkenning van het talent van de auteur.
Arjen Fortuin (NRC) stelt daarentegen dat De wet van Spengler een roman is ‘die
14
uit literair oogpunt nogal tegenvalt’. Fortuin laakt de door Stoffelsen geprezen stijl
als ‘alledaags’ en ‘een opeenstapeling van mededelingen’. De clichés en
sentimentaliteit die Stoffelsen een positieve draai geeft, worden door Fortuin negatief
gewaardeerd. Fortuin start de recensie met het vermelden van de autobiografische
wortels die dit boek heeft die volgens hem teveel de overhand hebben: ‘De wet van
Spengler lijkt [...] veel meer een uiting van liefde voor een gestorven familielid dan
van een artistieke missie. Het is als met een mooie toespraak op een begrafenis:
een geschenk voor de nabestaanden, maar eigenlijk ook alleen voor die
nabestaanden.’ Kortom: geen echte literatuur.
Als je de postulatieve uitspraken op een rijtje zet, lijkt de tendens op Recensieweb
dat men veel belang hecht aan ‘het verhaal’. Stijl is daaraan ondergeschikt, want
stilistisch geslaagde boeken kunnen alsnog een matige beoordeling krijgen. Rachel
Levy (Recensieweb) schrijft bijvoorbeeld over Wanda Reisels Die zomer dat ‘ook
haar ervaren auteurschap en krachtige pen onvoldoende zijn’, want het zijn immers
15
niet ‘[de] details [...], maar het verhaal zelf die een roman maken of breken (sic)’.
Dit wijkt af van NRC Handelsblad, waarbij uit de postulatieve uitspraken juist een
hoge waardering voor literaire stijl(middelen) blijkt. Dit komt onder meer naar voren
in een recensie van Arjen Fortuin over Leon de Winters boek Het recht op terugkeer.
De recensie heet ‘Hoe literair is de romanschrijver Leon de Winter nog?’ en Fortuin
16
rekent De Winter vooral af op stijl en goedkope motieven. Pieter Steinz van NRC
besteedt in zijn recensie van het door Recensieweb geprezen Paradiso van Kees
12
13
14
15
16
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van Beijnum dat de schrijver ‘te dol’ is op voor de hand liggende symbolen. En
over de stijl schrijft Steinz: ‘Anders dan in zijn beste roman, De oesters van Nam
Kee, bedient Van Beijnum zich niet van straattaal en van een overtuigende,
overrompelende stem die het verhaal

17
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vorm geeft maar van een bedachtzame, kabbelende stijl die op zin best sensitief is
en op zijn slechtst kitscherig.’
Het aantal postulatieve uitspraken is te gering om een definitief oordeel te geven.
De belangrijkste constatering is dat recensenten van Recensieweb net als die van
NRC Handelsblad reflecteren op literatuur en de lezer af en toe laten zien wat hun
beoordelingscriteria zijn. Op Recensieweb wordt dus niet ‘zomaar wat geroepen’
en recensies op deze site zijn dus ook geen samenvattingen met een onoverdacht
oordeel, zoals wel over internetkritiek wordt beweerd. Maar om ook inhoudelijk
hardere conclusies te trekken zal ik de directe, argumentatieve uitspraken
onderzoeken die bij de onderbouwing van het oordeel in de recensies worden
gebruikt.

5.2 Argumentatie
De uit het vorige paragraaf te destilleren hypothese is: Recensiewebrecensies
karakteriseren zich door een sterke concentratie op ‘het verhaal’, dat voor hen bij
de beoordeling uiteindelijk de doorslag geeft. Dit wijkt af van NRC Handelsblad,
waar de recensenten meer op de ‘literaire stijl’ van de boeken letten.
In de directe uitspraken, de argumenten waarmee de critici hun waardeoordeel
over het boek onderbouwen, is genoeg evidentie te vinden dat bovenstaande
hypothese klopt. Neem bijvoorbeeld de recensies van Vincent Overeems Misfit.
Eveline Vink (Recensieweb) geeft een duidelijk voorbeeld van een argument dat
18
de inhoud vooropstelt. Ze is erg te spreken over Misfit, hetgeen ze onder meer
duidelijk maakt met de volgende postulatieve uitspraak: ‘Zoals het fijnste moment
in een goed verhaal elke keer weer aantoont is de werkelijkheid niet zoals je hem
tot dan beleefde.’ Ze prijst het verhaal boven de stijl: ‘Het stoerdoenerige taalgebruik,
relevant maar weinig bekorend, is [...] niet de grootste kwaliteit. Dat zijn Overeems
personages. [...] Ze verleiden tot een medemenselijkheid die mensen in de echte
wereld niet altijd opwekken: altijd wil ik mijn best doen ze te begrijpen.’ Daar staat
een recensie van Arjen Fortuin tegenover die juist Overeems stijlmiddelen en de
‘hechte compositie’ van het boek prijst.
En waar Pieter Steinz voornamelijk teleurgesteld is over de te vet aangezette
symboliek en de ‘kitscherige stijl’ van Van Beijnums boek Paradiso is Nico Voskamp
19
van Recensieweb juist wel erg te spreken over de stijl en het verhaal. Uit de
volgende passage blijkt de hiërarchische verhouding tussen verhaal en stijl die hij
aanlegt: ‘Absoluut wijze levenslessen, en nog krachtig opgeschreven ook [...]
Paradiso is zeker intrigerend genoeg om te gaan lezen.’ De inhoud is belangrijk en
dan is het fijn dat het ook nog goed geschreven is, zo lijkt de boodschap.
Een andere tendens op Recensieweb die in veel mindere mate is terug te vinden
in NRC Handelsblad, is dat in de categorie van de argumentatieve directe uitspraken
het beoordelen van de personages een veel grotere rol speelt. Dat bleek al uit
Eveline Vinks recensie van Misfit, maar is ook terug te vinden in Laura Starrevelds
20
bespreking van De kleine miezerige God van Esther Gerritsen. Hierin schrijft ze
over de hoofdpersoon: ‘Dominique ontroert soms, maar geeft je ook de neiging haar
af en toe eens flink door elkaar te willen rammelen. Het bewijs dat ze een personage
18
19
20
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van vlees en bloed is.’ Vervolgens gaat Starreveld ook na of de
verhaalgebeurtenissen wel logisch zijn: ‘Waarom
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ze de as van haar ongeboren kind meeneemt blijft in het ongewisse. Is het een
poging van Dominique om met zichzelf in het reine te komen hierna met een schone
lei te beginnen? En is het echt nodig om daarvoor een oceaan over te vliegen?’
Rachel Levy, ook van Recensieweb, doet dat in haar recensie over Wanda Reisels
Die Zomer eveneens: ‘De tegenstrijdigheden in de karakterbeschrijvingen van Dana
maken haar personage nogal ongeloofwaardig. Vooral omdat de adolescente
seksualiteit geen detail maar het centrale onderwerp van het boek is, en je niet
verwacht dat een auteur dit soort tegenstrijdigheden over het hoofd ziet.’
Het is typerend dat Janet Luis en Arjen Fortuin zich deze vragen in hun recensies
21
over dezelfde boeken niet stellen. Hoewel Fortuin vindt dat het in Die Zomer
ontbreekt aan ‘bindende kracht’, zoekt hij de antwoorden niet in de inhoud, maar
22
eerder in een gebrek aan ‘vitaliteit’ en ‘een passie die je bij de lurven grijpt’. Luis
schrijft aan het eind van haar recensie over De kleine miezerige God: ‘Het enige
dat men Gerritsen eventueel zou kunnen verwijten is dat zij haar personages wat
al te expliciete namen gaf. Dominique, “de heer toebehorend” [...] en Kris, afkorting
van Christus.’ Dit gaat weer meer over de literaire kwaliteit: motieven, symbolen en
stijl, typische kenmerken die NRC-recensenten lijken na te lopen.
Het verschil in aanpak valt te omschrijven als ‘persoonlijk’ (Recensieweb) versus
‘onpersoonlijk’ (NRC Handelsblad). De recensenten van Recensieweb nemen in
hun besprekingen minder afstand van boeken, laten zich meer leiden door het gevoel
dat het werk bij hen heeft opgeroepen. Dit wordt perfect verwoord door Henk
Bergman van Recensieweb: ‘Mijn eerste criterium voor de vraag of ik een boek goed
23
vind is nogal banaal: heeft het me geboeid?’
Wat als niets anders in het beeld van ‘de persoonlijke recensie’ past, zijn de
autobiografische elementen die sommige recensenten in hun recensies verwerken.
Al eerder noemde ik de persoonlijke ontboezeming van Stoffelsen in zijn recensie
van De wet van Spengler van Jaap Scholten, waarin hij vermeldt dat hij zijn moeder
‘op de kop af tien jaar geleden door kanker verloor’. Recensiewebcollega Henk
Bergman begint zijn recensie van Alleen maar nette mensen van Robert Vuijsje
zelfs met een volledig autobiografische alinea waarin hij uitweidt over de
overeenkomsten tussen zijn jeugd en die van de hoofdpersoon. Dergelijke passages
zijn in NRC Handelsblad absoluut niet te vinden, wat past bij de meer afstandelijke
benadering van literatuur.

5.3 Mentions
Een ander punt waarop de twee recensieplatforms duidelijk verschillen is het aantal
mentions: verwijzingen naar andere (literaire) teksten. In Praamstra's methode is
hier geen specifieke aandacht voor, hoewel het wel degelijk iets kan zeggen over
de voorkeuren en de breedte van de literaire horizon van de criticus. De
NRC-recensenten zijn in staat het besproken boek met veel andere boeken in
verband te brengen. In vrijwel alle recensies (twee niet) wordt er verwezen naar
andere teksten. Bij Recensieweb gebeurt dit minder; in acht recensies wordt op
geen enkele manier verwezen naar ander werk. Wanneer er op Recensieweb wel
21

22
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wordt verwezen is dit vaak naar eerder werk van de schrijver, terwijl bij NRC
Handelsblad ook veel werken van andere schrijvers worden genoemd en
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het boek meer in een literaire traditie wordt geplaatst.
Een aantal voorbeelden kan deze observatie illustreren. Nico Voskamp verwijst
in zijn recensie over Paradiso van Van Beijnum niet naar ander werk, al spreekt hij
wel over ‘Kafkaiaanse [sic] dialogen’. Steinz koppelt het thema van Paradiso aan
The Dead van James Joyce en stelt verder: ‘Paradiso zou een verhaal van de
Deense grootmeester Jens Christian Grøndahl kunnen zijn.’ Daarbij vergelijkt hij de
schrijfstijl met eerder werk van Van Beijnum. In Steinz' recensie van Godverdomse
dagen op een godverdomse bol brengt hij Verhulsts schrijfstijl in verband met Céline,
Herman Brusselmans en Jan Wolkers en vergelijkt hij het werk thematisch met de
stijloefeningen van Martin Amis (Time's Arrow) en het liedje The Great Nations of
24
Europe van Randy Newman. Daan Stoffelsen toont zich op Recensieweb vooral
25
kenner van het oeuvre van Verhulst en probeert het boek daarin te plaatsen.
Daarbij geven de NRC-recensenten bij verwijzingen wat meer context. Zo schrijft
Dinie Schoorlemmer (Recensieweb) over Meijsings Over de liefde: ‘Er is een tweede
laag in het boek die doet denken aan Montaigne's essay Over de vriendschap waarin
26
ook hij eigen ervaringen onderzocht.’ Maar buiten deze vermelding wordt de
verwijzing verder niet gebruikt. Arjen Fortuin maakt actiever gebruik van zijn
vergelijking met het thema van Over de liefde met het thema van Gabriel García
Márquez' Kroniek van een aangekondigde dood, (schaamte) en wijdt er een volledige
27
alinea aan. En zo brengt Elsbeth Etty Robert Vuijsjes roman in verband met Phillip
Roths Portnoy's Complaint, Ewoud Kieft Kester Freriks' Dahlia's en sneeuw met
Bernlefs Hersenschimmen en Janet Luis Visser van Rob van Essen met Vestdijks
28
Meneer Visser's Hellevaart, Anna Enquist en P.F. Thomése.

6 Conclusie
Op basis van de leus ‘Nieuwe literatuur, Nieuwe gidsen’ zou je kunnen denken dat
Recensieweb avant-gardistische ambities heeft. In dat geval verwacht je een
samenhangend beeld, met één program, zoals de avant-garde zich meestal
onderscheidt. Dit is niet het geval. Er is geen sprake van een alomvattende ideologie
of insteek waarbij Recensieweb heel nadrukkelijk een bepaalde, ‘nieuwe’ literatuur
steunt. Het is ook niet zo dat de opkomst van Recensieweb parallel loopt aan de
opkomst van een bepaald soort nieuwe literatuur. Zowel in de eisen die de website
stelt aan zijn recensenten als in de recensies die uiteindelijk op Recensieweb worden
gepubliceerd is geen duidelijke programmatische lijn te ontdekken. De redactie van
de site bestaat dan ook niet uit een kleine voorhoede, maar is een vrij groot pluriform
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http://www.nrcboeken.nl/recensie/
ik-ben-een-vogel-die-tegen-de-ruit-is-gevlogen
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geheel met een groot verloop waarin net zo goed jonge letterenstudenten als
29
vijftigplussers met een passie voor literatuur zijn vertegenwoordigd.
Dit wil niet zeggen dat Recensieweb ‘meer wil zijn van hetzelfde’, zoals Joosten
dat over internetkritiek zegt. Recensieweb beoogt zich bijvoorbeeld te onderscheiden
met het voornemen alle nieuwe Nederlandse literatuur te bespreken. Dit streven
leidt tegelijkertijd tot problemen, want het

