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[Nummer 1]
Redactioneel
Voor u ligt de nieuwste Vooys, het eerste nummer van de achtentwintigste jaargang.
Ook in 2010 zullen wij weer ons best doen de meest relevante artikelen en
onderwerpen aan u te presenteren. De aftrap voor deze jaargang wordt verzorgd door
Rosanne Hebing met een artikel over religo-magische amuletten in middeleeuwse
handschriften. We blijven bij de middeleeuwen met het artikel van Rob Faesen. Hij
schrijft over mystiek in de West-Europese middeleeuwen, maar maakt ook een
uitstapje naar de negentiende eeuw. Mare van Zoggel brengt ons weer terug naar het
heden met een artikel over mystificaties en literaire kritiek. Vervolgens trekken we
onze lieslaarzen aan voor het artikel van Inge Duine over watersnoodrampliteratuur.
Als afsluiting van de eerste sectie biedt Diederik Oostdijk ons een kijkje over de
landsgrenzen met zijn essay over de Amerikaanse dichter W.D. Ehrhart.
In deze jaargang een nieuwe rubriek: ‘De Kop van Jut!’. In deze rubriek krijgen
personen uit de wereld der letteren de mogelijkheid om op geheel eigen wijze een
werk te bekritiseren. Dit nummer wordt ‘De Kop van Jut!’ verzorgd door Karei van
der Weide met een stuk over Maria Mosterd. De ‘In de kast!’ gaat deze keer over
lesbische overlevingsliteratuur en is van de hand van Livonne Rommers. Laurens
Ham is bij F. van Dixhoorn op bezoek geweest en heeft deze eigenzinnige dichter
aan de tand gevoeld over zijn dichterschap. Wij willen Samuel Vriezen bedanken de
columns die hij afgelopen jaargang heeft bijgedragen. U bent van ons gewend dat
wij elk jaar een nieuwe columnist hebben; dit jaar hebben wij er maar liefst vier. In
elk nummer vertelt een gerenommeerde vertaler over problemen, oplossingen, irritaties
of mooie zinnen die bij zijn of haar vak komen kijken. Wij zijn zeer verheugd dat
Barber van de Pol, die onder veel meer prachtige vertalingen van Borges en Melville
heeft gemaakt, de eerste column in een serie van vier heeft willen verzorgen.
De recensiesectie is ook dit nummer weer goed gevuld. Carl de Stryker bespreekt
de studie van Dietlinde Willockx over Gezelle. Wilco Versteeg heeft American
Multiculturalism after 9/11 onder de loep genomen. Laurens Ham heeft Geweld van
Žižek aan een kritische lezing onderworpen. Afsluitend vindt u een reactie van
Thomas Vaessens op de recensie van De revanche van de roman van Jaap
Goedegebuure. Vaessens slaat terug en weerspreekt de volgens hem onterechte kritiek
die op De revanche van de roman is geuit.
Wij hopen dat u veel leesplezier zult beleven aan dit nummer. Vooys biedt in 2010
overigens meer dan alleen leesplezier. Op 16 juni organiseren wij een congres met
als thema ‘de schrijver in zijn veld’. Op dit congres spreken verschillende
wetenschappers over de plaats van de schrijver in de maatschappij. U ontvangt
hiervoor uiteraard een uitnodiging. Voor het laatste nieuwste, kunt u
www.tijdschriftvooys.nl raadplegen.
2010 belooft een mooi jaar te worden.

Rectificatie:
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in Vooys 27.3 zijn per abuis de personalia van Prof. dr. Jaap Goedegebuure niet
vermeld. Dat is in dit nummer recht gezet.
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Devote toverij
Religo-magische amuletten in de Middeleeuwen
Rosanne Hebing
De mysterieuze wereld van toverspreuken en amuletten fascineert mensen al
eeuwenlang. Zo ook Rosanne Hebing, die als promovenda verbonden is aan een
promotieproject over taalverandering in het Ouder Engels aan de Radboud
Universiteit Nijmegen. Zij besteedt in haar artikel speciale aandacht aan de
historische en maatschappelijke context van middeleeuwse religo-magische
amuletten. Christendom en magie lijken weliswaar mijlenver van elkaar af te
liggen, maar Hebing toont aan dat deze ‘tegenpolen’ in middeleeuwse amuletten
onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.

Inleiding
‘Godly superstition’, godvruchtig bijgeloof, luidt het vonnis dat William Sparrow
Simpson velt over de inhoud van een boekrol in het Londense British Museum.
(1884: 307) Ondanks dit ongezouten oordeel besteedt Sparrow Simpson, een
negentiende-eeuwse geestelijke, librettist en onderzoeker van het christelijk erfgoed,
niet minder dan twee decennia aan het bestuderen en beschrijven van de versmelting
van christendom en magie in haar verschillende verschijningsvormen. (1874; 1884;
1892) In één van zijn vroegere artikelen geeft Sparrow Simpson aan dat hij bij het
onderzoeken van een aantal middeleeuwse getijdenboekjes stuitte op teksten die
vergezeld werden door een afbeelding van een ruitvorm of een zogenaamde vesica
piscis-vorm.1 Deze afbeelding werd steevast omschreven als een getrouwe weergave
van Christus' zijwond: de wond die de speer van Longinus hem toebracht tijdens de
kruisiging. (Sparrow Simpson 1874: 358-361) Volgens de bijbehorende teksten zou
het dragen van deze afbeelding van de zijwond bescherming bieden tegen een
veelvoud aan gevaren en onheil in het algemeen.
Het dragen van afbeeldingen, teksten en voorwerpen als beschermingsmiddel was
niet ongekend in de middeleeuwen. Onze middeleeuwse voorouders bezaten
bijvoorbeeld ringen met magische zegels en boekjes of beschreven stukjes perkament
die op het lichaam gedragen moesten worden. Ook vandaag nog vinden
konijnenpootjes en de wat eigentijdsere edelstenen en klavertjes vier, verwerkt in
halskettingen en oorbellen, gretig aftrek. We noemen deze objecten ‘amuletten’ of
‘talismans’. De functie van dergelijke tovermiddelen, waaronder ook verbale middelen
als incantaties of toverspreuken vallen, lijkt eenduidig: het bieden van bescherming
en het brengen van voorspoed door middel van fysiek contact met een (tover)krachtig
object. Echter, wanneer je het christelijke aspect dat zo duidelijk terugkomt in
middeleeuwse amuletten in ogenschouw neemt, lijken twee werelden te botsen: die
van de christelijke religie en die van de magie.

1

Een vesica piscis is de vorm die je ziet als twee gelijke cirkels elkaar snijden. De vorm van
het overlappende gedeelte is een vesica piscis.
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Illustratie uit: Page, S, Magic in Medieval Manuscripts
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Je zou middeleeuwse religo-magische amuletten, zoals ik deze toverkrachtige
christelijke amuletten hier noem, kunnen afdoen als ‘godvruchtig bijgeloof’, maar
dit doet volgens meer recente opvattingen over de relatie tussen magie en christendom
in de middeleeuwen geen recht aan de bijzondere wisselwerking tussen deze twee
ogenschijnlijke tegenpolen. (cf. Kieckhefer 2000) In dit artikel worden middeleeuwse
religo-magische amuletten ingebed in hun historische en maatschappelijke context.
Daartoe zal ik eerst de vorm en functie die deze amuletten hadden illustreren, waarbij
de nadruk ligt op de wisselwerking tussen religie en magie. Daarna worden twee
bijzondere genres binnen de religo-magische amuletten, Heilige Lengtematen en
Hemelsbrieven, nader toegelicht. Tot slot laat ik aan de hand van voorbeelden uit
een laatmiddeleeuwse Engelse boekrol (Londen, British Library, Harley Rol T.11)
zien hoe de voornoemde twee genres aan ons zijn overgeleverd.

Bovennatuurlijke interventie: tovermiddelen en gebeden in de
middeleeuwen
Voordat ik dieper inga op de relatie tussen christendom en magie en de functie van
amuletten, is een korte uitleg van verschillende concepten omtrent dit thema wellicht
op zijn plaats. Tovermiddelen, amuletten en toverspreuken, of incantaties, zijn
begrippen die geen vastomlijnde betekenis hebben. Men heeft het idee dat ze zich
in hetzelfde semantische veld bevinden, namelijk dat van de praktische magie. Hoe
deze begrippen zich echter precies tot elkaar verhouden is, ook in de vakliteratuur,
vaak onduidelijk. Thomas Forbes is van mening dat tovermiddelen een trapje hoger
staan dan amuletten en toverspreuken. Tovermiddelen zijn volgens hem namelijk
objecten, procedures of spreuken die gebruikt worden om een bepaald doel te
bewerkstelligen. (Forbes 1971: 293) Zowel amuletten als toverspreuken vallen dus
onder de tovermiddelen, maar het begrip tovermiddelen omvat meer dan alleen
amuletten en toverspreuken. Dit is ook de situatie waarvan ik in dit artikel uitga.
Echter, hoewel Forbes het heeft over objecten, procedures of spreuken, is er vaker
wel dan niet sprake van een combinatie van deze zaken: soms heeft een spreuk
bijvoorbeeld een bepaalde procedure of een bepaald object nodig om effect te hebben.
Het verschil tussen toverspreuken en amuletten is relatief eenvoudig: een toverspreuk
bestaat uit specifieke, al dan niet bestaande woorden die op een specifieke, of liever,
ritualistische manier moeten worden uitgesproken. Een amulet is een object dat op
het lichaam gedragen moet worden. Het is echter heel goed mogelijk dat in een
toverspreuk expliciet vermeld wordt dat de spreuk op het lichaam gedragen moet
worden. Dit soort amuletten noemen we tekstuele amuletten. Een voorbeeld van een
tekstueel amulet is het alombekende ‘abracadabra’. Dit van oorsprong Hebreeuwse
amulet werd om de nek gehangen als beschermingsmiddel tegen koorts en zag er als
volgt uit (Forbes 1971: 295):
ABRACADABRA
ABRACADABR
ABRACADAB
ABRACADA
ABRACAD
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ABRACA
ABRAC
ABRA
ABR
AB
A

Amuletten werden al rond 1.900 voor Christus gebruikt in Egypte en later ook in het
oude Grieken-
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land en Rome. (Skemer 2006: 23-25) In de Middeleeuwen waren amuletten, met
name tekstuele amuletten met de namen van God, bijzonder populair en hoewel het
gebruik van deze amuletten sindsdien wat op de achtergrond is geraakt, is het nooit
helemaal verdwenen. (Hansmann en Kriss-Rettenbeck 1966: 11-12, 134, 137)
Gezien de relatie tussen het geïnstitutionaliseerde christendom en de folkloristische
magie, een relatie die op haar best gespannen genoemd kan worden, doet de term
‘religo-magisch’ wat paradoxaal aan. Om amuletten en toverspreuken hangt, en hing,
een zweem van bijgeloof, folklore en magie. De verkoop van deze tovermiddelen
werd dan ook in de middeleeuwen al door de kerk veroordeeld, zij het enigszins
inconsistent, als simonie. Toch duurde het niet lang voor er christelijke elementen
werden verwerkt in tovermiddelen. Hoewel de kerkleiders hiertegen logischerwijs
fel ageerden, stond de lagere geestelijkheid tovermiddelen vaak oogluikend toe; het
kwam zelfs voor dat geestelijken zelf verantwoordelijk waren voor de verkoop van
amuletten. Met behulp van moralistische verhalen over de verraderlijke praktijken
van toverdokters, ongeletterde magiërs en dolende geestelijken, probeerden kerkleiders
een einde te maken aan de hang naar de volgens hen achterhaalde folkloristische
gebruiken, maar het kwaad was al geschied. Aan de basis van het probleem dat de
kerk had met tovermiddelen die zich beriepen op de macht van God, Christus of een
heilige, lag het feit dat tovermiddelen pretendeerden op een bijna systematische
manier de krachten van een heilige te verstrekken aan hun gebruikers, hetgeen lijnrecht
tegenover het idee stond dat God als alwetend en almachtig wezen niet gedwongen
kon worden tot handelen, maar slechts in gebed gevraagd kon worden om genade
en hulp. (Skemer 2006: 60-64)
Ironisch genoeg waren het juist de christelijke gebeden die de populariteit van
magie in de middeleeuwen deden stijgen. Wat de kerkleiders als een fundamenteel
verschil beschouwden, zagen de meeste leken als twee soortgelijke manieren om een
enkel doel te bewerkstelligen: het verkrijgen van een oplossing voor een probleem
of bescherming tegen onheil door middel van het aanroepen van bovennatuurlijke
hulp. (Hebing 2009: 8-9) Deze functionele versmelting bracht op haar beurt de
vormelijke versmelting van christelijke en magische rituelen teweeg. Passages uit
de liturgie en lijsten met namen van God gaven tovermiddelen hun ritualistische
karakter en zorgden ervoor dat men ze gemakkelijk kon onthouden; ondanks het feit
dat maar weinigen Latijn kenden, waren de meesten namelijk bekend met de liturgie.
(Skemer 2006: 145, 149, 272) Deze compatibiliteit van gebeden en tovermiddelen
zorgde ervoor dat men amuletten en toverspreuken steeds meer begon te zien als
onderdeel van de geloofsbelevenis.
Religo-magische amuletten en toverspreuken dankten hun populariteit aan de
historische en maatschappelijke context waarin ze zich bevonden. Zo waren amuletten
en toverspreuken toegankelijk. Niemand werd uitgesloten van het gebruik van
tovermiddelen. Dit gold niet voor de reguliere geneeskunde. (Forbes 1971: 293)
Bovendien nam de alfabetisering tegen het einde van de middeleeuwen toe. Deze
toename zorgde ervoor dat steeds meer particulieren boeken bezaten, met name
gebeden- en getijdenboekjes. Hierdoor was men in staat om ook individueel, dat wil
zeggen, buiten de institutionele setting van de kerk, zijn of haar geloof te praktiseren.
Omdat men amuletten en toverspreuken niet los zag van andere vormen van
christelijke geloofsbelevenis, doken toverspreuken en amuletten regelmatig op in
gebedenboekjes. Deze boekjes waren vaak handzaam, wat ze heel geschikt maakten
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als ‘drager’ van amuletten, die per slot van rekening op het lichaam gedragen moesten
worden.
Afgezien van deze maatschappelijke ontwikkeling deed de simpele talrijkheid van
potentiële problemen en gevaren in de middeleeuwen een belangrijke duit in het
zakje. Er waren spreuken en amuletten die hielpen tegen veeziekte en complotten
van vijanden; die beschermden tegen diefstal en vuur en die ervoor zorgden dat je
niet zou sterven door bliksem, vuur of water. De meeste tover-
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middelen concentreerden zich echter op de gezondheid en beschermden gebruikers
bijvoorbeeld tegen problemen tijdens de bevalling of tegen tandpijn, epileptie en de
mysterieuze elfenziekte. (Gray 1974: 63-67) Deze behoefte aan bescherming op het
gebied van gezondheid is niet verwonderlijk: in dergelijke tijden van oorlog, honger
en ziekte, waarvan in de middeleeuwen de Zwarte Dood slechts één voorbeeld was,
zoekt men vaak zijn heil bij beschermingsmethoden die toegankelijk zijn en waarin
men het diepste gelooft. (Jolly, Raudvere en Peters 2002: 23-29) Het is dan ook niet
vreemd dat een combinatie van het diep in de maatschappij verankerde christendom
en de van oudsher bekende folkloristische magie snel werd gemaakt en langdurig
standhield.

Genres binnen de religo-magische amuletten: Heilige Lengtematen
Heilige Lengtematen worden al eeuwenlang gebruikt. Het werkzame element van
dit tovermiddel is, zoals de naam al doet vermoeden, een lengtemaat van een heilig
object of persoon. In veruit de meeste gevallen is de lengtemaat gerelateerd aan
Christus. Voorbeelden van Heilige Lengtematen zijn de lengte van een afdruk van
Christus' voet in een steen en de afmetingen van het graf van de Heilige Maagd. Het
idee is dat de afmetingen van iets of iemand de essentie en de eventuele krachten
van het object of de persoon in kwestie vangen. Dit zou betekenen dat men op een
relatief eenvoudige manier kon beschikken over de krachten van Christus, de Heilige
Maagd of een andere heilige. (Hebing 2009: 10; Jacoby 1929: 206)
Op basis van een uitgebreide bestudering van één van de meer beroemde
Lengtematen, die van het lichaam van Christus, beweerde Adolf Jacoby dat deze
afmeting in 1655 gevonden was bij het Heilig Graf in Jeruzalem. Aangezien de
afmeting van Christus veelvuldig voorkomt in veertiende- en vijftiende-eeuwse
teksten en zelfs in de achtste eeuw al wordt genoemd door Beda, lijkt het echter
onwaarschijnlijk dat ze pas rond het midden van de zeventiende eeuw ontdekt werd.
(Hebing 2009: 10) Op heilige plaatsen konden pelgrims delen, kopieën en zelfs
‘originelen’ kopen van objecten waarvan de afmeting van Christus kon worden
afgeleid, zoals zijn lijkwade en een stukje touw waarmee het Heilig Graf gemeten
zou zijn. Het is dan ook waarschijnlijk dat de Heilige Lengtematen als tovermiddel
via pelgrims hun weg naar West-Europa hebben gevonden. (Jacoby 1929: 181-193)
Heilige Lengtematen komen voor als amulet in getijdenboekjes en met name op
perkamenten rollen. Rollen konden namelijk om het lichaam gewikkeld worden,
bijvoorbeeld door zwangere vrouwen die zo hun ongeboren kind wilden beschermen.
Volgens de beruchte Hexenhammer werden rollen met de afmeting van Christus ook
gebruikt om heksen te martelen. De rol werd dan op het naakte lichaam van een
vermeende heks geplaatst. Dit zou onbeschrijflijke pijnen veroorzaken bij de heks
in kwestie. (Jacoby 1932/1933: 901)
Een andere bijzondere Lengtemaat is de afmeting van de zijwond van Christus.
Deze afmeting is de vesica piscis-vorm die William Sparrow Simpson zo in de ban
hielden. Dit tovermiddel werd pas echt populair in de veertiende eeuw, maar maakte
in korte tijd een overweldigende opmars: er werden ringen gemaakt met een afbeelding
van de zijwond van Christus, op schilderijen en miniaturen werd de zijwond
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veelvuldig afgebeeld en zelfs in de Shakespeariaanse uitroep zounds! zijn ‘God's
wounds’ te herkennen. (Sparrow Simpson 1874: 264-267) Hoewel Christus vele
wonden opliep voor en tijdens de kruisiging, worden de wonden in zijn handen,
voeten en zij gezien als de belangrijkste. Van deze vijf wonden is de wond in zijn
zij de heiligste, omdat deze wond het gewonde hart van Christus symboliseert, waaruit
het bloed vloeide dat de mensheid heeft verlost. Deze symboliek omtrent het ultieme
offer dat Christus bracht voor iedereen leende zich niet alleen uitstekend voor de
veelal op fysieke bescherming gerichte amuletten, maar had ook visueel een grote
impact: vaak heeft de zijwond en met name het daaruit stromende bloed een
prominente plaats op afbeeldingen van Christus. Soms wijst Christus zelfs naar zijn
zijwond of houdt hij hem open. De wond
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in Christus' zij is door de eeuwen heen op talrijke andere, vaak zeer interessante,
manieren geïnterpreteerd. (cf. Mills 2005) Door de omvangrijkheid van dit onderwerp
kan ik hierop in dit artikel echter niet verder ingaan.
Naast de afmetingen van Christus' lichaam en zijn zijwond verschijnen diverse
andere afmetingen die gerelateerd zijn aan het lijden van Christus als Heilige
Lengtemaat. Zo zijn er behoorlijk wat amuletten die gebaseerd zijn op de lengte van
de spijkers waarmee hij gekruisigd werd. Bij al deze Heilige Lengtematen, of het nu
gaat om de afmeting van de voet van Christus of de afmeting van van graf van de
heilige Franciscus, staat centraal dat de afmeting echt moet zijn. Zonder uitzondering
verzekeren deze tovermiddelen hun gebruikers ervan dat ze te maken hebben met
de werkelijke afmeting van het object of de persoon in kwestie. Om op de werkelijke
afmeting uit te komen, moet men de afgebeelde lengte soms echter vermenigvuldigen
met een in het amulet gespecificeerd getal. Het belang van de echtheid of getrouwheid
van de afbeelding schuilt in het feit dat alleen een exacte weergave van de afmeting
van het origineel de essentie en kracht van het origineel in zich kan dragen. In de
praktijk kwam dit niet altijd helemaal uit de verf. Zo was de zijwond van Christus
volgens sommige amuletten zes centimeter lang en volgens andere precies negen of
tien centimeter. Toch beweerden ze alle de werkelijke afmeting van de wond weer
te geven. (Jacoby 1929: 213)

Genres binnen de religo-magische amuletten: Hemelsbrieven
Een ander genre dat veelvuldig voorkomt, met name in middeleeuwse religo-magische
amuletten, is het genre van de Hemelsbrieven. Hemelsbrieven konden zowel in de
vorm van een toverspreuk als in de vorm van een amulet gebruikt worden. Net als
Heilige Lengtematen werden Hemelsbrieven al ver voor de Middeleeuwen gebruikt
en kent het genre vele subgenres. Alle Hemelsbrieven zijn echter gebaseerd op de
correspondentie tussen Christus en koning Abgar V van Edessa. In zijn Historia
Ecclesiastica beweert Eusebius (c. 260-c. 340) dat hij in de stadsarchieven van Edessa
een briefwisseling tussen Abgar en Christus op het spoor was gekomen. In deze
brieven vraagt Abgar Christus om zijn zegening aangezien hij met
gezondheidsproblemen en politieke problemen kampte. Dankzij de zegening van
Christus zouden Abgars koninkrijk en gezondheid zijn gered. Volgens de legende
zou een zekere non genaamd Egeria de brief met de zegening van Christus ergens
in de vierde eeuw mee hebben genomen naar Europa, waarna de brief al snel werd
geïntegreerd in tovermiddelen. Sommige Hemelsbrieven beweren van Christus zelf
te komen, terwijl andere een heilige of een paus als tussenpersoon laten fungeren.
(Skemer 2006: 98-99) Opvallend is dat in Hemelsbrieven regelmatig verwezen wordt
naar Heilige Lengtematen. (Hebing 2009: 13)
Eén van de subgenres binnen de Hemelsbrieven is de Prière de Charlemagne. In
deze variant wordt beweerd dat de brief door een heilige (soms is dit de aartsengel
Michaël, soms Sint Joris) naar Karel de Grote werd gestuurd ten tijde van zijn strijd
tegen de Saracenen bij Roncesvalles. De Prière de Charlemagne is minder oud dan
enkele andere genres binnen de Hemelsbrieven: hij wordt voor het eerst genoemd in
een dertiende-eeuwse Franse chanson de geste met de titel Le Chevalier au Cygne.
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Paus Leo III wordt ook regelmatig genoemd in de prières, waarschijnlijk omdat
bekend was dat hij Karel de Grote vele religieuze geschenken gaf. Wat Hemelsbrieven
bijzonder maakt, is dat ze zelfs in de twintigste eeuw nog gebruikt werden: tijdens
de Eerste Wereldoorlog werden ze gevonden op de dode lichamen van Duitse
soldaten.2 (Halliday 1927: 74)

2

Dit geeft natuurlijk te denken over de effectiviteit van de Hemelsbrieven.

Vooys. Jaargang 28

12

Londen, British Library, Harley Rol T.11
Harley T.11 is een vijftiende-eeuwse boekrol die zowel Engelse en Latijnse teksten
als afbeeldingen bevat. De rol is ongeveer acht centimeter breed en honderdtwintig
centimeter lang. Her en der is de rol gevlekt en beschadigd. Dit is deels te wijten aan
de tand des tijds, maar het lijkt er ook op dat de rol, zoals de inhoud van de teksten
doet vermoeden, is gedragen als amulet. De vlekken op de rol lijken watervlekken;
wellicht voert het te ver om te stellen dat Harley T.11 door een zwangere vrouw is
gedragen tijdens de bevalling, iets wat zeker niet ongewoon was in de Middeleeuwen,
maar het is een interessant idee. De hieropvolgende beschrijving van de tovermiddelen
in Harley T.11 is gebaseerd op mijn eerdere beschrijving en editie van de boekrol.
(Hebing 2009)
De rol bevat een behoorlijk aantal religo-magische tovermiddelen, waaronder acht
magische zegels, lijsten met namen van God en verschillende korte teksten in het
Latijn, die de gebruiker van de rol beschermen tegen uiteenlopende gevaren. Een
mooi voorbeeld van de invloed van bijbelteksten op de inhoud van de boekrol is de
bijna letterlijke overname van een gedeelte van psalm 2: in de Vulgaat staat ‘Ego
autem constitutus sum rex ab eo super Sion montem sanctum eius praedicans
praeceptum eius’ (medievalist.net) en in Harley T.11 staat ‘Ego autem constitutus
sum rex et eo super syon montem sanctum eius predicans preceptum eius’. Afgezien
van wat kleine afwijkingen wordt de tekst uit de Vulgaat integraal gebruikt in één
van de amuletten in Harley T.11. Naast de kortere teksten bevat Harley T.11 drie
langere teksten die ieder vergezeld gaan van een afbeelding. De eerste tekst is een
Heilige Lengtemaat met een afbeelding in groen en rood van het Tau-kruis, één van
de oudste christelijke kruizen. Volgens de Engelse tekst naast de afbeelding moet de
lengte van het Tau-kruis vermenigvuldigd worden met een getal dat ondertussen
helaas onleesbaar is om de lengte van Christus op te leveren. Door het kruis op het
lichaam te dragen werd men beschermd tegen gif, vijanden en natuurlijke gevaren
als wind en water. Als een zwangere vrouw het kruis op haar lichaam droeg, was ze
ervan verzekerd dat haar kind een goed christen zou zijn. Bovendien zou het dragen
van dit Tau-kruis wellicht ook materiële welvaart op kunnen leveren. Volgens deze
Heilige Lengtemaat was de afmeting geschonken aan de heiligen Cyricus en Julitta,
een moeder en zoon die tijdens de Diocletiaanse vervolgingen in het jaar 304 zouden
zijn onthoofd. Deze heiligen komen vaker voor in amuletten, met name in amuletten
die dienden als beschermingsmiddel voor zwangere vrouwen. (Skemer 2006: 152,
262) In een andere tekst in de rol worden Cyricus en Julitta opnieuw aangehaald.
De tweede lange tekst in Harley T.11 is opnieuw in het Engels en opnieuw een
Heilige Lengtemaat, dit keer van de drie spijkers die gebruikt waren tijdens de
kruisiging. Ook dit is een amulet: wie de afmeting van de spijkers op zijn lichaam
draagt, verkrijgt bescherming tegen allerlei gevaren die hier in de vorm zijn gegoten
van zeven geschenken die toegezegd zouden zijn door paus Innocentius VIII. Ook
dit amulet zou welvaart brengen aan haar gebruiker en beschermen tegen onder
andere gif, vijanden, een onprettige dood en kwade geesten. De gebruiker wordt
aangespoord de drie spijkers te vereren door het bidden van ave maria's en onze
vaders. De drie spijkers worden in het groen naast de tekst afgebeeld, inclusief rode
bloeddruppeltjes.
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Ook de derde langere tekst bevat een Heilige Lengtemaat, maar dan in de vorm
van een Hemelsbrief. Dit amulet, want ook dit tovermiddel moet op het lichaam
gedragen worden, concentreert zich op de zijwond van Christus. Volgens de Engelse
tekst naast de afbeelding werd de afmeting van Christus' zijwond in een gouden kistje
door een engel naar Karel de Grote gebracht. We hebben hier dus te maken met een
Hemelsbrief van het genre van de Prières de Charlemagne. De ruitvormige wond
in verschillende kleuren rood wordt naast de tekst afgebeeld, opnieuw inclusief
bloeddruppels. De functie van deze Hemelsbrief is vergelijkbaar met die van de twee
Heilige Lengtematen in Harley T.11: de drager van het amulet wordt beschermd
tegen vuur, water, vijanden, in de strijd en tijdens de bevalling.
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Het mooie aan religo-magische geschriften als Harley T.11 is dat we niet zoveel over
ze weten, maar door hun uiterlijk en inhoud toch een beeld krijgen van hun functie
en oorsprong. We weten niet wie de oorspronkelijke eigenaar of eigenaars waren
van de boekrol en we weten niet wie de boekrol gemaakt heeft, maar we zien in de
teksten dat de nadruk ligt op bescherming tijdens de zwangerschap en de bevalling.
Ook zien we ondefinieerbare watervlekken op het perkament. Misschien is Harley
T.11 ooit gebruikt als beschermende zwangerschapsgordel? Hoe het ook zij, dergelijke
voorbeelden van religo-magische tovermiddelen verschaffen ons niet alleen kennis
over tovermiddelen op zich, maar maken ook nieuwsgierig naar de eigenaars van
tovermiddelen en hun leefwereld.

Besluit
De wereld van de amuletten en toverspreuken fascineert ons al duizenden jaren. In
dit artikel zijn met name middeleeuwse amuletten de revue gepasseerd, maar zoals
tovermiddelen slechts een onderdeel zijn van magie, zijn middeleeuwse amuletten
slechts een onderdeel van de tovermiddelen. Hoewel tovermiddelen veel van hun
charme ontlenen aan hun mysterieuze aard, die hoogstwaarschijnlijk te danken is
aan het feit dat er in de loop van de eeuwen zeer uiteenlopende meningen zijn ontstaan
over wat tovermiddelen zijn en wat ze behoren te doen, ben ik van mening dat een
wat systematischer beschrijving van tovermiddelen een spannend beeld zou opleveren
van deze manifestaties van praktische magie. Om te beginnen is het belangrijk dat
de terminologie omtrent het thema eenduidig wordt neergezet. Zo onderscheiden
sommigen amuletten niet van toverspreuken, terwijl anderen bijvoorbeeld van mening
zijn dat amuletten en talismans in geen geval met elkaar verward mogen worden.
Meer duidelijkheid in terminologische termen zou ervoor zorgen dat studies op dit
gebied gemakkelijker aan elkaar gerelateerd kunnen worden en dat voorbeelden van
tovermiddelen gemakkelijker in een genre of traditie geplaatst kunnen worden.
Tot slot wil ik benadrukken dat ik hier de aandacht heb gevestigd op de relatie
tussen magie en christendom. Ook dit is echter slechts een en niet eens het topje van
de ijsberg. De rol van tovermiddelen in andere religies en culturen is minstens
evenzeer de moeite van het bestuderen waard. Als we onderzoek zouden kunnen
doen aan de hand van systematische beschrijvingen, dan zou dat mijns inziens enorm
bijdragen aan de kwaliteit en generaliseerbaarheid van analyses van tovermiddelen
en daarmee aan ons uiteindelijke begrip van de vorm en functie van amuletten en
toverspreuken door de eeuwen heen.
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Het leven funderen op een afgrond
West-Europese middeleeuwse mystiek in cultureel perspectief
Rob Faesen
Rob Faesen, hoogleraar Middelnederlandse Letterkunde te Leuven, verhaalt
in dit artikel over de West-Europese middeleeuwse mystiek aan de hand van
een algemene beschouwing over Joris-Karl Huysman en Ruusbroec waaruit
kenmerken van mystiek worden gedestilleerd. Daarnaast contextualiseert Faesen
mystieke literatuur binnen de Europese context van de middeleeuwen en spreekt
hij van een ommekeer in die cultuur. Deze ommekeer laat volgens Faesen zien
dat mystieke literatuur een eigen plaats binnen de samenleving verworf.

1. De herontdekking van mystiek
In 2008, bij zijn aanstelling als hoogleraar ‘Cultuurgeschiedenis van het christendom’
aan de Universiteit van Tilburg, publiceerde Peter Nissen een bijzonder mooi en
goed gedocumenteerd essay dat de titel draagt Eene zachte aanraking van zijn
zieleleven. Over ‘ware’ en ‘valse’ mystiek rond 1900. De lezer volgt er geboeid
Georges (‘Joris-Karl’) Huysmans, de belangrijkste vertegenwoordiger van het literair
decadentisme in de negentiende-eeuwse Franse letterkunde, die op bezoek komt bij
zijn oom in Tilburg, en er gefascineerd wordt door een groep zigeuners aldaar, met
name door een wondermooie vrouw in het gezelschap. Huysmans' zieleleven werd
geraakt door authentieke schoonheid, puurheid en vitaliteit. Nissen vertelt deze
anekdote omdat ze kenmerkend is voor de innerlijke attitude van Huysmans, die ook
zijn houding ten opzichte van het christendom bepaalde. Hij had zich al lang afgekeerd
van de wetten en dogma's van het kerkelijk instituut, maar bleef haast wanhopig
gefascineerd door de aantrekkingskracht van de culturele schatten van het
christendom, hun authentieke schoonheid, puurheid en vitaliteit. En tot die schatten
behoorde het werk van de Brabantse mysticus Jan van Ruusbroec. Huysmans kende
Ruusbroec in de beroemde Franse vertaling door Maurice Maeterlinc, die net als
Huysmans van Zuid-Nederlandse afkomst was, en eveneens te Parijs werkzaam was.
Mystici als Ruusbroec werden gretig gelezen door kunstenaars, schrijvers en
intellectuelen aan het einde van de negentiende eeuw - terwijl dat toen in kerkelijke
kringen juist niet het geval was, zo merkt Nissen terecht op. Lodewijk van Deyssel
was eveneens een lezer van Ruusbroec. Ook hij had resoluut afscheid genomen van
zijn katholieke opvoeding, en was levensbeschouwelijk eerder pantheïstisch. God
was voor hem een ‘stille kracht’ die ervaren kon worden in een authentieke beleving,
een gewaarwording van eenheid en vervoering. En precies dat vond hij in mystieke
literatuur. Het criterium voor ‘ware’ mystiek was, in zijn optiek, de ‘doorleefdheid’
ervan. Wanneer Huysmans nu terugkeert tot het geloof en de kerk van zijn jeugd juist omdat hij er de mystieke dimensie van herontdekt had - dan was dat voor Van
Deyssel een jammerlijke zaak. De roman waarin Huysmans zijn terugkeer beschrijft,
En Route, wordt door Van Deyssel met teleurstelling onthaald. Het is voor hem een
‘ledig en onbeduidend’ boek, omdat het ‘doorleefdheid’ miste. Maar hij moest
toegeven dat Huysmans, om aan te geven wat hem had doen terugkeren, verwees
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naar ‘eene zachte aanraking van zijn zieleleven, die hij gewaar werd, een van buiten
hem komende wil, die zich voor de zijne in de plaats stelde’.
In het vervolg van het essay gaat Nissen verder in op de discussie die er vervolgens
ontstaat over
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‘ware’ en ‘valse’ mystiek. Voor de opzet van deze bijdrage is het voornaamste
eigenlijk deze opmerkelijke interesse voor mystieke literatuur die er aan het einde
van de negentiende eeuw ontwaakte bij kunstenaars en intellectuelen, en die voor
hen vooral te maken had met de culturele kracht van mystieke literatuur, de
schoonheid, puurheid en vitaliteit ervan, en de authentieke gewaarwording van
eenheid die erin besloten ligt. Het is trouwens duidelijk dat deze opvallende interesse
vandaag geenszins verminderd is. En onvermijdelijk rijst dan de vraag wat er juist
beschreven wordt door mystieke schrijvers. ‘Een gewaarwording van eenheid’ en
‘een zachte aanraking’ zijn wellicht een goed vertrekpunt. Maar een aandachtige
lezer wil meer te weten komen. In deze bijdrage zal ik eerst nagaan wat de kern van
de christelijke beleving is, en daarna bekijken hoe de plaats van de mystieke literatuur
in het avontuur van het Europese geestesleven veranderd is op het einde van de
middeleeuwen. Door deze analyse kan wellicht de draagwijdte van de herontdekking
ervan in de negentiende en de twintigste eeuw duidelijker worden.

2. Wat is mystiek eigenlijk?
Het woord ‘mystiek’ wordt tegenwoordig in zo uiteenlopende betekenissen gebruikt,
dat het weinig zin heeft die met elkaar te willen verzoenen. Het is niettemin zo dat
er in de geschiedenis van de West-Europese literatuur een aantal werken is dat door
de onderzoekers meestal ‘mystiek’ genoemd wordt. Deze werken vertonen een
inhoudelijke samenhang. Om duidelijkheid te krijgen over mystiek gaan we te rade
bij Jan van Ruusbroec († 1381), die doorgaat als een van de belangrijkste christelijke
mystieke schrijvers. (Mommaers & Van Bragt 1995: 1-2; Van Nieuwenhove 2003:
1; McGinn 2006) Weinig auteurs hebben een zo precieze analyse gemaakt van de
kern van de mystieke literatuur als deze veertiende-eeuwse Brabantse auteur. Zijn
beschrijvingen kunnen gelden als een echte hermeneutische sleutel om de christelijke
mystieke literatuur te verstaan. We zullen daarom nagaan wat volgens Ruusbroec
deze kern is, en wel in drie stappen.
Wanneer hij in zijn meesterwerk, de Geestelijke Bruiloft, gekomen is op het punt
waarop hij het innerlijke leven en de mystieke beleving gaat beschrijven,1 schetst hij
eerst de structuur van de ‘ziel’ van de mens. Het zou een vergissing zijn om ‘ziel’ te
verstaan als de psychologische aspecten van de mens. De innerlijkheid van de mens
is, in Ruusbroecs visie, een veel genuanceerder en complexer geheel. Er zijn de
gevoelens en de emoties, die meestal bijna lichamelijk zichtbaar zijn bij de mens en
af te lezen zijn op zijn of haar gelaat. Er is vervolgens een meer innerlijk niveau,
namelijk dat van het verstand, de wil en het bewustzijn - een niveau dat innerlijk
aanwezig is in elke emotie, handeling of zintuiglijke perceptie. Dit niveau is niet als
zodanig zichtbaar, maar niettemin even werkelijk. Maar het meest fundamentele
niveau echter, dat de dragende grond is van alles wat een mens meemaakt, bedenkt
1

Ruusbroec gebruikt het adjectief ‘mystiek’ niet, maar wel ‘schouwend’ of ‘godschouwend’
(als equivalent van contemplativus of Dei contemplativus). Het is pas na hem dat ‘mystiek’
- zoals wij dat grosso modo verstaan - daarvoor gebruikt wordt. De eerste die het woord in
onze betekenis gebruikt is Jean Gerson (1363-1429), kanselier van de Parijse universiteit,
tijdens zijn lessen over mystieke theologie in 1402-1403. (Huot de Longchamp 1998 en
Deblaere 2005: 291-315)
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of verlangt, is het eenvoudige feit dat hij of zij bestaat, dat de mens is. Wanneer een
mens bemint, pijn heeft of hunkert, dan berust dit uiteindelijk op het simpele feit dat
hij of zij er is. Dit ‘zijn’ van de mens wordt door Ruusbroec wesen genoemd. Latere
vertalingen hebben dit vaak ten onrechte als ‘essentie’ vertaald, maar zagen over het
hoofd dat in het Nederlands het werkwoord ‘zijn’ voor de vervoeging een aantal
vormen leent uit het (intussen niet meer zelfstandig bestaand) werkwoord ‘wezen’,
zoals de gebiedende wijs (‘Wees stil!’) of het voltooid deelwoord (‘geweest’).
Wanneer Ruusbroec spreekt over het wesen van de mens kan dit dus best begrepen
worden als het ‘zijn,’ en hiermee komen we op een cruciaal punt voor het goede
verstaan van mystieke literatuur. Het ‘zijn’ (wesen) van de mens - als de diepste
eenheid in de mens, aangezien alles wat er zich in hem of haar afspeelt, uiteindelijk
hierop berust - is immers een realiteit die van twee kanten bekeken kan worden.
Laten we nu Ruusbroec aan het woord:
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De eerste en hoogste eenheid is in God, want alle schepselen hangen in
deze eenheid met hun zijn, leven en instandhouding. Zouden ze op dit punt
van God scheiden, dan vielen ze in het niets en hielden op te bestaan. Deze
eenheid is in ons, op het niveau van ons zijn, van nature, of we nu goed
zijn of slecht, en het maakt ons zonder ons toedoen noch heilig noch
gelukkig. Deze eenheid bezitten we in onszelf en toch ook boven onszelf,
als een begin en instandhouding van ons zijn en van ons leven. Een andere
vereniging of eenheid is ook in ons van nature, namelijk de eenheid van
de ‘hoogste vermogens’ [= memoria, verstand en wil], waarin ze hun
natuurlijke oorsprong vinden wat hun activiteiten betreft: in de eenheid
van de geest (...). Dit is dezelfde eenheid die in God hangt, maar hier
beschouwt men ze vanuit het oogpunt van de activiteit en daar van het
zijn. Nochtans is de geest in elke eenheid geheel, volgens de totaliteit van
zijn substantie. Deze eenheid bezitten we in ons, boven zintuiglijke
perceptie, en bewustzijn, verstand en wil vloeien eruit voort, en alle
vermogens van geestelijke activiteiten. (Opera omnia 3: 287-389)
Men kan dus, volgens Ruusbroec, de diepste eenheid van de mens (het wesen, of
‘zijn’) beschouwen als de fundering van het autonome doen, denken of ervaren van
de mens. Maar men kan het ook bezien van de andere kant, namelijk als gave. De
mens ‘is’ omdat hij of zij het zijn ontvangt vanuit de bron van zijn, namelijk de
scheppende God. In die zin ‘hangt’ de mens ‘in God’. Mocht op een gegeven moment
de mens gescheiden worden van de bron van het zijn, dan zou hij of zij
vanzelfsprekend onmiddellijk ophouden te bestaan. Het contact tussen het schepsel
en de scheppende God (als bron van ‘zijn’) is rechtstreeks; er is niets tussen hen
beiden. En het is een voortdurend contact. Voor Ruusbroec is schepping immers niet
iets dat zich beperkt tot het begin van de tijd, maar het is een creatio continua. Het
wesen van de mens is dus tegelijk de grond van het autonome bestaan en van alle
activiteiten, én het is pure gave, die de mens passief ontvangt, voortdurend, en die
bijgevolg fundamenteel relationeel is.
We zetten nu een tweede stap in Ruusbroecs analyse. Wat hij in het bovenvermelde
citaat beschreven heeft, is geen theoretische constructie; het is een realiteit die zich
op sommige momenten toont aan de mens:
Door het liefdevolle toe-neigen van God en zijn innerlijke activiteit in de
eenheid van de geest [dat is het wesen], en door onze brandende liefde en
het totale indrukken van onze vermogens in die eenheid, waar God woont,
ontspringt een derde komst van Christus. En dat is het inwendig beroeren
of aanraken van Christus (...) in het meest innerlijke van onze geest. De
andere komst waar we (vroeger) over gesproken hebben, hebben we
vergeleken met een bron en drie rivieren. Deze komst willen we vergelijken
met de waterader in de bron. Immers, geen rivier is zonder bron en geen
bron is zonder levende waterader. Op dezelfde manier vloeit de genade
van God in de hoogste vermogens als een rivier, en drijft en ontsteekt de
mens tot alle deugden. En ze bevindt zich in de eenheid van onze geest
als en bron, en ze vloeit in dezelfde eenheid waar ze ontspringt, net zoals
een levende waterader, uit de levende grond van Gods rijkdom, waar het
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nooit aan trouw en genade kan ontbreken. Dat is de aanraking die ik bedoel.
Deze aanraking ondergaat het schepsel. (...) In de eenheid van de geest,
waar deze waterader opwelt, is men boven werken en boven rede, maar
niet zonder rede. Immers, de verlichte rede, en in het bijzonder de minnende
kracht, voelt deze aanraking. Maar rede kan niet begrijpen noch verstaan
de manier waarop dit gebeurt, hoe of wie deze aanraking is. (Opera omnia
3: 453-455)
Ruusbroec beschrijft hier de ervaring van een ‘aanraking’ in de ‘hoogste eenheid’
van de menselijke geest - anders gezegd, in het diepste punt van eenheid, waarin alle
veelheid zijn innerlijke eenheid vindt, namelijk het feit dat de mens er is, zijn wesen.
Doorgaans heeft de mens in het geheel geen ervaring van die meest fundamentele
eenheid. Ze is er gewoon. Maar het specifieke van wat we een
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‘mystieke ervaring’ noemen, is dat die diepste eenheid in de mens ervaren wordt,
en wel als gave, als ‘aanraking,’ als een onmiddellijk contact met de gevende Ander.
Dit is vanzelfsprekend een ervaring die wezenlijk verschilt van andere menselijke
ervaringen, en van een totaal andere aard is. Wat de tong proeft is van een andere
aard dan wat het oor hoort. Maar deze ervaring van onmiddellijk contact met de
Ander is onvergelijkelijk anders, precies omdat Hij de totaal-Andere is.
Voor dit onmiddellijk contact van het wesen van de mens met God gebruikt
Ruusbroec de metafoor van de bron en de waterader. Mijn wesen - ik ‘ben’, ik besta
- is als een bron waaruit alles wat ik denk, zeg of doe, voortvloeit, zoals rivieren
voortvloeien uit een bron. Maar een bron staat in voortdurend contact met de aan het
oog onttrokken waterader, die wonderlijk genoeg nooit opdroogt. Op dezelfde manier
stroomt mijn bestaan voort uit een onophoudelijke bron van zijn, een bron waar het
nooit aan trouw en genade ontbreekt.
Het ligt voor de hand dat deze ervaring van het onmiddellijke contact met God,
iets is wat door de mens als passief ervaren wordt. Ruusbroec zei het uitdrukkelijk:
‘Deze aanraking ondergaat het schepsel. (...) Hier werkt niemand dan God alleen,
uit vrije goedheid.’ Dit is uiteraard niet zo verwonderlijk. Geen enkel schepsel kan
zichzelf het zijn geven. Op dit punt zijn we pure ontvankelijkheid. De ervaring
hiervan is vanzelfsprekend al evenzeer pure gave.
Het bovenstaande verschilt natuurlijk nogal van het hedendaagse denken. Wij zijn
eerder gewend om het ‘zijn’ van de dingen - en van onszelf - als een loutere
feitelijkheid te beschouwen. Het ‘zijn’ als gave, als uitstromen uit een bron, ligt niet
zomaar voor de hand. Wij zouden er wellicht eerder van uitgaan dat het ‘ik’ het
laatste fundament is. Maar in de optiek die Ruusbroec vertegenwoordigt is het ‘ik’
een geschenk. En in feite zegt Ruusbroec zelfs nog meer. Voor hem is het ‘zijn’
immers steeds relationeel. De relatie van de mens met God (de blijvende oorsprong)
is niet iets dat eventueel kan worden toegevoegd worden aan het bestaan; het is het
bestaan zelf. ‘Zijn’ is voortkomen uit de bron van zijn, en bovendien ook uit dit
gericht zijn op die bron. Bestaan is dus als zodanig een relatie, en zelfs een
wederzijdse relatie. Precies omdat die bron van het bestaan uitstromende liefde is,
geen zelfgenoegzaam in-zichzelf-rusten, is datgene wat uit de bron voortkomt van
dezelfde aard. Esse is voor Ruusbroec esse ad alium, ‘zijn’ is ‘zijn naar de Ander’.
In dit licht is het heel begrijpelijk dat in het bovenstaande citaat Ruusbroec spreekt
over een ‘liefdevol naar elkaar toe-neigen’. De volle bloei van het bestaan, de
volwassenheid en volheid van zijn, is voor hem een liefdesontmoeting. Men heeft
wel eens gezegd dat de titel van Ruusbroecs meesterwerk Die geestelike brulocht
eigenlijk een perfecte samenvatting is van datgene waarover hij op alle bladzijden
van zijn gehele oeuvre spreekt, namelijk de liefdesontmoeting tussen God en mens,
die voor de mens een ervaring van absolute liefde inhoudt.
We kunnen nu een derde stap zetten. Daarvoor gaan we naar een ander werk van
Ruusbroec, Vanden blinkenden steen (‘Over de schitterende steen’). Dit is een van
zijn kleinere werken, geschreven voor een (voor ons) onbekende kluizenaar. In dit
werk treedt hij, terloops gezegd, in kritische dialoog met opvattingen die sterk
aanleunen bij de Noord-Franse begijn Margarta Porete († 1310) en de Duitse mysticus
Meester Eckhart († omstr. 1328).
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Ook hier verwoordt Ruusbroec heel uitdrukkelijk dat voor hem de mens in laatste
instantie geen in-zichzelf-rustend ‘ik’ is, maar dat de mens in wezen één grote
beweging naar de ander als ander is:
Nu is dit ontzinken dieper dan alle deugden en minne-oefeningen. Immers,
het is niets anders dan een eeuwig uitgaan uit onszelf, met een klare blik,
in een anderheid, waarin we in-neigen, weg uit onszelf, als in ons geluk.
Want we voelen een uit-neigen, in een anderheid, ‘ander’ dan dat wat we
zelf zijn. (Opera omnia 10: 155)
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Aangezien de structuur van de mens zo is dat hij of zij fundamenteel op
de ander als ander gericht is, is vanzelfsprekend de liefdesontmoeting ons
diepste geluk. En die liefdesontmoeting is voor Ruusbroec niets anders
dan God zelf: absolute liefde.
En zo kan u bemerken dat de intrekkende eenheid van God niets anders
is dan grondeloze liefde, die de Vader en de Zoon - en alles dat in Hem
leeft - met liefde intrekt in een eeuwige genieting. En in deze liefde willen
wij branden en verbranden, zonder einde, in eeuwigheid, want hierin is
het geluk van alle geesten gelegen. En daarom kunnen we niet anders dan
ons leven funderen op een grondeloze afgrond. Dan kunnen we eeuwig in
liefde zinken en aan onszelf ontzinken in die grondeloze diepte. Met
dezelfde liefde zullen we opstijgen en aan onszelf ontstijgen in de
ongrijpbare hoogte, en in de liefde zonder maat zullen we dwalen. Ze zal
ons wegleiden in de ongemeten weidsheid van Gods liefde. Daarin zullen
we vloeien en aan onszelf ontvloeien in de onbekende weelde van de
rijkdom en de goedheid van God. Daarin zullen we smelten en wegsmelten,
wervelen en wegwervelen, eeuwig in de glorie van God. Zie, in elk van
deze gelijkenissen toon ik aan een schouwende mens zijn wezen en zijn
oefening. Maar niemand anders kan dat verstaan, want het schouwende
leven kan niemand aan een ander aanleren. (Opera omnia 10: 113)
In dit citaat zegt Ruusbroec dat hij aan de schouwende (‘mystieke’) mens metaforen
aanreikt om te verhelderen wat hij of zij eigenlijk beleeft. Het zijn beelden van een
onstuitbare dynamiek, van duizelingwekkende dimensies en van een overrompelend
liefdesgeluk. ‘We kunnen niet anders dan ons leven funderen op een grondeloze
afgrond’, zegt hij. En die afgrond is de afgrond die God zelf is. De mystieke mens
ondervindt dat zijn bestaan gefundeerd is op een afgrond van liefde, en het is zijn
grootste geluk.
Bij dit alles is het dus duidelijk dat het eigenlijk niet gaat om een versmelten met
het Al - dan zou er ipso facto geen liefde meer zijn. Men leest tegenwoordig wel
eens dat mystieke literatuur gaat over dit verdwijnen in de oceaan van het Al. De
consequentie daarvan zou natuurlijk zijn dat het mens zijn maar tijdelijke waarde
heeft. De mens zou dan gedoemd zijn om te verdwijnen in een absolute naamloosheid.
Maar in de geschiedenis van de christelijke mystieke literatuur gaat het om iets anders,
namelijk om het deelnemen aan een absolute liefde. Wanneer Ruusbroec spreekt
over ‘branden en verbranden, wervelen en wegwervelen’ dan beschrijft hij dat immers
niet als twee opeenvolgende stadia, maar wel als twee facetten van één liefdesbeleving.
Het eindpunt is dus niet het uitblussen van de liefde, maar wel een oneindig
intensifiëren ervan. In deze eeuwige liefdesbrand vermindert het ‘zijn’ van de mens
niet, integendeel, het vermeerdert mateloos. Geen wonder dat kunstenaars gefascineerd
raakten door het werk van Ruusbroec toen men het in de negentiende eeuw
herontdekte.

3. Mystieke literatuur en een ommekeer in de Europese cultuur
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Nu we, met Jan van Ruusbroec als gids, geëxploreerd hebben wat de specifieke
kenmerken zijn van de christelijke mystieke beleving, kunnen we een blik werpen
op een verandering die er zich op dat punt heeft voorgedaan in de late middeleeuwen.
De plaats van de mystieke literatuur in het panorama van de Europese cultuur werd
immers grondig gewijzigd in die periode. Hedendaagse onderzoekers, zoals
bijvoorbeeld Denys Turner, bezien deze teksten momenteel graag als een soort
tegenbeweging. Het ‘apofatische’ van de mystieke literatuur wordt vandaag vaak
aan de orde gebracht als een vorm van protest tegen een al te gemakkelijk spreken
over God, met name in de theologie. De mystieke auteurs zouden dan degenen zijn
die vooral de onzegbaarheid van God benadrukken. (Turner 1995) Voor een deel is
deze opinie wel juist, maar ze is eenzijdig. Immers, men verliest dan uit het oog dat
de christelijke cultuur van grosso modo het eerste millennium volledig doordrongen
was van de mystieke (contemplatieve) dimensie. Het is pas wanneer het denken
vervreemdde van
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de contemplatieve wortels dat de mystieke literatuur een tegenbeweging ging vormen,
en bovendien op een veel fundamentelere manier, die zich niet beperkte tot de
God-talk.
Laten we eerst een voorbeeld uit die christelijke contemplatieve cultuur lezen. Het
is genomen uit het werk van de Engelse schrijver Beda Venerabilis († 735). In zijn
allegorische commentaar op passage in het Oude Testament waar de bouw van de
tempel van Jeruzalem wordt beschreven, zegt hij, betreffende het vers ‘En hij
[namelijk koning Salomo] maakte zijvensters in de tempel’ (1 K 7,4):
De vensters van de tempel zijn de heilige leraren en alle heiligen in de
Kerk, aan wie - door een geestesver-rukking in God - het toegestaan is om
de geheimen te zien van de hemelse verborgenheden, op een meer
bijzondere manier dan dat bij anderen het geval is. Wanneer zij dan datgene
wat zij in het verborgene zien, aan de gelovigen bekend maken, dan lijken
ze als het ware zijvensters door het zonnelicht dat ze ontvangen hebben,
dat wil zeggen: ze schijnen innerlijk weidser geworden te zijn, aangezien
het zonder twijfel noodzakelijk is wanneer iemand - al was het maar even
- de glans van de hemelse contemplatie ontvangen heeft, dat hij nadien de
ontvankelijkheid van zijn hart verruimt door het te beteugelen en het voor
te bereiden, met gepaste oefeningen, op het ontvangen van nog grotere
dingen. (Patrologia Latina 91: 750-751)
Deze geleerde middeleeuwse schrijver begreep spontaan de ‘leraren van de Kerk’
als degenen die ‘de hemelse contemplatie ontvangen hebben’. De contemplatieve
(mystieke) mensen zijn degenen die het licht doorlaten in het geestelijke gebouw dat
de Kerk is. En niet omdat zij op eigen krachten dieper doorgedrongen zijn in de
geheimen van God, maar omdat zijn ‘een geestesverrukking in God’ ontvangen
hebben. De contemplatie en het mystieke leven hoorde, in Beda's optiek, volledig
bij de Kerk; het was er een wezenlijke component van. Daarom ook werden in de
romaanse beeldhouwkunst sommige heiligen met grote open ogen afgebeeld: ze
schouwen, ze kijken verrukt naar het afgrondelijke wonder dat aan hen getoond
wordt. Dit blijkt trouwens ook uit de monastieke architectuur. Het grondpatroon van
een klooster is steeds gelijk, namelijk een vierkant. Aan de ene zijde is er de kerk,
de plek voor de liturgie. Aan de overkant is er de keuken en de refter, dit wil zeggen:
de zorg voor het lichaam. Vervolgens is er de zijde van de kapittelzaal, de bibliotheek,
en het scriptorium - het intellectuele werk. En aan de overzijde zijn er de ruimtes die
verband houden met het handwerk. Maar in het midden van dit vierkant is er de open
plek, de hortus conclusus. Dit architectonische geheel nu is een symbool van de
menselijke persoon. De vier zijden symboliseren de verschillende activiteiten:
intellectueel werk, handwerk, eten en drinken, gebed. Maar de binnenkant van dit
alles is louter openheid, openheid op God.
Een mooi voorbeeld van deze mensvisie vinden we in de levensbeschrijving van
de cisterciënzerin en schrijfster Beatrijs van Nazareth († 1268). Ze was tijd- en
geestesgenote van de grote Hadewijch, en beide vrouwen hebben de oudste mystieke
literatuur in de volkstaal in Europa geschreven. In de vita van Beatrijs, geschreven
kort na haar dood, door een voor ons onbekende auteur, wordt het volgende
aangehaald:
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Op een dag vierde Beatrijs met de overige zusters in het koor de eucharistie.
Ze had met grote innerlijke toeleg haar hart verheven en verwijlde in haar
bezinning helemaal bij de beschouwing van de hemelse werkelijkheid.
Plotseling ging haar hart als in een oogwenk open, in een beweging als
van iets dat zich opent; waarna het bliksemsnel opnieuw gesloten werd en
in zijn normale toestand terugkeerde. Ze begreep dit vreemde gebeuren
niet. (Faesen 2003: 52)
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Beatrijs was dus actief bezig zich te verheffen naar God door haar innerlijke toeleg
en haar meditatie. En plots ervoer ze iets dat voor haar vreemd was, namelijk dat
haar ‘hart’ zich opende. Uit haar traktaat Van seven manieren van minne weten we
dat voor haar het woord ‘hart’ hetzelfde betekende als dat wat Ruusbroec later het
wesen noemde, namelijk de meest innerlijke kern van de persoon. Met andere
woorden, Beatrijs had op dat moment een ervaring van die diepste kern als loutere
openheid. Blijkbaar was dat voor haar iets ongewoons, ze had die afgrondelijke
openheid nog niet tevoren ervaren.
Een nog duidelijker voorbeeld vinden we in een van de preken van de Duitse
mysticus Johann Tauler († 1361):
De ziel heeft een verborgen afgrond, onaangeraakt door tijd en ruimte, die
ver verheven is boven alles wat leven geeft en beweging aan het lichaam.
In deze nobele en wonderlijke grond, dit verborgen koninkrijk, dáárin
daalt deze verrukking af, waarover we gesproken hebben. Daar heeft de
ziel haar eeuwige verblijfplaats. Daar wordt een mens zo stil en wezenlijk,
zo enkelvoudig van geest en onttrokken, zo omhooggebracht in puurheid
en meer en meer verwijderd van alle dingen, vermits God zelf aanwezig
is in dit koninkrijk, en Hij werkt, regeert en woont daarin. Deze toestand
van de ziel kan niet vergeleken worden met wat ze tevoren was, want nu
wordt het haar vergund te delen in het goddelijke leven zelf. De geest
ontmoet helemaal God, ontvlamt in alles, wordt binnengetrokken in het
hete vuur van de liefde, dat God is, in wezen en natuur. (Tauler 1548: 177)
In deze korte passage duidt Tauler heel duidelijk aan dat het precies de diepste
openheid van de mens (de ‘verborgen afgrond’) is, die ruimte biedt voor de ontmoeting
met de grondeloze God. De uiteindelijke ‘grond’ van de mens is een afgrondelijke
ontmoeting, een liefde die weidser is dan de kosmos.
Deze mensvisie was gedurende eeuwen haast vanzelfsprekend, en ze heeft een
lange literaire traditie. Het is onmogelijk om, zelfs in een kort bestek, een overzicht
te geven van de schrijvers uit deze traditie. We kunnen denken aan Griekse auteurs
als Origenes († 250), Gregorius van Nyssa († 394), en Dionysius Areopagita (vijfde
eeuw), aan Latijnse auteurs als Gregorius de Grote († 604), Johannes van Fécamp
(† 1078), Bernardus van Clairvaux († 1153), Willem van Saint-Thierry († 1148), en
Richard van Saint-Victor († 1173), aan de Middelnederlandse visionaire dichteres
Hadewijch (dertiende eeuw), of de Duitsers Hildegard van Bingen († 1179) en
Mechtild van Maagdeburg († 1282). De grondintuïtie van deze literaire traditie werd
echter in de hoge middeleeuwen door velen verlaten, en daardoor kreeg de mystieke
literatuur een aparte positie. In een interessante studie hierover signaleert Albert
Deblaere een opmerkelijk symptoom: men ging in intellectuele milieus reeds
omstreeks 1200 als vanzelf aannemen dat er geen intieme, onmiddellijke ontmoeting
van God en mens mogelijk is omdat finitum non potest capere infinitum: ‘het eindige
kan het Oneindige niet vatten’. (Deblaere 2004: 291-315) De verandering is natuurlijk
gelegen in het feit dat de mens wezenlijk als finitum (‘eindig’) verstaan werd - dit
wil zeggen: als een begrensd individu, en niet als relatie, als weidse openheid op de
Ander. Deze trend zette zich door, en het ligt voor de hand dat daarmee de hele
contemplatieve, mystieke dimensie geproblematiseerd werd. Hoe problematisch dit
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werd blijkt bijvoorbeeld uit de veroordeling van een aantal zinnen uit het werk van
de mystieke Dominicaan meester Eckhart door de pauselijke bulle In agro Dominico
van 1329. Het is daarbij opmerkelijk dat deze bulle op het einde aangaf dat een aantal
van deze ‘ketterse’ zinnen ook juist kunnen zijn, mits ze beter en uitvoeriger uitgelegd
worden. Dit toont aan dat de theologische commissie die deze bulle voorbereid had,
er zich goed bewust van was dat de cultuur op dit punt aan het veranderen was.
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Precies deze veranderde cultuur geeft aan de mystieke literatuur een eigen (soms
marginale) plaats. We kunnen denken aan latere meesterwerken uit de christelijke
literatuur zoals de duizelingwekkende poëzie van Juan de la Cruz († 1591), het
autobiografische relaas van de Frans-Canadese Marie Guyard († 1672), of de
gedichten van de blinde Jean de Saint-Samson († 1636), om er maar enkelen te
noemen. Hoewel deze literatuur zich verder ontwikkelde in de marge van de culturele
mainstream - het was veelzeggend dat Ruusbroec niet in het academische Latijn
schreef, maar in het Nederlands - bleef ze met grote vrijmoedigheid de afgrondelijke
dimensies exploreren van de ontmoeting van God en mens. In die zin was deze
literatuur inderdaad een ‘tegenbeweging.’ Ze legde zich niet neer bij het intussen
alom aanvaarde axioma dat de mens een eindig en beperkt wezen is, een vervangbaar
radertje in de grote socio-economische machinerie. Voor deze creatieve voortzetting
van de oude contemplatieve cultuur bleef de mens een oneindige openheid op een
ontmoeting met de Oneindige, een onvervangbaar leven dat gefundeerd is op een
afgrond van liefde - ‘une histoire d'amour personelle qui ne sera jamais répétée’,
zoals Albert Deblaere het uitdrukte. (Deblaere 2004: 194)