29

http://www.recensieweb.nl/overons/1964/colofon.html

Vooys. Jaargang 27

46
lukt de vrijwilligers niet om gelijke tred te houden met nieuwe publicaties en
gemiddeld verschijnen de recensies meer dan twee maanden na de verschijning
van het boek. Het roept vragen op over de functie van de literatuurkritiek. Is dit het
zeer actueel volgen van de literatuur, waarbij een selectie wordt gemaakt, zoals in
NRC Handelsblad gebeurt? Of is dit het streven naar volledigheid, daarbij voor lief
nemend dat de recensies soms wat aan actualiteit inboeten? Feit is dat op
Recensieweb recensies staan van boeken, vaak debuten, die in NRC Handelsblad
nooit zijn besproken.
Er is nog een andere manier waarop Recensieweb zich probeert te onderscheiden
en dat is een naar eigen zeggen ‘frisse, onbevooroordeelde kijk’ op literatuur. En
inderdaad komt uit dit onderzoek naar voren dat de recensies van Recensieweb
inhoudelijk verschillen van die van NRC Handelsblad. Zo is er een grotere nadruk
op de persoonlijke beleving van de recensent bij het lezen van het boek en een
minder grote nadruk op de literaire stijl. In tegenstelling tot de afstandelijke,
onpersoonlijke recensies van NRC Handelsblad, staat de recensent van
Recensieweb over het algemeen dichter bij het werk. Daardoor wordt er misschien
minder aandacht geschonken aan literaire tradities en zijn er minder mentions, maar
worden de personages en de verhaallijn juist weer intensiever bekeken. Recensenten
op Recensieweb deinzen er ook niet voor terug autobiografische elementen te
verwerken in de recensies en expliciet te benoemen wat voor emoties het boek
teweeg bracht.
Wanneer we de bevindingen van dit onderzoek plaatsen in het algemene debat
over internetkritiek dat ik in de inleiding schetste, laat Recensieweb de criticasters
zien dat zijn toegevoegde waarde op de traditionele kritiek bestaat uit een
persoonlijke, egalitaire behandeling van elke nieuwe Nederlandstalige roman. Ook
laat de site zien dat er wel degelijk reflectie en onderbouwde kritiek op internet wordt
gegeven, waarbij niet wordt beknibbeld op het aantal woorden. In ieder geval heeft
Recensieweb een zodanige naam verworven dat enkele schrijvers het de moeite
waard vonden een polemiek met de site te beginnen. Daar staat tegenover dat
Recensieweb geen gebruik maakt van de interactieve mogelijkheden die het internet
biedt, zodat er net als in de krant sprake is van eenrichtingsverkeer van de schrijver
naar de lezer. In dat opzicht is Recensieweb inderdaad een papieren boekenkatern
op internet, maar wel een met een oneindig aantal bladzijden.
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Globalization in literature
Samuel Vriezen
In recent years, the effect of the internet on Dutch poetry has been tremendous. I
believe this neither to be primarily a question of the invention of new genres (such
as interactive poetry or Flash-animated poetry), nor just a question of different forms
of distribution of poetry and poetical discourse and the different organization of
community, through the growth of the blogosphere, as such. Both of these
developments are of course vital and interesting. But from my own perspective, the
most fundamental aspect of the internet's influence on my own reading and writing
practice (and that of many younger poets I know) is how it has opened up Dutch
poetic practice to outside influences, most notably American ones. And this raises
fundamental questions about what it means to be writing poetry in Dutch in a
globalized world.
The internet has seen a great expansion of the possibilities for world-wide
distribution of poetry from the American small presses. It is now very easy to order
a book published by some small press through Amazon.com, Small Press Distribution
in California, or from the publishing company itself. At the same time, the poetical
debate surrounding small press publications has become readily accessible from
Amsterdam because of the great liveliness of the American poetical blogosphere.
Together, these two developments have made experimental poetry of America much
more accessible, and have changed my perspective on American poetry.
Back in the 90s, one might have heard of the existence of some poet doing
interesting work, but unless he or she were published by a major trade press, it
would be very tricky to get bookshops to import their work, or even to find out what
was available at all. Getting to know it would typically take at least visiting their
country. For example, I had heard of Jackson Mac Low and the Language Poets
primarily through references to them in the work of composers like John Cage or
Brian Ferneyhough, whose works and writings I was familiar with (the field of
contemporary music being by its nature more international than that of literature);
but I had no way of knowing what their work was actually like. If it was actually known
to a few poets in Holland and Flanders, this could only be because they had come
across those books in fringe bookshops in the USA in person.
We now live at the end of the Oughts, and the picture has changed dramatically.
A new generation of Dutch poets, which includes Arnoud van Adrichem, the late
Jeroen Mettes, and myself, have managed to become very familiar with the Language
Poetry tradition. I have been able to track down the important works of Jackson Mac
Low which allowed me to start a Jackson Mac Low Band based in Amsterdam,
dedicated to the performance of his text compositions and of related work. Finally,
extremely recent literary phenomena from America such as Flarf and Conceptual
Writing have left their mark on the Dutch scene, particularly by the emergence of a
Dutch counterpart to the Flarf collective.
As has always been the case, the liveliness of foreign literary developments is an
important source for the Dutch situation as well. But those literatures have now
become available in much greater quantities, and it has become easier to sidestep
the slow and heavily institutionalized process of canonization. Consequently, in the
Low Countries we now have access to work that would not have
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surfaced at all in the older economy. If it took half a century before Vestdijk introduced
Dickinson to Dutch readers, Flarf could make its mark on the Dutch situation within
about five years. What gets noticed and picked up in The Netherlands and in Flanders
has less and less to do with the institutional structures of major publishing and
academic canonization, and more and more with the vitality of poetical discussion,
which, in the States, generally is most vibrant in the ‘Post-Avant’ general family of
poetic directions.
And those American discussions of poetics are influencing discussions in Dutch.
Posts on Silliman's Blog get discussed by Dutch readers, and, again, Flarf presents
a strong case in point, with large-scale polemics being waged on Dutch weblogs
around topics that originate in American blog discussions. De Contrabas' Ton van
't Hof, for example, very regularly posts links to entries on poetics on American
websites.
For myself, then, foreign poetry has become a more important factor than original
Dutch poetry. About half the poetry I have bought over the past five years is in
English; about a quarter is in Dutch; the rest is mostly in German, French, or Spanish.
This has caused a veritable reversal in my relation to my own language: if, normally,
one would read foreign poetry and evaluate it with respect to its relation to domestic
poetic developments, today I increasingly find myself ‘testing’ Dutch language poetry
against what I know from foreign poetries.
There is a subtle difference between the poetic situation in one's language being
influenced by outside influences, and the continuation of some debate that comes
from an outside context within one's own language. The balance seems to shift now
more towards the latter end, and this raises questions about the status of Dutch in
such debates. Because of course the positions of Dutch and English are highly
asymmetrical. American experimental poets may often show a genuine interest in
what happens in Holland; but the things that they might be most interested in, poetry
generally considered fringe within Dutch literature, is often just unavailable to them.
Of course this simply reflects the cultural realities of globalization; but it also points
to a striking contradiction within Dutch culture. The Netherlands has always been a
major player in globalization - modern global capitalism was practically invented
here. Many aspects of Dutch society are internationalist to the bone: banking, trading,
etc; there exists a great openness to the world on this level. On the other hand,
there is residual authentic Dutch culture that, from a global point of view, cannot but
appear provincial - particularly to the cosmopolitan Dutch themselves. For the sake
of cosmopolitan expediency, the Dutch have always been very ready if not eager
to ignore their own culture. Symptoms of this abound: from the complete impossibility
for foreigners to learn Dutch because the Dutch will always speak English to them
to the oft-encountered attitude among Dutch readers that they will only read English,
German, French but not Dutch literature, to the near impossibility of establishing
enduring Dutch traditions in the arts since generation after generation of artists is
again more impressed by outside models. Dutch culture, then, can - and perhaps
should - be defined as ‘that which the Dutch are willing to relinquish’.
Of course, all this has been cause for much complaining and, by way of reaction,
insipid canonizing debates - as if the establishing of arbitrary lists of ‘great authors’
would somehow resolve the fundamental paradoxes facing a modest-sized culture
with a strong cosmopolitan streak. That can only provide Dutch literature with a false
identity, one that is entirely based on provincialism. This must be rejected. If, once
upon a time, Nijhoff could hold that Dutch poetry was among the
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world's finest, we can today only excuse him on the grounds that he had no internet
access.
Instead, Dutch literature should find ways to account for its own position between
an irreducible provincialism (because its language can't be widely read) and its
globalized culture. It is only in this way that it might be able to address what it means
to be a speaker of Dutch in this world. Thus, first of all, the Dutch literary scene
should try to follow foreign literatures as much as possible, and always be willing to
compare its own production to what it finds abroad. The Dutch should do what the
Dutch are traditionally good at, which is to read other languages.
Finally, for a more radical suggestion I turn to the ideas of a Finnish poet, Leevi
Lehto, a specialist (among other specialties) in American experimental writing, who
has devoted many essays to the issues of translation and the relation of international
poetries. He observes that the most widely spoken language in the world today is
‘English spoken as Second - or Nth - Language’, but that this language does not
yet have its proper literature. Therefore he advocates the production of ‘barbaric
poetry’: that as a Finn, for example, he might write original work in other languages
- including, perhaps, languages he can not even read himself (and in fact Lehto has
done so). Internationalism, then, is not to be achieved by everybody speaking the
same language, but by everybody coming to the same uncontrollable pluriformity
of languages from an uncontrollable pluriformity of linguistic positions. Radicalizing
a poetics of misprision, language and nation would then no longer be fundamentally
linked. Instead there would be a ‘new kind of World Poetry not yet in existence’, a
poetry that might involve
independence vis-à-vis National Literatures, including institutionally (...);
mixing of languages; borrowing of structures - rhythmical, syntactical from other languages; writing in one's non-native languages; inventing
new, ad hoc languages; conscious attempts to write for more
heterogeneous, non-predetermined audiences... (quoted from his essay
‘Plurifying the Languages of the Trite’)
Recent examples of similar approaches in Dutch literature might include Arjen
Duinker's original work in other languages or Rozalie Hirs' multi-lingual
text-and-electronic-sounds composition, Brug van Babel, based on quotes from
poets in many different languages.
To acknowledge globalization in literature would then mean both to read and write
in any language that one has access to, one's own as much as those of others,
acknowledging particular backgrounds at the same time as their place in the world.
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Uit de Kast!
Ontsnappingsroutes
Elsbeth Etty
In de rubriek ‘Uit de kast!’ biedt Vooys gerenommeerde personen uit de wereld der
letteren de gelegenheid om hun passie voor een werk uit hun eigen boekenkast
over te brengen. In dit nummer bespreekt Elsbeth Etty, bijzonder hoogleraar Literaire
Kritiek aan de Vrije Universiteit Amsterdam, haar redenen om Nederlands te gaan
studeren en haar fascinatie voor Harry Mulisch' De ontdekking van de hemel.
Heel lang snapte ik niet waarom ik ingewikkelde dikke boeken las, films en theater
verkoos boven de televisie. Niet om de verstrooiing, het vermaak of doorbreking
van de dagelijkse sleur; dan kon ik mij beter op detectives of tv-soaps richten.
Gaandeweg, nog op de middelbare school, bedacht ik dat ik las om ideeën op te
doen, ideeën over hoe ik wenste te leven en vooral: over hoe ik mijn leven niet wilde
inrichten. Ik kende vrouwen en meisjes die alles lazen over inrichten in bladen als
Libelle en Margriet, die stonden bol van de ideetjes voor woon- en slaapkamers,
alsmede de versiering van kerst- en paastafels, recepten, knip- en breipatronen,
opvoeding van kinderen en wat dies meer zij.
Ik werd grootgebracht met dat soort ideetjes voor het ideale gezinsleven, zeg
maar het standaard repertoire over hoe een middle-class vrouwenleven eruit hoorde
te zien: goede opleiding om een goede ‘partij’ te kunnen trouwen en daarna kinderen
krijgen en grootbrengen. Van alle romans die ik tijdens mijn puberteit las, en dat
waren er vele, was er helaas niet één die mij een ontsnappingsroute bood uit deze
klasse- en seksegebonden voorbestemming. In al die romans draaide het altijd maar
weer om de emoties, fantasieën en verwachtingspatronen van mannen, met voor
mij als tiener de Anton Wachter-cyclus van Vestdijk als voorlopig hoogtepunt. Anton
Wachter was bezig zijn leven vorm te geven - zijn eerste liefde Ina Damman (afgekort
I.D, oftewel Idee) vervulde daarin slechts de rol van muze. Romans waarin vrouwen
probeerden te ontsnappen aan de in mijn ogen afschrikwekkende functie van louter
zoogdier (Eline Vere, Effi Briest, Madame Bovary) liepen altijd verkeerd af: op
ontsnapping aan de traditionele vrouwenrol stond niet minder dan de doodstraf.
Maar toen las ik Max Havelaar en werd meegesleept in het zuiver uit ideeën
opgetrokken eigen universum van Multatuli. Het kon me niet schelen dat Havelaar
(en dus Multatuli) een onuitstaanbare ijdeltuit was; het misbruik van zijn muzen zoals
echtgenote Tine en zijn 13-jarige bijzit Si Oepi Keteh deerde me al evenmin. Max
Havelaar was een openbaring omdat het mijn eerste roman was waarin een auteur
een ontsnappingsroute uitzette die wegvoerde uit de gevangenis van door God of
maatschappelijke verhoudingen gedicteerde normen: vorm jezelf naar je eigen
fantasieën, je eigen verwachtingen en mogelijkheden, laat je niet afschrikken door
conventies of geboden, luidde de boodschap. En laat je niet kooien. Waarom die
sukkel van een Tine dat, zowel in de roman als, naar ik later ontdekte, in het echt
wél liet gebeuren, beschouwde ik als haar probleem. Zolang er vrouwen bereid zijn
om al dan niet verkleed als muze, voor slavin annex broedmachine te spelen, zullen
mannen hen daarvoor gebruiken. Als vrouwen daar voor passen, zoals ik mij heilig
had
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voorgenomen, moeten ze niet langer met ‘ideetjes’ genoegen nemen, maar zélf
ideeën ontwikkelen over wie ze zijn of willen worden.. Ik werd een fan van Multatuli
en nam mij voor om net als hij van en voor ideeën te gaan leven.
Een eerste stap was mijn studiekeuze: literatuur. De tweede: aansluiting zoeken
bij ‘linkse intellectuelen’ waarover ik mij naar aanleiding van mei '68 en Sartres
magistrale romantrilogie Les chemins de la liberté een romantisch beeld had
gevormd. In een Amsterdamse boekwinkel las ik in 1970 als eerstejaars student
neerlandistiek een artikel van Harry Mulisch in De Gids met de uitspraak: ‘Links
heeft zijn mening als “belang”. Rechts heeft zijn belang als mening’ - en hoe
simplistisch ik dit adagium nu ook vind, in die tijd klonk het plausibel. Voor een
onaangepast meisje zonder huwelijksplannen, kinderwens of banale materiële
verlangens en geen andere doel dan van haar pen te kunnen leven, was de keuze
tussen ‘mening als belang’ en ‘belang als mening’ niet moeilijk te maken.
Sindsdien heb ik alles van Mulisch gelezen en zijn werk volkomen serieus
genomen, of ik het er mee eens was of niet, of ik het meende te begrijpen of er juist
in grote verwarring door geraakte, hier werd, voelde ik, niet alleen aan een oeuvre
gebouwd maar aan een levenswerk, een universum dat zijn voltooiing vond in De
ontdekking van de hemel. Die roman kende ik voordat ik hem direct na verschijning
achter elkaar uitlas. Ik kende hem omdat ik thuis was in Homerus, de Griekse
tragedies, de Bijbel en het werk van Multatuli, universele werken, maar met dit
verschil dat De ontdekking van de hemel gesitueerd was in mijn tijd, de jaren zestig
van de twintigste eeuw en wat daaraan vooraf ging. Hier werd mijn geschiedenis
geschreven, weliswaar niet in details overeenstemmend met mijn persoonlijke
wederwaardigheden (Mulisch kon mijn vader zijn en hij is geen vrouw) maar toch...
De ontdekking van de hemel liet zien hoe een door afkomst, milieu en
omstandigheden gestempelde figuur zich als het ware loswrikt uit zijn
gedetermineerde bestemming - ook al draait Mulisch de boel op een ingenieuze
manier om, zodat zijn boek op het eerste gezicht een pastiche van een
negentiende-eeuwse naturalistische roman lijkt.
Ook in het werk van Mulisch, zelfs in de Ontdekking van de hemel (dat ik tientallen
keren heb herlezen) heb ik me er nooit aan gestoord dat vrouwen erin worden
gereduceerd tot broedmachines. Nogmaals: zolang vrouwen zich daarvoor lenen,
ook nu de noodzaak daartoe is vervallen, moeten ze het zelf maar weten. Wie
tegenwoordig een kind wil hoeft daar allang niet meer voor te boeten met slavernij,
afhankelijkheid van een meester en veroordeling tot een lamlendig gezinsleven. En
wie geen kinderen wil, omdat ze wil leven zoals tot voor kort alleen mannen dat
konden, heeft de beschikking over deugdelijke anticonceptie en abortus. Voor veel
mannen is die volstrekt nieuwe, nooit eerder in de geschiedenis vertoonde vrouwelijke
autonomie niet alleen onaanvaardbaar, ze is letterlijk ondenkbaar.
In mijn ogen gaat De ontdekking van de hemel dan ook vooral dáárover: de
ondenkbaarheid van vrouwelijke zelfbeschikking, terwijl die in de jaren zestig juist
werd uitgevonden. Ik was erbij, bij die bevrijding. Ik herkende de in de roman
figurerende communistische huisarts dokter Ben Polak, die je zonder problemen
de pil voorschreef en ook wel eens illegaal een abortus opwekte. In de door Mulisch
in afschrikwekkende kleuren geschilderde studentenleider Bart Bork meende ik mijn
dierbare, inmiddels overleden vriend Ton Regtien terug zien - hetgeen mij later door
Mulisch werd bevestigd. Ton Regtien dacht precies zo over vrouwen als Mulisch en
diens romanpersonages: ze dienen de man, zijn seksuele behoeften en zijn
nageslacht.
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Toen uitgeverij De Bezige Bij mij vijftien jaar na De ontdekking van de hemel vroeg
om ter gelegenheid van Mulisch' tachtigste verjaardag een novelle te schrijven met
een roman van Mulisch als uitgangspunt, wist ik dan ook binnen een seconde dat
ik die roman zou kiezen. Mijn inzet was om de vrouwelijke hoofdpersoon, de jonge
celliste Ada Brons, die in De ontdekking van de hemel misbruikt wordt om de
Verlosser te baren, te verlossen van deze opdracht. Dat is me met enige moeite
gelukt - zie mijn ‘roman’ Maak je zelf maar klaar. Weliswaar kon ik Ada niet laten
ontwaken uit de hersendood, waarin Mulisch haar opsluit zodra ze zwanger is
(opdracht volbracht), maar ik heb haar in elk geval een volwaardig eigen leven en
zelf geformuleerde opdracht gegeven.
Ada Brons was een meisje zoals ik - zij zette al haar talenten en
doorzettingsvermogen in om te ontsnappen aan het lot dat het leven voor haar in
petto had. Een meisje als Ada zou nooit en te nimmer haar leven in dienst hebben
gesteld van andermans mythes. Het grappigste van alles: bij de research voor Maak
jezelf maar klaar heb ik de echte Ada Brons ontmoet. Ook zij kwam als 21-jarige in
1967 als celliste bij het Concertgebouworkest, ook zij verkoos Purcell boven Wagner
en ook zij werd ongehuwd zwanger. Toen ik haar in 2007 sprak, was haar
buitenechtelijke dochter al volwassen en zij zelf nog altijd celliste bij het
Concertgebouworkest. Ze had haar kind zelfstandig - zonder de vader bedoel ik opgevoed en haar carrière had er niet onder geleden. Zij had haar eigen mythe
gecreëerd en die, precies als Mulisch' mannelijke personages kunnen naleven.
Deze celliste (die nog veel meer gemeen heeft met Ada Brons dan ik in kort bestek
kan weergeven) en Harry Mulisch beweren bij hoog en bij laag dat zij elkaar niet
kennen. Het maakt niet uit. Als Ada Brons, anders dan de mannelijke personages,
inderdaad een volstrekt fictieve figuur is, pleit dat des te meer voor Mulisch'
inlevingsvermogen én voor het bestaan van de beroemde Mulichiaanse coïncidentie.
De Ada uit De ontdekking van de hemel is het romanpersonage dat ik het beste ken
van alle romanpersonages ooit gecreëerd. Ik geef toe dat ik haar naar mijn beeld
herschapen heb. Ik heb haar laten afrekenen met de door mij verafschuwde
Maria-mythe, waarvan zij - zoals zoveel vrouwen voor haar - het slachtoffer dreigde
te worden. Ik leg haar in de pen dat mythes gestolde werkelijkheid zijn. ‘Misschien
moeten eerst de mythes vernietigd of in elk geval ontkracht of ontmaskerd worden
voordat de werkelijkheid kan veranderen.’
Mijn werkelijkheid heeft bij het doorprikken van mythes veel baat gehad - maar
ik zou dat nooit gekund hebben zonder grote schrijvers als Multatuli en Mulisch die
me leerden dat er zonder een nieuwe, zelf gecreëerde en op jezelf toegesneden
mythe geen ontsnapping aan wat dan ook mogelijk is.
Dit nummer van Vooys is gewijd aan de nieuwe media. Ik had mijn onderzoek
naar De ontdekking van de hemel nooit zo intensief kunnen doen zonder internet:
ieder begrip dat Mulisch gebruikt heb ik per direct kunnen checken, elk muziekstuk
dat hij noemt kunnen beluisteren, ieder kunstwerk kunnen bekijken. Het is een vorm
van slow-reading die ik iedereen kan aanbevelen. Charlotte Mutsaers heeft ooit
gezegd: ‘Elk boek bevat geheimen die intact moeten blijven’. Ik ben het daar niet
mee eens: ik wil juist elk geheim ontsluieren, en daarmee nieuwe geheimen creëren.
Op De ontdekking van de hemel na zijn de Ideeën van Multatuli de boeken die ik
in de loop der jaren het vaakst uit mijn kast heb gehaald. Zij blijven voorlopig op de
plank, omdat de Ideeën tegenwoordig integraal op internet staan. Toen ik een studie
maakte van juffrouw Laps, kon ik met behulp van de zoekfunctie pijlsnel door de
vele honderden bladzijden heen. Sindsdien ben ik een warm voorstander van
digitalisering van zo veel mogelijk literaire teksten. Ik weet zeker dat daardoor de
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vele raadsels die literaire teksten herbergen ontraadseld zullen worden, om ons
vervolgens met nieuwe, nooit voorziene raadsels op te zadelen. Heerlijk!
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Zigzagt tot het knalt: de poëtische opmars van Sylvie Marie
Jeroen Dera en Marleen van de Pol
In april 2008 riep Arjan Peters zich uit tot ‘ontdekker van Sylvie Marie’. De
Volkskrant-criticus had een gedichtencyclus van de jonge Vlaamse dichteres gelezen
in Het liegend konijn en werd door haar poëzie murw geslagen. Peters' woorden
betekenden voor Marie (1984) een doorbraak in de literaire wereld: na de publicatie
van de bewuste cyclus, getiteld ‘moedermomenten’, kwam vanuit het papieren circuit
serieuze belangstelling voor de dichteres op gang, die uiteindelijk resulteerde in het
verschijnen van Maries debuutbundel Zonder in februari 2009.
Is Peters echt de ontdekker van Sylvie Marie? Wie de ontwikkelingen aan de
poorten van de poëziewereld op de voet volgt, kende haar naam waarschijnlijk al
vóór de publicatie in Het liegend konijn. We hebben hier te maken met een dichteres
die vanaf het internet in de periferie van het literaire systeem geraakte, en uiteindelijk
de stap wist te zetten naar een bundel bij een gerenommeerde uitgeverij in het
centrum (Vrijdag/Podium). Hoe verliep deze reis? Welke stappen heeft Marie gezet
en wie heeft zoal haar pad gekruist? Welke rol spelen oude en nieuwe media in
haar verhaal? Wij vroegen het de dichteres zelf, en stellen tegelijkertijd haar poëzie
aan u voor.

Naar een openbaar dagboek
De naam Sylvie Marie is een pseudoniem. De dichteres werd geboren als Sylvie
de Coninck, maar zag voor publicaties van die naam af: ‘Ik had met de naam “De
Coninck” in de dichterswereld iets van: “It's already taken”. Marie is mijn tweede
naam, genoemd naar mijn grootmoeder. Sylvie Marie bekt
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goed, klinkt fris en maakt me een eigen persoon. Ik herinner me nog dat ik aan mijn
zus vroeg: “Wat zou je ervan zeggen als ik mijn gedicht instuurde als Sylvie Marie?”
Dat vond ze een prima idee. So be it.’ Hoewel Marie zich niet als afstammelinge
van Herman de Coninck presenteert, raakt haar poëzie wel degelijk aan de zijne.
‘Ik heb me nooit zo in hem verdiept, maar ik weet dat hij van het eenvoudige
toegankelijke hield. Daar houd ik ook wel van, dus we komen wellicht overeen. Toch
denk ik dat ik nog wat ironischer ben, als jong vrouwelijk geweld.’
Als we vragen naar het begin van Maries dichterschap, reageert ze bedenkelijk:
‘Goh, ik ben daar nooit echt bewust mee begonnen. Dat is als vragen: wanneer
schreef je voor het eerst in je dagboek? Het dichten is overigens wel begonnen in
mijn dagboek, en het artistiek schrijven ook. Ik wilde een origineel dagboek dat
aansprak en mysterieus was, dat pakte en van mij een interessant mens maakte.
Niet dat ik wilde dat iemand het zou lezen, maar je wist maar nooit. Wie weet stierf
ik, zat mijn moeder snikkend in mijn kamer, en vond ze mijn dagboek. Dan moest
ik toch iets boeiends schrijven. Mijn “verslagen” maakte ik daarom altijd mysterieus,
bijvoorbeeld door de identiteit van mijn personages te versluieren. Als ik over mensen
sprak, schreef ik altijd “hij” of “zij” of “ze”. Niemand moest weten dat hij eigenlijk
“Bram” was, of zij “Barbara”. Ik vond voornamen toen al banaal.’
In haar dagboek ontwikkelde Marie voor het eerst een stijl die tegelijkertijd als
‘persoonlijk’ en ‘onpersoonlijk’ kan worden gekarakteriseerd. Die typering past ook
bij haar poëzie, waartoe Marie zich aangetrokken voelde ‘omdat ze nog krachtiger,
allesomvattender en universeler kon zijn dan een gewoon verslag. Je kan er veel
in kwijt qua emotie, maar toch laat je je niet gaan in het sentimentele. Je gebruikt
altijd je hersenen. Als ik alleen emoties wil, schrijf ik niet: dan leg ik me gewoon te
huilen op een bed met de muziek keihard. Maar zodra ik schrijf, moet er een
“pennenvrucht” ontstaan, en daarvoor is mind nodig.’
Met haar pennenvruchten trad Marie voor het eerst in de openbaarheid op een
schrijfsite voor amateurs. ‘Ik was negentien en leidster in een jeugdbeweging.
Ongeveer een week voordat we op kamp zouden gaan, was ik druk op zoek naar
een verhaal waar dertig personages in voorkomen. Ik wilde immers iets vertellen
waarin elk kindje uit mijn groep een verhaalfiguur kon uitbeelden, terwijl ik voorlas.
Ik zocht dus op Google op “verhalen” en kwam - na twee pornosites - terecht op
een site voor amateurschrijvers. Ik begon meteen heel druk te zoeken in het archief
daar. Het was boeiend om te ontdekken dat zo'n site bestond. Je kon er gratis je
verhalen en gedichten plaatsen en mensen reageerden. Ik stond versteld van de
mogelijkheden, maar helaas: er was geen verhaal met dertig personages te vinden.
Door het ontdekken van de site besefte ik echter twee dingen. Eén: ik schrijf het
verhaal gewoon zelf. Twee: ik post het op die site en vraag wat men ervan vindt.’
Dit verhaal, en de reacties die erop volgden, waren voor Marie aanleiding om
teksten uit haar dagboek te publiceren op de site. In hoeverre heeft die haar geholpen
om vooruitgang te boeken als schrijfster, en in het bijzonder als dichteres? ‘Ik denk
dat die site me vooral nog regelmatiger heeft doen schrijven. Er was zoveel leven
onder de leden, dat ik echt enthousiast was om nieuw werk te kunnen tonen. Ik
schreef iets, en een uur later was het al geplaatst. Ik kreeg ook wel wat lof daar,
waar ik erg trots op was, maar op den duur begon ik te voelen dat er iets niet klopte.
Ik had het gevoel dat wat ik schreef, seriewerk begon te worden. Ik kon er minder
mijn ziel in leggen, zoals ik vroeger bij mijn dagboeken deed. Stilaan leerde ik echter
andere dichters kennen, en andere websites, waardoor ik ontdekte dat ik enkel
populair was in het kleine wereldje van die ene specifieke site. Daarom wilde ik mijn
grenzen verleggen.’
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‘U bent zo'n auteur waar we katoen voor hebben opzijgelegd.’
Bij het verkennen van de poëziewereld liet Marie zich inspireren door David Troch,
de dichter met wie ze 10 april 2010 in het huwelijksbootje stapt, exact vijfjaar na de
datum dat ze hem voor het eerst ontmoette. ‘Hij zei destijds: “De dertigste is de
deadline van een wedstrijd. Ik doe mee. En jij?” Ik zocht meteen tien gedichten op
en stuurde deze in, maar het werd niets. Bij de volgende wedstrijd - deadline 15 juni
- kreeg ik warempel wel een prijs. Dus zo is de bal aan het rollen gegaan. Stilaan
werd ik van de schrijfsites weggetrokken om in de “echte” wereld succes te oogsten.
Mijn eerste publicatie, het gedicht “spiegelbal”, volgde in het literaire internetmagazine
Meander in juli 2005. Op de eerste papieren publicatie was het wachten tot in het
najaar, in Lava. Het was wel eens fijn om mijn geschriften te voelen, al vond ik mijn
eerste publicatie in Meander echt geweldig. Toen viel ik van mijn stoel. David sms'te
het toenmalige redactielid Tine Moniek om te zeggen dat ik zo blij was. Zij
antwoordde: “Het is dan ook een goed gedicht”.’
Langzaamaan begon Marie het systeem te doorzien: ‘Maak jezelf bekend met
publicaties en wedstrijden. Treed hier en daar op. Dan kun je misschien een mooi
palmares naar een uitgever sturen, later. In mijn geval ging het uiteindelijk, heel
onverwacht, anders. Ik had voor Meander, waarvan ik redactielid ben, het e-mailadres
nodig van Ester Naomi Perquin. Zij had toen net de debuutprijs van Het liegend
konijn gewonnen. Ik mailde redacteur Jozef Deleu, en hij antwoordde met haar
adres en bovendien met de vraag of hij mij wat Konijnen op mocht sturen. Ik zegde
uiteraard toe en verzocht hem bovendien via de mail: “Heb hier nog tien gedichten
liggen die genomineerd zijn voor een prijs, maar je hebt vast te veel kopij zeker?”
Hij zei: “Ja, ik heb te veel kopij, maar stuur gerust op.” Dus ik stuurde
“moedermomenten” in en hij antwoordde drie dagen later: “Een schitterende en
ontroerende cyclus. Ik plaats hem integraal en maak ruimte in het volgende nummer.”
Toen viel ik weer van mijn stoel.’
Zoals inmiddels bekend, bleef Maries publicatie in Het liegend konijn niet
onopgemerkt. ‘Uiteindelijk kwamen de uitgevers naar mij toe in plaats van ik naar
hen. Het Poëziecentrum stuurde me bij monde van Willy Tibergien, oprichter van
de Poëziekrant, een mooie brief. Hij feliciteerde me met de gedichten in het Konijn
en vroeg me of ik een bundel wilde uitgeven. Intussen reageerde Chrétien Breukers
van De Contrabas op een bericht op mijn weblog (www.sylviemarie.be), en ook hij
bood me aan een bundel uit te geven. Datzelfde weekend nog stuurde ik een
manuscript naar beide uitgevers. Breukers vertelde me drie dagen later al dat hij
tot publicatie wilde overgaan. Het was nu wachten op Tibergien, maar ook na
aandringen bleef een reactie uit. Uiteindelijk zei ook hij dat hij mijn manuscript met
veel plezier wilde uitgeven. Ik bleef maar twijfelen tussen de twee, want het zijn
kleinere uitgeverijen. De een verspreidt een beetje in België; de ander in Nederland,
maar verder geraken ze niet. Ik wist niet wat te kiezen, maar een keuze maken wilde
ik wel. In voortdurende twijfel vertrok ik naar Macedonië op een dichtersreis, waar
ik een masterclass Nederlandse poëzie volgde en deelnam aan een internationaal
gedichtenfestival. Ik had me voorgenomen daar de knoop door te hakken, maar
toen ik mijn e-mail checkte, zag ik een vreemd mailtje van een zekere Uitgeverij
Vrijdag. Het was echt gek: ik had nog nooit van die uitgeverij gehoord. De mail luidde
als volgt:

Het internet is een wonder van een adresboek. Het was na twee
aanwijzingen van Google geen moeite uw e-mailadres te vinden; excuus.
De kwestie: Uitgeverij Vrijdag, enkele weken geleden opgericht door Rudy
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Vanschoonbeek, heeft ideeën over wat een goed boek moet zijn, en hoe
ze hun auteurs in de wollige watten moeten leggen. U bent zo'n auteur
waar we katoen voor hebben opzijgelegd. Was dat vooruitziend of
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achterstallig? Met andere woorden: bent u al door wakkere burgers van
boven de Moerdijk aangesproken ter publicatie in boekvorm van uw
gedichten? Als dat niet zo is, wat natuurlijk zeer onwaarschijnlijk weze,
dan kunnen we u misschien bij Uitgeverij Vrijdag een dak bieden? Als
dat wel zo is, dan wens ik u van harte een zeer geslaagd boekdebuut toe,
luid en lovend besproken en op de boekhandelstoonbank naast de
rinkelende kassa liggend.
Ik was heel kritisch en begon te googelen op Rudy Vanschoonbeek. Het bleek
inderdaad een interessante figuur te zijn, dus ik mailde naar De Contrabas en
Poëziecentrum om te melden dat ik nog een gesprek met een derde uitgeverij wilde
hebben, voordat ik naar hen zou stappen. Ik ging praten met Vrijdag en tot mijn
verrassing ontdekte ik dat men daar heel ambitieus was en goede contacten
onderhield met Podium en Nijgh & Van Ditmar. Zij wilden geen bundel op de markt
brengen zonder een co-editie af te dwingen bij een van die uitgeverijen. Ik gaf mijn
manuscript af en kreeg enkele weken later lovend nieuws: Zonder kon in
samenwerking met Podium uitgegeven worden.’

Parallelle realiteiten
‘Het ging ontzettend snel. Hier en daar veranderde ik nog een woord, en toen was
het hop: naar de cover. Met nieuwjaar al werd Zonder gedrukt, waarbij tweehonderd
speciale exemplaren met flappen werden gemaakt die door Vrijdag aan al haar
vrienden en relaties werden uitgedeeld als nieuwjaarsgeschenk. Voor de cover wilde
ik een intrigerende foto, die uiteindelijk geleverd werd door Hans Cottyn.’
Een interessante vraag is die naar de rol van het internet in de ‘papieren’ doorbraak
van Sylvie Marie. Zou het haar zonder de nieuwe media gelukt zijn om op deze
manier te debuteren? ‘Ik had in elk geval mijn lief niet leren kennen. En hij is het die
me zo goed aangespoord heeft. Misschien had ik ook wel op eigen houtje gekund,
maar dan interviewden jullie me niet nu, maar over tien jaar. Ik kan me moeilijk
voorstellen dat er geen parallelle realiteit bestaat, waarin ik David en Meander heb
leren kennen. Dan had ik naar de bieb moeten trekken om tijdschriften te bekijken,
het adres over moeten schrijven en daarna thuis hebben moeten kijken of ik nog
iets liggen had. De vraag is: “Wat drijft me?” Ik heb nog altijd zoiets van: “Wil ik per
definitie schrijfster worden, en doe ik het daarom zo goed, of is het onoverkomelijk:
ik heb een talent, en daarmee ook een onweerstaanbare drang om te schrijven en
te publiceren? Ik kan heel lang nadenken over wat nu zwaarder weegt: ambitie of
talent. En dan is die voorstelling van parallelle realiteiten heel fascinerend. Men zegt
dat een talent er sowieso geraakt, maar daaraan twijfel ik.’
Afgaande op de commentaren op Zonder is het talent echter ondubbelzinnig
aanwezig. ‘De eerste reactie kwam al op de dag van mijn bundelvoorstelling, en de
toon was gezet. Luuk Gruwez merkte in De Standaard op dat dit een van de beste
bundels van de laatste jaren is. Een beetje onvoorstelbaar vond ik dat, want ik ben
altijd onzeker geweest. Ik was vooral erg bang dat ik té veel lof had gekregen voor
mijn Konijn-bijdrage, en dat men zou reageren met: “Ja, die tien gedichten waren
fraai, maar die andere negenendertig...” Ik heb dus altijd mijn vingers gekruist
gehouden, en dat doe ik nog steeds.’
Bespeurt Marie in de recensies verschillen tussen Nederland en België enerzijds,
en het internet en het papieren circuit anderzijds? ‘Daar heb ik nog niet over
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nagedacht. Ik zou zeggen: eigenlijk niet. Maar ik moet bekennen dat ik meer belang
hecht aan de papieren recensies. Kwalitatief gezien zijn alle besprekingen aan
elkaar gewaagd, al schrijven de Belgen met wat meer pathos en zijn de
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Nederlanders wat nuchterder. De internetrecensies zijn goed doorgrond en uitgebreid,
dus wat mij betreft zijn internet en papieren circuit goed uitgebalanceerd. Bij mijn
voorkeur voor papieren recensies komt toch een beetje de erkenning om de hoek
kijken. Besproken worden in De Standaard is knapper dan een recensie in Meander,
gewoon omdat meer mensen die krant kennen. Ik stond ook in de Humo; ongelooflijk
hoeveel mensen dat gezien hebben. Ze spreken me er nu nog over aan: “Jij stond
in Humo, jij stond in Humo!” Op mijn weblog moest ik de internetrecensies bij wijze
van spreken zelf gaan hyperlinken, terwijl ik op papieren besprekingen zélf werd
aangesproken, zo van: “Heb je het al gezien?” Vreemd genoeg: papier verspreidt
zich soms nog rapper.’
Als redacteur van Meander en Deus ex Machina is Marie goed op de hoogte van
de debatten die gevoerd worden over de status van internettijdschriften. ‘Ik zit zowel
in de redactie van een internettijdschrift als van een papieren periodiek. Als ik kijk
naar de redacties, zie ik maar één ding: ze zijn beide samengesteld uit
literatuurminnend volk dat een fulltime job en een gezin met die hobby combineert.
Daarin zie ik geen kwaliteitsverschil. Sterker nog: ik vind dat het er soms erg
amateuristisch aan toe kan gaan in papieren redacties, terwijl zij soms twintigduizend
euro per jaar aan subsidie ontvangen. Geen enkel tijdschrift kan haar redacteurs
betalen, dus daarin bestaan geen verschillen.’
De veelgehoorde klacht dat digitale tijdschriften niet op niveau en onvoldoende
stabiel zouden zijn, wuift Marie hardhandig weg: ‘Dat is echt bullshit! Ik ben al bijna
vijf jaar bij Meander, heb daar inderdaad wel wat verloop gezien, maar of dat nou
echt meer is dan bij papieren bladen? En of dat nou echt de kwaliteit omlaag haalt?
Uiteindelijk rust veel verantwoordelijkheid bij die traditionele tijdschriften op even
weinig schouders als bij internetmagazines. Je hebt werkers en je hebt luilakken,
altijd en overal. Sommige willen alleen maar bij een tijdschrift, omdat dat aanzien
biedt. Als je met die ambitie een redactie instapt, duurt het niet lang voordat je door
de mand valt.’
Hoe denkt Marie dat internettijdschriften zich in de toekomst gaan evalueren? ‘Je
kan de tijdschriften niet over één kam scheren. Als ik baas was van Meander, had
ik allang subsidies aangevraagd, waardoor het blad nog meer overlevingskansen
zou hebben, maar dat gebeurt niet. De kans bestaat dat Rob de Vos, initiatiefnemer
van het magazine, er genoeg van krijgt en dat het dan even gevaarlijk wordt. Aan
de andere kant denk ik dat iemand Meander wel zou willen overnemen en subsidies
aan zou durven vragen. Ik denk nu zelfs spontaan aan mezelf, met mijn parttime
job. In ieder geval: de papieren tijdschriften gaan digitaler. Slechts enkele zullen
verdwijnen; andere bundelen de krachten. Internettijdschriften voelen zich intussen
geroepen een papieren “best of” uit te brengen. De wisselwerking tussen internet
en papier blijft dus bestaan. Ik zie dat niet zo gauw overslaan in het één of het ander.’

Gedichten zonder luie schrijver
Over naar Maries primaire werk, dat zij als volgt omschrijft: ‘Toegankelijk, herkenbaar,
maar ook vaak verrassend. Ik schets niet zomaar taferelen, maar geef ook inzichten.
Het liefst schrijf ik gedichten waarin een “klik” plaatsvindt, bovendien met een ironisch
of duister randje. Tegenwoordig gebruikt men vaak de dooddoener dat poëzie
vervreemdend is, maar ik streef naar helderheid. Graag gebruik ik tegenstellingen
en conclusies die eerst vergezocht lijken, maar intussen volstrekt logisch zijn.’
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Een typisch Marie-gedicht is ‘vertrokken’, dat ook werd opgenomen in Zonder en
eerder verscheen in De brakke hond:
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vertrokken
op een dag was je vertrokken
zonder je glas leeg te drinken, ik
in de keuken, het water in de hand, deed
het bij het mijne. en dat ik dan geen onderscheid
meer kon maken tussen het ene en het andere,
verbazend. hoe vertederend dat kijken soms
naar het versmelten van dingen. zo moet jij ook
hebben gedacht toen je vader met
zijn vrachtwagen en je moeder
over kanker, je de ene pot
as bij de andere goot.

Het vertrek van de geliefde, het afwezig zijn, het gaan zonder het glas leeg te drinken,
het feit dat de ouders van de geliefde er ook niet meer zijn: van dit specifieke gedicht
spat Sylvie Maries algemene thematiek af. ‘Het concept “zonder”, dat is een motief
pur sang. In mijn bundel zijn het de dingen die ontbreken die de poëzie betekenisvol
maken.’
Neem ook het gedicht ‘vallen’, waarmee Marie in de prijzen viel bij de wedstrijd
in de stad Harelbeke:

vallen
ooit komt er een eind aan.
het blad, neem dat van een boom,
dwarrelt, slentert als bezopen
door de lucht, zigzagt
tot het knalt. geen korrel zand,
geen kruimel aarde
die ervoor zal wijken.
ook als wij, raken
onze lippen de keien, proeven
we bloed, krabbelen we
gekrenkt weer overeind.
maar de avond
de avond niet, die doet het
weer, telkens en steeds maar
opnieuw als onwrikbaar.
laten we daarvan uitgaan.
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‘Dit gedicht is eigenlijk een redenering zonder nadenken. In die cyclus staat het, en
het staat er terecht. Het gaat over de avond die valt, maar ook over de onzekerheid
daarover. Je krijgt het beeld van een sombere figuur die een vanzelfsprekendheid
in twijfel trekt. Er staan veel observaties in die pessimisme suggereren: “we proeven
bloed”, het blad dwarrelt als “bezopen” en het “knalt”. Alles valt dus in dit gedicht,
ook de verteller. Wat ontbreekt, is een objectiever en minder noodlottig beeld.’
‘vallen’ is een snel gedicht, wat ook blijkt uit de iconiciteit in de eerste regel van
strofe drie: daarin is het woord ‘vallen’ weggelaten omdat ‘wij’ de grond al in grote
snelheid bereikt hebben. ‘Er moest genoeg vaart zitten in het gedicht. Ik schreef het
in 2006, en volgens mij staat het nog steeds. Maar weinig gedichten uit die periode
heb ik uiteindelijk goed genoeg bevonden om de bundel te halen.’
Naast die bundel heeft Marie onlangs ook een video-experiment gepubliceerd op
haar weblog. ‘Ook dat vind ik fascinerend. Ik kende de techniek al van de gedichten
van Tonnus Oosterhoff. Mijn bewegende gedicht heet “afbraak” en ik had in eerste
instantie een niet-dynamische versie gemaakt. Ik vond echter dat die er zwak uitzag,
ondanks het feit dat ik de inhoud goed vond. Het is een van de weinige gedichten
waaraan ik meteen begon te sleutelen in Word. Ik deed er van alles mee, maar het
wilde maar niet lukken: het bleef een minder sterk gedicht. Uiteindelijk bedacht ik
dat het leuk zou zijn als het gedicht, dat dus over afbraak gaat, echt afgebroken
werd, en daarom ben ik naar mijn officieuze schoonbroer getrokken, die flashdingen
kan maken. Hij is verantwoordelijk voor de versie die nu op mijn weblog staat. Op
dit moment zie ik zo'n experiment als eenmalig, maar wie weet voel ik nog eens
zo'n drang in de toekomst.’
Over de toekomst gesproken: welke plannen heeft Sylvie Marie nu ze niet
onopgemerkt is gebleven in de literaire wereld? ‘Ik maak werk van een
stimuleringsbeurs, waarmee ik een tweede bundel wil uitgeven die even goed is als
de eerste. Geen idee hoe lang dat zal duren, maar eerlijk gezegd verwacht ik niet
heel lang. Ik schrijf namelijk nogal veel. Daarnaast wil ik voor mijn dertigste een
roman publiceren. Ik ben daar nog niet aan begonnen, maar ik hou mezelf voor dat
ik nog vijf jaar heb.’ Op dit moment vindt Marie zichzelf een luie schrijver. Voorlopig
vindt ze het gemakkelijker om te dichten, want dat is minder intensief qua arbeid.
‘Je moet gewoon een lumineus idee hebben, en af en toe wat tijd.’ Daarnaast heeft
Maries verhaal laten zien dat de juiste route door het bonte landschap van de literaire
wereld aan te bevelen is, natuurlijk in combinatie met een gezonde dosis talent. Dat
deze literaire wereld in het geval van Marie inderdaad uit twee parallelle
werkelijkheden bestaat, heeft onze chatsessie wel bewezen.