4. Besluit
De herontdekking van de christelijke mystieke literatuur is in zekere zin de
herontdekking van een explosieve bron van leven. Het specifiek ‘mystieke’ van die
literatuur is immers daarin gelegen dat een intieme (on-middellijke) ontmoeting van
de mens met God beschreven wordt, in de grond van de menselijke persoon, een
ontmoeting waarin voor de mens de afgrondelijke diepte van zijn of haar eigen
bestaan geopenbaard wordt. De christelijke cultuur van het eerste millennium in
West-Europa was hiervan doordrongen. In de dertiende eeuw werd dit echter
problematisch, ook al verdween het nooit geheel. Deze mystieke literatuur werd
vanaf dan een ‘tegenbeweging’, die zich verzette tegen de ‘gesloten’ visie op de
mens. Jan van Ruusbroec stond precies op het historische scharniermoment van deze
evolutie, en voor hem was het duidelijk: ‘we kunnen niet anders dan ons leven
funderen op een grondeloze afgrond.’
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‘Al is het geen schande er in te tuinen, niemand doet het toch graag’
De sleutelrol van de literaire kritiek in mystificaties
Marc van Zoggel

Illustratie: Daniël Harmsen

Rond auteurs die een pseudoniem gebruiken valt af en toe het woord
‘mystificatie’. In dit artikel onderzoekt Marc van Zoggel, onderzoeksassistent
aan het Huygens Instituut te Den Haag en assistent Nederlandse Letterkunde
aan de Vrije Universiteit Brussel, wat mystificaties precies inhouden en welke
rol de literaire kritiek speelt bij het functioneren ervan. Daartoe analyseert hij
twee casussen die ooit met ‘mystificatie’ zijn aangeduid: die van Eva Gerlach
en Arnon Grunberg.
Een pseudoniem is een beproefd literair middel om de literatuurkritiek te bespelen
en mechanismen en strategieën in oordeelsvorming van recensenten te
problematiseren. Gaston Franssen (2003) leidt uit de omgang van critici met
pseudoniemen af ‘dat authenticiteit en persoonlijkheid, zeven decennia na Forum,
nog steeds van belang blijken te zijn bij de waardering van literatuur.’ (Franssen
2003: 28) De geestdrift waarmee critici de ‘werkelijke’ auteur achter het pseudoniem
trachten te achterhalen kan dan verklaard worden als een gevolg van de ‘objectieve’
status die de recensent nastreeft:
Pseudoniemen wekken, zo blijkt, bij de recensent vermoedens die zijn
oordeel in verregaande mate kunnen beïnvloeden. Als die vermoedens
zijn gefundeerd op de bekendheid met het werk van andere schrijvers, is
het achterhalen van een pseudoniem een geraffineerde pas de deux tussen
auteur en criticus: wanneer deze laatste aan de stijl en thematiek van een
roman of een bundel de auteur kan herkennen, dan is dat een bewijs
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voor de objectiviteit van de recensent, maar ook voor de authenticiteit van
de auteur. Zodoende wordt de professionaliteit van beide bevestigd.
(Franssen 2003: 28)
Rondom auteurspseudoniemen valt vaak de term ‘mystificatie’. Het Lexicon van
literaire termen definieert ‘mystificatie’ als ‘[h]et geven van foute of misleidende
informatie over de ontstaansvoorwaarden (auteurschap, plaats, datum,
omstandigheden) van een tekst’. (Van Gorp, Delabastita & Ghesquiere 2007: 308)
Onder mystificeren valt in deze ruime definitie alles van plagiaat, anonimiteit en
pseudonimiteit tot gefingeerde bronnen, fictieve voetnoten en de pastiche.1
Wim Zaal bespreekt in zijn anekdotische boek over vervalsingen en mystificaties
alleen boeken die anoniem of onder pseudoniem zijn uitgegeven ‘als er meer aan de
hand is dan het verbergen van een identiteit’. (Zaal 2009: 17) Gérard Genette (1987)
onderscheidt zeven ‘praktijken’ van pseudoniemgebruik. De zesde en de zevende
praktijk zijn twee varianten van het toeschrijven van een zelfgeschreven tekst aan
een imaginaire auteur, waarbij in de ene variant behalve een fictieve auteursnaam
ook enkele eigenschappen of kenmerken van een vermeende reële figuur worden
verzonnen en aan de buitenwacht geopenbaard, terwijl in de andere alleen een naam
wordt gegeven. (Genette 1987: 47)2
De manipulatieve kracht van de naam heeft ook de belangstelling van Brian
McHale. (2003: 236-237) McHale beschouwt pseudonimiteit als een vorm van
‘bedrog’ (literary hoaxing). Hij brengt een hiërarchie aan in de omvang van de
misleiding. Het grootste bedrog is de genuine hoax, ‘perpetrated with no intention
of their ever being exposed’. (McHale 2003: 236) Het gaat dan om ware vervals
ingen als de ‘Ossian’-gedichten van James Macpherson, vergelijkbaar met
kunstvervalsingen en volgens McHale ook met de apocriefe dagboeken van Hitler
door Konrad Kujau. Al wat minder ernstig is de trap-hoax of entrapment, ‘designed
with didactic and punitive purposes in mind’. (McHale 2003: 236) De bedrieger is
er dan op uit zijn lezers om de tuin te leiden en zelf het bedrog uit te laten komen
wanneer de tijd rijp is. De laatste vorm van bedrog is de mock-hoax, in tegenstelling
tot de trap-hoax ‘meant eventually to be seen through without any traps being sprung’.
(McHale 2003: 237) Het is nu niet de auteur die het bedrog opheft, aan de lezer wordt
overgelaten de relevante gevolgtrekkingen te maken. De trap-hoax heeft altijd een
extra-literair doel, de mock-hoax daarentegen heeft een ‘esthetisch’ doel: het spel
1

2

Ook de auteur van het lemma in het Lexicon geeft toe dat de term hiermee ‘een vrij onbepaalde
reikwijdte’ heeft: ‘Sommigen gebruiken hem in een wat engere zin: ze sluiten die gevallen
uit waar “extraliteraire” motieven zoals winstbejag, zelfbescherming tegen censuur of
diskwalificatie van de gepasticheerde auteur de schrijver ertoe bewogen hebben zijn lezers
op een dwaalspoor te brengen. Men kan ook een onderscheid maken naar gelang van de mate
waarin het masker van de auteur, het mistgordijn rond zijn werk, bedoeld is transparant te
zijn.’ (Van Gorp, Delabastita & Ghesquière 2007: 308)
De eerste praktijk volgens Genette is een anonieme publicatie. De tweede en derde praktijk,
‘l'apocryphe’ en ‘l'apocryphe consenti’ betreffen het ongevraagd respectievelijk met permissie
ondertekenen van een zelfgeschreven tekst met de naam van een andere schrijver. De vierde
en vijfde praktijk zijn omkeringen van de tweede en derde: het ongevraagd respectievelijk
met permissie ondertekenen van andermans tekst met de eigen naam. In het eerste geval is
sprake van plagiaat, in het tweede van ‘le plagiat consenti’. Ook ghostwriting rekent Genette
tot de vijfde praktijk.
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met (in)authenticiteit ‘tends to be absorbed into the very poetics of the work’. (McHale
2003: 237)
McHale slaagt er niet helemaal in duidelijk te maken hoe pseudonimiteit en
mock-hoaxes nu precies met elkaar samenhangen. Hij noemt als voorbeeld van een
mock-hoax de ‘heteroniemen’ van Fernando Pessoa, maar die lijken nu juist wél
grotendeels een extra-literair doel te hebben, namelijk uiting geven aan de
meervoudige persoonlijkheid van de auteur. Interessant aan McHales essay is evenwel
dat hij de rol van de lezer bij auteurspseudonimiteit benadrukt.
Dit artikel wil een strakkere omkadering van het begrip ‘mystificatie’ voorstellen.
Aan de hand van de onderscheidingen die Zaal, Genette en McHale maken tussen
verschillende manifestaties van pseudonimiteit, wil ik ‘mystificatie’ omschrijven als
een bijzondere soort van pseudoniemgebruik:
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een soort met als onderscheidend kenmerk de cruciale rol van de literaire kritiek voor
het effect van het pseudoniemgebruik. Ik zal eerst een klein overzicht geven van
trap-hoaxes uit de Nederlandse literatuur en daaruit enkele algemene kenmerken
afleiden. Deze projecteer ik op twee korte casussen over Eva Gerlach en Marek van
der Jagt, twee pseudoniemauteurs waaromheen regelmatig het woord ‘mystificatie’
is gevallen. Met de resultaten van de vergelijking zal het begrip ‘mystificatie’ scherper
afgebakend kunnen worden.

Enkele trap-hoaxes uit de moderne Nederlandse literatuur
Wim Zaal (2009) begint zijn bespreking van mystificaties van Nederlandse bodem
met de ‘Julia-affaire’ van 1885-1886. Willem Kloos en Albert Verwey schreven toen
onder het gezamenlijke pseudoniem Guido Julia. Een verhaal van Sicilië, naar eigen
zeggen in enkele ‘regenachtige achtermiddagen’ in elkaar geflanst. Zowel de uitgever
als de kritiek reageerden positief. Kloos en Verwey hieven de pseudonimiteit meteen
op door een brochure uit te brengen over de zaak: De onbevoegdheid der Hollandsche
literaire kritiek (1886). Voor Kloos en Verwey waren de positieve recensies het
bewijs voor de afwezigheid van enig kritisch inzicht bij de literaire boekbesprekers:
‘[d]e heeren critici wentelen zich in genot; zij savoureeren de frasen en zijn voor de
wartaal blind: zij stampen en kloppen en juichen hun bewondering den gefingeerden
dichter tegen: zij zeggen van een troep idiote verzen, dat het een bijzonder fraai
gedicht is.’ (Kloos & Verwey 1980: 5)
Hendrik Marsman zorgde in het interbellum als S. Waas voor een geslaagde
trap-hoax. Jef Last had in 1931 verklaard dat ‘burgerlijke critici’ zoals Marsman niet
geschikt zouden zijn om de ‘proletarische, revolutionaire poëzie’ te beoordelen,
omdat zij daar ‘te muf en te corrupt’ voor zouden zijn. (Zaal 2009: 182) Marsman
besloot als repercussiemaatregel onder pseudoniem S. Waas vier strijddichten op te
sturen naar Links Richten, het communistische tijdschrift van onder anderen Last.
De redactie achtte de gedichten ‘zo kennelijk van een rasechte proletariër afkomstig’
dat men besloot er een op te nemen in het novembernummer van 1932. Marsman
onthulde na publicatie meteen dat hij in feite S. Waas was: ‘Als het maar naar revolutie
rook, was de redactie van Links Richten bereid ook het platste maakwerk tot de poëzie
der toekomst uit te roepen!’ (Zaal 2009: 183)
Een bekend literair-historisch fenomeen is de vrouwelijke auteur die onder
mannelijk pseudoniem schreef om vooroordelen te omzeilen. Dat critici, al dan niet
onbewust, werk van een man en werk van een vrouw op verschillende manieren
tegemoet treden, is echter niet alleen koren op de molen van vrouwelijke auteurs.
Ook mannen spelen het spel mee. Een typerend voorbeeld is Geerten Meijsings Een
meisjesleven, in 1981 gepubliceerd onder het pseudoniem Eefje Wijnberg. Uitgeverij
De Arbeiderspers gaf meteen toe dat Wijnberg een pseudoniem was, maar de dame
die op het achterplat te zien was, zou wel degelijk de schrijfster zijn. Interviews stond
ze niet toe en ook haar leeftijd wilde de uitgever niet prijsgeven. ‘Waarom niet haar
gezicht versluierd, maar wel haar leeftijd?,’ vroeg de anonieme recensent van de
Amersfoortse Courant zich af. ‘Gesteld dat Eefje een Haarlemse zou zijn en de foto
haar ware gezicht, dan zou zij ogenblikkelijk door de Haarlemse incrowd herkend
kunnen worden. Zoiets kan toch nauwelijks de bedoeling zijn van zo'n geheimzinnige
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opzet.’ (Amersfoortse Courant 7-4-1981) Wie er achter Wijnberg schuilging, was
niet meteen duidelijk. ‘De Nederlandse kritiek liet het weer eens afweten,’ sneert De
Telegraaf vier dagen later, wanneer de krant meldt ‘uit betrouwbare bron’ te hebben
vernomen dat het Geerten Meijsing is: ‘Serieuze bespreki ngen in dag en weekblad
[sic] volgden op het verschijnen van het boek, waarin de “schrijfster” serieus werd
genomen (...) Het lag er anders toch duimendik bovenop, dat hier een literaire grap
in het spel was.’ (De Mari 1981) Evident of niet, men bleef hardnekkig vasthouden
aan een vrouwelijke auteur, zoals M. Sanders in Het Parool deed: ‘Eefje Wijnberg
is niet Arbeiderspersdirecteur Theo Sontrop of wat voor een manspersoon dan ook,
maar... Hetty van den Berg! En die enige min of meer betekende
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auteur die iets te maken heeft met deze roman is Geerten Meijsing (...) die uit liefde
haar verhaal heeft opgeschreven. Dat is alles.’ (Sanders 1981)3 Critici lieten zich dus
leiden door de naam op de titel-pagina. Hans Warren sprak zelfs van een ‘goed en
authentiek vrouwenverhaal’. (Joostens & Bousset 1992) Iets vergelijkbaars speelde
zich af rond Marieke Jonkman, een pseudoniem van Henk van der Ent. Ook hier
recenseerden critici onbewust vanuit seksegebonden vooronderstellingen. (Franssen
2003)
Overmatige aandacht van boekbesprekers voor de persoon achter de schrijver
vormde de aanleiding voor De mentor (1988), een roman van Marcel van der Linden
(pseudoniem van Leo Geerts). De mentor was een reactie op Harry Mulisch' De pupil
(1987). Grote namen als Claus, Hermans en Mulisch zelf werden genoemd als
potentiële auteur. Geerts wilde aantonen dat voor critici het imago van een auteur
belangrijker is dan het te bespreken boek: ‘Ik ben altijd van het standpunt uitgegaan
dat het niet gaat om auteurs, imago's of namen, maar om een produkt, het boek.’(De
Moor 1988) De auteur wierp zijn vermomming af en prees daarbij de critici die de
roman op meer ‘autonome’ wijze hadden gerecenseerd: ‘Het kon ze niet schelen wie
de auteur is: ze vonden het een leuk boek en hebben het als zodanig besproken.
Eigenlijk is dat de normale houding. Maar het vreemde is dat velen daarvoor
terugdeinzen.’ (De Moor 1988)
Ook Nel Noordzij wilde door middel van een trap-hoax ‘de onzorgvuldigheid en
willekeur van de literatuurkritiek’ (Veeger 1984) aantonen. Noordzij publiceerde als
Marie-Claire Loupard in 1959 Notities van een norse dame, compleet met portretfoto
van de zeventienjarige schrijfster, naar een olieverfminiatuurtje van ‘Adrian Loupard’,
en met een inleiding van ‘E.L. Loupard’. Noordzij achtte haar hypothese bewezen
met het feit dat zij door de critici niet onmiddellijk als de auteur herkend werd.
(Veeger 1984) Opnieuw was Hans Warren een van de ‘schuldigen’. Warren: ‘Pas
toen Nel Noordzij me zo langs de neus weg zei: toch leuk dat u mijn dood zo betreurd
hebt, want over mijn eigen boeken schrijft u zo aardig niet, kreeg ik in de gaten dat
het om een fake ging.’ (Van Damme 1991)
We kunnen enkele terugkerende elementen afleiden uit de besproken voorbeelden.
Er is praktisch altijd sprake van een auteur omtrent wie behalve een pseudoniem ook
verdere biografische informatie wordt verschaft. De werkelijke auteurs willen op
een bepaalde manier iets aantonen, hun gelijk halen, een statement maken. Daartoe
is het noodzakelijk het bedrog niet te lang te laten duren; snel resultaat is aangewezen.
Vrijwel altijd zorgen de auteurs daarom zelf voor de opheffing van hun
pseudonimiteit. Het ‘speurtochtkarakter’ van de literaire kritiek speelt daarbij een
belangrijke rol.

Eva Gerlach: een tijdgenoot die zijn gezicht niet toont
Eva Gerlach (pseudoniem van Margaret Dijkstra) debuteerde in 1978 met de bundel
Verder geen leed. De vrees voor een biografische duiding van haar werk motiveerde
3

Hoewel al vrij snel hierna duidelijk werd dat Meijsing wel degelijk de enige auteur was,
bleef de naam Hetty van den Berg rondzingen. Wim Hazeu (1987) lost Eefje Wijnberg zelfs
nog op als een pseudoniem van Hetty van den Berg.
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Gerlach haar identiteit jarenlang succesvol verborgen te houden. Zelfs Wim Hazeu,
met niet aflatende volharding speurend naar de man of vrouw achter een pseudoniem,
beet zijn tanden stuk op Eva Gerlach. In zijn Literair pseudoniemen boek (1987)
stonden achter de naam Eva Gerlach drie vraagtekens. (Hazeu 1987: 237) Het was
uiteindelijk Gerrit Komrij die in de achtste druk van zijn grote bloemlezing met
poëzie van de negentiende en twintigste eeuw (1987: 1186) M. Dijkstra aanwees als
de echte Gerlach,4 maar niet nadat vele kandidaten de revue hadden gepasseerd,
waaronder Komrij zelf. De ironische toon van

4

Werkman (1988) wijst erop dat al vanaf 1984 Kees Aarts het adres van Gerlach vermeldde
in zijn Letterkundige Almanak. Deze almanak zou Komrij's bron zijn geweest. Er zijn echter
ook aanwijzingen dat Komrij niet de eerste was die de ware naam van Gerlach onthulde.
Volgens Van Ginkel (1988) was het nota bene Hans Warren die de primeur had, ‘zij het in
een niet of nauwelijks opgemerkte publicatie’. Titel en jaar van deze publicatie noemt Van
Ginkel helaas niet.
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Verder geen leed was voor critici aanleiding Komrij naar voren te schuiven. De harde
toon van de opvolger Een kopstaand beeld (1983) promoveerde Theo Sontrop tot
favoriet. Hans Warren meende op grond van de twee bundels dat Gerlach ‘een oudere
kalende heer met roos op de revers’ was en dat de herinneringen in de tweede bundel
typische ‘jongensherinneringen’ waren. (Brokken 1985) Na het verschijnen van de
derde bundel Dochter (1984), over een hechte band tussen een moeder en haar
dochter, vermoedden de critici toch met een vrouwelijke auteur te maken te hebben,
behalve Warren, die schreef nu zeker te weten dat Gerlach een ‘mijnheer’ was ‘die
waarschijnlijk nog duidelijker de schijn van mevrouw wilde wekken door over een
kind te schrijven’. (Brokken 1985) De oeverloze identificatiepogingen deden Gerlach
er ten slotte toe overgaan in 1985 enige opheldering te verschaffen in een tweegesprek
met Jan Brokken. Daarin spreekt ze het vermoeden uit dat Warrens aversie tegen
haar pseudonimiteit een poëticale oorsprong kent: ‘Ik denk dat hij, schrijver van
dagboeken, in mij een principe probeert aan te vatten. Hij stoort er zich in iedere
recensie aan dat er over mij niet meer persoonlijke gegevens bekend zijn. Hij gelooft
denk ik in de één op één verhouding tussen wat je schrijft en wat je bent, terwijl ik
het tegenovergestelde geloof. In principe is iedere biografie een leugen naast de
werkelijkheid die literatuur heet.’ (Brokken 1985) Warren had Gerlach niet
opgenomen in zijn Spiegel van de Nederlandse poëzie (1983) en in zijn bespreking
van de bundel Een kopstaand beeld (1984) had hij zich al expliciet uitgesproken
tegen het pseudoniem-gebruik van de auteur: ‘De poëzie van Eva Gerlach plaatst de
lezer voor een probleem. Hoe ervaar je poëzie van een volslagen onbekende, van
een tijdgenoot waar geen “mens” achter zit? Deze dichteres wil niet te voorschijn
komen.’ Warren heeft zichtbaar moeite met poëzie als autonoom artefact, los van
een biografische context. Hij stelt zelfs dat volgehouden geheimzinnigheid van
invloed is op zijn eindoordeel over een bundel:
Ik weet niet of de uitgeverij die haar werk brengt de juiste weg bewandelt
inzake de geheimzinnigheden rondom haar persoon. Wanneer de
Arbeiderspers op vertrouwenwekkende toon mee zou delen: ‘Mevrouw
Gerlach wenst haar pseudoniem strikt te handhaven’, dan zou ik daar vrede
mee hebben. Maar men houdt een beetje een slag om de arm als je
rechtstreeks informeert en dat werkt eerder irriterend dan intrigerend: te
vaak reeds heeft men hier met mystificaties te maken gehad en al is het
geen schande er in te tuinen, niemand doet het toch graag. Dat lichte
wantrouwen schaadt bij het waarderen van deze opmerkelijke poëzie. En
het stelt je dus voor het aangeroerde probleem: verdragen we poëzie (of
kunst in het algemeen) van een tijdgenoot die zijn gezicht niet toont?
(Warren 1984)
Gerlach zelf wilde zo lang mogelijk haar persoon afgeschermd houden van de wereld
van de literatuur: ‘ik wil werkelijk niet herkend worden, ik wil werkelijk onzichtbaar
blijven, anders gaat vrees ik het dichten niet meer.’ (Brokken 1985) Het lijkt er dan
ook op dat het louter Hans Warren is geweest die de term ‘mystificatie’ met Eva
Gerlach heeft verbonden. De reden was een literatuurpolitieke. Warren, auteur van
intieme dagboeken, zou een poëticale strijd voeren met Gerlach als schietschijf. De
casus vertoont ook weinig overeenkomsten met de genoemde voorbeelden. Hier is
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het niet de auteur maar juist de criticus die een statement wil maken en daarbij baat
heeft bij opheffing van het pseudoniem.

Marek van der Jagt: Grunberg is niet te imiteren
In 2001 werd de Anton Wachterprijs voor het beste debuut aan Marek van der Jagt
toegekend. Dit werd gedaan ondanks aanhoudende vermoedens dat Van der Jagt een
creatie was van Arnon Grunberg. In bijna alle recensies van Van der Jagts roman De
geschiedenis van mijn kaalheid (2000) viel de naam Grunberg, al was het maar om
op de navenante overeenkomsten in stijl en thematiek te wijzen. Nico de Boer
waarschuwde in het Noordhollands Dagblad evenwel de lezer die dacht met
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een epigoon van Grunberg van doen te hebben: ‘(...) Grunberg is niet te imiteren, en
Van der Jagt een Grunbergkloon noemen is onzin. Van der Jagt beschikt over een
eigen toon.’ (De Boer 2000) Wilfred Takken bekende in NRC Handelsblad de roman
alleen maar te kunnen lezen als een imitatie van Grunberg. Niettemin kende hij Van
der Jagt toch een zelfstandig bestaan toe: ‘Misschien heeft hij in Wenen uitgevonden
wat Grunberg een paar jaar eerder in Amsterdam-Zuid uitvond, zoals Gutenberg en
Laurens Janszoon Coster onafhankelijk van elkaar de boekdrukkunst uitvonden.’
(Takken 2000)
In 2004 blikte Grunberg in Sterker dan de waarheid. De geschiedenis van Marek
van der Jagt terug op de kwestie. In een afstandelijk verslag beschrijft hij hoe Reinjan
Mulder, die net in dienst was getreden bij uitgeverij De Geus, graag ‘een project’
met hem wilde bedenken. Grunberg denkt aan een pseudonieme publicatie en gebruikt
het woord ‘mystificatie’ in een antwoordfax: ‘14 oktober schrijf ik terug dat ik er
wel wat in zie een boek bij hem uit te geven onder een andere naam. Het woord
“mystificatie” valt in die fax: “Wat is het leven zonder een mystificatie op zijn tijd?”’
(Grunberg 2004: 52) De redenen zijn eerder persoonlijk en pragmatisch dan literair.
Het zijn ‘de puinhopen van mijn leven’ die volgens Grunberg gemystificeerd moesten
worden. Bovendien kon hij zo een boek bij de met hem bevriende Mulder uitgeven
‘zonder officieel van uitgeverij te wisselen’. (Grunberg 2004: 52) In het vervolg
duidt Grunberg Van der Jagt steeds aan met ‘de mystificatie’. Niet het hele project
maar alleen de verzonnen auteur valt volgens Grunberg dus onder die term. Naar
eigen zeggen wierp Grunberg het masker af op 17 mei 2002 in Wenen: ‘Ik besluit
dat het beter is mijn leugenachtig leven onder mijn eigen naam voort te zetten. Ik
ben inmiddels de beste onderduiker na de oorlog.’ (Grunberg 2004: 64)
Toch vond enkele dagen eerder al een ‘bekentenis’ plaats. NRC Handelsblad had
onderzoekers van de Universiteit van Rome ingeschakeld die menen dat elke auteur
een authentieke ‘vingerafdruk’ achterlaat in zijn teksten. Met behulp van een
computerprogramma zou door verschillende teksten te vergelijken van elke auteur
een eigen ‘schrijvers-DNA’ op te stellen zijn. De methode is gebaseerd op
tekstcompressie en maakt geen onderscheid tussen talen. NRC vroeg de Italiaanse
onderzoekers De geschiedenis van mijn kaalheid te vergelijken met een corpus teksten
waarin ook teksten van Arnon Grunberg waren opgenomen. Het programma koppelde
Van der Jagt inderdaad aan Grunberg. (Van den Berg 2002)
Grunberg reageerde gepikeerd op de ‘onthulling’ van de resultaten van het
Italiaanse computer-onderzoek. In een ‘Ik ben schuldig’ getitelde en met ‘Marek van
der Jagt’ ondertekende reactie sprak Grunberg van ‘een proces’ dat nu lang genoeg
had geduurd. Hij wees erop het niet vanzelfsprekend te vinden ‘dat aan het auteurschap
van een tekst, een roman, zoveel belang wordt gehecht als wij er kennelijk aan
hechten’. (Van der Jagt 2002) Grunberg zag drie potentiële redenen waarom de vraag
wie de ‘echte’ auteur is koste wat kost beantwoord dient te worden:
1. Het is een spel. Een puzzel die moet worden opgelost. De minst interessante
reden, vind ik.
2. Men vindt de tekst zo uitzonderlijk en goed dat men de auteur persoonlijk wil
lauweren.
3. Men acht de tekst gevaarlijk en schadelijk voor de gemeenschap en wil de auteur
van die tekst ter verantwoording roepen. (Van der Jagt 2002)
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Alleen als de derde reden in zijn geval de ware zou zijn, zou Grunberg
bereid zijn ‘volledige openheid van zaken’ te geven en zich te
‘verantwoorden’, anders moest het afgelopen zijn met het ‘proces’:
‘Hiermee is het klaar’. (Van der Jagt 2002)
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In vergelijking met Gerlach is het geval Marek van der Jagt wat gecompliceerder.
Net als Gerlach lijkt Grunberg zelf niet degene te zijn geweest die op een strategisch
moment zijn masker af wilde werpen om iets aan te tonen. Aan de andere kant spreekt
Grunberg zelf van een ‘mystificatie’. Wilde Grunberg dat de trucage doorzien werd?
Uit het slot van zijn terugblik is in dat verband nog een auteursintentie af te leiden:
‘Men verwacht nog altijd te veel van de waarheid./ Mijn uitgever Vic van de Reijt
laat mij weten, “De mensen houden niet van mystificaties, vooral vrouwen niet.”/
De mensen moeten naar een psychiater, het bestuur van de Anton Wachterprijs
voorop.’ (Grunberg 2004: 64) Het zou kunnen dat Grunberg toch een statement wilde
maken over jury's en het toekennen van literaire prijzen.