Vooys. Jaargang 27

61

In de kast!
Carolien van den Bos
In de rubriek ‘In de kast!’ brengen personen uit de wereld der letteren schrijvers of
boeken die ten onrechte vergeten zijn, weer even onder de aandacht. In deze ‘In
de kast!’ vertelt literatuurwetenschapper Carolien van den Bos over verschillende
hyperficties. Zoals The Unknown, een hyperfictie waarin twee lezers urenlang kunnen
ronddwalen zonder precies dezelfde tekst te lezen. Of Inanimate Alice, een verhaal
waarin beeld, tekst en geluid een overweldigend geheel creëren. Van den Bos laat
zien dat hyperficties allerlei vormen en maten hebben en dat nieuwe technieken
mogelijkheden bieden voor nog meer diversiteit. De tijd van de hyperfictie is nog
lang niet voorbij.
Na urenlang zinloos rondsurfen op internet denk ik vaak: ik zou weer eens een boek
moeten lezen. Op zo'n moment kan ik de computer uitzetten en naar de boekenkast
lopen, maar ik kan ook gewoon verder surfen. Op internet zijn namelijk naast
gedigitaliseerde romans, ook verhalen te vinden die speciaal zijn gemaakt voor het
medium. Deze verhalen worden ook wel hyperficties genoemd. De term is afgeleid
van hypertekst, de techniek waarmee teksten op internet worden weergegeven.
Schrijvers van hyperfictie gebruiken dus de typische eigenschappen van internet,
zoals links en de combinatie van tekst met beeld en geluid, om een verhaal te
vertellen. Lezen wordt daarmee een heel andere ervaring dan bladzijden omslaan
in een boek.
Maar voordat het zover is, moet je de verhalen eerst zien te vinden. Op een enkele
uitzondering na, zijn er geen uitgevers of boekhandels die hyperfictie verkopen. De
meeste werken zijn gratis toegankelijk op internet, maar het aanbod is relatief klein
en meestal Engelstalig. Met zoekopdrachten als ‘hyperfiction’ of de overkoepelende
term ‘electronic literature’ zijn in eerste instantie vooral oudere artikelen óver
hyperfictie te vinden. Ook veel overzichtspagina's die eind jaren negentig
toonaangevend waren, zijn sinds die tijd niet meer bijgewerkt of bestaan niet meer.
Dat is naar mijn mening geen reden om hyperfictie af te schrijven als een mislukt
experiment. Allereerst omdat ook oudere hyperficties nog steeds de moeite waard
kunnen zijn. Voor mensen die zich niet storen aan de wat verouderde vormgeving,
valt er bijvoorbeeld veel te beleven in The Unknown uit 1998-2002 van William
Gillespie, Frank Marquardt, Scott Rettberg en Dirk Stratton
[www.unknownhypertext.com].
In de periode dat ik mijn scriptie schreef over de narratieve eigenschappen van
hyperfictie, heb ik langdurig rondgedwaald in deze hyperfictie. The Unknown bestaat
namelijk uit een grote hoeveelheid pagina's met vaak veel links per pagina. De kans
dat twee lezers dezelfde pagina's in dezelfde volgorde lezen, is in deze hyperfictie
dus bijzonder klein.
De schrijvers bieden de lezer enige houvast door de verschillende onderdelen
(‘lijnen’) een eigen kleur te geven. Zo is de verhaallijn rood, de metafictielijn paars
en de correspondentie oranje. Ook deze lijnen zijn weer onderling verbonden met
links. In de oranje correspondentielijn is bijvoorbeeld een e-mail te vinden over de
functie van links in hyperfictie. Een van de links in deze e-mail,
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‘line break’, verwijst naar een pagina binnen de verhaallijn waarin een personage
gaat bungeejumpen en een ongeluk krijgt.
Dit laatste voorbeeld laat ook zien waarom The Unknown naar mijn mening zo'n
bijzondere hyperfictie is. De schrijvers gebruiken de mogelijkheden van hypertekst
zeer inventief en met humor, vooral in de links. Hypertext, schrijven en
literatuur(theorie) komen expliciet aan de orde in het werk, zoals de hierboven
genoemde e-mail al laat zien. Ook zijn er bijvoorbeeld pagina's in de stijl van
beroemde schrijvers, zoals ‘Waiting for the Unknown’ (godot.htm), naar Samuel
Beckett.
De verhaallijn draait dan ook nog eens om de avonturen van vier schrijvers die
veel succes hebben met de hyperfictie ‘The Unknown’ en vervolgens op een
boektournee gaan. Ook binnen het verhaal speelt hyperfictie dus een grote rol. Dit
effect wordt versterkt doordat de auteurs hun eigen namen gebruiken voor de
‘schrijvers’ in het verhaal.
En dat is nog maar het begin van een complex spel dat The Unknown met feit en
fictie speelt. Zelfs de correspondentielijn, die de ‘echte’ correspondentie zou moeten
bevatten, is in dit opzicht niet helemaal te vertrouwen. In de overzichtspagina van
deze lijn staat bijvoorbeeld de link ‘Rettberg's Holiday Greeting to the Unknown (by
William)’. Om het nog ingewikkelder te maken, heeft Scott (en dus eigenlijk William)
het in de e-mail over Marla. Zij is echter een personage uit de verhaallijn. En binnen
de verhaallijn wordt Marla juist weer fictief genoemd, zij is de publicist in dit citaat:
Wait, wait, wait. Dirk, this is sounding way too crazy./Any crazier than my
becoming a cult leader? Or my assassination on New Year's Day? Or
Frank being a member of the CIA? Or William bungie jumping? Or you
marrying a fictional publicist? (inthehospital3.htm)
Nadat ik mijn scriptie op internet had gepubliceerd, kreeg ik een mailtje van Scott
Rettberg, een van de schrijvers van The Unknown. Hij had mijn scriptie gevonden
en de Nederlandse tekst proberen te ontcijferen. Omdat de schrijvers zoals gezegd
hun eigen namen voor de personages gebruiken, was het even alsof ik e-mailde
met mijn favoriete romanpersonage. Het spel tussen feit en fictie van The Unknown
leek dus gewoon verder te gaan, maar nu in mijn eigen mailbox.
Toch is deze ervaring ook wel weer kenmerkend voor verhalen op internet: niet
alleen de teksten, maar ook de schrijvers zijn erg toegankelijk. Vaak staat er een
e-mailadres bij het werk en soms nodigt de schrijver mensen ook expliciet uit om
te reageren op het verhaal.
The Unknown bestaat net als veel andere hyperficties uit eind jaren negentig
vooral uit tekst en links. ‘We're putting the text back into hypertext’, zoals een van
de personages opmerkt. Ook de uitgebreide reflectie op het medium past goed in
deze periode. Internet was een relatief nieuw medium en er moesten antwoorden
worden gevonden op vragen als: hoe gebruik je internet om een verhaal te vertellen?
Hoeveel invloed kun je de lezer geven? Hoe verwerk je beeld en geluid in een
verhaal?
Deze vragen leverde - ook in de academische wereld - allerlei nieuwe ideeën en
theorie op, zowel over verhalen als over internet. In die periode verschenen dan
ook veel hyperficties en artikelen. Ik vermoed dat deze bloeiperiode ophield naarmate
internet meer ingeburgerd raakte.
Dat betekent niet dat de ontwikkelingen sinds die tijd stilstaan, zoals te zien is in
Inanimate Alice van Kate Pullinger en Chris Josep. Dit werk combineert animatie,
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foto's, illustraties, geluid, muziek en tekst tot een overweldigend geheel. Ondanks,
of eigenlijk juist dankzij, die combinatie draait Inanimate Alice om het verhaal.

Vooys. Jaargang 27

64

Inanimate Alice is opgedeeld in tien afleveringen, waarvan er nu vier zijn verschenen.
De eerste aflevering begint als Alice acht jaar is. Alles sluit daarop aan: de sfeer,
de tekst en de plot. In de volgende afleveringen is zij steeds een paar jaar ouder
en het werk blijft daarop aansluiten. Alice groeit op en het verhaal groeit als het
ware met haar mee.
Het verhaal verandert ook omdat iedere aflevering zich (tot nu toe) in een ander
land afspeelt: China, Italië, Rusland en Groot-Brittannië. De beelden en muziek
geven deze omgevingen een eigen uiterlijk en sfeer. De avonturen die Alice en haar
ouders meemaken zijn nogal beangstigend, zeker vanuit Alice's perspectief. Ook
hieraan dragen de muziek en het beeld sterk bij.
In de afleveringen zijn spelletjes verwerkt die je moet (of mag, de optie is soms
uit te zetten) ‘uitspelen’ voordat het verhaal verdergaat. Deze spelletjes worden
steeds ingewikkelder naarmate Alice opgroeit. De makers hebben aangekondigd
dat zij in de laatste aflevering in de twintig is en games ontwerpt. Dat belooft wat
voor de komende afleveringen. De creatieve kwaliteiten van Alice spelen overigens
al vanaf de eerste aflevering een rol bij Brad, het vriendje dat zij tekent. Brad speelt
een cruciale rol in de afleveringen, hij helpt de problemen oplossen die Alice en
haar ouders tegenkomen. In de laatste aflevering kun je zelfs als lezer zijn hulp
inschakelen.
Een andere ontwikkeling is dat schrijvers web 2.0 beginnen te ontdekken. Een
aansprekend voorbeeld hiervan is We tell stories van uitgever Penguin
(www.wetellstories.co.uk). Zes schrijvers maakten voor dit experiment een digitale
‘remake’ van een klassieker. Zij gebruiken allemaal een andere techniek.
In 21 steps van Chris Cummings is dat bijvoorbeeld Google Maps. Het verhaal
ontvouwt zich op de kaart. Je volgt het personage - letterlijk en figuurlijk - naar de
ontknoping van deze thriller. De schrijvers Nicci French schreven met Your place
and mine de beide kanten van een liefdesverhaal. Zij deden dat live, in vijf dagen,
iedere dag een uur. Ook in Slice van Toby Litt is het verhaal vanuit verschillende
perspectieven te volgen. Zowel de puber Lisa (Slice voor haar vrienden) als haar
ouders houden een blog bij en gebruiken Twitter (korte berichtjes van maximaal
140 tekens). De ouders plaatsen foto's op de fotowebsite Flickr. Ook de reacties
van de lezers zijn de moeite waard, zeker omdat de personages daar soms weer
op reageren.
Ook deze nieuwe technieken kunnen dus zeer creatief worden gebruikt en
betekenis toevoegen aan verhalen. Kortom, het is echt te vroeg om hyperfictie af
te schrijven. Misschien vormen de genoemde voorbeelden zelfs het begin van een
heel nieuwe bloeiperiode van hyperfictie. De gebruikte technieken kunnen immers
weer allerlei nieuwe ideeën en theorie oproepen. En wellicht een nieuwe naam.
Zoals ook Kate Pullinger in een blog stelt, zijn de huidige benamingen (zij noemt
het zelf ‘digitale fictie’) te beperkt om complexe multimedia-werken te beschrijven.
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Een oordeelarme dagwerker, een irenische middenvelder, een
vileine literatuurpaus en andere critici uit het interbellum
geportretteerd
Ruim veertig jaar geleden, in 1969, promoveerde J.J. Oversteegen, de latere
Utrechtse hoogleraar theoretische literatuurwetenschap, aan de Universiteit van
Amsterdam op een monumentaal, grensverleggend modernletterkundig proefschrift:
Vorm of vent. De literatuuropvattingen en de kritische praktijk van de belangrijkste
Nederlandstalige critici uit het interbellum stonden daarin vanuit het perspectief van
de zogenaamde vorm-of-ventdiscussie centraal. Aparte hoofdstukken werden onder
meer gewijd aan M. Nijhoff, Paul van Ostaijen, H. Marsman, E. du Perron, Menno
ter Braak en S. Vestdijk. Dat deze schrijvers nog steeds een dominante positie in
de canon van de literaire kritiek hebben, is niet het minst te danken aan Oversteegens
studie, die twee keer werd herdrukt. Met Vorm of vent werd tevens een
literatuurwetenschappelijke discipline geïnitieerd die uiterst succesvol zou worden:
het poëtica-onderzoek en dan vooral het onderzoek naar literatuuropvattingen die
buiten het creatieve werk expliciet geformuleerd zijn.
Het is dus niet verwonderlijk dat Kritiek in crisistijd, een nieuwe studie over
literatuurkritiek tussen de twee wereldoorlogen, schatplichtig is aan het werk van
Oversteegen. In een aantal hoofdstukken vormt Vorm of vent het repoussoir en in
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het inleidende hoofdstuk wordt uiteengezet wat de overeenkomsten en verschillen
zijn tussen beide boeken. Vooral de verschillen zorgen ervoor dat Kritiek in crisistijd
een welkome aanvulling, verdieping èn correctie op Vorm of vent is. Vlaamse critici
krijgen nu nadrukkelijk aandacht, evenals de retorische dimensies en de institutionele
kaders van de geanalyseerde uitspraken. Een opmerkelijk verschil geeft verder de
selectie van de elf critici, die een afzonderlijk hoofdstuk krijgen. Volgens de flaptekst
staat in die hoofdstukken telkens een ‘toonaangevende’ criticus centraal, maar
toonaangevend waren de protagonisten van Oversteegen, terwijl die kwalificatie nu
juist voor de meeste van de hier verzamelde critici niet opgaat. Dat we hier
overwegend te maken hebben met schrijvers die, althans voor de huidige
Nederlandse lezer, alleen nog maar namen lijken of volstrekt onbekend zijn, verleent
aan Kritiek in crisistijd in hoge mate zijn charme
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en relevantie. Het zijn deze critici die in deze volgorde worden gepresenteerd: Jan
Greshoff, Victor van Vriesland, Clara Eggink, F.V. Toussaint van Boelaere, Raymond
Herreman, Marnix Gijsen, Paul de Vree, Ed. Hoornik. P.J. Meertens, Wies Moens
en Martien Beversluis. Wat Nederland betreft hadden alleen Greshoff, Van Vriesland
en Hoornik in de jaren dertig een stevige reputatie als criticus met aanzien en gezag.
Met betrekking tot Vlaanderen kan hetzelfde gezegd worden van de ‘oordeelarme
dagwerker’ Toussaint van Boelaere, Gijsen en Moens. Thans zijn allen uit de canon
van literaire critici verdwenen; de namen van enkelen zijn nog bekend in een andere
hoedanigheid: die van Gijsen als romancier, van Moens en Greshoff als dichter en
wellicht die van de ‘irenische middenvelder’ Meertens als directeur van het naar
hem genoemde Instituut voor Dialectologie, Volkskunde en Naamkunde.
In het eerste, inleidende hoofdstuk schetst de redactie - Gillis Dorleijn, Dirk de
Geest, Koen Rymenants en Pieter Verstraeten - een verhelderend panorama van
het literaire landschap en dan in het bijzonder van de literaire kritiek tijdens de jaren
dertig in Nederland en Vlaanderen. Ze toont onder meer overtuigend aan dat na de
Eerste Wereldoorlog een autonomistische visie op literatuur, geïntroduceerd door
de Beweging van Tachtig in Nederland en door het tijdschrift Van nu en straks in
Vlaanderen, voor zowel de neutrale als de levensbeschouwelijke circuits het
belangrijkste referentiekader blijft, ook al komt dat autonomiemodel in de crisistijd
van de jaren dertig allengs onder druk te staan. Eveneens nuttig voor de lectuur
van de volgende hoofdstukken is de uiteenzetting over verschillende soorten
literatuurbeschouwing - journalistiek, essayistisch en wetenschappelijk - en over de
drie poëtica's die de signatuur van de literaire kritiek bepaalden. De meest prominente
poëtica is de zogenaamde klassieke, die aanleunt bij common sense opvattingen
over literatuur en die te karakteriseren is met sleutelwoorden als waarschijnlijkheid
(voor de roman), eenvoud en logica (voor het gebruik van beelden in poëzie) en
eenheid, evenwicht en harmonie in het algemeen. In de literair-kritische teksten die
in Kritiek in crisistijd besproken worden is deze poëtica dominant. Daarnaast komen
enige aanzetten tot een modernistische poëtica aan bod. De derde poëtica is de
volksverbonden literatuuropvatting waarin het concept ‘het volk’ in tal van
betekenissen centraal staat.
Het is binnen het bestek van deze bespreking onmogelijk op alle afzonderlijke
hoofdstukken in te gaan. De zestien auteurs - vijf hoofdstukken zijn door twee auteurs
geschreven - zijn er over het algemeen uitstekend in geslaagd van ‘hun’ criticus
een veelzijdig en genuanceerd portret te presenteren. Slechts een enkele keer blijft
toelichting achterwege die voor een goed begrip noodzakelijk is. Zo wordt bij
voorbeeld in het hoofdstuk over de ‘vileine literatuurpaus’ Marnix Gijsen niet uitgelegd
wat de ‘souffleursrol’ van Du Perron of de ‘eierdans’ van Walschap betekenen in de
context van het conflict dat aanleiding was tot de opheffing van Forum. Overigens
geeft dit hoofdstuk een correctie op het traditionele beeld van deze befaamde
kwestie: redacteur Gijsen sprak zijn veto over Victor Varangots verhaal ‘Virginia’
niet uit op morele (katholieke) maar op poëticale gronden. Gebrek aan informatie
is ook merkbaar in het hoofdstuk over Paul de Vree, tenminste voor de (Nederlandse)
lezer voor wie deze Vlaamse criticus een onbekende is en die bovendien de meeste
door De Vree besproken schrijvers en titels niet zal kennen. Hier ontbreekt bij
voorbeeld een literair-biografische introductie zoals die wèl gegeven wordt in de
andere hoofdstukken.
Om een indruk te geven van de wijze waarop critici in Kritiek in crisistijd zoal
belicht worden - de hoofdstukken zijn niet volgens één bepaald methodologisch
stramien opgezet - ga ik tenslotte
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kort in op twee hoofdstukken en wel op het eerste, over Greshoff, en het laatste,
over Beversluis. De keuze van deze hoofdstukken, die ik exemplarisch acht voor
de heldere en accurate manier waarop de vele facetten van de uiteenlopende
literatuurkritiek in het interbellum zijn beschreven, is vooral ingegeven door
particuliere interesse.
Een van de opmerkelijkste kritieken die ik ooit las, is van Jan Greshoff (1888-1971).
In de Nieuwe courant besprak hij op 5 januari 1950 Het eiberschild van F. Bordewijk.
In deze bundel zijn vijf verhalen opgenomen met een sterk surrealistische inslag.
Het zijn ingenieus geconstrueerde, nadrukkelijk artificiële verbeeldingen ter
verkenning van verbanden die zich grotendeels onttrekken aan de alledaagse
werkelijkheid. Te midden van de vele positieve besprekingen detoneert de recensie
van Greshoff niet alleen vanwege haar extreem afwijzende teneur maar ook omdat
over de inhoud van de verhalen niets wordt gezegd. Voor Greshoff was de lectuur
een ‘marteling’; de verhalen zijn ‘bedenkseltjes in een zeer verwijderd verband met
iedere vorm van leven’; de personages zijn gekunstelde figuren die ‘al bitter weinig
op mensen lijken’; de taal is ‘klazig’ gebruikt en ‘krampachtig uit woordenboeken
samengeprutst’. Greshoff articuleert zijn klassieke poëtica zowel in de afwijzing van
Bordewijk als in de expliciete formulering van wat voor hem goed en mooi is. Men
gruwt van Bordewijks wereld wanneer men
verlangt naar zwier en leven, naar verbeelding en spel, naar
waarachtigheid en een beheerste en toch vrije schrijfwijze, wanneer men
behoefte heeft aan natuur en natuurlijkheid, mens en menselijkheid, aan
overtuiging, verlangen, drift, tederheid, aan een doodgewone lach en een
doodgewone traan.
Greshoff, zo maken Lut Missinne en Koen Rymenants in hun hoofdstuk over deze
in de jaren dertig ‘alom aanwezige’ duidelijk, zag kritiek als een vorm van liefdeslyriek:
een teleurstelling in de lectuur, aldus Greshoff, ‘is niet minder pijnlijk dan een
blauwtje’. Ondanks zo'n pijnlijke ervaring en een fundamentele weerzin moet Greshoff
in het werk van Bordewijk een goede aanleiding hebben gezien vooral zijn eigen
literatuuropvatting te ventileren. De behoefte zijn poëtica te afficheren in negatieve
en positieve termen moet sterk zijn geweest. Zo is het te begrijpen waarom hij toch
de moeite nam een kritiek te schrijven over literatuur waarmee hij, zoals hij zelf
benadrukte, geen enkele affiniteit had; zo is het ook te begrijpen waarom een
inhoudelijke bespreking ervan achterwege bleef. De poëtica van de criticus Greshoff
wordt in de regel getypeerd als inconsistent en weinig doordacht. Missinne en
Rymenants corrigeren dat beeld. Op grond van een analyse van Greshoffs in de
jaren dertig gepubliceerde bundels met beschouwend proza is een literatuuropvatting
te construeren die in al haar verscheidenheid een aanzienlijke coherentie vertoont.
Subjectiviteit en menselijkheid zijn de twee kernbegrippen van die poëtica. De
‘qualiteit der menschelijkheid’ is voor Greshoff onder meer te vinden in het onaffe
en ongekunstelde. Wat volmaakt wil zijn, onttrekt zich ‘aan de menschenmaat’ en
roept derhalve zijn afkeer op: ‘Al wat gaaf is, moet onecht zijn’ meende Greshoff.
Na de Tweede Wereldoorlog, zo laat zijn bespreking van Het eiberschild zien, heeft
deze overtuiging niets aan kracht ingeboet.
In het laatste hoofdstuk vertelt Gillis Dorleijn het au fond tragische verhaal van
Martien Beversluis (1894-1966), die graag in het centrum van het literaire veld wilde
staan, die daarin redelijk leek te slagen, maar toch eindigde in abjecte marginaliteit,
niet in de laatste plaats omdat hij zichzelf buiten spel zette. Beversluis' (dichterlijke)
carrière kent enige opvallende tournures. Aanvankelijk
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schrijft hij natuurpoëzie in de traditie van Tachtig, daarna evalueert hij naar het
socialisme en het communisme, publiceert hij socialistische poëziebundels om
vervolgens van 1939 tot en met 1942 poëziecriticus met een eigen rubriek te worden
van het inmiddels extreem rechts georiënteerde tijdschrift De nieuwe gids. Tijdens
de bezetting kiest hij voor de Nieuwe Orde, wordt lid van de NSB en de Germaanse
SS en weet zijn maatschappelijke carrière in 1944 te bekronen met het kortstondige
burgermeesterschap van Veere.
Dorleijn bespreekt eerst de kronieken uit 1942, toen De nieuwe gids een
antisemitische en nationaalsocialistische signatuur had. Beversluis' poëtica is dan
volksverbonden te noemen, waarbij volks gedefinieerd wordt in termen van eenvoud,
zuiverheid, verstaanbaarheid en bloed en bodem. Daartegenover staat alle literatuur
die volgens hem geïnfecteerd is door de ‘moderne ziekte’ van individualisme,
intellectualisme en experiment. De joden acht hij verantwoordelijk voor deze
verloedering. Daarna komen de kronieken uit de jaren 1939 en 1940 aan bod. De
antimoderne teneur daarvan is dezelfde. Om de poëzie van de ‘ontaarding’ te redden,
verklaart Beversluis de dominerende literatuurkritiek van Ter Braak, Greshoff, Vestdijk
en Hoornik onbevoegd. In deze periode vermijdt Beversluis antisemitische en expliciet
‘volkse’ uitspraken. Opmerkelijk is het dat hij in de rechtse ambiance van De nieuwe
gids nationaalsocialistische poëzie negatief beoordeelt. De criteria van harmonie
en evenwicht tussen vorm en inhoud die hij dan hanteert, verbindt Dorleijn met het
normensysteem van de klassieke literatuuropvatting, die in het interbellum dominant
was.
In de laatste paragraaf gaat Dorleijn nog verder terug in de tijd om onder meer
met behulp van institutionele factoren verklaringen te vinden voor de kritische attitude
en positionering van Beversluis. Net wanneer hij in de jaren twintig op het punt staat
een behoorlijk succesvol dichter te worden - Dirk Coster nam vier gedichten van
hem op in zijn fameuze bloemlezing Nieuwe geluiden (1924), terwijl Slauerhoff en
Marsman het met twee gedichten moesten doen - krijgt hij te maken met een nieuwe
generatie critici die een vooraanstaande reputatie aan het verwerven is en publiceert
in toonaangevende organen. Nijhoff (in de NRC) en Marsman (in De gids) rekenen
af met de jonge, in hun ogen overschatte, niet-moderne dichter. De tegenaanval
die Beversluis in 1924 schrijft heeft geen enkel effect, onder meer omdat hij die laat
verschijnen in een onbestemd protestants periodiek zonder literair gezag. Als
Beversluis zich vervolgens als socialist profileert, komt hij nog meer in de marge
terecht en verdwijnt voor hem ieder zicht op literaire erkenning. De genadeklap dient
de rancuneuze schrijver zichzelf toe wanneer hij in 1939 poëziechroniqueur van De
nieuwe gids wordt. Dat klein en onbetekenend geworden podium was ondertussen
zo besmet dat Beversluis zich definitief buiten de literaire orde plaatste.
Ik hoop met deze korte impressie van twee hoofdstukken een beeld gegeven te
hebben van de rijke inhoud van deze verzameling studies over Nederlandstalige
literatuurkritiek in het interbellum. Met déze flaptekst kan dan ook volledig worden
ingestemd: Kritiek in crisistijd biedt ‘een veelkantig panorama van oudere en jongere,
gevestigde en aanstormende critici van uiteenlopende politieke, confessionele en
poëticale pluimage’.
Hans Anten
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[Dante]