Mystificatie
Van een pseudoniem in de letterlijke betekenis van ‘schuilnaam’ lijkt in onze tijd
steeds minder vaak sprake. Regelmatig wordt bij een debuut door de uitgever al
verklaard of de auteursnaam een pseudoniem is en wat in dat geval de echte naam
van de auteur is. En wanneer een pseudoniem wel moet fungeren als masker, dan
wordt er door critici ijverig gespeurd naar de werkelijke naam van de auteur.5 Die
kan daar op inspelen om publiciteit te genereren.6 Een debutant kan door middel van
een suggestief pseudoniem, het liefst met nog wat spannende contextuele gegevens
erbij, in één klap alle aandacht op zich vestigen. Er wordt dan gesproken van een
publiciteitsstunt, vooral door de media zelf. ‘Terwijl er zonder publiciteit helemaal
geen sprake was geweest van een stunt,’ zoals Arjan Peters (2006) terecht opmerkt.
‘Het is de pers zelf die een zaak helpt op te blazen, om achteraf de uitgever en
schrijver van effectbejag te betichten.’7
Auteurs kunnen een pseudoniem aannemen om iets te verhullen of om iets te
suggereren. Zoals de hiervoor besproken voorbeelden laten zien, bestaat er daarnaast
ook een verschijningsvorm van pseudoniemgebruik waarbij beide vormen samengaan:
pseudonimiteit waarbij korte tijd sprake is van verhulling, waarna de auteur zelf zijn
ware identiteit onthult of bevestigt. Er is dan sprake van een trap-hoax, McHale's
categorie tussen authentiek bedrog en pseudonimiteit zonder meer. In deze vorm van
pseudoniemgebruik wordt immers extra informatie verschaft om de illusie door
5

6

7

Sybren Polet ergerde zich aan deze speurzucht van bloemlezers en recensenten: ‘Het gebruik
van een pseudoniem wijst erop dat iemand sommige funkties in zijn leven gescheiden wil
houden. Ik heb dan ook nooit goed begrepen waarom bloemlezers het vrijwel zonder
uitzondering hun taak achten de ander naam te vermelden. Je zou denken: als de
schrijver/dichter zelf anonimiteit wenst te handhaven, wie ben ik dan dat ik die zal opheffen?
Maar nee hoor, het is alsof ze van een zekere trots vervuld zijn dat zij het geheim weten en
soms zit er ook iets van de ontmaskeraar in: jij denkt dat je ongestraft schuil te kunnen
houden, maar ik zal je wel uit je nest roken.’ (Hazeu 1987: 70)
Volgens Max Pam mystificeren goede schrijvers ‘omdat zij wel eens willen weten of hun
eigen stijl wordt herkend door al die recenserende parvenu's’ en slechte schrijvers ‘omdat
zij willen weten of al die recenserende parvenu's die slechte recensies schrijven vanuit een
vastgeroest vooroordeel’. (Pam 2000)
Peters spreekt daarom van ‘de verengde belangstelling van pers en publiek’ inzake literatuur:
‘dat een auteur van fictie ook zélf verzonnen kan zijn, is in de huidige bekenteniscultuur
ongewenst.’ (Peters 2006)
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middel van een context een grotere schijn van waarheid te verlenen. De rol van de
literaire kritiek in dit proces is cruciaal. Om aan het specifieke karakter van deze
vorm van pseudonimiteit recht te doen is het wellicht nuttig er de term ‘mystificatie’
voor te reserveren. Tegelijkertijd verkrijgt de term zo een striktere afbakening dan
de ruime definitie die het nu in bijvoorbeeld het Lexicon van literaire termen heeft.
Een mystificatie verschilt dan van ‘regulier’ pseudoniemgebruik in zoverre het bij
een mystificatie de bedoeling is het bedrog op een zeker moment uit te laten komen
om effect te sorteren. Voor een auteur die zich verschuilt achter een pseudoniem is
de literaire kritiek eerder een hinderlijke tegenstander; in het geval van een mystificatie
is de kritiek een noodzakelijk instrument. Doel van de auteur - en vaak ook van zijn
uitgever - is dan eerst via een pseudoniem het auteurschap verborgen te houden om
vervolgens, als er enig rumoer is ontstaan, de feiten te onthullen. Met een mystificatie
wil
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een auteur vaak iets aantonen, zijn gelijk halen, literaire conventies blootleggen. De
mystificatie heeft altijd als uiteindelijk doel de opheffing van het pseudoniem en is
daarmee een tussenvorm van bedrog en regulier pseudoniemgebruik.8
Een mystificatie is dus bij uitstek een literair middel om in de aandacht te komen.
Daarom kun je de ‘soap’ rond Eva Gerlach ook geen mystificatie noemen. Gerlach
wilde immers allesbehalve de aandacht op zich gevestigd zien. Voor Grunberg/Van
der Jagt is dat moeilijker vast te stellen. Bij Gerlach was het een criticus die het
stempel ‘mystificatie’ opplakte, bij Van der Jagt gebruikte ook Grunberg zelf die
term. Hij heeft uitspraken gedaan over de ‘geboorte’ en betekenis van Marek van
der Jagt, maar die expliciete intenties zijn niet eenduidig te interpreteren. Grunberg
lijkt zich subtiel te bewegen op de grens van mystificeren en schuilen in een
pseudoniem.9 In zijn geval lijkt er dus eerder sprake van wat McHale een mock-hoax
noemt (zie supra).
De omgang van critici met pseudoniemen laat in ieder geval zien hoe intenties
functioneren in de literatuurbeschouwing en toont tevens aan hoe critici een element
als het pseudoniem aanwenden voor hun beoordeling van een werk of auteur.10 De
auteur zelf kan dit proces beïnvloeden, bijvoorbeeld door te spelen met zijn
auteursnaam of auteursnamen. (Van Zoggel 2009) Hierbij is wellicht een onderscheid
tussen wat ik ‘primaire’ en ‘secundaire pseudoniemen’ zou willen noemen nuttig.
Een primair pseudoniem is een pseudoniem dat door een auteur in zijn of haar gehele
loopbaan als auteursnaam wordt gebruikt of dat - in geval van meerdere
schrijversnamen - zijn meest gebruikelijke auteursnaam is. Een secundair pseudoniem
is dan een pseudoniem dat door de betreffende auteur naast zijn meest gebruikelijke
auteursnaam (eigennaam of primair pseudoniem) wordt gehanteerd.11 Voor een
mystificatie is een secundair pseudoniem aangewezen. De werking ervan is maar
korte tijd aanwezig: na het shockeffect verliest het pseudoniem zijn waarde. Schrijvers
die een pseudoniem nodig hebben om een zekere mate van onbevangenheid te bewaren
ten opzichte van de omgeving waaruit ze inspiratie opdoen, zijn gebaat bij een primair
pseudoniem. Een zo lang mogelijk gehandhaafde anonimiteit is daarbij wenselijk.

8

9

10

11

De term ‘mystificatie’ blijft natuurlijk enigszins problematisch door zijn wijdverspreide,
niet-eenduidige definitie (zie noot 1). Ook Zaal (2009: 18) gebruikt noodgedwongen de
termen ‘vervalsingen’ en ‘mystificaties’ door elkaar omdat men ‘nooit tot overeenstemming
is gekomen over de schakeringen ervan.’ Een accurate vertaling van ‘trap-hoax’ is moeilijk
te geven.
Zaal (2009: 15) merkt in verband met intenties op dat ‘vervalsingen en mystificaties in de
literatuur een ingewikkelder complex vormen dan in de beeldende kunst. Met
schilderijenfraude is in negen van de tien gevallen winstbejag gemoeid, in de literatuur slechts
bij uitzondering, en psychologische drijfveren laten zich nu eenmaal lastiger in schema's
onderbrengen dan financiële’.
De ophef rond Marek van der Jagt en de reactie van de auteur zijn een voorbeeld van wat
Brian McHale noemt ‘the disparities that often arise between what hoaxers appear to have
intended and public responses beyond their control’. (McHale 2003: 238)
Een auteur kan uiteraard zowel een primair als één of meerdere secundaire pseudoniemen
hebben. De meest gebruikelijke auteursnaam van Karel Joan Lodewijk Alberdingk Thijm
bijvoorbeeld was Lodewijk van Deyssel (primaire pseudoniem). Hij gebruikte echter ook
onder meer de auteursnamen Hovius en A. Duyrcant (secundaire pseudoniemen).
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Besluit
Ironisch genoeg versterkte de anonimiteitdwang van Gerlach alleen maar de
hardnekkigheid waarmee critici op zoek gingen naar de persoon achter het
pseudoniem. Zaken als authenticiteit en persoonlijkheid spelen in dit proces zeker
een grote rol, al is de bevestiging van hun professionaliteit die critici volgens Franssen
hierbij nastreven (zie supra) niet alleen gelegen in een wedren om ontmaskering. Ze
wordt ook geremd door de vrees het bij het verkeerde eind te hebben. Hans Warren
is de criticus die in dit licht een opvallende rol speelde omtrent Eva Gerlach. Aan
zijn veroordeling van de mystificatie voegde hij nog de opmerking toe: ‘Een waas
van geheimzinnigheid maakt nieuws gierig. Helaas leert de ervaring dat de ontsluiering
van het raadsel voor een grote desillusie kan zorgen.’ (Warren 1984) Later is hij van
mening veranderd en bekent hij het speuren naar de ware persoon achter het
pseudoniem als een van de mooiste aspecten van het werk als criticus te hebben
ervaren:
Dat je je zo schromelijk vergist, het is één van de kostelijkste dingen die me ooit
is overkomen. Kijk, je
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kunt niet àlles weten. Zo heb ik heel lang aan het bestaan van Eva Gerlach getwijfeld,
omdat ik dacht dat de schrijfster een afsplitsing van Gerrit Komrij of iemand anders
was. Uit argwaan heb ik Gerlach zelfs uit de Spiegel van de Nederlandse Poëzie
gehouden. Zulke dingen gebeuren, die mevrouw bleef zó verborgen. Maar ze bestaat
weldegelijk. (Van Damme 1991)
Hier zien we dat Warren zijn verbetenheid relativeert. Was het aanwijzen van de
verkeerde persoon achter het pseudoniem eerst nog een vergissing die niemand graag
maakt, nu is een foute gissing gepromoveerd tot een van de charmantste aspecten
van het bestaan als criticus.
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De watersnoodramp
Fictie, non-fictie en cultureel geheugen
Inge Duine

Hoewel de watersnoodramp van 1953 op dit moment in literatuur, film en theater
meer aandacht krijgt dan ooit, werden er direct na de ramp in kranten en
tijdschriften nauwelijks ooggetuigen aan het woord gelaten. Door deze aanpak
ontstond een specifiek beeld van de ramp. Volgens Ann Rigneys theorie rondom
‘cultural memory’ is de literatuur de plaats om een dergelijk beeld een
tegenherinnering te bieden. Inge Duine, (eind)redacteur van Punt, de
hogeschoolkrant van Avans Hogeschool, beargumenteert in dit artikel echter
dat Rigneys theorie voor de watersnoodramp niet opgaat.
Julia op zoek naar haar kind, sjokkend door het water. De kou en honger deren haar
niet, onvermoeid blijft ze doorgaan. Ondanks de ruzie met haar vader, de minachtende
blikken van het dorp en de wetenschap dat ze Ernst, haar baby, kwijt is. Julia helpt
zelfs zandzakken sjouwen om een groot, kolkend dijkgat te dichten, nadat ze net heeft
erkend dat ze haar kind heeft verloren.
Dit waren de beelden die een half miljoen Nederlanders vorig jaar in de bioscoop te
zien kregen. De film De Storm, de eerste, grote Nederlandse speelfilm over de
watersnoodramp werd met meer dan 500.000 bezoekers een grote hit.1 Ruim vijftig
jaar later lijkt de tijd eindelijk rijp voor een verfilming

1

In 1972 verscheen The little ark, een Amerikaanse speelfilm van James B. Clark. Deze film
is gebaseerd op het boek De kleine ark (1953) van Jan de Hartog.
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van de grootste naoorlogse ramp van de Nederlandse geschiedenis: 1836 mensen
vonden de dood, 72.000 mensen werden dakloos. De Tweede Wereldoorlog was nog
geen tien jaar achter de rug. Wellicht dat daarom gewoon werd doorgegaan met het
leven. Het land moest weer opgebouwd worden - niet zeuren, maar werken was het
devies. Geruisloos kreeg de ramp een plekje in de Nederlandse geschiedenis. Door
de overlevenden werd gezwegen, maar niet vergeten.
Nu staat de watersnoodramp opnieuw in de belangstelling. Sinds de vijftigjarige
herdenking van de watersnoodramp in 2003 is er hernieuwde aandacht voor de ramp
die Zuidwest Nederland in 1953 trof. Zo werd vorig jaar het Watersnoodmuseum in
Ouwerkerk fors uitgebreid en verschenen de afgelopen jaren de eerste twee romans
voor volwassenen over de watersnoodramp: De verdronkene (2005) van Margriet
de Moor en 1953 (2009) van Rik Launspach - de laatste is overigens gebaseerd op
het filmscript van De Storm. En zoals dat tegenwoordig gaat: in 2011 komt 1953, de
musical op de planken.
Op de vraag waarom de watersnoodramp nu meer aandacht krijgt dan ooit en
diverse kunstuitingen de ramp als onderwerp gebruiken, is geen eenduidig antwoord
te geven: de afstand in tijd speelt een belangrijke rol, maar ook de symbolische rol
van het herdenkingsjaar 2003. Bovendien staat vast dat de ramp lange tijd is
ondergesneeuwd door de Tweede Wereldoorlog. Daarover is veel meer geschreven.
Zo vond Ad Zuiderent, oud-medewerker van de Vrije Universiteit Amsterdam en dé
autoriteit op het gebied van literatuur over de watersnoodramp, een aantal van
driehonderd min of meer literaire teksten over de ramp. Direct na de ramp verschenen
vooral veel gedichten, streek- en jeugdromans.2 Maar dat aantal valt in het niet bij
alles wat over de Tweede Wereldoorlog geschreven is: ‘In een oorlog staan groepen
mensen tegenover elkaar; bij een ramp staan mensen tegenover de natuur. Het eerste
is drama, het tweede geeft eerder aanleiding tot mythisch schrijven’, zo verklaarde
Zuiderent. (2009: 29)

Herdenking
In 1993 werd de watersnoodramp voor het eerst nationaal herdacht. Rond die
veertigjarige herdenking verschenen twee boeken die de watersnoodramp in een
nieuw daglicht plaatsten: De ramp, een reconstructie (1992) van journalist Kees
Slager en Het water en de herinnering (1993) van academicus Selma Leydesdorff.
Beide auteurs lieten in hun boeken honderden overlevenden, slachtoffers van de
watersnoodramp, aan het woord. Tot dan toe hadden zij altijd gezwegen: kort na de
ramp werd hun verhaal niet gehoord. In krantenartikelen en weekbladen kwamen in
1953 nauwelijks slachtoffers aan het woord, zo concludeerde Leydesdorff.3 Daarnaast
werd de ramp in de pers ‘op een gelijk niveau’ gesteld met andere rampen die het
2

3

Na zijn constatering dat de grote volwassen roman over de watersnoodramp niet bestaat,
zegt Zuiderent hierover: ‘Wie een roman zoekt over de ramp, kan beter terecht op de plank
met jeugd- en kinderboeken en die met streek- en familieromans. Daar staan er zeker veertig,
waarvan de helft nog uit het rampjaar zelf.’ (Zuiderent 2003: 20)
Dat bleek ook uit mijn eigen onderzoek in het krantenarchief van het Watersnoodmuseum
in Ouwerkerk. Ik vond slechts een paar artikelen waarin overlevenden in eigen woorden
vertellen over wat ze die rampnacht hebben meegemaakt: In andere artikelen waren wel
verhalen van slachtoffers te lezen, maar dat waren meestal verhalen van horen zeggen.
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Nederlandse volk zojuist waren overkomen: de oorlog en het verlies van Indië.
Bovendien werd de oorzaak van de watersnoodramp nauwelijks aan de orde gesteld.
In de krantenartikelen kwam de nadruk, volgens Leydesdorff, vooral te liggen op de
nationale eenheid en de hulp die gegeven diende te worden. (Leydesdorff 1993:
75-77) Deze nadruk had alles te maken met de tijd waarin de watersnoodramp plaats
vond; in de jaren vijftig, middenin de verzuiling. Het internet bestond nog niet, de
televisie moest nog aan zijn opmars beginnen. Kranten waren spreekbuizen van een
bepaalde zuil en daardoor waren journalisten minder kritisch. De oorlog was nog
maar net voorbij, de Nederlandse democratische verhoudingen dienden hersteld
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te worden en er moest gewerkt worden aan de wederopbouw. De journalist had een
sociale verantwoordelijkheid ten opzichte van de samenleving. (Wijfjes 2004:
265-267)
Opvallend is dat Slager en Leydesdorff hun boek schreven vanuit dezelfde
invalshoek: het beeld dat over de watersnoodramp bestaat, klopt niet. In het voorwoord
van De ramp, een reconstructie schreef Slager dat de geschiedschrijving van de
watersnoodramp tot de jaren negentig onvolledig en eenzijdig was geweest:
Zo was bijvoorbeeld de belangrijke rol die ‘gewone mensen’ op veel
plaatsen speelden, nooit verteld. Over de chaos en het plichtsverzuim bij
alarmering en redding werd zelden iets geschreven. De voor de hand
liggende vraag hoe het mogelijk was dat de gevolgen van het hoge water
zó rampzalig waren, kwam niet aan de orde. (Slager 1992: 5)
Leydesdorff noemt eenzelfde reden voor het schrijven van haar boek: ‘De ervaringen
en de kijk van de slachtoffers zijn tot nu toe buiten de officiële geschiedschrijving
gebleven’. (Leydesdorff 1993: 21) Deze invalshoek rechtvaardigt de vraag welke
invloed de uitgave van deze twee boeken heeft gehad voor de watersnoodliteratuur
die na die tijd is verschenen. En hoe beïnvloeden deze verschillende herinneringsmedia
(journalistieke non-fictie, academische geschiedschrijving, literatuur) elkaar? In dit
artikel, dat een bewerking is van mijn masterscriptie De ramp, de herinnering. Een
onderzoek naar de herinnering aan de watersnoodramp in de journalistiek, oral
history en literatuur, zal ik aantonen dat Rigneys theorie rondom ‘cultural memory’,
het cultureel geheugen, zoals uiteengezet in: ‘Portable monuments. Literature, cultural
memory, and the case of Jeanie Deans’ (Rigney 2004) niet opgaat voor de
watersnoodramp.

De herinnering
Het concept ‘memory’, herinnering, zorgt voor een andere manier van omgaan met
het verleden, waarbij de herinneringen van de gewone mens net zo belangrijk zijn
als de levens en daden van grote staatsmannen die in de officiële geschiedschrijving
beschreven worden. (Rigney 2004: 365) Dit onderzoeksgebied is erg populair in de
geesteswetenschappen sinds het echtpaar Assmann het concept ‘cultureel geheugen’
ontwikkelde als onderdeel van ‘het collectief geheugen’. Oorspronkelijk werd het
idee van een collectief geheugen ruim tachtig jaar geleden geformuleerd door de
Franse socioloog Maurice Halbwachs. Hij stelde dat de herinnering niet individueel
is, maar altijd collectief: mensen zijn lid van bepaalde groepen en alles wat individuen
zich herinneren, gebeurt door middel van communicatie en interactie met de groepen
waarvan zij lid zijn. (Halbwachs 1991: 15)
Dankzij het echtpaar Assmann werd dit idee in de jaren tachtig van de vorige eeuw
nieuw leven ingeblazen en verder uitgebreid. Net als Halbwachs gaan zij ervan uit
dat ieder individueel geheugen gevormd wordt in communicatie met anderen. Zij
splitsten echter het collectief geheugen op in: (1) das kommunikative Gedächtnis,
het communicatieve geheugen en (2) das kulturelle Gedächtnis, het culturele
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geheugen. (Assmann 2007: 46) Een belangrijk kenmerk van het communicatieve
geheugen is dat er een tijdelijkheid in het concept verborgen ligt; het omvat
herinneringen uit het recente verleden. (Assmann 2007: 50) Assmann omschrijft het
als een ‘Generation-Gedächtnis’: als een generatie uitsterft, vergaat met hen de
herinnering. Assmann haalt hier een interessant punt aan:
Nach 40 Jahren treten die Zeitzeugen, die ein bedeutsames Ereignis als
Erwachsene erlebt haben, aus dem eher zukunftsbezogenen Berufsleben
heraus und in das Alter ein, in dem die Erinnerung wächst und mit ihr der
Wunsch nach Fixierung und Weitergabe. (...) Was heute noch lebendige
Erinnerung ist, wird morgen nur noch über Medien vermittelt sein.
(Assmann 2007: 51)
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Getuigen van een belangrijke gebeurtenis, zoals de watersnoodramp, voelen de
noodzaak die gebeurtenis vast te leggen en door te geven aan latere generaties. Deze
doorgave kan alleen door de ervaringen via media, zoals het schrift, te verspreiden.
De communicatieve herinnering aan de watersnoodramp sterft volgens Assmann dus
uit als de mensen die de ramp werkelijk hebben meegemaakt overlijden.
De tweede vorm van collectief geheugen die de Assmanns onderscheiden is das
kulturelle Gedächtnis, het culturele geheugen. Zodra de ervaringen van mensen
worden vastgelegd en uitgekristalliseerd in ‘der objektivierten Kultur’ (bijvoorbeeld
teksten, riten, gebouwen, monumenten) is die tijdelijkheid verdwenen. De generatie
is uitgestorven maar de herinneringen van de generatie zijn vastgelegd. Het
communicatieve geheugen wordt dan vervangen door het culturele geheugen.
(Assmann 1988: 12; Rigney 2004: 367) Het is opvallend dat de boeken van Kees
Slager en Selma Leydesdorff, waarin de getuigen van de watersnoodramp hun verhaal
vertellen, veertig jaar na de overstroming van Zuidwest Nederland zijn verschenen,
precies zoals Assmann het in theorie aangaf. Natuurlijk moeten we hierbij in het
achterhoofd houden dat veertig jaar ook een mooi getal is voor een jubileum van
herdenking en dat er waarschijnlijk ook een commercieel motief achter de uitgave
van deze boeken ligt. Feit is wel dat een aantal geïnterviewden aangaf het verhaal te
willen vastleggen voor latere generaties:
Ik hoop dat, wanneer al die herinneringen van al die mensen eens bij elkaar
gezet worden, er bij de generatie van na die tijd een lichtje gaat branden.
(...) Maar als je in gedachten houdt dat mensen er misschien nog wat aan
hebben, dan heb ik het ervoor over om me die narigheid weer voor de
geest te halen. (Leydesdorff 1993: 15-16)

De tegenherinnering
Literatuurwetenschapper Ann Rigney stelt een breder concept van ‘cultural memory’
voor; niet alleen gesprekken tussen familieleden (wat de Assmanns das kommunikative
Gedächtnis noemen), maar ook historiografische werken, literaire en journalistieke
teksten en filmbeelden vormen het culturele geheugen. Dit alles scharen de Assmanns
onder het collectief geheugen. Rigney prefereert echter de term cultural memory
boven collective memory, ‘because it avoids the suggestion that there is some unified
collective entity or superindividual which does the remembering’. (Rigney 2004:
365) Ik volg haar daarom in het gebruik van het concept cultureel geheugen en de
culturele herinnering en zie haar werk en dat van Astrid Erll (2005) als uitbreiding
op dat van de Assmanns en Halbwachs.
In het artikel ‘Portable monuments. Literature, cultural memory, and the case of
Jeanie Deans’ vraagt Rigney zich af welke rol literaire teksten spelen in de vorming
van de culturele herinnering. (Rigney 2004: 362) Want het is volgens haar niet de
vraag óf literaire teksten werken in een herinneringscultuur. Ze gebruikt hiervoor
het voorbeeld van de loopgraven in de Eerste Wereldoorlog, waarvan we allemaal
wel een idee hebben hoe dat was, terwijl we het zelf niet hebben meegemaakt. Dit
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idee hebben we uit verhalen, geschiedenisboeken, maar ook uit literaire werken als
Im Westen nichts neues of de verfilming dit werk. (Rigney 2004: 367) Maar, gaat
Rigney verder, het individuele verhaal van een soldaat kan afwijken van het beeld
dat wij van de loopgraven hebben:
There is probably less divergence in our views of World War I, given our
reliance on a limited repertoire of texts, than there would be among all the
individuals who actually fought in the trenches, each with his own story
to tell his children. (Rigney 2004: 367)
Alle herinneringen zijn dan samengebald in een algemeen verhaal, waar de soldaat
die de loopgraven heeft overleefd zich mogelijk niet in herkent. Dat hoeft niet per
definitie verkeerd te zijn - als het
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om kleine verschillen en trivialiteiten gaat. Maar wanneer er een groot verschil is
tussen de individuele herinnering van de soldaat en het beeld dat over de loopgraven
is ontstaan, wordt het een ander verhaal. Rigney ziet daar een belangrijke rol
weggelegd voor de literatuur. De literatuur kan namelijk het verhaal van de gewone
mens vertellen, een verhaal dat niet in de officiële geschiedschrijving is opgenomen.
Ook Astrid Erll ziet een rol voor de literatuur weggelegd in het bieden van de
tegenherinnering. (Erll 2005: 266)
Die tegenherinnering kan geboden worden doordat de literatuur een eigen, fictieve
wereld kan creëren, niet geïnstitutionaliseerd is en een vrijplaats kan scheppen voor
informele herinneringen.
Rigney gebruikt het voorbeeld van Walter Scotts The heart of Midlothian (1818);
een ‘counterhistory’, waarmee Scott het verhaal van een gewone vrouw vertelde.
(Rigney 2004: 375-376) Rigney haalt hiervoor de Franse historicus Pierre Nora met
zijn Lieux de mémoire, ‘plaatsen van herinnering’ aan. In deze plaatsen van
herinnering ligt de ware geschiedenis verborgen, de geschiedenis van de gewone
mens. Het verhaal van de gewone mens kan volgens Rigney door de literatuur verteld
worden doordat er sprake is van een ‘cultureel beperktheidsprincipe’, een begrip dat
ontleend is aan de loi de rareté van Michel Foucault. ‘Dat [het cultureel
beperktheidsprincipe] houdt in dat er op ieder moment slechts een beperkt aantal
uitings- en communicatievormen beschikbaar is in het culturele bedrijf’. (Rigney
2001: 11). Andere media bieden geen plaats voor informele herinneringen en daardoor
komen ze in de roman terecht. ‘Als deze thema's eenmaal met behulp van artistieke
vrijheid in een roman ter sprake zijn gebracht, kunnen ze eventueel later door historici,
en volgens andere spelregels, nader worden uitgewerkt’. (Rigney 2001: 11) Met
andere woorden: doordat de schrijver in de roman plaats biedt aan een informele
herinnering, een tegenherinnering, kan de literatuur voor een verandering zorgen in
het beeld dat voorheen heerste. Zo volgt de geschiedschrijving de literatuur - in plaats
van andersom. Rigney geeft in haar rede Literatuur als herdenking het voorbeeld
van Captain Corelli's mandolin (1993). Deze roman gaat in op een vergeten stuk
Italiaanse geschiedenis, de Italiaanse bezetting van Kephalania tijdens de Tweede
Wereldoorlog. De roman zou daardoor de discussie onder Italiaanse historici hebben
gestimuleerd, waardoor de geschiedenis zou zijn herschreven. (Rigney 2001: 5)4

Samenwerking
Eerder schreef ik al dat direct na de ramp in de kranten en weekbladen nauwelijks
slachtoffers en ooggetuigen aan het woord werden gelaten. Als we Rigney en Erll
zouden volgen, zou de literatuur hun verhaal moeten vertellen om zo een
tegenherinnering te kunnen bieden; in andere media was er immers geen plaats voor
het verhaal van de gewone mens. In de jaren negentig schreven Slager en Leydesdorff
echter hun non-fictieve boeken vanuit de invalshoek dat het beeld dat van de
watersnoodramp bestond, niet klopte en dat de ervaringen van de ooggetuigen nooit
zijn gehoord. Dit impliceert dat de literatuur tot dan toe niet in staat is geweest een
4

Rigney verwijst overigens naar het artikel ‘Kapitein Corelli schrijft geschiedenis’ in NRC
Handelsblad van 2 maart 2001, geschreven door Marc Leijendekker.
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tegenherinnering te bieden. Uit mijn onderzoek bleek dan ook dat het beeld dat in
de jaren vijftig in de journalistiek is ontstaan, juist is versterkt door de literatuur. Het
verhaal van heldendom, saamhorigheid, geloof en vertrouwen in de toekomst dat in
de kranten te lezen was, is ook terug te vinden in literaire teksten uit die tijd. Een
goed voorbeeld hiervan is het jeugdboek Houen jongens! (1953) van K. Norel, waarin
Aart en Klaas hun dorp Colijnsplaat tijdens de rampnacht van de ondergang redden
door met hun ruggen de zee te keren. De vloedplanken in de haven dreigen het te
begeven, maar samen met tientallen dorpelingen duwen ze tegen de planken zodat
het water het dorp niet in zal stromen. Alle rangen en standen vervallen en iedereen
staat zij aan zij. Als de meester een golf aan ziet rollen, roept hij: ‘Houen
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jongens!’ Deze verhaalelementen zijn letterlijk terug te vinden in het krantenartikel
‘Het wonder van Colijnsplaat. Vier rijen dik, arm in arm als menselijke zandzakken’,5
waarop het boek werd gebaseerd en waardoor het leest als een waar gebeurd verhaal
in de traditie van Hansje Brinker.
Het beeld dat van de watersnoodramp in de jaren vijftig ontstond was een
wisselwerking tussen de journalistiek en de literatuur. De herinnering stond vooral
in het teken van het vertrouwen, de wederopbouw van Nederland en de saamhorigheid
die onder de mensen heerst. De literatuur bood geen tegenherinnering, maar versterkte
dat beeld juist.
Die tegenherinnering kwam pas in de jaren negentig met de non-fictieve boeken
van Slager en Leydesdorff, dankzij het interviewen van honderden overlevenden.
Zo schreef Slager dat het waargebeurde verhaal van Houen jongens! toch een minder
groot wonder was, dan tot dan toe werd voorgesteld. Dat wonder werd er pas achteraf
van gemaakt, door de artikelen die erover geschreven zijn en door het boek van
Norel. ‘Die mannen moesten een mooi verhaal hebben. Er staan nogal dingen in die
overdreven zijn. Het is zeker niet zo dat er meer dan honderd mannen tegen de
vloedplanken stonden te duwen’, zegt oud-wethouder Piet Blom in De ramp, een
reconstructie. (Slager 1992: 88)
Slager ging met zijn werk vooral in op vragen als: ‘Hoe heeft de ramp zo ver
kunnen komen?’ en ‘Zijn er schuldigen aan te wijzen?’ Tijdens zijn reconstructie
ontdekte hij nieuwe zaken, zoals de laksheid van sommige bestuurders en het
uitblijven van waarschuwingen.6 Selma Leydesdorff ging met Het water en de
herinnering vooral in op de manier waarop de overlevenden de watersnoodramp
hebben ervaren. Ze probeerde een orale geschiedschrijving van de watersnoodramp
te maken, gebaseerd op herinneringen. Uit de vele interviews bleek dat veel
overlevenden nog steeds bang zijn als het stormt en dat zij de ramp nooit helemaal
hebben verwerkt. Ze vragen zich af of de ramp voorkomen had kunnen worden en
sommigen voelen zich schuldig, bijvoorbeeld omdat ze hun kind of geliefde niet
hebben kunnen redden.
Voor dit artikel heb ik één treffende casus geselecteerd uit Slagers De ramp, een
reconstructie, waaruit zal blijken welke invloed dit boek heeft gehad op de
watersnoodliteratuur die na die tijd is verschenen. Vanzelfsprekend zijn dergelijke
voorbeelden ook uit Het water en de herinnering te halen.