Barbara Reynolds
Dante, de dichter, de denker, de mens
Amsterdam (Ambo) 2006
546 pagina's
€45,ISBN 978 90 26321 65 8
Over het leven van Dante Alighieri is weinig meer bekend dan wat hij er zelf over
verteld heeft. Dat levert weinig objectieve feiten op, maar vele hoogte- en
dieptepunten uit een bewogen leven. Uit gedichten die hij uitwisselt met
collega-dichters spreekt zijn jeugdige overmoed en zijn passie voor de dolce stil
nuove. In zijn jeugdwerk La vita nuova bezingt hij in becommentarieerde gedichten
zijn onmogelijke liefde voor het buurmeisje Beatrice en zijn grote verdriet om haar
voortijdige dood. Hij spreekt dan al de hoop uit over haar ‘eens dingen te kunnen
zeggen die nooit over een vrouw gezegd zijn’. Voorlopig zoekt hij troost in filosofie
en wetenschap en zal meerdere wetenschappelijke verhandelingen het licht doen
zien over taal, filosofie en politiek. Ook daarin steekt hij zijn mening niet onder stoelen
of banken en ziet hij kans zijn (politieke) tegenstanders aan de kaak te stellen. Na
al deze verspreide verhandelingen, gedichten en commentaren vindt hij in zijn
Komedie tenslotte de stijl waarin hij al zijn kennis en kunde verenigt op een zodanige
wijze dat die later goddelijk genoemd zal worden. Hier komt alles samen: auctor en
actor, schrijver en hoofdpersoon, encyclopedie en poëzie, theologie en filosofie.
Vorm en vent vloeien ineen en vrijelijk presenteert hij zijn subjectieve kijk op de
wereld als betrof het de Bijbel zelf. De lange tocht door de krochten van de hel en
daarna over de bergpaden van het Purgatorium vindt zijn voleinding in het Paradijs
waar hij Beatrice weer ontmoet en tenslotte de Allerhoogste aanschouwt. De dichter
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blijkt een ziener en op de flow van de esthetische vervoering wiekt een mystieke
ervaring.
De eerste die het waagde dit leven in een biografie te vangen was Giovanni
Boccaccio. Zijn Vita di Dante, in twee versies (onlangs fraai vertaald door Ike
Cialona), is nog steeds lezenswaard. Boccacio kende mensen die Dante gekend
hebben, maar veel objectieve gegevens leverde dat niet op. Hij was Dantes eerste
bewonderaar en dat wilde hij weten ook, totdat hij er letterlijk bij neerviel midden in
een onvoltooide voetnoot.
Latere biografen hebben het met deze summiere en subjectieve gegevens moeten
doen. Er zijn behoudens enkele druppels nauwelijks nieuwe bronnen gevloeid.
Sommigen hebben er de vrijheid aan ontleend het ontbrekende op eigen fantasie
in te vullen, maar niet weinigen hebben geprobeerd Dantes leven te reconstrueren
uit zijn werk. De meeste faam geniet Giorgio Petrocchi's
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biografie, merkwaardigerwijs nog steeds slechts in het Italiaans beschikbaar. Ook
wil ik wijzen op de kleine maar fijne biografie, enkel in het Engels beschikbaar, van
de Amerikaanse Dantekenner bij uitstek Robert Hollander. Veel omvangrijker is
Barbara Reynolds' Dante, de dichter, de denker, de mens een nodeloos vrije vertaling
van de Engelse titel: Dante, the poet, the political thinker, the man. Gelukkig, laat
ik dat meteen zeggen, is de verdere vertaling van het boek deskundig en in vloeiend
Nederlands. Ik heb het niet zin voor zin gecontroleerd, maar heb de Nederlandse
versie met hetzelfde plezier gelezen als daarvoor de Engelse. Slechts een enkele
keer zocht ik houvast in het origineel. De vertaler heeft zich bovendien verzekerd
van de steun van gerenommeerde Dantevertalers al kende hij blijkbaar niet Frans
van Doorens vertaling van Folgore da San Gimignano's gedicht Corona dei mesi
(uitgeven door Ambo!), want hij volgt de verwijzing naar de Engelse vertaling.
Kleinigheden in een rijk en doorwrocht boek.
Barbara Reynolds, inmiddels 95 jaar oud en bezig met een biografie over Petrarca,
heeft een groot deel van haar academische en literaire leven aan Dante gewijd.
Bepalend daarin was haar vriendschap met Dorothy Sayers, ten onzent wellicht het
best bekend gebleven via haar detectives maar zelf wil zij vooral herinnerd blijven
door haar Dantevertaling, een van de eerste en meest succesvolle boeken in de
Penguin reeks en nog steeds verkrijgbaar. Ook haar Papers on Dante verdienen
vermelding. Reynolds schreef een inleiding bij het eerste deel in 1953 en toen Sayers
in 1957 plotseling overleed, aangekomen bij canto 21 van het Paradijs - zoals bij
Boccaccio is ook het moment van haar overlijden in Dantes tekst gegraveerd - was
zij de aangewezen persoon Sayers vertaling te voltooien. Hoe belangrijk de inspiratie
van Sayers bleef, blijkt uit een boek van enkele jaren geleden, The passionate
intellect, waarin Reynolds de ontmoeting van Sayers met Dante indringend en
liefdevol beschrijft.
Met de vertaling van Reynolds' boek beschikt de Nederlandse lezer nu over een
kwalitatief hoogstaande, uitvoerige Dantebiografie. Zoals haar illustere voorgangers
reconstrueert ook Reynolds de schrijver uit zijn werk. Alle aspecten en het totale
oeuvre komen aan de orde. Het hoofdaccent ligt duidelijk bij de Divina Commedia,
die ook de belangrijkste biografische bron biedt. Daardoor gaat de biografie over in
een parafrase van Dantes reis door de drie rijken en ontstaat er een boek in een
boek. Dat heeft een negatief effect op de balans van het geheel, maar het levert
behalve biografische ook veel literaire informatie op.
Voor lezers die Dante minder goed kennen is het boek in zijn compleetheid en
leesbaarheid een fraaie inleiding. Voor gevorderden staan er opmerkelijke vondsten
en beschouwingen in. Ik noem Reynolds' originele interpretatie van het befaamde
tra feltro e veltro. Het aantal interpretaties is eindeloos en de vertaler gaat in een
voetnoot zelfs in op de interpretaties van Nederlandse Dantevertalers. Volgens
Reynolds verwijst Dante naar papier dat tussen vilt (feltro) gedroogd werd en
daarmee weer verwijzend naar de teksten van het civiele en canonieke recht die
op dergelijk kostbaar papier geschreven werden. Reynolds presenteert haar
interpretatie als de definitieve oplossing van een aloud probleem, bijna als de
ontknoping van een detective daarmee tredend in de voetsporen van haar al even
zelfverzekerde leermeesteres. Wellicht heeft ze gelijk, en zo niet dan blijft het mooi
gevonden.
Spannender nog is haar veronderstelling dat Dante de psychedelische werking
van enkele kruiden kende en dat sommige passages in zijn werk verwijzen naar
beproefde ervaring op dat gebied. Tegelijkertijd treft de lezer die met Dante bekend
is vooral in de pagina's lange parafraseringen van de Komedie wel erg veel aan dat
hij of zij al wist, of dat men beter maar meteen bij Dante zelf zou
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lezen, eventueel geholpen door de vele, waardevolle voetnoten in Reynolds' boek.
Voor de kenner weer een reden om het op punten met haar oneens te zijn en voor
talloze opmerkingen in de kantlijn. Een klein voorbeeld. Dantes Inferno is mede
geïnspireerd op vroegmiddeleeuwse manuscripten. De begeleidende miniaturen,
zo zegt Reynolds, zouden zo gebruikt kunnen worden als illustraties bij de Divina
Commedia zich blijkbaar niet realiserend dat dat in de Penguin uitgave waaraan zij
heeft meegewerkt inderdaad en mijns inziens misplaatst gebeurt. Op de boekomslag
van De Hel uit 1978 staan niet Dante en Vergilius maar een engel en een heilige
(Brandaan?) bij hun bezoek aan de hel of het purgatorium. Het verschil tussen die
twee was toen nog niet zo duidelijk. Waarom is niet zoals bij de andere delen
gekozen voor een van de ontelbare illustraties bij Dantes hel?
Kortom, ik heb Reynolds' boek met veel plezier gelezen en het heeft me weer op
allerhande gedachten gebracht, al bood Robert Hollanders puntige, gebalanceerde
biografie een intensere belevenis. Echter, dat doet voor veel lezers niets af aan
Reynolds prachtige boek. Wie vanuit Nederland met Dante op pad wil, beschikt
vanaf nu over een betrouwbare reisgids.
Jacques Janssen
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nY, Tijdschrift voor literatuur, kritiek en amusement, voorheen Yang en
freespace Nieuwzuid
Jaargang 1 (2009), nr. 1 en nr. 2
160 pagina's
€8,00

Nu, nY, nieuw?
Hoe zou Angelus Novus, het nooit uitgebrachte tijdschrift dat Walter Benjamin voor
ogen had, er in 2009 uitzien? Met genoegen neemt de redactie van nY de
aanbeveling van Benjamin uit 1922 over, om het nieuwe tijdschrift, dat ontsproten
is uit de teloorgegane Yang en freespace Nieuwzuid, de juiste richting op te sturen.
Niet het modieuze of allernieuwste - dat wordt uitgebuit door de dagbladen - maar
de werkelijke actualiteit die zich onder de onvruchtbare oppervlakte aan het vormen
is, zal de inhoud van nY, Tijdschrift voor literatuur, kritiek en amusement bepalen.
nY. Of: nieuw. Nieuw? Dat is nog maar de vraag. De redactie, waarvan de kern
wordt gevormd door Matthijs de Ridder, Bram leven, Piet Joostens en Johan
Sonnenschein, geeft alvast aan het warme water niet opnieuw uit te willen vinden.
En waarom zouden ze? Als we hen moeten geloven is ‘nieuw’ een concept dat zijn
beste tijd gehad heeft. Bovendien heeft het verdwijnen van Yang en freespace
Nieuwzuid al genoeg tot gelamenteer geleid. Sinds hun verdwijnen en het verschijnen
van nY hangt het weeklagen als een voortdurende ruis in de lucht. Want dat literaire
tijdschriften meer en meer onder druk komen te staan in een klimaat van bits en
bites hoeft niemand te verbazen. Niet alleen Yang en freespace Nieuwzuid legden
het loodje, ook Bunker Hill blies haar laatste adem. Reden voor Dirk van Bastelaere
om de fusie tussen Yang en freespace Nieuwzuid te bestempelen als een
waardedestructie, een verschraling van cultuur-institutionele heterogeniteit, die juist
zorgde voor concurrentie als ontdekkingsprocedure. De terugbrenging tot slechts
een tijdschrift is een rationalisering in economische zin: meer doen met dezelfde
1
middelen. nY is volgens hem ‘Angelus novus 2009: de engel als zesvoltlampje.’
1

Van Bastelaere, D., ‘No Fusion No Kiss:
‘Powerplay!’ In: nY, 1 (2009), nr. 2, pp. 265-281.
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Een lampje dat weliswaar brandt, maar ieder moment gedoemd kan zijn tot uitdoven.
Van Bastelaere legt met zijn wellicht al te polemische woorden de vinger op de zere
plek (zoals de stortvloed aan reacties op internet bewijst) maar doet geen recht aan
de inhoudelijke bijdrage van nY aan het cultuur-kritisch debat.
Het warme water was dus waarschijnlijk nog niet helemaal afgekoeld. nY gaat
namelijk verder vanuit een gezamenlijk trefpunt van Yang en freespace Nieuwzuid
met de vraag ‘op welke manier de kunst de confrontatie met de
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werkelijkheid aangaat en welke voorwaarden de politieke en culturele wereld stellen
aan de kunst’. nY is hiertoe ingedeeld in vijf verschillende onderdelen: de kwestie,
de omzet, untagged, de zift en de gast. De kwestie - een onderdeel dat nog het
meest doet denken aan het dossier in Yang - is een bundeling van een aantal teksten
rondom een thema of concept. In het eerste nummer werd meteen gekozen voor
een niet onomstreden onderwerp: Hotel New Flandres, de onlangs verschenen
bloemlezing uit de Vlaamse poëzie van na 1945. Dat een meer doordachte reflectie
meer dan welkom is in een verder hysterisch debat tonen onder anderen Geert
Buelens, Erik Spinoy en Matthijs de Ridder door hun licht te laten schijnen over de
bloemlezing en de ontstane discussie omtrent de publicatie. In het tweede nummer
is gekozen voor een minder delicaat, maar minstens even interessante kwestie:
noise, ‘een concept waarvan de werking net zo grillig is als de inhoud die het wil
conceptualiseren.’ (169) Wat voor rol speelt noise in het werk van Ernst Jünger en
Walter Benjamin, in poëzie, in filosofie (Bram leven interviewde Ray Brassier en
vertaalde een stuk van hem), in beeldende kunst en in literatuur? In het tweede
onderdeel, de omzet, is er vervolgens aandacht voor ‘de creatieve aandacht van
vertalers.’ In nY#1 vinden we de prachtige vertalingen (door Jan-Willem Anker) van
de poëzie van Ken Babstock en de dadaïstische poëzie van Paul Joostens (vertaald
door Piet Joostens). In nY# 2 legt Jan H. Mysjkin uit hoe de poëzie van Jacques
Roubaud op een juiste manier te vertalen. Vervolgens vinden we ‘de rubriek zonder
dwingend label’, untagged, die in het eerste en tweede nummer letterlijk een
continuüm vormt met Yang: Marc Kregting werkt zijn gebruikershandleiding voor de
koffiedrinker verder uit. Verder is er ruimte voor de gedichten van Nick J. Swarth,
proza van C.C. Krijgelmans en een vermakelijke discours-analyse (een spoor van
freespace Nieuwzuid?) van Bush en Obama. De vierde rubriek biedt ruimte voor
beschouwingen over film, muziek, literatuur en beeldende kunst. ‘Cultuur door de
zeef van de kritiek.’ Zo leest Marc Reugebrink De revanche van de roman, bespreekt
Sander Bax het werk van Lidy van Marissing en schrijft Pieter de Buysser over
KunstenfestivaldesArts 09. In de afsluitende rubriek, de gast, krijgt een gastauteur
carte blanche. Vanaf nY#2 zal Elisabeth Tonnard haar per experiment gevonden
teksten doen laten verschijnen. Verder wordt - net als eerder in Yang en freespace
Nieuwzuid - iedere uitgave aangevuld met werk van een beeldend kunstenaar, zoals
Nikolaus Gansterer en het duo Aline Bouvy/John Gillis.
nY? Niet helemaal dus. Yang en freespace Nieuwzuid zijn dichtbij en niet voor
niets staat in de ondertitel ‘voorheen Yang & freespace Nieuwzuid.’ Maar dat was
voorheen, nY is nu. nY heeft het (wat saaie) uiterlijk van een no-nonsense tijdschrift,
maar onder de schijnbare rust gaat duidelijk een eclectisch gewoel schuil. Gewoel
dat bij vlagen briljante stukken oplevert, maar op andere momenten nog niet is wat
het zou kunnen zijn. De vertaling van Babstock en Joostens of de uitleg van Mysjkin
zijn sterk en vormen een plezierige afwisselingen tussen de essays. Het
metaperspectief op het debat omtrent Hotel New Flandres heeft al de nodige stof
doen opwaaien over meer dan alleen de bloemlezing. nY zou een indicator zijn van
het afkalvende Vlaams literaire landschap, waarvan het overigens ook een continue
diagnose probeert te geven (zie ook het stuk van Van Bastelaere in nY# 2 en het
gevolg op de nY-blog). En de bijdragen over noise, Benjamin en Brassier zijn
doorwrocht. Daar tegenover staan iets minder sterke bijdragen over bijvoorbeeld
literair engagement en een niet al te overtuigend psychoanalytisch stuk over een
mannenboek, die nog iets meer zouden moeten rijpen. Wat nY presenteert is dus
niet alleen een eclecticisme van onderwerpen, maar ook wat kwaliteit betreft. Kortom
een eclecticisme dat goed past bij de hedendaagse blogosferische cultuur. En
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vooralsnog is de website van nY een blog, hoewel dat in de toekomst zal veranderen
in een
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gewone website. Wat de blog nu doet is het aangezwengelde literair/cultuur-kritische
debat op de voet volgen. Een welkome aanvulling aangezien sommige stukken bij
papieren publicatie al achter het debat aanhobbelen (denk aan het stuk over
Vaessens' Revanche van de roman). Verder - en dit is waar van Bastelaere ons
maar al te graag op wijst - biedt de splitsing in website en tijdschrift een veel breder
platform waarop contradictoire proposities de volledige ruimte krijgen, die ze in een
redactie alleen niet zouden krijgen. Juist deze wisselwerking tussen de twee
verschillende media zou de pluriformiteit en de productiviteit van de kunstkritiek ten
goede komen, een gezonde concurrentie als ontdekkingsprocedure. Misschien
moeten wij de twee media veeleer zien als de twee vleugels van dit nieuwe engeltje,
dat ons behoedt voor de totale opdroging van het Vlaams literaire en cultuurkritische
tijdschriftencircuit en meeneemt naar wat komen gaat, nY. Of Benjamin dit ook in
gedachten had voor zijn Angelus Novus?
Geertjan de Vugt
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www.recensieweb.nl
www.8weekly.nl/boeken
www.literairnederland.nl
Datum van raadplegen: 25-08-2009