De waarschuwing
5

6

Dit artikel is afkomstig uit Trouw (14 februari 1953) en is ‘geschreven door onze speciale
verslaggever’. In een artikel van Het Parool van Maurits Schmidt van 6 augustus 1993 (‘Na
de redding van Colijnsplaat kwam de rekening’) wordt de speciale verslaggever bij naam
genoemd; het was Dick Hendrikse.
Een andere grote ontdekking stond in de herdruk (2003) van Slagers standaardwerk: dankzij
herinneringen van overlevenden bleek dat een in de rampnacht geboren en gestorven baby
nooit is meegeteld op de dodenlijst. Hierdoor werd de officiële lijst van slachtoffers met één
uitgebreid naar 1836. Zuiderent verklaart in het artikel ‘Fictie ontmoet non-fictie. Frictie?
Over een voorstel van Frank Westerman’ hoe Margriet de Moor dit in haar roman De
Verdronkene heeft verwerkt (Zuiderent 2008: 261).
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Slager laat zijn verhaal vooral door de vele geïnterviewden vertellen, maar hij verbindt
ook conclusies aan dat wat hem verteld wordt. Dat doet hij ook wanneer hij de oorzaak
construeert van het feit dat vrijwel niemand op de hoogte was van het feit dat de
ramp eraan kwam; dat kwam mede doordat er geen passende term was voor het
gevaar dat dreigde. De Stormvloedwaarschuwingsdienst (onderdeel van het KNMI)
sprak over ‘gevaarlijk hoog water’, maar ‘hóe gevaarlijk dat is, wordt de eenvoudige
radio-luisteraar verder niet duidelijk’. (Slager 1992: 21) Een andere term zat niet in
de procedure, zo blijkt uit het verhaal van weerdienstleider dr. K. Postma: ‘We konden
alleen waarschuwen voor “flink hoog water” en “gevaarlijk hoog water”. Wij gaven
die waarschuwing en daarmee was voor ons de kous af.’ (Slager 1992: 21) Postma
bezoekt op de avond voor de ramp met zijn vrouw een voorstelling, maar dankzij de
storm kan hij zijn hoofd er niet bijhouden. Postma hoeft pas om vier uur 's ochtends
te gaan werken, maar al voor middernacht gaat hij naar het KNMI om te proberen
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de radiozender in de lucht te houden; de gegevens over de storm zijn alarmerend, de
wind waait op orkaankracht uit het noordwesten. In Hilversum durft niemand
verantwoordelijkheid te nemen om de zender open te laten staan. (Slager 1992: 38)
Weerdienstleider Postma krijgt in De Verdronkene en 1953, de twee romans die
na de vijftigjarige herdenking verschenen, een belangrijke rol. De Moor en Launspach
voeren beide een tekstpassage op vanuit het perspectief van de weerkundige, om te
laten zien wat er gaat gebeuren met hun personages. In beide romans is deze
weerkundige duidelijk naar de persoon Postma en zijn ervaringen tijdens die
rampnacht gemodelleerd:
Toen de weerkundige na haastig zijn vrouw thuisgebracht te hebben
omstreeks halftwaalf bij zijn collega de weerkamer binnenholde, zag hij
dat de storm zijn route inderdaad volgens de meteorologische inzichten
had voortgezet. (...) De weerkundige had zijn collega aangekeken en een
heel donker gezicht teruggekregen. Daarna blikte hij op de klok. Hilversum
was op dat moment nog in de lucht geweest. (De Moor 2006: 158)
De zussen Lidy en Armanda, de hoofdpersonages uit De Verdronkene, weten op dat
moment nog niet wat hen te wachten staat, de lezer weet dat wel. Het gebruikte
perspectief van de weerkundige helpt de lezer te begrijpen waarom niemand
gewaarschuwd was. Ook Zuiderent wijst in een artikel op dit hoofdstuk: ‘Fictie die
wij chronologisch volgen, wordt hier bruusk onderbroken door goed gedocumenteerde
non-fictie waarin die chronologie niet van belang is.’ (Zuiderent 2008: 262-263) De
goed gedocumenteerde fictie waar Zuiderent het over heeft, komt duidelijk uit Slagers
De ramp, een reconstructie. Ook Launspach gebruikt deze informatie in zijn roman
1953 om aan te kondigen dat de ramp aanstaande is. Ook hij voert een hoofdstuk op
vanuit het perspectief van weerkundige:
Even tevoren had hij de telex voor het ANP-nieuwsbericht naar Hilversum
verzonden: gevaarlijk hoogwater voor Zuidwest-Nederland. Hij wist dat
dit vermoedelijk te zwak was geformuleerd, maar er was geen hogere
categorie. (Launspach 2009: 122)
Ook deze weerkundige (met de fictieve naam Polmann) probeert de radiozender open
te houden omdat hij een grote stormvloed verwacht. Ook naar hem wordt niet
geluisterd. Deze nieuwe feitelijke informatie was nooit door De Moor en Launspach
gebruikt als Slager in zijn boek niet de ooggetuigen had geïnterviewd. Direct na de
ramp werd door de journalistiek de schuldvraag niet gesteld. Slager deed dat wel en
zorgde zo dat er een nieuw beeld van de watersnoodramp ontstond. Een beeld waarin
de oorzaak van de ramp ook bij de mens wordt gezocht - en niet uitsluitend bij de
natuur. Dit beeld komt dan ook naar voren in de literatuur die na 2003 verscheen;
de watersnoodramp bleek een gebeurtenis te zijn met een hoger literair gehalte dan
aanvankelijk werd aangenomen. (Fortuin 2003) Thema's als trauma, verdriet en
verbitterdheid spelen dan ook een belangrijke rol in de recente watersnoodliteratuur.
Zoals bijvoorbeeld in het toneelstuk Coupure (2002) van Heleen Verburg. Hierin
kijken een bejaarde man en vrouw terug op de rampnacht. De vrouw verloor haar
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dochtertje en is verbitterd en getraumatiseerd. De man was dijkgraaf, voelt zich
schuldig over wat hij heeft nagelaten en vindt dat hij niet voldoende is gewaarschuwd:
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Gevaarlijk hoog water mijn neus.
Ze wisten allang dat het heel erg zou
gaan worden, maar ze konden geen extra
waarschuwing geven. (Verburg 2002: 25-26)

Conclusie
De boeken van Slager en Leydesdorff zorgden voor een tegenherinnering. Een
tegenherinnering die uit een andere hoek kwam dan verwacht kan worden op basis
van Rigney en Erll. Na jaren van zwijgen werden de slachtoffers in de jaren negentig
geïnterviewd door een journalist en een wetenschapper. De geïnterviewden vertelden
hun eigen verhaal, hun eigen herinnering. Hiermee lieten ze een nieuw geluid over
de watersnoodramp horen, een geluid dat in de jaren vijftig niet werd gehoord - en
niet werd vastgelegd. En ook al vertelt iedere overlevende een eigen verhaal dat niet
overeen hoeft te komen met de vele andere verhalen, uit de twee boeken kan toch
een ander beeld over de watersnoodramp gedestilleerd worden: niet iedereen was
moedig en dapper, niet alle mensen waren behulpzaam. De verantwoordelijke
bestuurders hadden geen idee van het gevaar en de schuldvraag werd niet gesteld.
Daarnaast was februari 1953 voor veel mensen een traumatische ervaring. Het beeld
van de ramp als ‘vingerwijzing Gods’ en uiting van collectieve heldenmoed is
veranderd in een beeld waarin de slechte staat van de dijken, verdriet, menselijk falen
en trauma centraal staan.
Doordat de watersnoodramp beter gedocumenteerd werd door het onderzoek van
Slager en Leydesdorff, werden nieuwe thema's rond de watersnoodramp in kaart
gebracht. Rigney zag hier juist een taak weggelegd voor de literatuur en daarbij wees
ze op het ‘culturele beperktheidsprincipe’ van Michel Foucault: als andere media
geen plaats voor informele herinneringen bieden, is die ruimte er wel in de literatuur.
De laatste jaren is er in de journalistiek, in tegenstelling tot direct na de ramp, echter
meer aandacht voor het verhaal van de gewone mens. De journalistiek heeft zich
sinds de ramp in sneltreinvaart ontwikkeld en is niet meer te vergelijken met de jaren
vijftig. Zo concludeerde Frank van Vree, hoogleraar Journalistiek en Cultuur aan de
Universiteit van Amsterdam, dat de journalistiek het sublieme uit de kunsten heeft
overgenomen: vandaag de dag wordt het nieuws spectaculairder, realistischer en
minder terughoudend weergegeven, vooral wanneer gekeken wordt naar het tonen
van het menselijke lijden. Deze verandering is in de jaren zestig ingezet. De opkomst
van de tv, de ontzuiling en het marktdenken hebben hier volgens Van Vree aan
bijgedragen. (Van Vree 2006: 22-28)
Van Vree stelt dat de journalistiek het sublieme uit de kunsten heeft overgenomen.
Maar misschien is dit niet de enige eigenschap die de journalistiek uit de kunsten
heeft overgenomen. Uit mijn scriptie bleek namelijk dat de journalistieke non-fictie
middels het weergeven van het verhaal van de gewone mens ook een tegenherinnering
kan representeren, een eigenschap die Rigney en Erll vooral aan de literatuur
toedichten. Maar als we Rigney's argument van het cultureel beperktheidsprincipe
volgen, kan geconcludeerd worden dat, als de journalistiek deze mensen nu aan het
woord laat, er in de literatuur geen plaats of noodzaak meer voor is. De journalistieke
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non-fictie heeft zo de functie van het bieden van de tegenherinnering van de literatuur
overgenomen.
Hiermee hangt samen dat Rigney weinig aandacht heeft voor moderne media zoals
internet, tv en krant. Rigney gebruikte voor haar analyse een roman uit de negentiende
eeuw, geschreven door een populaire en veelgelezen schrijver. The heart of Midlothian
stamt uit de tijd dat er nog geen tv, film of radio bestond, de journalistiek nog in de
kinderschoenen stond en de roman het populairste medium was. Hiermee presenteert
Rigney ons een uitzonderlijk geval. Er zijn maar weinig voorbeelden van romans
die zo bekend zijn bij een groot publiek. En dit heeft mede te maken met de opkomst
van andere, nieuwe media. Mijns inziens is de situatie uit de negentiende eeuw die
Rigney schetst

Vooys. Jaargang 28

40
niet zo makkelijk naar het nu te vertalen. Rigney noemt wel moderne media als het
internet, tv en krant, maar ze gaat niet in op hoe deze ‘nieuwe’ massamedia geduid
kunnen worden en welke rol zij spelen in de vorming van de culturele herinnering.
Bovendien is er in de watersnoodliteratuur bij mijn weten niet één boek dat dezelfde
eigenschappen bevat als Rigney's voorbeeld. Natuurlijk, er zijn titels die veelgelezen
zijn, maar er is geen werk dat er zo duidelijk uitspringt als Rigney's The heart of
Midlothian. Dit kan te maken hebben met het feit dat er weinig literatuur over de
watersnoodramp is verschenen, maar mijns inziens is er meer samenhang tussen de
verschillende vormen van de herinneringsmedia. Doordat er in 1953 in meerdere
herinneringsmedia (zoals krantenartikelen, het polygoonjournaal en de literatuur) de
nadruk werd gelegd op de saamhorigheid en eensgezindheid van het Nederlandse
volk heeft het beeld kunnen ontstaan dat jaren later onderuit gehaald werd door het
non-fictieve werk van Slager en Leydesdorff.
Maar dan komt in 2009 De Storm. Het idee voor de film was er eerder dan het boek
1953, dat op het filmscript werd gebaseerd. Dat is op zichzelf al een bijzonder
gegeven. De Storm verschilt echter op een aantal cruciale punten van 1953. In de
roman gebruikt Launspach ook nieuwe herinneringen zoals de slechte staat van de
dijken en de mensen die niet gewaarschuwd werden. De film toont alleen de
verhaallijn van Julia. Een verhaallijn die al in 1953 geschreven had kunnen worden:
een jonge, ongetrouwde vrouw heeft ruzie met haar gelovige ouders, wordt door een
helikopter gered, maar verliest uiteindelijk haar kind. Dit universele verhaal over
moederliefde is niet aan tijd gebonden. De nieuwe ‘feiten’ en herinneringen worden
niet aan het publiek gepresenteerd - er wordt alleen ingespeeld op de emotie. En
daardoor komt het beeld dat in 1953 over de watersnoodramp gevormd werd weer
naar voren. Het beste voorbeeld van deze beeldvorming is de teaser, waarin
filmbeelden worden afgewisseld met stukken tekst: ‘Tijden van rampspoed stellen
een volk op de proef (...) De strijd tegen het water maakte ons voor altijd sterk.’
Juist een medium als film is uitermate geschikt om Nederlanders bekend te maken
met de watersnoodramp. Op het gebied van het natuurgeweld en de visualisering
van het water dat komt, is dat gelukt. Op het andere vlak nog niet: het lijkt net of de
ramp enkel aan de opstekende wind te wijten is. Daarmee wordt het werk van Slager
teniet gedaan. Een gemiste kans, want het medium film komt in de buurt van de
populariteit die de roman in de negentiende eeuw bezat. De ruim half miljoen
Nederlanders die De Storm zagen, gaan nu naar huis zonder kennis van de andere
kant van het verhaal. Het is daarom de vraag welk beeld van de watersnoodramp in
2013, zestig jaar na de ramp, in ons collectieve geheugen zal overheersen.
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De Harde Leerschool van W.D. Ehrhart
Diederik Oostdijk
In de poëziebundels en autobiografische boeken van W.D. Ehrhart (1948) speelt
de Vietnamoorlog een belangrijke rol. Ehrhart diende als marinier in het
Amerikaanse leger in Vietnam, maar keerde zich bij terugkomst resoluut tegen
de oorlog. Hij dook de schoolbanken in, werd docent en dichter en ontwikkelde
zich tot spreekbuis van zijn generatie. Diederik Oostdijk, universitair docent
Engelse Letterkunde aan de Vrije Universiteit Amsterdam, laat zien dat leren
en doceren belangrijke thema's zijn in het werk van deze antiautoritaire dichter.
De oud-marinier, Vietnamveteraan en dichter W.D. Ehrhart (1948) doceert op een
wat elitaire middelbare school in Haverford (Pennsylvania). Hij begint zijn
openingspraatje voor nieuwe scholieren altijd op dezelfde manier: ‘Als je “sympathie”
zoekt, kun je dat het beste in een woordenboek opzoeken. Het staat ergens tussen
“shit” en “syfilis”. Je hoeft “sympathie” in ieder geval niet bij mij te zoeken.’ Ehrhart
geeft zijn scholieren dezelfde harde leerschool die hij zelf heeft gehad. Toen hij net
was afgestudeerd aan de middelbare school in 1966 kon hij gaan studeren aan UCLA
in Californië, maar hij besloot om marinier te worden om zijn land te dienen in
Vietnam. Na de meedogenloze training op Parris Island (South Carolina), vocht hij
in de Vietnamoorlog die zijn wereldbeeld radicaal zou veranderen. Eenmaal
teruggekeerd in Amerika ging hij de collegebanken van Swarthmore College in voor
een hele andere vorm van onderwijs. Pas tijdens zijn studententijd begon hij serieus
gedichten te schrijven en keerde hij zich definitief tegen de oorlog in Vietnam. Vele
omzwervingen en talloze baantjes later haalde hij op tweeënvijftigjarige leeftijd zijn
doctoraat en sinds jaar en dag geeft hij zowel geschiedenis, literatuur als gymles op
The Haverford School in Pennsylvania. Ehrhart is een eeuwige student in de harde
leerschool van het leven, al heeft doceren over dat leerproces de laatste decennia de
overhand gekregen. Leren en doceren zijn de leitmotieven van Ehrharts leven en
werk geworden, zoals dit essay duidelijk zal maken.
De hardste leerschool voor Ehrhart was het besef van zijn naïviteit en onwetendheid
toen hij in 1966 naar Vietnam ging. In zijn autobiografische boek Passing Time:
Memoir of a Vietnam Veteran Against the War (1986) geeft hij toe dat hij vrijwel
niets wist van de geschiedenis van Vietnam en dat hij volop geloofde in de mythes
die hem verteld werden over Amerika. In zijn ouderlijk huis in Perkasie sliep hij
onder een omlijst portret van John F. Kennedy. Toen die president vermoord werd,
toog de jonge Ehrhart naar Washington om een glimp op te vangen van de kist met
Kennedy's lichaam. Hij geloofde heilig in Kennedy's woorden, namelijk dat hij niet
moest vragen wat Amerika voor hem kon doen, maar wat hij voor Amerika kon doen.
Ehrhart droomde er van kinds af aan over om een militaire medaille te krijgen of zoals hij in Passing Time aangeeft - ‘A Red Badge of Courage’, net als Henry
Fleming, de hoofdpersoon van Stephen Cranes beroemde novelle over de Amerikaanse
Burgeroorlog. Ehrhart heeft in zijn imposante oeuvre over veel uiteenlopende zaken
geschreven, maar de essentiële vragen in zijn werk blijven toch hoe het kwam dat
hij in de Vietnamoorlog verzeild is ge-
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raakt en hoe die oorlog hem gemaakt heeft tot de persoon die hij werd. Ehrharts
autobiografische boeken en zijn beste gedichten zijn pogingen om te begrijpen wie
hij is en wat hem bezielde tijdens die cruciale fase in zijn leven.
Het meest veelzeggende voorbeeld van dat leerproces is ‘Just for Laughs’, een
schokkend gedicht over de wrede spelletjes die Ehrhart speelde tijdens zijn jeugd.
Het gedicht begint al onheil-spellend:
When I was ten, I thought that I
would live forever, I could kill
whatever I pleased, I was all
that mattered.

Na deze bekentenis van zijn jeugdige egoïsme en overmoed, volgt een serie van
weerzinwekkende ‘grappigheden’ die Ehrhart en zijn speelkameraadjes uithaalden
met dieren. Dit varieerde van het verzamelen van sprinkhanen, schildpadden en
salamanders in glazen potten tot het opblazen van kikkers. Het toppunt van wreedheid
is als ze, zomaar voor de grap, een forse slang slaan met stokken. Het verwarde reptiel
kan geen kant op, maar weigert dood te gaan, hoewel de jongens er flink op los slaan.
Plotseling komen er als een wonder uit de slang kleine, te vroeg geboren slangetjes
tevoorschijn. Bloedend en misvormd met gebroken ruggetjes proberen ze een weg
te vinden door het zand.
‘Just for Laughs’ is allesbehalve lachwekkend en als Ehrhart het gedicht voordraagt,
zoals in juni 2009 in de Treehouse van de American Book Center in Amsterdam,
kun je een siddering door de zaal voelen. Lezers en luisteraars zijn vaak ook oprecht
kwaad als ze met dit gedicht geconfronteerd worden, maar dat is ook precies Ehrharts
bedoeling.
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De nonchalante toon gecombineerd met de niets verhullende beelden lijken bedoeld
om zijn publiek wakker te schudden. Zoals hij wel vaker doet in zijn gedichten, sluit
hij ‘Just for Laughs’ af met een rake slotzin die de clou vormt van deze stekelige,
poëtische grap:
Years later, I volunteered for war,
still oblivious to what I'd done,
or what I was about to do, or why.

De laatste regels van ‘Just for Laughs’ transformeert de jeugdherinnering aan
jongensachtige baldadigheden tot een indirect oorlogsgedicht. Impliciet vraagt Ehrhart
zijn publiek om met hem te rade te gaan waar zijn en Amerika's fascinatie voor
geweld vandaan komt. Ehrhart ontziet zichzelf niet bij het zoeken naar antwoorden
op die vraag. Hij en zijn vrienden komen er in ‘Just for Laughs’ niet goed vanaf.
Ehrhart is ook zeker niet op zoek naar sympathie van zijn lezers. Een kort gedeelte
van ‘Just for Laughs’ is geschreven vanuit het perspectief van de slang waardoor
identificatie met de jongens nog lastiger wordt en de meestal afschrikwekkende slang
op meer empathie kan rekenen. Ehrhart is niet bang om de sadistische kant van zijn
persoonlijkheid te laten zien. Het is die eerlijkheid die het mogelijk maakt om
conclusies te trekken over de cultuur die dat soort eigenschappen niet straft maar
beloont en ze eigenlijk ook wenselijk acht in jongens.
In Passing Time onderzoekt Ehrhart de onhebbelijke en gewelddadige kanten van
zijn persoonlijkheid dieper. Dit autobiografische boek gaat vooral over zijn
studententijd en moeizame integratie in de Amerikaanse samenleving, al is het
doorspekt met flashbacks uit Vietnam en wordt het verteld als Ehrhart een paar jaar
na zijn afstuderen verkiest om zijn leven door de brengen op zee als eenvoudig
matroos. Ehrharts autobiografie is in essentie hetzelfde verhaal dat wordt verteld in
Ron Kovics Born on the Fourth of July (1976) en David Morrells First Blood (1972),
die beiden verfilmd werden en daardoor ook populairder werden dan Ehrharts boek.
Beide boeken schetsen een beeld van hoe de Vietnam veteraan beschimpt wordt na
terugkomst en hoe deze generatie werd tegengewerkt door de Amerikaanse overheden
bij hun re-integratie. Ehrharts relaas is daarmee vergeleken minder sentimenteel en
ook kritischer op zichzelf. Passing Time laat de Vietnamveteraan niet alleen als
slachtoffer zien, maar schotelt zijn publiek een veel complexer beeld voor van iemand
die voor zichzelf een plek in een veranderde maatschappij probeert te veroveren,
vooral door een strijd met zichzelf aan te gaan..
Dit proces gaat gepaard met vallen en opstaan. Tijdens het lezen van Daniel
Ellsbergs The Pentagon Papers komt Ehrhart erachter dat hij, zoals de meeste
Amerikanen, misleid is. Zo leest hij voor het eerst dat Ho Chi Minh geïnspireerd was
door Thomas Jefferson en de Amerikaanse strijd voor onafhankelijkheid en dat hij
Jeffersons kunststukje wilde herhalen in Vietnam. Ehrhart leest hoe de Vietnamese
patriot met verschillende Amerikaanse presidenten in contact wilde treden om van
de Franse overheersing af te komen en dat hij steeds nul op z'n rekest kreeg. Ook
komt hij te weten dat President Eisenhower Ngo Dinh Diem steunde om de
verkiezingen voor de hereniging van Vietnam tegen te houden, hoewel dat afgesproken
was tijdens vredesonderhandelingen in Genève. Zo begint Ehrhart tijdens zijn studie
op de universiteit dus met een soort tweede studie, een zelfstudie; door
geschiedenisboeken te lezen probeert hij namelijk in zijn vrije uren alles te weten te
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komen over de achtergrond van de Vietnamoorlog. En toen hij het gevoel kreeg dat
hij wist hoe het zat, ging hij gewoon door met het bestuderen van andere episodes
in Amerikaanse geschiedenis. Uiteindelijk komt hij tot de conclusie dat Amerika een
agressief kapitalistisch volk is dat al eeuwen lang andere volken uitbuit. De
machthebbers houden het gewone volk dom, zoals dat ook gebeurde tijdens de
Vietnamoorlog:
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Of course, they didn't say it quite that way, but what the hell's the fucking
government supposed to say? ‘Okay, folks, we're going to take your
children and send them off to some godforsaken place you never heard of
before to get their heads blown off for the benefit of United Fruit Company
and RCA and Gulf Oil.’ Hell, no. They say, ‘Oh, mercy me, the
communists! It's the communists again! If we don't stop them in Vietnam
- or the Dominican Republic or Chile or Timbuktu - next thing you know,
they'll be eating out of your refrigerator, and you'll be chained to the
furnace in the basement.’ And most Americans are dumb enough and
brainwashed enough and happy enough to believe it because they can't
even imagine that the comfortable lives they live are had at the cost of
taking what belongs to the rest of the world.
Hoewel er zeker een kern van waarheid zit in deze analyse, is Ehrharts nieuwe visie
net zo dogmatisch als zijn eerdere vaderlandslievende ideologie. De terminologie
die Ehrhart bezigt, is ook vrij dwingend en hij lijkt te geloven in een alomvattende
complottheorie die zowel de politiek als het bedrijfsleven behelst. Wederom wil
Ehrhart iets doen voor zijn land en wederom is hij zeer overtuigd van zichzelf, al wil
hij nu vechten voor de vrede. Dit komt het best tot uiting aan het eind van hoofdstuk
17, als hij zegt over zijn nieuwe strijdplan:
I did not want my country to die.
I had to do something.
It was time to stop the war.
And I would have to do it.

Ondanks zijn vredelievende missie blijft Ehrhart vol met agressie zitten zoals twee
voorvallen in Passing Time laten zien. Ehrhart laat zich van zijn donkerste kant zien
in zijn relatie met Pam. Zij is een studente op Swarthmore die gefascineerd is door
de iets oudere ex-marine sergeant met een verleden die zich nu wil inzetten om de
oorlog te beëindigen. Pam kondigt al snel hun (of eigenlijk haar) huwelijksplannen
aan bij haar verbouwereerde ouders en probeert Ehrhart in te wijden in haar rijke en
geprivilegieerde wereldje. Op de skipiste en op vakantie in Florida windt Ehrhart
zich vreselijk op vanwege enkele futiliteiten. Deze incidenten laten zien dat Ehrhart
zich niet thuis voelt in haar wereld en dat er onoverkomelijke verschillen bestaan
tussen hen. Als de Amerikaanse officier William Calley terechtstaat voor de moord
van meer dan honderd Vietnamese burgers na het beruchte My Lai voorval, schilderen
Pam en haar vriendinnen hem af als een psychopathische moordenaar. Ehrhart probeert
aan te geven dat Calley eigenlijk een zondebok was en dat dit soort voorvallen op
kleinere schaal constant plaatsvonden omdat Amerikaanse soldaten nooit wisten wie
precies de vijand was en dat er dagelijks op hen geschoten werd door burgers.
Gevraagd naar zijn ergste daad geeft Ehrhart schoorvoetend toe dat hij samen met
meerdere soldaten seks heeft gehad met een arme, jonge Vietnamese vrouw die geld
nodig had om te eten. Als Pam en een vriendin vol schok en ongeloof reageren, doet
Ehrhart voorkomen alsof het allemaal niet gebeurt is.
Het lukt Ehrhart niet om aan Pam duidelijk te maken dat dit soort excessen gebeuren
in oorlogen waarin mensen elke dag onder hevige spanningen staan. Ehrhart is niet
op zoek naar goedkeuring voor zijn acties - van Pam of van zijn lezers -, maar wel
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naar begrip waarom hij betrokken was bij dit soort acties. Ogenschijnlijk past Ehrhart
zich prima aan op Swarthmore; hij heeft een vriendinnetje, heeft veel vrienden en
wordt zelfs lid van een studentenvereniging. Toch gaat het steeds meer bergafwaarts
met Ehrhart. Hij begint veel te drinken en de grofheid van zijn acties en zijn
beledigingen naar Pam toe worden steeds erger. Een breuk lijkt onafwendbaar. De
situatie tussen Ehrhart en Pam explodeert op een moment in 1970 dat de
Vietnamoorlog ook escaleert. Op de dag dat hij tijdens een concert hoort dat
Amerikaanse troepen Cambodja zijn binnengevallen, slaat hij haar. Het is on-
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duidelijk of dit een speling van het lot is of een fictieve slimmigheid van Ehrhart,
maar die dag vormt het begin van een ommekeer in Ehrharts gedrag. Na zijn daad
ziet hij in haar ogen dezelfde walging die hij in de ogen van Vietnamezen had gezien
en wil hij veranderen.
Een tweede voorval waarin Ehrharts opgekropte woede tot uitbarsting komt, is
komischer. Op de avond dat president Nixon op televisie aankondigt dat hij de havens
van Noord-Vietnam zal laten bombarderen, gooit Ehrhart zijn schoen naar het hoofd
van Nixon. Anders dan de Iraakse journalist Muthathar al Zaidi die een schoen gooide
naar George W. Bush in december 2008, raakt de schoen van Ehrhart wel het beoogde
doel: ‘In one swift unthinking reflex instant, I pulled off my put and hurled it at the
face of Richard Milhous Nixon. The boot hit him right square flush on the face. The
television exploded.’ Ehrhart realiseert zich dat beide woedeaanvallen en explosies
- gericht op Pam en Nixon - ongezond zijn en hij wil proberen om zijn frustraties op
een andere manier te kanaliseren. Rond deze tijd begint hij ook met het schrijven
van gedichten.
Zijn eerste acht gedichten werden gepubliceerd in Winning Hearts & Minds (1972),
een compacte bloemlezing van Vietnamveteranen die veel publiciteit kreeg. De
oorlog was nog niet afgelopen en daarom was de boodschap van zijn beknopte en
rauwe verzen in die tijd overduidelijk. Ehrhart had zich geschaard onder de vocale
‘Vietnam Veterans Against the War’, een groep ex-soldaten die de geëscaleerde
oorlog zo snel mogelijk wilde laten stoppen. Wat thematiek betreft doen die eerste
gedichten van Ehrhart denken aan de thema's van Wilfred Owen, de bekendste Engelse
dichter uit de Eerste Wereldoorlog. Net als Owens gedichten laten ze de
gruwelijkheden van een geïndustrialiseerde oorlog zien en de desillusie van een
generatie. Beide dichters waren eerst meer dan bereid om te vechten voor hun land,
maar kwamen tot de conclusie dat hun oorlog en oorlog in het algemeen onzinnig
was. Ook Ehrhart was meer dan een tikkeltje belerend en ook hij keerde zich tegen
zijn superieuren die meer geïnteresseerd waren in medailles opspelden dan in het
welzijn van de troepen, getuige ‘Fragment: The Generals War’.
Ehrharts meest ambitieuze gedicht in Winning Hearts & Minds, ‘Christ’ laat nog
een overeenkomst tussen hem en Owen zien. De gedichten van Owen en Ehrhart
zijn soms doordrongen met een christelijke symboliek. Beide oorlogsdichters werden
zeer religieus opgevoed: Owen had een evangelische moeder en Ehrhart is de zoon
van een dominee. Maar hun geloof werd stevig op de proef gesteld door de cynische
en onchristelijke gebeurtenissen die ze meemaakten. In het sonnetachtige ‘Christ’
vertelt Ehrhart hoe hij een gekruisigde Christus tegenkomt in de jungle van Vietnam.
Anders dan in de Bijbel hangt hij niet aan een kruis, maar ligt hij op de verwoeste
veranda van wat ooit een huis is geweest, zo vertelt Ehrhart in de eerste stanza. Hij
is niet getooid met doornenkroon en heeft geen speerwonden. In de tweede stanza,
drie dagen later, ligt het gezwollen lichaam van de dode soldaat alleen te rotten:
Today, on the Resurrection,
Angelic hosts of flies caress His brow;
And from His swollen body comes
The sweet-sick stench of rotting flesh Three days old.
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Niet hemelse engelen, maar doodgewone vliegen houden hem gezelschap. Er heeft
geen wederopstanding plaatsgevonden. Met ‘Christ’ doet Ehrhart impliciet afstand
van het gedachtegoed van zijn vader, de dominee, en alles wat hij hem meegegeven
heeft over geloof. De gruweldaden van de oorlog hebben Ehrhart geleerd dat God
niet bestaat.
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Alles wat een dichter kan doen vandaag de dag, zei Wilfred Owen in een voorwoord
van een poëziebundel, is waarschuwen. De eerste tien jaar van zijn carrière had
Ehrhart ook dezelfde opvatting. In ‘Christ’ toont hij hoe mensonterend moderne
oorlogen zijn. Later waarschuwt hij zijn leerlingen en het Amerikaanse volk voor
nieuwe oorlogen. In ‘The Invasion of Grenada’ rept Ehrhart met geen woord over
deze kleinschalige oorlog die in 1983 uitbrak toen Amerikaanse troepen dit kleine
Caraïbische land binnenvielen. In plaats daarvan richt Ehrhart zijn pijlen op het
Vietnammonument dat een jaar eerder in Washington was geplaatst. Eharhart wilde
geen monument, vertelt hij ons, zelfs niet zo'n sobere, zwarte muur van gebroken
levens. Zoals bijna al zijn gedichten is ook ‘The Invasion of Grenada’ ogenschijnlijk
simpel. In de eerste stanza geeft aan wat hij niet wil en in de tweede geeft hij aan
wat hij wel wil, met een sterke conclusie:
What I wanted was a simple recognition
of the limits of our power as a nation
to inflict our will on others.
What I wanted was an understanding
that the world is neither black-and-white
nor ours.
What I wanted
was an end to monuments

Door de opmerkelijke keuze van zijn titel worden Ehrharts lezers gedwongen om na
te denken over de relatie tussen oorlogsmonumenten en nieuwe oorlogen. Hoewel
hij het nergens expliciet zegt in zijn gedicht, suggereert Ehrhart dat het
Vietnammonument van Maya Lin de Amerikaanse fouten van het verleden negeren
of zelfs vergoelijken waardoor nieuwe foute oorlogen op de loer liggen.
Ondanks de overeenkomsten tussen Owen en Ehrhart, zijn er ook duidelijke
verschillen, zoals ‘Christ’ en ‘The Invasion of Grenada’ laten zien. Owen was een
meester in het bedenken van verschillende soorten rijmen en geluiden die zijn
gedichten extra betekenis gaven. Owens woede over de Eerste Wereldoorlog
weerklinkt bijvoorbeeld in de kakofonische klanken van ‘Dulce et Decorum Est’:
‘the blood / Come gargling from the froth-corrupted lungs.’ Ehrharts instrumentarium
is beperkter. Hij gebruikt zelden eindrijm en nooit een herkenbaar metrum, maar met
eenvoudige herhalingen en verrassende wendingen in zijn gedichten, creëert Ehrhart
wel het beoogde effect om zijn lezers wakker te schudden. Ehrhart wil ook dat de
lezers gelijk een indruk hebben en geraakt worden door zijn gedichten. Ehrharts
poëzie is vanaf het begin direct en ongepolijst gebleven en wat dat betreft zijn ze
representatief voor Amerikaanse oorlogsgedichten uit de Vietnamoorlog.
Paul Fussell, de criticus die het meest invloedrijke boek over de herinnering van
de Eerste Wereldoorlog schreef, The Great War and Modern Memory (1972), was
niet onder de indruk van de literaire productie van Ehrhart en zijn tijdgenoten. Fussell
en Ehrhart zijn beide veteranen, ze werkten allebei jarenlang in dezelfde stad,
Philidelphia, en zijn kennissen van elkaar, maar de poëzie van Ehrhart kon Fussell
zeker niet bekoren. Hij wijt de in zijn ogen geringe dichterlijke kwaliteiten van
Vietnamveteranen aan het feit dat leeftijd en de opleidingsgraad van de soldaten in
die oorlog laag waren. Veel Engelse dichters uit de Eerste Wereldoorlog namen de
Oxford Book of English Verse letterlijk mee in de loopgraven, zo schrijft hij in The
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Great War and Modern Memory. De gemiddelde leeftijd van de Amerikaanse soldaten
in Vietnam was negentien en de meeste van hen kwamen, net als Ehrhart, net van
de middelbare school toen ze naar Zuidoost Azië vlogen.
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Het contrast met de Amerikaanse dichters uit de Tweede Wereldoorlog is minstens
net zo groot. De bekendste oorlogsdichters uit die oorlog, zoals Anthony Hecht,
Randall Jarrell, Howard Nemerov, Karl Shapiro en Richard Wilbur studeerden allen
en na de oorlog doceerden ze allemaal op universiteiten voor de rest van hun carrières.
Anders dan Ehrhart en zijn generatiegenoten waren zij zich zeer bewust van zowel
de literaire geschiedenis als de wereldgeschiedenis voordat ze naar het front trokken.
Door hun studies waren ze niet zo verrast dat hun oorlog verschrikkingen met zich
meebracht, al was de aard en de schaal van de verwoestingen ongekend groot. De
schok van onschuld naar wijsheid die bij zowel Owen als Ehrhart te bespeuren valt,
is veel minder aanwezig bij de Amerikaanse dichters uit de Tweede Wereldoorlog
die wat dat betreft vroeg rijp waren. De dichters uit de Eerste- en Tweede
Wereldoorlog hadden als overeenkomst dat ze bekend waren met rijm, metrum en
dichtvormen. Ehrhart en de zijnen waren wat dat betreft nat achter de oren.
Ehrhart zou nooit de formalistische trekjes van Hecht, Nemerov of Wilbur
overnemen, drie dichters die de Tweede Wereldoorlog voorbracht en die opgroeiden
in de tijd van het New Criticism. Ehrharts gedichten bleven direct en ongeaffecteerd.
Toch kun je een bepaalde ontwikkeling waarnemen in zijn poëzie. De latere gedichten
zijn gelaagder en fijnzinniger en hij speelt daarin ook meer met dubbelzinnige
woorden en poetische vormen, zonder dat de ruwe laag ooit verloren gaat. ‘How It
All Comes Back’ bijvoorbeeld, verhaalt hoe Ehrhart een visioen heeft van iemand
met een schotwond precies tussen de ogen. Deze traumatische herinnering wordt
vreemd genoeg opgeroepen door een onschuldige val van Ehrharts dochter op een
steen. Er waren slechts drie hechtingen om het gat in haar been te dichten, maar de
heftige reactie van de vader die panikeert, laat zien dat de Vietnam-oorlog nooit ver
weg is in Ehrharts gedachten. Hij had nog nooit zo'n wond gezien bij iemand die nog
leefde en zeker niet bij de dochter die hij ten koste van alles wil beschermen tegen
het kwaad van het leven.
Het originele van ‘How It All Comes Back’ is de verrassende volgorde van
presentatie. De lezer wordt namelijk op het verkeerde been gezet, zoals dat ook met
Ehrhart gebeurt door de dominante maar misplaatste herinnering aan de kogelwond:
The bullet entered between the eyes,
a hole like a punctuation mark
from an AK-47 or M-16,
white at the edges but glistening black,
a tunnel straight to the brain.
That's what I saw when I picked her up

Metaforisch gezien boort de traumatische herinnering aan de kogelwond een tunnel
recht naar Ehrharts hersenpan en pas daarna kan hij de veel minder heftige wond van
zijn dochter relativeren. De chaotische volgorde waarin Ehrhart deze anecdote vertelt,
reflecteert de verwarrende manier waarop hij de informatie verwerkt. Maar het laat
ook zien hoe aangedaan hij is door deze ogenschijnlijk triviale val. De toon van de
titel - ‘How It All Comes Back’ kan zowel verklarend of vragend zijn, maar misschien
is die vooral verwonderend bedoeld. Ehrhart lijkt bovenal verward over hoe de
gedachten aan zijn oorlog steeds boven blijven drijven.
‘How It All Comes Back’ is een oorlogsgedicht en ook één van de vele gedichten
waarin of zijn dochter of zijn vrouw voorkomt. In de ABC Treehouse in Amsterdam
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in juni 2009 las Ehrhart bijna alleen maar gedichten voor over zijn gezin. Het leek
alsof hij wilde bewijzen dat hij meer dan alleen een oorlogsdichter is. Hoewel hij
zeker een aantal aangrijpende gedichten heeft geschreven over zijn vrouw en dochter,
zijn de beste van die gedichten ook verkapte oorlogsgedichten. De liefdes-

Vooys. Jaargang 28

49
gedichten voor zijn vrouw, zoals ‘A Scientific Treatise for My Wife’ zijn een beetje
flauw en week van gevoel. ‘How It All Comes Back’ en bijvoorbeeld ‘The Last Time
I Dreamed about the War’ zijn gelaagder omdat ze laten zien hoe de oorlog decennia
later blijft binnendringen in Ehrharts leven. ‘The Last Time I Dreamed about the
War’ beschrijft een nare droom die Ehrhart heeft over hoe Vietcongstrijders of ratten
door zijn raam naar binnenkomen waardoor hij schreeuwend wakker wordt. Zijn
vriendin Ruth wil niet horen wat zijn nachtmerrie betekent. Als hij haar verbaal
terecht wil wijzen, merkt hij dat die woordenwisseling een nachtmerrie is en hij wordt
wakker naast de vrouw, Anne, die later zijn vrouw zou worden. Anne wilde het liefst
wegrennen toen ze merkte dat Ehrhart de naam van een onbekende vrouw schreeuwde
in zijn slaap. Toch bleef ze en luisterde ze en dat was het begin van hun relatie.
Ehrhart draagt al zijn boeken op aan Anne en aan zijn dochter Leela, om aan te
geven hoe belangrijk zij zijn geweest voor zijn geestelijke gezondheid na de
traumatische ervaringen in Vietnam. Anne en hij begonnen een relatie toen hij geen
vaste woon- of verblijfplaats had en leefde vanuit zijn auto. Niet alleen stopte zijn
nachtmerries over Vietnam toen hij haar ontmoette, zij maakte daarna ook zijn
schrijverschap mogelijk door een baan aan te nemen waardoor hij thuis kon schrijven.
Door zijn poëziebundels en zijn autobiografische boeken - naast Passing Time ook
Vietnam-Perkasie: A Combat Marine Memoir (1983) en Busted: A Vietnam Veteran
in Nixon's America (1995) - maar ook door twee invloedrijke poëzie-anthologieën Carrying the Darkness: The Poetry of the Vietnam War (1985) en Unaccustomed
Mercy: Soldier-Poets of the Vietnam War (1989) werd Ehrhart langzamerhand gezien
als een spreekbuis voor zijn generatie. Hoewel hij altijd antiautoritair bleef na de
oorlog, werd hij bijzonder genoeg op een gegeven moment zelf een autoriteit van de
Vietnam-oorlog. Van naïeve marinier en autodidactische leerling was hij veranderd
in docent en expert.
Ook in zijn poëzie weerklinkt die nieuwe rol als docent. Zijn complete werk tot
nu toe kent opvallend veel gedichten over leraar zijn en doceren. ‘The Teacher’, ‘The
Grim Art of Teaching’ en ‘A Warning to My Students...’ zijn slechts enkele
voorbeelden van hoe zijn vocatie een weg gevonden heeft in zijn poëzie. Deze drie
gedichten getuigen van een passie in het overbrengen van wat hij zelf geleerd heeft
uit het leven dat zowel bewonderenswaardig als beangstigend is. In ‘The Teacher’,
opgedragen aan een groep scholieren in 1978, beschrijft hij hoe hij ooit letterlijk en
figuurlijk gevangen zat in een donkere grot in Vietnam. Hij kwam uit de metaforische
grot door een fakkel van boosheid te gebruiken en doordat hij een missie voor zichzelf
bedacht waarmee hij anderen de les kon lezen. In ‘The Teacher’ geeft hij toe dat hij
bang is dat hij niet zal slagen met zijn strijdplan omdat hij de taal van zijn leerlingen
niet meer spreekt. Ehrharts gedicht bevat een toon van wanhoop dat zijn boodschap
niet overkomt.
Het gevaar van Ehrharts werk is niet dat zijn lessen op misverstand stuiten, maar
juist dat ze te duidelijk gecommuniceerd worden. Omdat Ehrhart zo graag wil dat
andere mensen hun ogen openen voor wat er in de wereld en in oorlogen gebeurt,
loopt hij het gevaar dat hij de lessen als een drilmeester opdeunt, of (net als zijn
vader) als een dominee de waarheid verkondigt. De titel van ‘A Warning to My
Students...’ geeft al heel duidelijk aan wat Ehrharts wil overbrengen en het gedicht
zelf voegt daar heel weinig aan toe. In zijn beste gedichten, zoals ‘How It All Comes
Back’ en het meer recente ‘The Bodies Beneath the Table’ is er geen duidelijke

Vooys. Jaargang 28

boodschap. Ehrhart weet in deze gedichten zelf niet wat voor lering hij moet trekken
uit zijn eigen gedachten en herinneringen. Zonder opgeheven vingertje geeft ‘The
Bodies Beneath the Table’ aan wat voor sporen oorlogen achterlaten bij overlevenden,
zelfs veertig jaar na dato. Het gedicht eindigt met vragen waar de de leraar de
antwoorden op schuldig moeten blijven.
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De lichamen onder de tafel W.D. Ehrhart
(Vertaling: Diederik Oostdijk)
Hue-stad, 1968 (of was het Fallujah, Stalingrad, of Ur?)
De lichamen onder de tafel
lagen er al dagenlang.
Lang genoeg om hun gezichten uit te wissen,
de aard van hun verwondingen.
Of misschien verruïneerde waar ze dan ook dood aan
zijn gegaan ook hun gezichten.
Onmogelijk om nu te zeggen.
Alleen hun verrotte lichamen
Opgeblazen als de ballonnen tijdens Macy's Parade,
alleen maar onherkenbare stompen op
schouders waar hoofden hadden moeten zitten.
De twee leken een paar:
man en vrouw, geliefden misschien,
of broer en zus - wie
zou het zeggen - maar ze trokken de tafel
in een hoek weg van het raam,
hun enige bescherming tegen
de gevechten die raasden om hen heen,
ze kropen eronder - de tafel, bedoel ik half zittend, gehurkt
dicht bij elkaar, doodsbang, bijna
zeker doodsbang, alleen maar lawaai.
alleen elkaar, alleen elkaar
elk moment hun laatste.
Al die jaren heb ik me afgevraagd
hoe zij dood zijn gegaan. Wie waren ze.
Wie herinnert.
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De Kop van Jut!
Huilende meisjes krijgen altijd gelijk
Karel van der Weide
In de nieuwe rubriek ‘De Kop van Jut!’ krijgen auteurs uit het journalistieke
of literair-wetenschappelijke veld de mogelijkheid om op geheel eigen wijze een
werk te bekritiseren. De eerste zet is aan schaakgrootmeester (in ruste) en
freelance journalist Karel van der Weide. Hij gaat in op de hype omtrent het
boek Echte mannen eten geen kaas (2008) en ontkracht daarbij de waarheidsclaim
van schrijfster Maria Mosterd.
In het voorjaar van 2008 wordt Nederland getroffen door de zogenaamde
‘loverboyhype’. Aanleiding vormt de publicatie van het non-fictie boek Echte mannen
eten geen kaas. Vier jaar in handen van een loverboy, geschreven door Maria Mosterd.
Inmiddels zijn er van het werk ruim 200.000 exemplaren verkocht. Het behoort tot
de tien meest gelezen boeken door scholieren en dong in 2009 mee naar de NS
publieksprijs. De inhoud samengevat: Maria (die het boek in de ik-vorm schrijft)
wordt als twaalfjarige op school geronseld door een loverboy die de gefingeerde
naam Manou krijgt. Binnen de kortste keren ontmaagdt hij Maria, waarna hij haar,
onder schooltijd, exploiteert als seksspeeltje voor vrienden en klanten. 's Morgens
wacht hij haar op bij school, 's middags zet hij haar daar weer af. Om de zoveel tijd
gebruikt Manou geweld tegen haar. Regelmatig is Maria onder invloed van
verdovende middelen en ze komt nauwelijks nog op school. De zaak komt aan het
licht als ze vier jaar later tegenover een docente verklaart slachtoffer te zijn van een
groepsverkrachting. Drie personen worden veroordeeld, maar Manou ontspringt de
dans. Tegen hem doet Maria zelfs geen aangifte. Na een tocht langs verschillende
zorginstellingen, internaten en gastgezinnen, vertrekt ze naar India om in therapie te
gaan.

Mediahype
De weken na de verschijning van haar boek is Maria niet van de buis te slaan. Tijdens
interviews bevestigt ze niet alleen haar verhaal; ze dikt het bovendien aan. Het blijkt
een krankzinnige geschiedenis vol tegenstrijdigheden. Het is erg opvallend dat
journalisten alleen maar aan Maria Mosterds lippen hangen, zonder ook maar enigszins
kritisch te kijken naar de vermeende waarheidsgetrouwheid van haar verhaal, waaraan
haar boek zijn succes ontleent.
Eén van de opmerkelijkste scènes uit het boek wordt besproken in De Wereld
Draait Door (14 februari 2008). In die scène straft de groep rond Manou een
schuldenaar door op diens buik een levende rat te plaatsen, die, gevangen onder een
emmer, geen ontsnappingsmogelijkheid heeft. Vervolgens verhit een bendelid de
emmer, waarop de rat zich een weg door de buik van de man krabt en knaagt. Manou
zegt van tevoren: ‘Ik heb dit ooit in een film gezien en wil even kijken of het echt
werkt of niet.’ (56) Manou verwijst naar de film 2 Fast 2 Furious (2003), waarin het
werkt, en in het verhaal werkt het inderdaad ook. We hebben hier echter te maken
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met een urban legend. Ratten zouden in een dergelijke situatie gaan poepen van
angst, of zich muisstil houden. Ze zijn überhaupt
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niet in staat zich door levend menselijk weefsel heen te knagen of te krabben.
Bij Paul Rosenmöller (Spraakmakende Zaken, 10 december 2007) stelt Maria
Manou voor als handelaar in vrouwen, drugs en wapens. Toegegeven, Manou verkeert
in het boek een paar keer in het buitenland, maar verder is hij dagelijks in Zwolle en
omgeving te vinden. Eén keer staat vermeld dat hij bij het plaatselijke ROC een
opleiding volgt. Hij frequenteert schoolpleinen, de plaatselijke McDonalds,
verblijfplaatsen van louche vrienden en zelfs het huis van de familie Mosterd; niet
echt de uitgelezen locaties om als drugs- en vrouwenhandelaar je broodnodige
internationale contacten op te bouwen.
Ook in de schrijvende pers worden bij het verhaal van Maria geen kanttekeningen
geplaatst. NRC-recensent Arjen Fortuin kwalificeert Echte mannen eten geen kaas
als ‘een even verrassende als terechte hit’ (Fortuin 2009) en slikt alles voor zoete
koek: ‘Ontluisterend is de gedachte dat de reguliere omgeving van Mosterd vier jaar
lang niet merkte wat er gaande was.’ (Fortuin 2008) Om nog maar te zwijgen van
Stine Jensen, die tijdens het lezen in hogere sferen raakt: ‘Door de wellust van het
proza vergat ik hoe erg het allemaal was. In plaats van bezorgdheid voelde ik
opwinding - straks komt er nog een derde Antilliaan bij die zijn hand in haar... en...
ja hoor... ja! daar is hij al!’ (Jensen 2009)

Tegengeluiden
Aanvankelijk wordt Maria's versie nauwelijks bestreden. Dat het Openbaar Ministerie
nooit aanleiding heeft gezien de gangen van Manou na te gaan, laat staan hem te
ondervragen of in voorlopige hechtenis te nemen, wordt genegeerd. Alleen op de
website van misdaadjournalist Hendrik Jan Korterink verschijnen vanaf mei 2009
enkele kritische logs.1 Korterink brengt dit jaar zelfs een boek uit over de zaak
Mosterd.
Op 6 januari jongstleden deed de rechtbank uitspraak in de zaak tussen de familie
Mosterd en Maria's school, het Thorbeckecollege in Zwolle. Van de school werd
50.000 euro smartengeld en een vergoeding voor de studievertraging geëist wegens
tekortschieten in de zorgplicht. Volgens Maria had haar moeder veel eerder kunnen
ingrijpen indien zij van haar vele schoolverzuim op de hoogte zou zijn geweest. Het
Thorbeckecollege weet echter aan de hand van absentieregistratie en aantekeningen
van mentoren aan te tonen dat Maria nauwelijks lessen heeft verzuimd. Gedurende
het eerste jaar, waarin Mosterd vrijwel dagelijks zou zijn misbruikt, heeft zij volgens
die gegevens nul uren verzuimd. In het tweede jaar ging het om elf lesuren. De rechter
stelde de familie Mosterd daarom in het ongelijk. Daarnaast oordeelde de rechter dat
de zorgplicht voor een minderjarige in de eerste plaats bij de ouders ligt. (Stoffelen
2010) Aangezien moeder Lucie Mosterd beweert dat haar dochter na school gewoon
thuiskwam, en dat zij dus jarenlang onder schooltijd moet zijn misbruikt, staat het
hele verhaal plotseling op losse schroeven. In extremis suggereert Lucie Mosterd
1

Zie bijvoorbeeld
http://misdaadjournalist.web-log.nl/misdaadjournalist/2009/03/broodje-aap-met.html en
http://misdaadjour-nalist.web-log.nl/misdaadjournalist/2009/06/oh-how-do-you-s.html,
09-02-1010.
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tijdens het televisieprogramma Moraalridders (12 januari 2010) dat de
verzuimstatistieken zijn vervalst.
Interessant is de berichtgeving, of liever het gebrek aan berichtgeving, over het
oordeel van de rechter: kranten die eerder naar aanleiding van deze zaak over de hele
breedte met de meest gruwelijke verhalen over misbruik uitpakten, besteden er nu
hooguit een kolommetje in de afdeling ‘Binnenland’ aan. Ook de tv-programma's
laten het - afgezien van Moraalridders - afweten. Mensenhandel, loverboys: echte
tranentrekkers om een journaal, talkshow of actualiteitenrubriek mee te openen, maar
nu Maria's verhaal rammelt blijkt het geen item. Met dit stilzwijgen pogen presentators
en redacties hun eerdere naïviteit, kortzichtigheid en gebrek aan een kritische blik
te verbloemen.
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Waarheidsvinding
Het voert te ver alle onwaarschijnlijkheden, tegenstrijdigheden en verzinsels uit Echte
mannen eten geen kaas te benoemen, derhalve een selectie. Onafhankelijke getuigen
die Maria's exploitatie kunnen bevestigen, ontbreken. Op cruciale momenten in het
boek lijdt ze aan geheugenverlies, is ze onder invloed van drugs of raakt ze buiten
bewustzijn. Maria spreekt over een geheime abortuskliniek, over een geheime
vluchtroute tussen een internaat waar ze verblijft en een jeugd gevangenis, over
Manou die naar believen homo's in elkaar slaat, laat verkrachten en doet verdwijnen,
over infiltratie van de groep rond Manou bij justitie en politie, en ze beweert dat
Manou z'n mensen op het Thorbeckecollege heeft lopen.
Manou is alomtegenwoordig in het boek; er hoeft maar een deur open te gaan of
hij staat erachter. In de realiteit is hij echter spoorloos. Is hij het land ontvlucht of is
Manou een samengesteld personage? Echte mannen eten geen kaas werd
gepresenteerd als non-fictie. Natuurlijk had uitgeverij Van Gennep het etiket ‘roman’
op het boek kunnen plakken, wat alle kritische vragen omtrent de waarheid overbodig
zou maken. Waarom Van Gennep dan niet nauwkeuriger naar de inhoud keek? Men
had geen reden de kip met de gouden eieren te slachten.
Wat betreft de totstandkoming van het boek deel ik graag de volgende theorie met
de lezer: het laatste kwart is geschreven, het gedeelte daarvoor is gereconstrueerd.
Het ‘tijdperk Manou’ zit stilistisch beter in elkaar en is relatief overzichtelijk in
vergelijking met de gang langs allerhande opvanghuizen. De stoet hulpverleners en
jeugdigen in deze zorginstellingen komt chaotisch over, terwijl de immer knipogende
sujetten rond Manou nog enigszins uitgewerkt worden. De optekening van de
gebeurtenissen door Maria geschiedt pas in het laatste kwart. Ze neemt een
‘schrijfboek’ naar het internaat mee: ‘en ik heb geschreven, de hele nacht.’ (155)

Uitwassen
De commotie rond Echte mannen eten geen kaas biedt ons een heldere blik op de
uitwassen van de hedendaagse maatschappij. Ten eerste: mediahypes. Monique
Braam, redacteur van www.politiekactie.net, stelt:
Hypes lijken een eigen dynamiek te kennen waardoor onder bepaalde
voorwaarden een hype-cocktail kan ontstaan: een mix van feiten, reacties,
commentaren, maar ook van opwinding, verontwaardiging of soms zelfs
paniek. Het resultaat is vaak vertekening, overrapportage en het opblazen
van de zojuist ontdekte verschijnselen.2
Ten tweede: een angstcultuur en een gebrek aan eigen verantwoordelijkheid. Maria's
verhaal geniet populariteit omdat ouders vrezen dat hun kinderen in verkeerde handen
vallen, hetgeen nooit hun schuld is, maar die van de boze buitenwereld. Structureel
legt Maria de schuld van haar situatie bij Manou, haar familie, de school, zelfs bij
Onze Lieve Heer, maar nooit bij zichzelf, hetgeen typerend is voor het ontbreken
2

http://www.politiek-actie.net/pages/dossiers/media/mediahypes/index/dynamiek_mediahype.html,
09-02-2010.
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van aansprakelijkheidsbesef. Ten derde: het gebrek aan een kritische blik. Ik werd
getroffen door de analogie met geruchtmakende moordzaken (Putten, Deventer)
waarin op basis van het uitgangspunt ‘die heeft het gedaan’, materiaal werd verzameld.
Zoeken naar bewijzen vóór je stelling en niet tégen, in de wetenschap bekend als
Confirmation bias. Maria Mosterd is vier jaar misbruikt door een loverboy en alle
onderbouwing staat in dienst hiervan.
Sowieso heerst in Nederland de slachtofferjournalistiek; huilende meisjes krijgen
altijd gelijk. Je zou wensen dat bij onderwerpen als mensenhandel en loverboys, de
media te rade zouden gaan bij wetenschappers en justitie. Niets is minder waar. Zoals
Peter Burger en Willem Koetsenruijter, Leidse
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universitair docenten Journalistiek en Nieuwe Media, hebben aangetoond in hun
bundel Misdaad in het nieuws. Cijfers en verhalen, bepalen pressiegroepen als familie
en hulpverleners het beeld. Om de scheefgroei in waarheidsvinding te accentueren:
deze bundel kende een oplage van driehonderd exemplaren... Juist, driehonderd! Zet
dit af tegen de tienduizenden VMBO-meisjes die door Echte mannen eten geen kaas
zijn geïndoctrineerd (zie de klakkeloze steunbetuigingen op het gastenboek van
www.mariamosterd.nl). De op handen zijnde verfilming garandeert een nog groter
aantal.