Recensiewebsites: liefde voor literatuur
Waar de komst van het internet in de literatuur fenomenen als hyperfictie, bewegende
gedichten en flarfpoëzie deed ontstaan, zorgde het in de literaire kritiek voor de
opkomst van recensiewebsites. Een ontwikkeling die sindsdien al meerdere malen
voor discussie heeft gezorgd, bijvoorbeeld omdat men vraagtekens zet bij het nut
en de kwaliteit van internetrecensies. Nu socioloog Marc Verboord recentelijk heeft
aangetoond dat lezers vooral waarde hechten aan de oordelen van
dagbladrecensenten (Oosterbaan 2009), kan voor sommigen opnieuw de vraag
rijzen wat de toegevoegde waarde van internetrecensies is. Het bestuderen van
drie belangrijke Nederlandstalige websites voor literaire kritiek - Recensieweb,
8weekly en Literair Nederland - kan helpen bij het beantwoorden van deze vraag.
Recensieweb is een initiatief van letterenstudenten, vooral van de masteropleiding
Redacteur/editor van de Universiteit van Amsterdam. De website streeft een duidelijk
doel na: waar dagbladen en tijdschriften door ruimte- en tijdgebrek maar een beperkt
aantal recensies kunnen plaatsen, wil Recensieweb zijn lezers een zo compleet
mogelijk overzicht van het nieuwste proza bieden. De website, die de ondertitel
‘Nieuwe literatuur. Nieuwe gidsen’ draagt, recenseert daarom ‘zo veel mogelijk
nieuwe oorspronkelijk Nederlandstalige literaire romans, verhalenbundels en
novellen’. Dit mooie doel lijkt de website, waarvan de database inmiddels uit bijna
850 recensies bestaat, zeker te behalen.
De doelstelling geeft overigens aan dat Recensieweb alleen proza recenseert.
Toch kijkt de website ook verder dan, in haar eigen woorden, ‘de grenzen van de
roman’. In ‘Opinie’ worden andere genres besproken, zoals jeugdliteratuur en literaire
tijdschriften. ‘Opinie’ dient echter vooral om in te spelen op actuele gebeurtenissen
in de literaire wereld. In de aanloop naar de uitreiking van literaire prijzen verschijnen
er bijvoorbeeld extra opiniestukken op dit gedeelte van de website. In het
recensiegedeelte worden bovendien recensies geplaatst die gerelateerd zijn aan
de betreffende prijs. Zo werd in 2008 een groot aantal titels van de tiplijst van de
AKO-literatuurprijs besproken door de schaduwjuryleden van de prijs. Naast literaire
prijzen worden ook projecten zoals Nederland Leest onder de aandacht gebracht.
Toen Nederland vorig jaar Harry Mulisch' Twee vrouwen las, publiceerde
Recensieweb zes recensies van het boek en twee opiniestukken over Harry Mulisch.
Voordat recensenten voor Recensieweb mogen schrijven, moeten ze eerst een
proefrecensie laten goedkeuren. Op deze manier zorgt de website voor een ‘strenge
filtering van recensenten’. Ook probeert de redactie het ‘degelijk redactieproces’
van dag- en weekbladen te evenaren. Wellicht zijn het dit selectie- en redactieproces
en de bovengenoemde opleiding van de recensenten, die zorgen voor de goede
kwaliteit van de recensies. Doorgaans worden literaire werken op Recensieweb
passend geïntroduceerd en vellen de recensenten een onderbouwd oordeel.
Een ander soort recensiewebsite dan Recensieweb, is 8weekly. Laatstgenoemde
website is breeds opgezet en bespreekt naast literatuur ook film, beeldende kunst,
muziek en theater. Daarom
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is 8weekly, zoals de website zelf aangeeft, een van de grootste Nederlandstalige
cultuurmagazines op internet. Ook in de literatuurafdeling, die te vinden is op
www.8weekly.nl/boeken, is de brede opzet terug te zien. Alhoewel 8weekly de
nadruk legt op het recenseren van proza, biedt de website ook recensies aan van
poëzie, wetenschappelijke boeken, tijdschriften en strips. Naast recensies bevat de
literatuurafdeling bovendien interviews en reportages van festivals en andere literaire
activiteiten.
Net als Recensieweb heeft 8weekly een selectieprocedure voor het kiezen van
recensenten. De website laat helaas weinig los over de achtergrond van zijn
medewerkers. Wel lijken de recensies doorgaans van goede kwaliteit te zijn. Net
als bij Recensieweb geven de recensenten van 8weekly een duidelijk beeld van de
boeken die ze recenseren. Jammer is slechts dat 8weekly niet altijd rekening houdt
met de pretenties die boeken hebben. Zo worden wetenschappelijke publicaties
meer dan eens ‘moeilijk’ of ‘saai’ genoemd. In de recensie van Vaessens' De
revanche van de roman staat bijvoorbeeld dat het boek wel erg veel voetnoten heeft
en dat het moeilijk te volgen is. Timothy Snyders geschiedenisboek De rode prins
wordt op zijn beurt negatief beoordeeld omdat het de geschiedenis te gedetailleerd
beschrijft en Thomas Kniebes Operatie Walküre wordt als ‘droge kost’ omschreven.
Dit soort beoordelingen geeft de indruk dat recensenten wetenschappelijke boeken
niet meten met de maatstaven van het betreffende genre, maar met de maatstaven
van makkelijker verteerbare genres - zoals de roman. Gelukkig hebben deze
recensenten het, ondanks bovenstaande misplaatste woorden, in het overige
gedeelte van de recensie vaak wel bij het juiste eind. De recensent van De revanche
van de roman geeft bijvoorbeeld een heel nauwkeurig beeld van de inhoud van het
boek. Bovendien worden lang niet alle op 8weekly gerecenseerde wetenschappelijke
publicaties als te moeilijk afgedaan. Ook 8weekly is daarom een bron van
internetrecensies van kwaliteit.
De recensiewebsite Literair Nederland heeft weer een ander karakter dan
Recensieweb en 8weekly. De website presenteert zichzelf als ‘website voor lezers
en leesclubs van alle leeftijden, met één overeenkomst: plezier in lezen’. De ondertitel
van de website luidt dan ook ‘Liefde voor literatuur’. Deze liefde is vooral goed terug
te zien in de vele extra's die Literair Nederland zijn lezers aanbiedt. Op de website
staan niet alleen interviews, gegevens van uitgeverijen en links naar andere websites;
ook worden er regelmatig literaire filmpjes geplaatst. Bovendien informeert de
redactie de lezer over literaire ontwikkelingen en wijst ze de lezer op allerlei literaire
activiteiten: van festivals en tentoonstellingen tot boekenmarkten en literaire
wandelingen. Maar Literair Nederland biedt nog meer. De website maakt - als enige
van de hier besproken websites - gebruik van de interactieve mogelijkheden die het
medium biedt. Lezers kunnen reageren op artikelen en recensies - een mogelijkheid
die overigens weinig wordt benut - en de website beschikt zelfs over een ‘virtuele
boekhandelaar’, die de lezer ‘net als een echte boekhandelaar’ adviseert op het
gebied van literatuur.
Een nadeel van Literair Nederland is dat alle extra informatie in het archief niet
gescheiden wordt van de recensies. Artikelen, filmpjes, literaire nieuwtjes en
recensies staan door elkaar, zodat er geen duidelijk overzicht is van de recensies
die de website te bieden heeft. Ook doet het scala aan extra informatie de recensies
op Literair Nederland ietwat naar de achtergrond verdwijnen. De recensies doen in
aantal bovendien onder voor die van Recensieweb en 8weekly. Toch hoeft de
hoeveelheid recensies geen punt van kritiek te zijn, aangezien deze past bij de
doelstelling van Literair Nederland. De redactie van de website, die werkzaam is in
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daarom niet vreemd dat Literair Nederland, in tegenstelling
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tot een website zoals Recensieweb, bewust keuzes maakt bij het aanbieden van
informatie.
Op Literair Nederland verschijnen zowel recensies van proza als van poëzie, en
ook andere genres, zoals kinderboeken, komen soms aan bod. Veruit de meeste
recensies op Literair Nederland zijn geschreven door redacteur, auteur en
literatuurdocent Coen Peppelenbos. Ook plaatst de website recensies die zijn
geschreven door leden. De leden zorgen ervoor dat er op Literair Nederland
regelmatig een heel ander soort boeken gerecenseerd wordt dan op Recensieweb
en 8weekly, zoals bepaalde anderstalige literatuur of schrijfcursussen in boekvorm.
Daarom vormen de ledenrecensies een leuke toevoeging.
Opvallend is overigens dat er op de hier besproken recensiewebsites weinig
aandacht wordt besteed aan poëzie. Wat Recensieweb betreft is dat begrijpelijk:
de website geeft duidelijk aan dat haar aandacht zich uitsluitend op proza richt.
Maar ook 8weekly en Literair Nederland, die wel af en toe poëzie bespreken, lijken
de nadruk te leggen op het recenseren van proza. Voor een groter aanbod aan
poëziekritiek zal men zich daarom moeten richten tot websites die zich specialiseren
in poëzie, zoals De Contrabas, Poëzierapport en Meander.
Dat lezers, tot slot, nog steeds de meeste waarde hechten aan professionele
oordelen, zoals Marc Verboord heeft aangetoond, is niet erg. Recensiewebsites
hoeven dagbladrecensies niet te vervangen - ze moeten juist een goede aanvulling
zijn. Dat ze daadwerkelijk een aanvulling zijn, maken Recensieweb, 8weekly en
Literair Nederland zeker duidelijk. De meerwaarde van Recensieweb en 8weekly
bestaat uit de ruimte die het internet biedt om grote hoeveelheden boeken te
recenseren. Literair Nederland vormt een aanvulling door haar interactief podium
voor literatuurliefhebbers. En alle drie de websites voegen iets toe aan
dagbladrecensies door de extra informatie waarmee ze de lezer op de literaire
actualiteit wijzen. Uit deze extra informatie - de interviews, artikelen, opiniestukken
en filmpjes - blijkt een grote liefde voor literatuur. En die liefde voor literatuur op
internet vormt misschien wel de grootste meerwaarde.
Anne G. Polkamp
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personalia
Arnoud van Adrichem (1978) is dichter en hoofdredacteur van literair tijdschrift
Parmentier. In 2008 verscheen zijn debuutbundel, Vis (nominatie C. Buddingh'-prijs
2008; Hugues C. Pernathprijs 2009; Charlotte Köhler Stipendium 2009). Ook in
2008 verscheen de bibliofiele bundel Buiten. Zie verder:
http://www.arnoudvanadrichem.nl.
Hans Anten is onderzoeker en docent Moderne Nederlandse letterkunde aan de
Universiteit Utrecht. Over het interbellum publiceerde hij onder meer Van realisme
naar zakelijkheid. Proza-opvattingen tussen 1916 en 1932. Dat boek is een van de
1000 sleutelteksten van de DBNL-basisbibliotheek.
Jan Baetens is hoogleraar aan de Faculteit Letteren van de KU Leuven. Hij verricht
voornamelijk onderzoek op het vlak van de woord- en beeldstudies, meer bepaald
in populaire genres (fotoroman, graphic novel, novellisatie, enzovoorts), en van de
Franse literatuur, meer bepaald rond de ‘littérature à contraintes’.
Tom de Boer (Haarlem, 14 oktober 1984) studeerde van zomer 2004 tot winter
2008 Geschiedenis en Nederlandse Taal en Cultuur aan de Universiteit van
Amsterdam en (een halfjaar) aan de University of Cape Town (bachelors cum laude
afgerond). Verder volgde hij een minor Journalistiek. Hij heeft enkele journalistieke
artikelen gepubliceerd in De Groene Amsterdammer, zijn bewerkte
Geschiedenisscriptie in Skript Historisch Tijdschrift. Op dit moment volgt hij een
schakeljaar Internationaal Recht, zodat hij volgend jaar een master International
Public Law kan doen.
Peter Boot studeerde Wiskunde en Nederlands aan de universiteiten van Leiden
en Utrecht, en promoveerde op een proefschrift over het belang van digitale annotatie
in de geesteswetenschappen. Hij is als onderzoeker verbonden aan het Huygens
Instituut. Hij was projectleider van de digitale editie van de brieven van Vincent van
Gogh.
Carolien van den Bos is afgestudeerd in de literatuurwetenschap aan de Universiteit
Utrecht. Haar scriptie ging over de narratieve eigenschappen van hyperfictie. Zij
werkt nu als webredacteur.
Jeroen Dera (1986) volgt de research master Letterkunde en Literatuurwetenschap
aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij is hoofdredacteur van Vooys en redactielid
van Meander, waar hij momenteel een bloemlezing voorbereidt met daarin nieuw
dichttalent. Dit jaar verschijnen van zijn hand bijdragen in TS: Tijdschrift voor
Tijdschriftstudies, Ons Erfdeel en Dietsche Warande & Belfort.
Elsbeth Etty (1951) is sinds 1974 journalist, achtereenvolgend bij De Waarheid,
het Utrechts Nieuwsblad, en sinds 1988 bij NRC Handelsblad, waar zij werkzaam
is als columnist en literair recensent. In 2004 werd zij benoemd tot bijzonder
hoogleraar literaire kritiek aan de Vrije Universiteit. Zij studeerde Nederlandse taalen letterkunde aan de Universiteit van Amterdam en was bestuurslid van de ASVA.
In 1996 promoveerde zij cum laude op de biografie Liefde is heel het leven niet Henriette Roland Holst 1869-1952. Het boek werd bekroond met de Gouden Uil,
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de Busken Huetprijs en een nominatie voor de AKO-literatuurprijs. In 2008 ontving
zij voor haar columns de Anne Vondelingprijs
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voor politieke journalistiek. Van haar hand verschenen de essaybundels: Vrouwen
gaan voor - nieuwe Nederlandse schrijfsters van Hella Haasse tot Connie Palmen
(1998), In het gras (1998), Een koe op zolder (2001), Tijdgenoot (2003), Het ongeloof
(2006), Chilling! (2008), en de roman Maak jezelf maar klaar (2007).
Erik Huizer is Grafisch Vormgever.
Jacques Janssen (*1944) is emeritus hoogleraar Cultuur- en Godsdienstpsychologie
aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij publiceerde diverse boeken en artikelen
over studentencultuur, jeugdcultuur en de betekenis van religie in de hedendaagse
cultuur. In 1999 verscheen van zijn hand een nieuwe, geannoteerde vertaling van
Dantes ‘Hel’. De laatste jaren is zijn onderzoek primair gericht op de psychologie
van het gebed en de religieuze ervaring.
Marleen van de Pol (1988) is studente aan de Universiteit Utrecht en volgt
momenteel de onderzoeksmaster Dutch Language and Literature met vroegmoderne
literatuur als specialisatie. Zij is redacteur en webmaster van Vooys.
Anne Polkamp (1988) studeert Nederlandse Taal en Cultuur aan de Universiteit
Utrecht en is eindredacteur van Vooys.
Luc Princen heeft inmiddels al drie en een half jaar zijn eigen bedrijfje To Wonder
in Arnhem. Illustreren, vormgeven en multimediale ontwikkeling zijn taken die hij
via zijn bedrijfje op freelance basis oppakt.
Ellen Tapia-Quilodrán (1984) studeerde op 9 juli j.l. af als eerstegraads docent
Beeldende Kunst & Vormgeving aan de kunstacademie in Arnhem. Op het moment
is zij freelance schrijver en illustrator.
Samuel Vriezen (1973) studeerde wiskunde alvorens compositie te gaan studeren
aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. Hij componeerde een veertigtal
composities voor kleine en grote kamermuziekbezettingen, maar ook werken voor
meerdere sprekers, elektronische muziek en composities in samenwerking met
beeldend kunstenaars en dichters. Daarnaast trad hij vaak op als pianist en nam
samen met Dante Boon de CD ‘Symmetries’ met muziek van Tom Johnson op. Als
dichter debuteerde hij in 2008 bij De Wereldbibliotheek met de bundel 4 Zinnen, en
publiceerde daarnaast essays en poëzievertalingen. Hij organiseerde de
experimentele kamermuziek-concertreeks ‘Concerten Tot en Met tot 2004’ en literaire
evenementen bij Stichting Perdu in Amsterdam van 2004 tot 2008. Hij blogt op
Vriezen Vindt... (blogger.xs4all.nl/sqv)
Geertjan de Vugt studeerde bouwkunde aan de TU/e, Algemene
Cultuurwetenschappen aan de UvT (Bachelor 2008) en Literary Studies aan de UU.
Binnen de Research Master Literary Studies studeert hij op dit moment Comparative
Literature aan de Univ-Wisc Madison.
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