Fictie en feiten
Wat Maria de afgelopen jaren ook heeft meegemaakt, of dit het resultaat is van
moedwillig bedrog, een trauma of confibulatie; feit en fictie lopen in het boek door
elkaar heen. Veel belangrijker: Maria's aantoonbare onjuistheden brengen de
geloofwaardigheid van andere en toekomstige slachtoffers in diskrediet. Maria
figureert in voorlichtingsfilms en bezoekt incidenteel scholen. Dat heeft vast ook
wel enig nut, maar het hele loverboyprobleem kenmerkt zich inmiddels door een
buitenproportionele aanpak. Vooral omdat hulpverleners en familie, zoals Lucie
Mosterd, speculeren over grote aantallen slachtoffers. Uiteraard kan men zich beter
baseren op cijfers die hoogleraar criminologie Frank Bovenkerk en de zijnen
verzamelden in de studie ‘Loverboys’ of modern pooierschap in Amsterdam (2004).
Uiteraard is elke loverboy er één te veel en zullen bepaalde gevallen niet aan het
licht komen. Aan de andere kant is de bewering van Lucie Mosterd dat er in Nederland
veel meisjes verdwijnen totaal uit de lucht gegrepen en veroorzaakt deze enkel paniek.
De loverboy is een uniek Nederlands verschijnsel, onbekend in het buitenland.
Minister van Justitie Hirsch Ballin pleit al voor het woord pooierboy; een loverboy
is niets anders dan een jonge pooier. Op scholen worden hele verhandelingen
gehouden, die echter enkel zijn gegrondvest op aannames, en vooral op angst en
slachtoffercultuur. De mediahype, die naar aanleiding van de publicatie van Echte
mannen eten geen kaas ontstond, is exemplarisch voor het gebrek aan kritisch
denkvermogen dat men, ook in de journalistiek, bij dit soort zaken aan de dag legt.
Het is hoog tijd dat het ‘loverboyprobleem’ tot de juiste proporties wordt
teruggedrongen. Met de waarheid is iedereen het meest gediend.
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Lesbische overlevingsliteratuur: de Beebo Brinker Chronicles van
Ann Bannon
Livonne Rommers
In de rubriek ‘In de kast!’ biedt Vooys 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 Livonne Rommers, onderzoeksmasterstudent
Letterkunde en Literatuurwetenschap aan de Radboud Universiteit Nijmegen,
haar fascinatie met lesbische survival literature. In het bijzonder stelt zij ons
Ann Bannon voor.
In het lesbisch archief in New York, waar ik een aantal maanden heb gewerkt als
vrijwilliger, hebben twee kasten vol met lesbische pulp een prominente plaats. Deze
boeken werden gepubliceerd in de jaren vijftig en zestig v.d.v.e. en gingen in groten
getale over de toonbank. Het waren fictie en ‘non-fictie’ boeken - de twee varianten
zijn nauwelijks van elkaar te onderscheiden- vol verhalen over lesbische liefde en
seks. Triviale literatuur, zoals dat dan heet, met bijbehorende omslagen met daarop
een aantal (bijna) naakte vrouwen die elkaar verleidelijke blikken toewerpen en de
onvermijdelijke ‘subtiele’ hints naar de lesbische seks die je misschien wel in de
boeken zult vinden. Toch doet het woord ‘triviaal’ geen recht aan de belangrijke rol
die de lesbische pulp in de jaren vijftig gespeeld heeft in het leven van menig
lesbienne. Hoewel het hele genre onder het juk van het feminisme in de jaren zeventig
werd afgedaan als trash, groeit steeds meer het besef dat er een complexe geschiedenis
en evenzo complexe emoties aan het genre verbonden zijn. Deze complexiteiten zijn
alles behalve betekenisloos voor een grote groep lesbische vrouwen in heden en
verleden. Vooral de boeken van Ann Bannon (pseudoniem van Ann Weldy) worden
vaak aangeduid als belangrijk historisch document of bijzondere categorie in wat
men in het lesbisch archief in New York survival literature noemt. Het belang van
Bannon is dat zij één van de eersten was die een relatief positief beeld wisten te
schetsen van lesbiennes, daar waar andere schrijvers - onder invloed van de
censuurmaatregelen in de jaren vijftig - homoseksualiteit expliciet veroordeelden en
lesbische karakters genadeloos afstraften.
In het Amerika van de jaren vijftig overheerste het conservatisme waarbij iedereen
die niet voldeed aan de mainstream-idealen het zwaar te verduren kreeg en tot social
outcast werd gemaakt. Censuur was aan de orde van de dag en de representaties van
homoseksuelen in de media werden gescreend en verwijderd wanneer de censors het
idee leken te geven dat homoseksualiteit een acceptabele levensstijl was. Dit weerhield
de paperbackindustrie er echter niet van om honderden verschillende lesbische
romantische romans uit te geven met sensationele titels als Abnormal Anonymous,
The Damned One of Warped Desire, die razend populair bleken te zijn bij het lezend
publiek. De censuur kon worden ontlopen zolang de lesbische karakters zich ofwel
bekeerden tot hetero seksualiteit, ofwel een nood lottig einde tegemoetgingen
(zelfmoord was favoriet). Deze praktijk werd niet als problematisch ervaren, omdat
de boeken voornamelijk waren gericht op een mannelijk publiek dat eerder
geïnteresseerd was in de seksuele fantasie op zich dan in een lesbische happy-ending.
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Toch had het genre ook een groot lesbisch lezerspubliek dat elders geen toegang
had tot representaties van eigen gevoelens. Door de enorme schaarste aan positieve
representaties nam men genoegen met wat er wel beschikbaar was en leerden
lesbiennes tussen de regels door te lezen om zo datgene wat zij nodig hadden uit de
boeken te halen. Voor de één was dat seksualiteit, voor de ander slechts de wetenschap
dat ze niet de enige was die met zulke gevoelens rondliep. Ook was het belangrijk
dat er via de boeken een naam gegeven kon worden aan die gevoelens; zo hielpen
representaties van de vrouwenliefde lesbische lezers hun eigen emoties en verlangens
een plaats te geven. De term survival literature, bedacht door Joan Nestle, één van
de oprichtsters van het lesbisch archief in New York, is een goed gekozen term die
beladen is met de ambivalentie die het genre kenmerkt. Ze beschrijft een houding
die enerzijds een ontevredenheid over de kwaliteit van de literatuur in zich draagt,
maar die anderzijds ook het culturele belang van het genre voor de lesbische lezers
in de jaren vijftig tot uiting brengt. Deze term maakt vooral duidelijk dat de waarde
en de betekenis van de boeken niet zozeer intrinsiek is, maar dat hun belang eerder
ligt in het feit dat ze bestonden, dat ze toegankelijk waren voor iedereen, maar vooral
dat ze gelezen werden.
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Dat is ook precies wat mij aantrekt in dit genre. Hoewel de boeken op zich ook
interessant zijn, ben ik eerder gefascineerd door het effect dat ze hebben gehad op
de creatie van een lesbische gemeenschap die het recht op zelfdefinitie en
zelfaffirmatie heeft opgeëist door middel van een lezerscultuur. Vanaf het moment
dat het lesbianisme expliciet de aandacht kreeg aan het begin van de twintigste eeuw,
werd de lesbienne op enkele uitzonderingen na beschreven en gedefinieerd door
niet-lesbische schrijvers en artsen. Op het moment dat het lesbische pulp genre aan
populariteit won, begon er een cultuur te ontstaan van kritische lesbische lezers die
geen genoegen meer namen met het beeld dat hen voorgeschoteld werd door anderen.
Levendige discussies door briefschrijvers in het lesbische tijdschrift van die tijd, The
Ladder, zorgden voor literatuurlijsten waarin de betere lesbische pulp van de minder
sympathieke varianten werd onderscheiden. Andere lezers, onder wie Ann Bannon
(die aangezet werd tot het schrijven van haar eerste boek na het lezen van een
lesbische pulp roman) besloten zelf de pen te hanteren en zochten de grenzen van
de censuur op om zo een ander perspectief te bieden op het onderwerp.
De kleine groep vrouwen die zich aan dit genre waagde, wist boeken te produceren
die stukken milder en hoopgevender waren dan de boeken die door hun veelal
mannelijke collega's werden geschreven. Het werk van schrijvers als Valerie Taylor
en Tereska Torres werd gekoesterd door menig lesbienne en het boek The Price of
Salt, geschreven door Patricia Highsmith in 1951, wordt nog altijd geroemd om de
relatief goede afloop voor de lesbische hoofdpersonen. Maar geen van deze schrijvers
lijkt te kunnen tornen aan de populariteit die Ann Bannon genoot en nog steeds geniet
in lesbische kringen. Bannons Beebo Brinker Chronicles, zoals de serie is gaan heten,
werd geschreven en gepubliceerd tussen 1955 en 1962. De reeks bestaat uit vijf
boeken waarin we de avonturen en affaires van een aantal vaste personages kunnen
volgen, onder wie de butch Beebo Brinker naar wie de serie is vernoemd. Het feit
dat Bannon een serie heeft geschreven is meteen één van de aspecten die de boeken
zo bijzonder maken. De continuiteit die Bannon door haar keuze voor een serie heeft
geboden is belangrijk, omdat ze tegenwicht biedt aan het idee dat een lesbische
levensstijl niet vol te houden is. Zelfmoord komt bij Bannon slechts incidenteel voor,
niemand eindigt in een gekkenhuis en hoewel ook de geliefden in de Chronicles wel
eens uit elkaar gaan is er voor de personages altijd ruimte voor nieuwe lesbische
avonturen en zelfs voor ware happy-endings.
Nog fascinerender aan Ann Bannon is misschien wel hoe zij een belangrijke
component van het lesbische pulpgenre, seksualiteit, weet om te vormen van iets
pervers naar een bron van pure kracht en zelfrealisatie. In de eerste twee boeken van
de serie, Odd Girl Out en / Am a Woman, kijken we mee over de schouders van
Laura. Al in het eerste boek laat Bannon haar subversieve potentieel blijken. Niet
met wie je het doet, bepaalt goed of kwaad, maar óf je het doet en het plezier dat het
brengt:
She thought of the kiss she stole in the night and her breath left her, first
with delight and then with shame. And then she crept back to the thought
and it was once again pure pleasure. She put her hands against her lips as
if to preserve the kiss. Or prevent it? And then she thought of the way Beth
had kissed her in the morning, so suddenly, so quickly, and she thought
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she couldn't have done anything so very wicked after all. (Bannon 2001:
68)
In de boeken van Bannon worden regelmatig de denkbeelden van de medische wereld
(in de tijd was homoseksualiteit een ziekte) en de moraliteitsidee van de samenleving
tegenover het lichaam en de beleving van intimiteit gezet. Telkens wordt expliciet
en impliciet de vraag gesteld of het fout is naar iemand van hetzelfde geslacht te
verlangen. Bij vrijwel elke afweging geeft het lichaam het doorslaggevende antwoord.
Juist het onderdrukken van de seksuele behoefte leidt in alle boeken van de serie
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tot een laag zelfbeeld, onzekerheid en neurose. Maar wanneer aan zo'n behoefte
wordt toegegeven, werkt dat bevrijdend en komen de vrouwen tot leven. In het boek
I Am a Woman volgen we Laura naar New York, die daar de lesbische scene van
Greenwich Village ontdekt. In eerste instantie bang voor de consequenties van haar
liefde voor haar heteroseksuele huisgenoot, probeert ze haar verlangens te
onderdrukken. Ze wordt ontoegankelijk en neurotisch voor de mensen om haar heen,
maar zodra Beebo Brinker op haar pad komt weet ze zich te ontspannen en de ware
Laura vrij te laten:
After the wild race she had just come through Laura wanted suddenly to
slow down. To tease, to tantalize. She feit like somebody entirely different.
Not the tightly controlled Laura who lived anxiously with Marcie, with
an uncertain job, with the spectre of a hated father. Not the nerve-tortured
cautious girl her roommate knew, but a warm excited woman on the verge
of the ultimate intimacy. She wanted it, she asked for it, she accepted ft.
(Bannon 2002: 106)
Seksuele assertiviteit geeft de personages kracht en moed om te doen wat natuurlijk
voor ze is. Het is een vorm van zelfrespect die het bittere cynisme in veel van de
andere pulps uitsluit. De liefde doet vaak ook in de Chronicles veel pijn, maar dat
is niet te wijten aan het feit dat het lesbische liefde is; Ann Bannon laat zien dat
lesbische liefde zelfs in de jaren vijftig mooi kon zijn en gekoesterd en zelfs gevierd
mocht worden. Daarnaast is seks voor Bannon het perfecte wapen tegen de sterilisatie
die de maatschappij aan lesbiennes probeerde op te leggen. Bannon is één van de
weinige pulp schrijvers die er in geslaagd zijn zo expliciet de grenzen van het lesbische
pulpgenre op te zoeken en te overschrijden. De Chronicles zijn geen triviale
verhaaltjes over seks en liefde, maar een bewonderenswaardige, moedige poging om
de wereld stukje bij beetje te veranderen. Zo maken de boeken van Ann Bannon deel
uit van een overlevingsslag waarin een lezerscultuur aan het begin stond van een
culturele revolutie. Hoe inspirerend.
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Doorzichtigheid
Een gesprek met F. van Dixhoorn
Laurens Ham
Laurens Ham interviewde dichter F. van Dixhoorn, die in 1994 debuteerde met de
bundel Jaagpad / Rust in de tent / Zwaluwen vooruit, en wiens laatste bundel, Twee
Piepjes, in 2007 verscheen. Ham, promovendus Moderne Nederlandse letterkunde
aan de Universiteit Utrecht, essayist en literatuurgeschiedenisdocent, sprak met hem
over moderne poëzie, vorm, cijfers, en het idee fysiek in gedichten aanwezig te zijn.
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Het moet niet te veel gewicht krijgen. Pretentie en grote woorden liggen hem niet.
‘Het woord dat je net gebruikte, “taalprincipe”, zou ik nooit gebruiken,’ zegt hij. En:
‘Sommigen vinden mijn gedichten gewichtig overkomen, maar zo zijn ze niet
bedoeld.’
Vanaf eind jaren tachtig werkt F. van Dixhoorn (Hansweert, 1948) aan reeksen
gedichten, die soms meer dan dertig pagina's beslaan en die zich verder kenmerken
door spaarzaamheid: geen interpunctie, weinig woorden op een regel, niet meer dan
zestien regels op een bladzijde. Het zijn fragmentarische stukken die opvallen door
het gebruik van cijfers in de tekst, meestal met een opeenvolging van 1 tot en met 4.
‘1. niettemin valt op / hoe rustig hier de bossen zijn / zo aan de voorkant te zien’,
opent zijn eerste bundel Jaagpad. In de bundels daarop komen de cijfers telkens
terug. Jaagpad / Rust in de tent / Zwaluwen vooruit (1994) en Armzwaai / Grote keg
/ Loodswezen I (1997) zagen er nog regelmatig uit, maar vanaf Takken molenwater
/ Kastanje jo / Hakke tonen / Hakke tonen / Uiterton / Molen in de zon (2000) werd
de vorm losser binnen zijn grenzen. Zijn laatste twee bundels besloegen elk één
reeks: Dan op de zeevaartschool (2003) en Twee piepjes (2007).
Van Dixhoorn schrijft precies, beheerst en zonder haast. Daarbij is hij zich zeer
bewust van zijn ‘methode’. Hij wil daar best iets over zeggen, zolang die
aanhalingstekens maar blijven staan.
‘Ik ben een maker, geen theoreticus. Er zit inderdaad een bepaalde vorm in mijn
gedichten; op elke pagina staat een blokje van maximaal zestien regels; door de tekst
heen wordt geteld. Maar het is geen truc, geen recept. En in iedere bundel probeer
ik wel weer de ruimte op te zoeken, aan mijn aanvankelijk gestelde regels te
ontsnappen.’
‘Ik schrijf sinds de jaren zestig, maar ik was toen nog meer met beeldende kunst
bezig. Dat begon op de middelbare school in Vlissingen, met een nieuwe tekenleraar
die de “vrije expressie” introduceerde. Daarvóór
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[Gedicht]
1. naast de omvang van de boom
de vader en moeder liggen bij de tent
een verzachtende omstandigheid
ze zijn in slaap gevallen

[Vervolg “Doorzichtigheid”]
moesten we vooral dingen natekenen, maar hij gaf ons de ruimte. Hij introduceerde
me in een kunstkring, waar ik lid van werd. Daardoor ging ik op zoek naar beeldende
kunst in de geest van die tijd: Cobra, Flexus, Zero en Pop art. Ik herinner me ook
nog heel goed de eerste expositie in het Stedelijk Museum Amsterdam die ik zag,
onder meer met werk van Daniel Spoerri. Die plakte een bed als een “schilderij”
tegen de muur, met een ontbijtbord erop, met kruimels, champagneflessen en al.
Kijk, zoiets wilde ik ook. Het was voor mij een eye opener dat dat kón.
Tegelijkertijd ging ik op zoek naar andere poëzie, die ook beter bij de vernieuwing
van de jaren zestig paste, niet meer die traditionele, maar moderne poëzie. Barbarber,
Gard Sivik, dat was bijzonder. Die voorkeur voor Gard Sivik had een beetje te maken
met het feit dat Hans Verhagen, een zeer opvallende verschijning, ook uit Vlissingen
kwam. Eind jaren zestig las ik de eerste bundel van Jacques Hamelink, De eeuwige
dag, een bundel waarin vooral de eerste gedichten geïnspireerd waren op Dylan
Thomas en die heel belangrijk voor me zou zijn.
Maar ik heb nooit de neiging gehad om Barbarber, Gard Sivik of Hamelink na te
volgen. Misschien dat ik één keer bewust van een bestaande tekst ben uitgegaan:
“De bittere geur van zomer” uit Hamelinks debuutbundel. “In de eeuwigdurende
zomer vol onbegonnen / werk klauterden we 's morgens vroeg al op de karren /
rijdend naar het in brand gevlogen land...”.’
Jarenlang was Van Dixhoorn onderwijzer in Nieuw- en St. Joosland, een dorp onder
Middelburg. Al snel gaf hij aan alle klassen mondelinge en schriftelijke taalexpressie
en deed dat niet veel later via het pedagogisch centrum op scholen in de regio. In de
tussentijd schreef hij korte gedichten, waarvan er in 1981 vijf werden gepubliceerd
in Raster 17, onder de titel ‘Goed van streek’. Tegelijkertijd was hij ook met andere
dingen bezig, zoals regie en beeldende kunst.
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[Vervolg gedicht]
3. een aapje wou eens lollig zijn
en beet in de neus van de kapitein
de kapitein werd vreselijk boos
en stopte het aapje in een poederdoos

[Vervolg ‘Doorzichtigheid’]
Midden jaren tachtig verhuisde Van Dixhoorn van Middelburg naar Amsterdam,
waar hij zo'n tien jaar zou wonen. Hij volgde er een jaar regie- en toneelcursussen,
maar dat wereldje bleek niet echt zijn ding. Wel maakte hij er beeldend werk.
Daarnaast waren er de gedichten, die in de loop der tijd veranderden en vooral korter
werden.
Bij wijze van proef zette hij al zijn gedichten onder elkaar en nummerde die, omdat
hij al die afzonderlijke, korte gedichten te ‘gewichtig’ vond en ze door het vele
schrappen vaak niet meer op zichzelf konden staan. ‘Zeg dat het er 59 waren. Ik
wilde er één ding van maken. Ik was niet tevreden over de nummering van 1 tot 59;
dat ging te veel op een prozagedicht lijken. In Jaagpad stond “tussen de bomen kom
ik tot vier / steeds hetzelfde niet / vergelijkbaar”. Gaandeweg ontstond het idee om
alleen de cijfers 1 tot en met 4 te gebruiken. Ik merkte dat er een cadans in zat, een
associatief verband tussen en binnen de nummers en de inhoud.’
Om van het prozagedichtidee af te komen bedacht hij dat hij minder tekst op een
bladzijde kon zetten, waardoor de woorden meer werking kregen. En iedere bladzijde
moest er als een schilderijtje of als een dia uitzien. Een uitsnede uit de werkelijkheid,
waaromheen alles gebeurt wat je niet ziet. De mooiste verhouding op een bladzijde
bleek zestien regels te zijn.
In deze vorm zouden voortaan alle bundels worden gegoten. Van Dixhoorn: ‘Vanaf
de derde bundel, Takken molenwater, voegde ik nieuwe aspecten aan de vorm toe.
Deze bundel moest een soort tentoonstelling zijn van zes even grote reeksen, die net
als veel gouaches wit in zich hebben. De regelmatige bladverdeling van zestien regels
valt daar langzaam uit elkaar tot er steeds minder regels op de bladzijde overblijven.
Voor mijn gevoel is nog steeds iedere bladzijde zo'n dia met zestien regels, maar een
aantal regels zie je niet omdat ze aan het zicht zijn onttrokken.’
Zo ontstonden steeds weer nieuwe mogelijkheden. Een van de
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[Vervolg gedicht]
met een beetje geluk
speel ik quitte
2. zit
3. zit

[Vervolg ‘Doorzichtigheid’]
belangrijkste is wat hij de ‘doorzichtigheid van de pagina's’ noemt. Wanneer je een
bladzijde tegen het licht houdt, zie je de achterkant erdoorheen, waardoor er virtuele
marges en ritmes ontstaan. Hij speelt daarmee, regels die als puzzelstukjes in elkaar
schuiven, elkaar overlappen of aanvullen. De aansluiting van de pagina's op elkaar
is cruciaal.
Zijn werk wordt wel muzikaal genoemd, maar hij vindt zijn gedichten toch anders
dan die van de andere, meer ‘muzikale’ dichters. Astrid Lampe, bijvoorbeeld, schrijft
teksten waarin de woordklank heel belangrijk is, naast het ritme van de zinnen. Van
Dixhoorn zelf let meer op de klankkleur van de deeltjes tussen de nummers.
Tekstfragmenten moeten een verschillende klankkleur hebben en voor cadans en
ritme zorgen. Zijn werk is een compositie van gedachtes, ervaringen, gebeurtenissen,
nieuws, observaties, waarnemingen, gesprekjes, zegswijzen, verzuchtingen,
uitroepen... Deze worden associatief met elkaar verbonden, maar mogen ook wel
eens botsen. Er moet een melodielijn ontstaan.
Een tekst ontstaat meestal met een idee, een gegeven of een decor. Daaromheen
ontstaat een tekst door verzamelen, combineren, ordenen, schrappen, toevoegen,
volgordes veranderen... Van Dixhoorn: ‘Dat kan van alles zijn: dingen die je hoort
op straat, die je ergens leest, die je door het hoofd schieten terwijl je langs het jaagpad
loopt of fietst. Twee piepjes begon voor mij met het gegeven dat er een haastige
verpleegster in moet voorkomen. Dat vond ik een mooi gegeven: één personage in
de hele tekst, dat dan niets hoeft te zeggen - ze brengt alleen het eten. Die verpleegster
raakte weer via associaties met andere delen van de tekst verbonden.’ Zo staat er in
de tekst: ‘spannend / een keer / een onderzoek’. Dat mag de lezer verbinden met die
verpleegster, maar hij mag er ook iets poëticaals in lezen. Voor Van Dixhoorn is het
maken van zo'n bundel ook een soort spannend onderzoek. Hoewel hij niet houdt
van grote uitspraken, mogen er wel regelmatig zulke mededelingen in voorkomen,
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[Vervolg gedicht]
2. door steeds
hetzelfde te denken
is de boot
ontzettend groter geworden

[Vervolg ‘Doorzichtigheid’]
die poëticaal kunnen worden geduid.
Veel teksten ontstaan vanuit de begrippen ‘gelijktijdigheid’ en ‘gelijkwaardigheid’,
en die begrippen worden vanuit verschillende gezichtspunten bekeken. Hij wil wel
het idee geven zelf fysiek in het decor aanwezig te zijn. Het ter plekke ontstaan, het
is altijd nu. Daarom staat de tekst in de onvoltooid tegenwoordige tijd. Wie zich een
haastige verpleegster voorstelt, kan zich afvragen wat er om haar heen gebeurt. Wie
lopen daar nog meer rond? Wat denken zij? Denken ze hetzelfde of juist iets anders
in dezelfde omgeving? Wat denkt iemand in die ruimte die bijvoorbeeld uit het raam
staart? We hebben nooit toegang tot elkaars gedachten, maar we kunnen er wel over
denken. Zijn werk bestaat uit een opeenvolging van momenten, die vanuit
verschillende standpunten bekeken en beleefd worden. Tegelijk gaat het altijd over
bewegingen, die vaak bijna niet op te merken zijn. Zo speelt de cyclische loop van
de seizoenen een belangrijke rol.
Ook sommige dichtregels keren terug in een soort beweging: ‘2. door steeds /
hetzelfde te denken / is de boot / ontzettend groter geworden’. Of ‘door niet steeds
hetzelfde te denken is de boot ontzettend groter geworden’. Er gebeurt in beide
gevallen hetzelfde: de boot is groter geworden. Van Dixhoorn: ‘Ik vind dit een mooi
gegeven, en deze zin komt ook nog in andere variaties terug in verschillende bundels.
Zo'n zin wordt als nieuw voor me wanneer ik hem weer opschrijf. Ik weet natuurlijk
wel dat ik hem eerder gebruikt heb, maar hij gaat weer iets nieuws betekenen als ik
hem herhaal. Ik noem het dan mijn verleden en dat gebruik ik.’
Van Dixhoorn keerde terug naar Walcheren. ‘Ik vind het prettig om veel buiten
te zijn; dat heb ik nodig. Ik moet kunnen rondlopen en fietsen. In Amsterdam liep
ik 's middags ook veel rond en dat doe ik nog regelmatig. Amsterdam is toch wel
mijn stad gebleven.’
Hij zoekt niet direct met Zeeuwse dichters aansluiting; meer met dichters met wie
hij zo zich verwant voelt. Zo trad hij in de jaren negentig op met

Vooys. Jaargang 28

66

[Vervolg gedicht]
ligt
op een dag
3. naar beneden
deel van een huis

[Vervolg ‘Doorzichtigheid’]
Astrid Lampe, Marc Kregting en Lucas Hüsgen. Ook was hij samen met Tom van
de Voorde uit Gent organisator van een reeks middagen en avonden, waar een
bibliofiele publicatiereeks uit voortkwam met dichters als Arjen Duinker, Tonnus
Oosterhoff, Mustafa Stitou, Geert Buelens, Rozalie Hirs en Annemieke Gerrist. ‘Het
heette officieel 234-117, naar de huisnummers van Tom en van mij. In de praktijk
noemden we de Gentse dagdelen bij Tom “Rozenbalkon” en die bij mij “Gevlekte
klimop”, naar de boom in mijn tuin.’ De reeks is inmiddels voltooid.
Daarnaast is Van Dixhoorn al lange tijd verbonden aan de Slibreeks: een reeks
kleine boekjes, waarvan er vier per jaar verschijnen en waarop men zich kan
abonneren. In beginsel probeert de redactie twee dichtbundels per jaar te maken, één
boek met beeldende kunst en een vierde boekje met proza of een essay. Het is een
reeks bijzondere boekjes, die ergens anders moeilijker plek krijgen. ‘Het lukt ons
vaak om met iets moois te komen. Het krieken van sepia van Miek Zwamborn vind
ik een echt geslaagd deeltje en Mosselman hallo is mij een van de dierbaarste teksten
van Astrid Lampe. Sommige auteurs kunnen tijdens het schrijven een aantal weken
in kunstenaarscentrum Willem III in Vlissingen verblijven. Ik vraag altijd wel of er
een snippertje Zeeland in kan. Het verblijf met zicht op de Westerschelde werkt
inspirerend en tot nu toe levert het mooie resultaten op.’
Die liefde voor Zeeland geldt overigens niet voor iedereen. Zo werd Van Dixhoorn
jaren geleden gebeld door de dichter Kees Ouwens. In de tijd van zijn bundel
Mythologieën woonde hij in Overvecht en overwoog hij om naar Walcheren te
verhuizen. Het licht op de rede van Vlissingen had hem bijzonder getroffen. ‘Ik was
heel lang met hem aan de telefoon over hoe het hier wonen was; bijzonder, want zo
goed kende hem nou ook weer niet. Op een bepaald moment liep ik met m'n telefoon
m'n binnenplaats op. Op dat moment begon in de verte het carillon van de Lange Jan
te spelen. “Wat hoor ik daar?,” vroeg Ouwens. “Heeft Vlissingen die ook? Dan hoef
ik daar niet naar toe!” Dit gesprek was snel afgelopen.’
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Foei een fout of hoi een fout?
Barber van de Pol
Het laatste half jaar is weer menig Nederlandse vertaler berispt om een fout, voor
wie oplet schering en inslag. Een paar gevallen bleven me bij.
Op de radio, in de Tros Nieuwsshow van zaterdagmorgen, gaf Pieter Steinz de
gelauwerde vertaler Peter Verstegen een standje, omdat hij bij Heine ‘flambouwen’
op ‘wenkbrauwen’ laat rijmen. Dat kan niet; spreek maar hardop uit en je weet
waarom. Heine deed zoiets niet in zijn negentiende eeuw en dus moet zijn Nederlandse
plaatsvervanger van nu het ook niet doen.
Latere dichters als Hugo Claus deden het trouwens naar hartenlust, en ook net
zoals die Engelse dichter Stevie Smith (1902-1971). Haar vertaalster in het
Nederlands, Katelijne de Vuyst, gebruikt dus terecht veel van dat kromme rijm of
schijnrijm. Waar Smith ‘chance’ en ‘mumchance’ als paar opvoert, komt zij met
‘springen’ en ‘meningen’. Ik heb er met bewondering naar gekeken en niet alleen
daarnaar.
Maar bij Heinrich Heine, nee. Steinz heeft volkomen gelijk. Jammer dat hij niet
tot een echte analyse van Verstegens vertaalaanpak kwam. Nu leek het toch een
beetje op foutjes spotten en daar is Steinz te verstandig voor. Wel stelde hij vast dat
het om een stelselmatige zwakte ging. Nu ja, het Duits stond ernaast, dus het gaf niet
zo, zei hij. Inderdaad is vergelijken altijd verhelderend, maar complimenteus was
ook die laatste opmerking niet.
Hier zat mooie vertaalkritiek in, nog wel gemaakt door een geïnteresseerde
buitenstaander en daardoor des te verrassender. Ik geef om Steinz' meningen, dus
had hem er met plezier in extenso over gehoord. Of hij de kans van de
programmamakers had gekregen, is een tweede: het mag niet te moeilijk worden,
denk aan het grote publiek, dat geen idee heeft wat vertalen is. Had hij de kans moeten
afdwingen? Voor wat je belangrijk vindt, maak je je breed.
In een NRC van even geleden gebeurde iets vervelenders, iets onuitroeibaars
kennelijk, dit keer naar aanleiding van de vertaling van het hele dikke Seven Pilars
of Wisdom (T.E. Lawrence) door Sjaak Commandeur. Bespreker Bas Heijne moet
de vertaling noemen, dat snapt hij ook wel, en hij doet dat op minzame wijze, in de
vorm van een schouderklop (‘bewonderenswaardige prestatie’), zonder voorbeelden
en zonder ook maar enige poging tot analyse, terwijl even goed kijken naar een
vertaling, de vrucht van noeste close reading, zich uitstekend leent om een stijl
voelbaar te maken. Als je het doet ervaar je heel even maar overweldigend het
ongerijmde, wilde en hopeloos vrije van taal. Iedere keuze is er een en moet zich
verhouden tot andere, vorige en latere. Maar nee, er komt geen voorbeeld van dat
vermeend bewonderenswaardige. Wat volgt is een kanttekening. Heijne keurt de
vertaling van ‘integrity’ (integriteit) met ‘zelfbeschikking’ af en legt zijn gelijk uit.
Dat is het vervelende bij geïsoleerde vertaalkritiek: de criticus overtroeft de vertaler,
die hij tegenover zijn lezers met het recht van de meester kapittelt. Begrijpen doe ik
het wel: de bespreker is een groot liefhebber van het boek in kwestie en wie van iets
houdt kan niet velen dat een ander er met zijn tengels aan zit. Zodat de vertaler, toch
woord voor woord verantwoordelijk voor de Nederlandse versie, als een noodzakelijk
kwaad opzij wordt gezet.
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Een kras staaltje van zo'n op zich dus begrijpelijke toe-eigening leverde Kristien
Hemmerechts een jaar of wat geleden alweer door vertaalster Nelleke van Maaren
ongeveer de ring uit te slaan naar aanleiding van haar vertaling van ‘a good f'king’
bij in Sylvia Plaths dagboeken. Foei, fout! constateerde Hemmerechts, verblind door
voelbare woede. Ze zag niet hoe goed het geheel was, dankzij het inlevingsvermogen,
het inzicht en een zekere durf van de vertaalster, die niet voor niets zojuist een mooie
vertaalprijs
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heeft ontvangen. Volmaakt bestaat niet; alleen de dood is volmaakt. Een vertolking
is iets alomvattends waar ook dissonanten en fouten bij horen. Een vertolking moet
een levend ding zijn, dat weten we toch? Ooit Cecilia Bartoli op een verkeerde noot
horen afkraken? Wie wil er nu smaakvrij ABN, keurig nette, dus totaal onpersoonlijke
taal alsof er geen mens aan te pas is gekomen?
Een enkele keer legt een criticus zich toe op het naar voren brengen van zoveel
mogelijk fouten. Toen een notoire vijand (ik zeg het er maar bij) mij eens om een
vertaling fileerde, belde een vriend met de blijde boodschap: ‘Je had in dat hele
moeilijke boek maar zeven fouten!’ Het waren er vast wel wat meer, maar ik durf te
zeggen dat het geheel deugde en levend en trouw was.
Natuurlijk zijn er een heleboel echt slappe, slechte, of haastige vertalers, bij wie
het vermakelijk en verleidelijk is om eens een verrukkelijk boeket blunders te
verzamelen. Ook dat kan veel zeggen over het levende fenomeen dat vertalen is. Het
doet er toe wie er vertaalt, nou en of het er toe doet. De vertolker heeft een smoel.
Ik hou van mensen die om fouten kunnen lachen. Ik hou van onze betreurde essayist
Dick Hillenius en zijn bundel over de slordige tuinman; van Herman Melvilles
pleidooi voor een zorgvuldige ordeloosheid bij bepaalde ondernemingen; en van
Borges, de fabelachtige Argentijn, die een fout als gevolg van het scheppingsvuur
soms een geschenk vond. Het hoofd van een vertaler kan nooit dat van zijn schrijver
dekken; de ene taal is de andere niet, en dan verbleken bij een fout?
Nu kúnnen fouten enorme gevolgen hebben, bijvoorbeeld Bijbelvertalingen. Hele
schisma's zijn er door ontstaan. Onlangs stond in de krant dat God, strikt vanuit de
Hebreeuwse tekst geredeneerd, de wereld misschien toch niet heeft geschapen, maar
alleen maar (nu ja, alleen maar) bepaalde zaken scheidde. (Zie de Bijbel.) ‘Dat wil
niet zeggen dat hij de wereld niet heeft geschapen,’ zeiden slimme scholastici snel.
‘Die eerste regel is ingeslikt, die sprak vanzelf, je moet heeft ervóór denken.’ Ja, zo
kunnen we het allemaal. Geloof is onwrikbaar, anders is het geen geloof. We hadden
er zowaar bijna een nieuwe kerkgemeenschap bij, die van de ingeslikte schepping.
Maar er komen ook aantoonbaar mooie dingen uit vertaalfouten voort, ook uit
fouten die met de Bijbel samenhangen. Een vertaalfout gaf ooit Michelangelo in om
zijn beeld van Mozes hoorns op te zetten. Er kwam glans van dat hoofd, dat is wat
er eigenlijk in de oude Bijbeltekst stond en dat is wel wat anders. (Exodus 34:29-35)
Ik was benieuwd of die hoorns ook in onze Statenvertaling voorkwamen, maar nee,
dat is daar in orde, in tegenstelling tot een heleboel andere passages, en toch heb je
er die deze vertaling vanwege haar schoonheid verdedigen als Gods woord zelf.
Ach, veel liever een fout dan zielloos perfectionisme. Liever de avontuurlijke
bezieling van Jaap van Zweden dan de angstvallige precisie van, nee, laat ik hier
geen namen in het negatieve noemen. Eén uitzondering, omdat hij zo enorm beroemd
is of was: wat hebben we getreurd omdat Fischer-Dieskau nooit een fout maakte.
Het had hem zoveel menselijker en beslist nóg overtuigender gemaakt.
Vertalers zelf zijn vaak erg bescheiden. Hun houding is er een van: wij doen ons
best, wij zijn géén scheppende wezens, hoor. Ik las het onlangs nog in Hollands Diep
bij Sjoukje Slofstra (31) en Thérèse Cornips (82), die het in commissie hadden over
‘moeilijk’ en ‘dienstbaar’. Daar moet je het helemaal niet over hebben; dat spreekt
vanzelf. Goede vertalers, en dat zijn zij voor zover ik weet, zijn herscheppers,
toegepaste kunstenaars, net als acteurs of musici. Ze voegen iets toe aan de
Nederlandse literatuur. Een slechte is nooit slecht vanwege een paar fouten. W.F.
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Hermans heeft Cees Buddingh' niet klein gekregen door zijn Nederlands met rood
potlood te lijf te gaan en degenen die vervolgens Hermans een koekje van eigen deeg
gaven zat dat evenmin glad. Er liep bij een van hen geloof ik iemand door een deur.
Au!
Dit is een beetje een klaagcolumn geworden. Dat was ook de bedoeling.
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Boom, roos, vis. Natuurpersonificaties als leesmethode voor de poëzie van
Guido Gezelle
Tielt (Lannoo) 2009
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€29,95
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Gezelle gelezen
Dat Guido Gezelle een van de belangrijkste Vlaamse dichters is, zal niemand
ontkennen. Met hem begint onmiskenbaar de moderne Nederlandse poëzie. Hij heeft
dus een prominente plaats in de literatuurgeschiedenis, maar behoort ook tot het
collectieve geheugen en is zelfs een begrip voor wie niets met literatuur heeft. Nog
niet zo lang geleden sierde het imposante hoofd van de priester-dichter bijvoorbeeld
de grootst mogelijke coupure in Belgische franken. Gezelle is een begrip, zijn naam
klinkt als een klok, hij is een belangrijke Belg (negentiende in de eindstand van dit
concours), maar bij dat alles is er één prangende vraag: wie léést Gezelle nog? Als
het goed is, weet iemand je wel iets te vertellen over een avond en een bloem en dat
er toen iets heel vies moet zijn gebeurd, iets met jongetjes, enfin, typisch iets voor
een katholieke priester... Gezelle is een naam geworden die zich losgemaakt heeft
van zijn werk. Niet zozeer zijn gedichten zijn gekend; wat echt blijft hangen is de
homo-erotische suggestie van ‘Dien avond en die rooze’. Een enkeling weet ook nog
iets over de enorme talenkennis van de man en zijn inzet voor het (West-)Vlaams
en soms zijn de problemen die hij had met zijn kerkelijke oversten bekend. De
aandacht is dus verschoven van de dichter Gezelle naar het fenomeen Gezelle. Dat
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deze man voornamelijk op grond van zijn poëzie deze bekendheid geniet, lijkt soms
geheel vergeten te zijn, zelfs in de literatuurwetenschap. Ook daar lijkt men in alles
van en rond Gezelle geïnteresseerd, behalve in zijn poëzie: biografieën, brieven,
studies naar Gezelles kennis van de dichters uit de Gouden Eeuw (An de Vos) of een
dissertatie over Gezelle ‘en zijn postume uitgever Lambertus Jacobus Veen’ (Jan
Pauwels). Allemaal erg boeiend, maar welke neerlandicus léést Gezelle nog?
Antwoord: Dietlinde Willockx. In haar proefschrift durfde ze het aan om het over
de poëzie van Gezelle te hebben. Haar boek bevat eindelijk nog eens lecturen van
gedichten van de meester en ze gaat daarbij ook veel gecommentarieerde gedichten
niet uit de weg. Klassiekers als ‘Ego flos...’, ‘De Mandelbeke’ of ‘O 't ruischen van
het ranke riet’ onderwerpt zij opnieuw aan een close reading. Talloze keren zijn deze
gedichten geduid, maar toch weet Willockx nieuwe accenten aan te brengen, niet in
het minst omdat ze abstractie maakt van de veelal biografische lezingen uit het
verleden. Zij wil tekstueel te werk gaan en doet dat vanuit een specifieke invalhoek:
ze focust op de natuurpersonificaties in Gezelles poëzie. Ze lijkt een open deur in te
trappen, want Gezelle staat inderdaad bekend als een groot natuurdichter, maar de
aandacht voor de natuurmotieven en hun representatie,
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levert aanvullingen op bestaande interpretaties en soms zelfs verrassende nieuwe
inzichten op. Willockx concentreert zich op boom- en bloemgedichten in het werk
van Gezelle en kijkt daarbij naar de manier waarop hij natuurelementen personifieert,
om vervolgens de conclusie te trekken dat de natuur voor Gezelle meer is dan een
setting. Meteen is daarmee een narratologische term gevallen. De verhaalanalyse is
immers het andere instrument dat wordt ingezet bij de interpretatie. De veelal lange,
verhalende gedichten worden benaderd met het technische jargon uit Vertelduivels,
wat interessant is en ook goede resultaten oplevert. Alleen is het jammer dat het
gebruik van de narratologie voor poëzie-analyse niet getheoretiseerd wordt.
Een ander punt van kritiek geldt de aanduiding ‘leesmethode’ uit de ondertitel.
Een echte methodologie voor het lezen van Gezelles poëzie werkt Willockx niet uit
en wat ze in haar theoretische deel doet, is weinig vernieuwend. Haar definitie van
personificatie (en in het verlengde daarvan begrippen als reïficatie en apostrofe) is
een conventionele, namelijk één die erg lijkt op de omschrijving in Het lexicon van
literaire termen, wat de bladzijdenlange catalogus van omschrijvingen van deze
stijlfiguur eigenlijk overbodig maakt. Van Gorp: ‘personificatie [is] een vorm van
beeldspraak waarbij dieren of levensloze dingen, voorwerpen of abstracties, als
menselijke wezens worden voorgesteld of er eigenschappen van toebedeeld krijgen’.
Willockx: ‘De personificatie stelt als menselijk voor wat niet-menselijk is, geeft de
niet-menselijke instantie een gezicht (lichaam) en/of een stem’. (51) Een en ander
heeft te maken met het feit dat Willockx ervoor gekozen heeft om noch negentiende
eeuwse esthetica's te onderzoeken (wat de mogelijkheid zou bieden om Gezelles
metaforiek te begrijpen in het licht van de toen gangbare theoretische opvattingen),
noch deconstructionistische theorievorming over personificatie en metaforen onder
de loep te nemen. Ze gebruikt een gangbare definitie die als zoeklicht ingezet wordt
bij de lectuur: wordt een bepaalde metafoor menselijk voorgesteld dan trekt dat haar
aandacht. Haar studie zou ik daarom eerder een motiefstudie noemen met een
bijzondere aandacht voor het functioneren van personificaties.
Om enigszins synthetiserend tewerk te kunnen gaan, ontwerpt Willockx nog een
systeem van codes die verbonden worden met de strekking van het gelezen gedicht:
welke boodschap draagt zo'n gedicht uit dat schijnbaar over de natuur gaat en welke
ideologie spreekt eruit? Gebaseerd op Lawrence Buells The Environmental
Imagination onderscheidt ze negen codes: een erotische, een biografische, een
natuurlijke, een ideologische, een ecologische, een ethische, een maatschappelijke,
een religieuze en een literaire. Overwegend is natuurlijk de religieuze code, zo zal
Willockx weinig verrassend vaststellen, en dat verklaart dan ook het laatste element
uit haar titel: de vis staat voor God, de boom en de bloem verwijzen bijna altijd op
een of andere wijze naar Hem en in die zin is de vis dan ook het begrip dat het rijtje
logisch vervolledigt. In de boom- en bloemgedichten gaat het dus heel vaak over het
opperwezen, al blijkt uit de lecturen van Willockx dat Gezelle ook wel een groene
jongen avant la lettre was (ecologische code). De andere codes zijn minder dominant
aanwezig, ook al staat een op het eerste gezicht liefelijk bloemetje wel vaker symbool
voor een vrouw (bijvoorbeeld in ‘Mimosa’) of probeert Willockx ons wijs te maken
dat God ook een poëticale code kan vertegenwoordigen in Rijmsnoer, iets wat ze
volgens mij niet overtuigend aantoont. Deze poging, of elders de vondst om een
natuurgedicht te lezen als de strijd tussen man en vrouw, heeft alles te maken met
wat ze zelf aanhaalt, namelijk dat de erg godgerichte gedichten van Gezelle in deze
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postmoderne tijd snel wrevel oproepen en het uitlokken om alsnog andere
betekenismogelijkheden te zoeken in de teksten. Ze is zich ervan bewust dat ook zij
soms moeite heeft met opnieuw een religieuze interpretatie: ‘Het mag duidelijk zijn
dat ook deze lezer, met haar ostentatieve terugkeer naar de vorm en diens retorische
aspecten en met haar hang naar aporieën, haar eigen, tijds- en persoonsgebonden
dada's heeft.’ (338) En dat
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blijkt dus op momenten waar de interpretator probeert om - soms geforceerd - toch
een andere dan religieuze invulling aan een gedicht te geven. Daarom lijkt de laatste
zin van het boek ook te sterk. Willockx stelt: ‘Hoezeer deze gedichten controle
nastreven, ze laten gewild of ongewild steeds een opening voor wie niet veilig kan
of wil lezen.’ (372) Inderdaad wijst ze soms op spanningen tussen de retorische
middelen en de inhoud van het vertelde, maar zeggen dat deze gedichten nu
gedeconstrueerd zijn, gaat te ver.
Een laatste punt dat ik wil aanhalen gaat specifiek over de interpretatie van
‘Abeelen’, aangezien een belangrijke invulling van het begrip ‘boom’ daar over het
hoofd gezien wordt, hoewel die een nieuwe lezing zou kunnen opleveren.
VERSCHGEVELDE abeelenboomen
liggen langs de grachten heen,
die den ouden zandweg zoomen,
hoofd en armen afgesneên.
Sterke stammen, kon dat wezen,
gij, die, op en in den grond,
met uw' voeten vastgevezen,
vamen diepe, ondelgbaar, stondt?
(...)
Elk komt uit en wondt en sijndt u;
raapt en rooft, met volle hand;
nu dat, omme en verre en wijd, uw
hooge kroone ligt in 't zand.
Vijandschap, aan alle zijden,
woedt om uwe ellendigheid:
heeft u ooit, in vroeger' tijden,
vrede en vriendschap één ontzeid?
(...)

In de bespreking van dit vers treedt Willockx in discussie met Remco Ekkers, die
het gedicht leest als het verslag van iemand die treurt over het feit dat de mens de
natuur stukmaakt. Willockx tracht door uitgebreid de retoriek te beschouwen duidelijk
te maken dat de verteller in dit gedicht zichzelf impliciet medeschuldig acht aan de
vernietiging van de natuur. Naar mijn bescheiden mening is dat een overinterpretatie,
ingegeven door een te sterke focus op de retoriek die bovendien niet echt een
herinterpretatie oplevert. De ambigue situatie van de verteller (enerzijds aanklager,
anderzijds beschuldigde) die Willockx aantoont, doet de strekking van het gedicht
niet kantelen. Wat geen van beide genoemde commentatoren echter opmerkt, is het
belang van de boom als symbool voor de verbinding tussen het aardse (met de wortels
in de grond) en het hemelse (met de takken in de lucht). Wanneer bomen worden
omgehakt, zoals in ‘Abeelen’, wordt de verbinding tussen het hiernumaals en God
verbroken. Het is dat gegeven dat de spreker in dit gedicht betreurt en dus staat de
ecologische code opnieuw in functie van de religieuze. Hij laadt de boom op met
een heel specifieke betekenis die ook betrekking heeft op zichzelf: Gezelle, als priester
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eveneens een middelaar tussen mens en hemel, zou het in dit gedicht wel eens kunnen
hebben over de (moeilijke) positie van de priester.
Willockx heeft, ondanks de theoretische bezwaren die je zou kunnen hebben bij
deze studie, een inspirerende aanzet gegeven voor een herlezing van Gezelles
gedichten, zo mag ook blijken uit mijn enthousiasme om mee te denken met deze
studie. Ze toont aan dat nieuwe invalshoeken nieuwe interpretaties kunnen genereren.
Hopelijk vormt haar studie het startschot van een intensieve herlezing van het werk
van Gezelle.
Carl De Strycker
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Tegen het vergeten: multiculturaliteit en de aanslagen op 11
september 2001
Gewoonlijk begin ik een recensie door aan te geven welke impact het onderwerp
van bespreking heeft gehad.
Veel contribuanten aan American Multiculturalism After 9/11 geven er in hun
bijdragen blijk van persoonlijke drijfveren te hebben over de aanslagen op en de
nasleep van 11 september 2001 te schrijven. De aanslagen staan ieder nog vers in
het geheugen en doen menigeen nog wel eens rechtop in bed zitten. Zij zijn echter
geen nachtmerrie waaruit ooit nog te ontwaken is, maar een (politieke) realiteit
geworden. De politieke gevolgen (beschavings- en agressieoorlogen in Afghanistan
en Irak, een toenemend gevoel van angst in de maatschappij, het soepel interpreteren
van volksmandaten, enzovoorts) werken tot op de dag van vandaag door. De aanslagen
op de Twin Towers zijn symbolisch voor wat er op 11 september gebeurd is. Doordat
de aanslagen op het Pentagon minder mediageniek zijn (want slechts met een gruizige
beveiligingscamera vastgelegd), vergeet men deze soms helemaal.
Vergeten is noodzakelijk om verschillende volkeren tot een natie te smeden. In
de besproken studie wordt de Franse historicus Ernest Renan geciteerd: ‘The essence
of a nation is that its people have much in common but also that they have forgotten
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a lot of things’. (171) Was het vroeger alleen noodzakelijk te onthouden waar je was
toen je hoorde dat Kennedy vermoord was, tegenwoordig heeft de Nederlander paraat
waar hij was op 11 september 2001, 6 mei 2002, 2 november 2004, 7 juli 2005, en
op de dagen dat André Hazes, Michael Jackson en Ramses Shaffy stierven. Ik vraag
me wel eens af waar ik zal zijn als de volgende schokkende gebeurtenis plaatsheeft:
ik hoop niet weer thuis voor de tv. Aan de andere kant spreken data als 11 juli 1995
(de val van Srebrenica), 12 oktober 2002 (aanslagen op Bali) en gebeurtenissen als
‘de slavernij’ en de massale deportaties van Joden uit Nederland in de Tweede
Wereldoorlog een stuk minder tot de nationale verbeelding. Het wordt vaak zelfs
flauw bevonden deze ‘zwarte bladzijden’ steeds ter sprake te brengen. In een van de
indrukwekkendste boeken over de Balkanoorlog, Madness Visible van Janine Di
Giovani, staat een motto van de historicus Pieter Geyl, dat in het Engels als volgt
luidt: ‘history is an argument without end.’ Renans ‘tegen het vergeten’ en de eeuwige
gedachtewisseling van Geyl zijn wat mij betreft de twee pijlers waarop American
Multiculturalism after 9/11 rust.
American Multiculturalism after 9/11 bevat een informatieve inleiding van Derek
Rubin en Jaap Verheul en daarnaast dertien artikelen van onderzoekers uit Nederland,
Groot-Brittannië en
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Amerika. De overzichtelijkheid van deze bundel wordt gewaarborgd door een
thematische indeling in drie delen. Het eerste deel bestaat uit theoretische
verhandelingen over multiculturaliteit en grensoverschrijding voor en na 11 september.
Het tweede deel, ‘Cultural Reflections of the Unthinkable’, bevat interpretaties van
romans, gedichten en films over de aanslagen, een uitweiding over fotografie en een
analyse van de representatie van multiculturaliteit in Amerikaanse geschiedenisboeken
voor en na 11 september. Het derde en laatste deel, ‘Transatlantic Dialogues’, bevat
diepzinnige analyses van problemen rond slavernijmonumenten in New York en
Amsterdam, het zogenaamde ‘multiculturele drama’ in Nederland en, zeer de moeite
waard en mogelijk interessant voor een uitgebreidere studie, een bijdrage van Jaap
Verheul waarin uiteengezet wordt hoe Amerikanen tegen het voorheen brave
Nederland aankijken na de politieke moorden op Fortuyn en Van Gogh. Het doel
van deze collectie, de eerste in een door Amsterdam University Press uitgegeven
serie New Debates in American Studies (als opvolger van de gerespecteerde reeks
European Contributions to American Studies van de VU University Press), is het bij
elkaar brengen van onderzoekers
who focus largely on the cultural rather than the political context and
implications of multiculturalism and on the ways these are reflected in
cultural texts of different kinds. Moreover, in doing so (...) the contributors
to this volume have tried to take into account (...) the impact of 9/11 on
the dynamics of American multiculturalism in a transatlantic context. (11)
De bundel is hierin maar ten dele geslaagd, maar dit is geen punt van kritiek. De
inleiders hebben gelijk als ze stellen dat de meeste contribuanten zich niet ten doel
stellen de politieke context en implicaties van het debat rond multiculturaliteit te
schetsen, maar ze doen dit impliciet wel. Dit komt mijns inziens de
belangwekkendheid van deze studie ten goede.
Philip E. Wegner haalt in ‘“The Dead Are Our Redeemers”: Culture, Belief, and
United 93’ bijvoorbeeld het debat aan over Ward Churchills uitspraken naar aanleiding
van 11 september en de gevolgen daarvan. Churchill stelt dat veel van de
omgekomenen in het WTC (in tegenstelling tot wat gewoonlijk verondersteld wordt)
niet onschuldig zijn. De werknemers van de bedrijven in het WTC worden door
Churchill als ‘little Eichmanns’ neergezet die zich verschuilen achter telefoontjes en
aandelenhandel en daardoor de schade die ze aan de rest van de wereld berokkenen
niet zien. (83) Naar aanleiding van zijn ongelukkige uitspraken heeft de universiteit
waaraan Churchill werkzaam was, hem ontslagen.
Mathilde Roza schrijft in ‘“America under Attack”: Unity and Division after 9/11’
over de controverse rond het vermeende antisemitisme van Dichter des Staats van
New Jersey Amiri Baraka in het als ‘nogal boos’ te omschrijven gedicht ‘Somebody
Blew Up America’: ‘Who know why Five Israelis was filming the explosion / And
cracking they sides at the notion.’ (111) Omdat Baraka niet ontslagen kon worden,
is naar aanleiding van dit gedicht en de politieke oproer de functie van staatsdichter
maar helemaal opgeheven.
Beide artikelen, die mijns inziens exemplarisch zijn voor de overige stukken in
de grondige manier van onderzoek en schrijven, verhandelen over culturele teksten
die tot grote politiek oproer hebben geleid: Churchill en Baraka zijn allebei hun baan
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kwijt geraakt omdat ze hun oprechte en soms zwaar aangezette meningen over
nationaal en internationaal traumatische gebeurtenissen hebben gegeven. Uit deze
studies blijkt dat het van het grootste belang was de ‘boel bij elkaar te houden’:
dissidente, linkse en anti-oorlogsstemmen werden in de Verenigde Staten niet zomaar
geaccepteerd.
Een artikel dat goed slaagt in het op een persoonlijke manier schetsen van het
debat over multiculturaliteit, is ‘Indecent Exposure: Picturing the Horror of 9/11’
van Rob Kroes, emeritus hoogleraar Amerikanistiek van de Universiteit van
Amsterdam. In persoonlijke terzijdes vertelt Kroes hoe hij te horen krijgt dat een
vliegtuig in
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een van de Twin Towers vliegt. Als hij de tv aanzet, vliegt het tweede toestel in de
andere toren. Van een mogelijk ongeval transformeren de gebeurtenissen
onmiskenbaar in een terroristische aanslag. Voor Kroes en ieder ander houdt de
stroom beelden niet meer op. Instortende torens, onder dikke lagen stof en as bedekte
slachtoffers en vallende mensen behoren tot de meest herhaalde beelden. Kroes vraagt
zich af hoe ‘using photographs or other documents relating to 9/11, can begin to
explore the question of ethnic distinctiveness in the way that Americans responded
to the tragedy’ (70) en probeert hierop een antwoord te geven aan de hand van een
bekend voorbeeld.
Dit voorbeeld is de ‘falling man’. De iconiciteit van deze door Richard Drew
gemaakte foto is niet alleen te verklaren door de schrijnende pracht van de compositie,
maar natuurlijk ook door de thematisering van deze foto in romans van Jonathan
Safran Foer en Don DeLillo. Voor Kroes is het zeer belangrijk te achterhalen wat
11 september precies is en welke betekenissen eraan toegekend kunnen worden. Hij
verhaalt (ik gebruik dit woord niet slechts als variatie op ‘stelt’ of ‘vertelt’: het artikel
laat je tijdens het lezen niet meer los) over de zoektocht naar de tot nog toe onbekende
identiteit van de vallende man. De man zou uit een katholieke familie van Latijns
Amerikaanse herkomst afkomstig zijn, maar zijn familie ontkent stellig:
The Hernandez family, when confronted with the photograph, refused to
accept that the photograph might show their husband and father (...) As
they saw it, he would never have jumped. They viewed the decision to
jump as a betrayal of love, as an unconscionable suicide that goes against
everything their religion teaches them. (76)
De man zou ook deel uit hebben gemaakt van een zwarte familie uit New York State.
De eventuele zus van deze man geeft een diametraal tegenovergesteld antwoord aan
dat van de familie Hernandez: ‘Did that person have so much Faith they he knew
God would catch him or was afraid to experience the end up there? I hope we're not
trying to figure out who he is and more to figure out who we are through watching
it.’ (76) Deze verschillende reacties op (representaties van) 11 september geven goed
de diversiteit van de reacties naar aanleiding van de aanslagen weer. Mensen in een
diep getraumatiseerde natie hebben verschillende manieren om met deze
gebeurtenissen om te gaan.
Het artikel van Kroes is niet op alle punten even volledig. Een bekende 11
septemberfoto van Magnumfotograaf Thomas Hoepker laat een groepje dertigers
zien dat heerlijk van de zon geniet en geanimeerd met elkaar spreekt terwijl op de
achtergrond rookpluimen boven Manhattan uitstijgen. Deze foto heeft veel reacties
teweeg gebracht: hoe kun je van de zon genieten als aan de overkant van de rivier
duizenden mensen omkomen? Rob Kroes stelt het volgende: ‘They are relaxed, and
have their backs turned toward the Manhattan inferno, displaying utter disinterest in
what is happening. This too, of course, was part of the public response.’ (70) Deze
foto heeft bekendheid verworven door de ongeïnteresseerde houding van de
gefotografeerden en de column die Frank Rich daarover schreef in de New York
Times. Rich, Hoepker en Kroes begeven zich op het gladde ijs van de interpretatie
van foto's. Het Amerikaanse internettijdschrift Slate heeft achterhaald wie er op deze

Vooys. Jaargang 28

foto stonden en hun verhaal wereldkundig gemaakt. Een van hen is kunstenaar Walter
Sipser. Een citaat uit zijn verhaal:
We were in a profound state of shock and disbelief, like everyone else we
encountered that day. Thomas Hoepker did not ask permission to
photograph us nor did he make any attempt to ascertain our state of mind
before concluding five years later that, ‘ It's possible they lost people and
cared, but they were not stirred by it.’ Had Hoepker walked fifty feet over
to introduce himself he would have discovered a bunch of New Yorkers
in the middle of an animated discussion about what had just happened.
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Kroes zou er goed aan gedaan hebben ook deze reactie op te nemen en niet op de
meest aannemelijke interpretatie af te gaan. Ook deze al te makkelijke interpretatie
legt bloot dat de verdenking niet betrokken te zijn bij het lot van de slachtoffers reden
is voor verhitte discussies en hoon. Amerika verkeerde in een staat van schok en
probeerde vol goede moed een eenheid te zijn en dit uit te stralen. De moeilijkheid
een eenheid uit velen te zijn wordt door het artikel van Kroes benadrukt.
American Multiculturalism after 9/11 is een zeer relevante en niet te missen studie
voor wie zich bezighoudt met Amerika, (theorie over) multiculturaliteit en de nasleep
van de aanslagen in Amerika en Nederland. De bijdragen zijn up-to-date en met goed
oog voor detail geschreven. De artikelen leggen debatten bloot die relevant zijn en
dragen tegelijk bij aan die debatten. Deze collectie laat zien dat er inderdaad veel
vergeten werd na 9/11 en dat geschiedenis niks anders is dan een eeuwige
gedachtewisseling over wat vergeten moet en kan worden. American Multiculturalism
after 9/11 verzet zich tegen dit vergeten door ook de minder gemakkelijk te accepteren
geluiden ruimte te geven.
Wilco Versteeg

Literatuur
http://www.slate.com/id/2149578/ 19 februari 2010
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Geweld is liefde
‘Om misverstanden te voorkomen, wil ik duidelijk stellen dat ik de beslissing om de
antibolsjewistische intellectuelen te verbannen volkomen gerechtvaardigd vind.’
(210) Deze zin zonder enige toelichting duikt op in het notenapparaat van Geweld.
Zes zijdelingse bespiegelingen (een Nederlandse vertaling van Violence. Six Sideways
Reflections uit 2008). Hij zou verontwaardiging kunnen oproepen: waar komt dit
begrip voor een communistische daad van repressie vandaan? Wat doet zo'n botte
mening in een wetenschappelijk werk? Bij de Sloveense filosoof Slavoj Žižek is zo'n
statement echter helemaal op zijn plek. Waar andere auteurs de noten alleen gebruiken
om verantwoording af te leggen van hun beweringen, daar gebruikt Žižek ze om
terloopse provocaties te uiten. Die opmerkingen vormen de ruggengraat van zijn
betoog.
Met Alain Badiou (met wie hij wel in verband wordt gebracht) behoort Žižek tot
de bekendste filosofen van deze tijd. Dat heeft hij aan verschillende dingen te danken.
Hij heeft die provocatieve, ironische toon die ik hierboven al signaleerde en die in
al zijn boeken terugkeert. Die geeft zijn hele, gestaag uitbreidende oeuvre en zijn
vele lezingen kleur. Žižek is er een veelgevraagd en vaak bekritiseerd intellectueel
mee geworden. Daarnaast bemoeit hij zich bijna overal mee: hij houdt zich bezig
met wetenschap (sociale wetenschappen, politicologie, filmwetenschappen), maar
is ook politiek actief. Wetenschap beoefenen is voor hem niet in de eerste plaats een
neutrale bezigheid, maar een politieke daad. Een linkse daad, wel te verstaan, want
zijn strijdbare, antikapitalistische opvattingen steekt Žižek niet onder stoelen of
banken. Wat hij in het voor-
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woord van The Ticklish Subject (1999) schreef, geldt voor zijn oeuvre als geheel en
zeker ook voor Geweld:
While this book is philosophical in its basic tenor, it is first and foremost
an engaged political intervention, addressing the burning question of how
we are to reformulate a leftist, anti-capitalist political project in our era of
global capitalism and its ideological supplement, liberal-democratic
multi-culturalism.
De ineenstorting van het communisme heeft een marxistische wetenschapsbeoefening
bijna onmogelijk gemaakt. Tegelijk is er, onder invloed van Amerikaanse
universiteiten, steeds duidelijker een gematigd links geluid te horen in de wetenschap.
In de feministische, postkoloniale of poststructuralistische cultuurkritiek wordt een
tegengeluid gegeven jegens het universalistische Amerikaanse kapitalisme. Het gaat
Žižek echter lang niet ver genoeg. Hij meent dat de meeste
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‘kritische’ wetenschap niet antikapitalistisch is, maar juist een product is van de
kapitalistische politiek en dat deze wetenschap zonder die politieke constellatie niet
zal kunnen bestaan. In Geweld schrijft hij hierover: ‘Een linkse academicus die het
kapitalistische culturele imperialisme bekritiseert, is in werkelijkheid doodsbang dat
zijn onderzoeksgebied ineen zou kunnen storten.’ (160-161)
Žižek sluit zich dus niet bij de feministen en deconstructivisten aan, maar verbindt
zich in een nogal anachronistische beweging doodleuk aan het marxisme. Dat betekent
dat zijn werk zwaar leunt op de Hegeliaanse dialectiek en op de uitwerking die Karl
Marx daaraan gaf. Omdat Žižek heel goed weet dat een klassieke invulling van het
marxisme tegenwoordig ondenkbaar is, oriënteert hij zich ook op twintigste-eeuwse
neomarxisten als Louis Althusser en Ernesto Laclau. Zijn origineelste toevoeging
aan de filosofie is echter dat zijn politieke en culturele analyses de principes toepassen
die Jacques Lacan voor de psychoanalyse ontwierp. Zo ontstaat een eigenaardig
begrippenapparaat waarin marxistische begrippen als ideologie naast Lacaniaanse
termen als fantasie of het Reële komen te staan. Bij Žižek staat het ‘Reële’
bijvoorbeeld voor de kapitalistische ideologie die ons wordt voorgespiegeld en die
lang niet altijd samenvalt met de ‘werkelijkheid’ zoals we die beleven. Bij het vertalen
van het boek is Ineke van der Burg dicht bij de begrippen gebleven zoals Žižek die
in het Engels gebruikt; ze heeft geen eigen interpretaties of toelichtingen bijgevoegd
die het begrip van de tekst zouden kunnen beïnvloeden.
Een mogelijke reden dat Žižek geen filosoofvoor-filosofen is gebleven, maar een
publiek bekende figuur is geworden, is misschien wel dat zijn eigenaardige
terminologie en zijn eigenzinnige inzichten prima toepasbaar zijn in cultuurhistorisch
onderzoek. In de recente neerlandistiek zijn daar interessante voorbeelden van te
zien. Matthijs de Ridders proefschrift Staatsgevaarlik! De activistische tegentraditie
in de Vlaamse letteren, 1912-1933, waarop hij in 2009 aan de Universiteit Antwerpen
promoveerde, draait bijvoorbeeld om het begrip ‘ideological fantasy’ dat Žižek
gebruikte in The Sublime Object of Ideology (1989). De Ridder laat ermee zien hoe
activistische auteurs in het Vlaanderen rond de Eerste Wereldoorlog in hun teksten
moedwillig een fantasiebeeld van Vlaanderen ontwierpen. Alexander Roose verwerkte
concepten uit Žižeks werk in een recent artikel in Spiegel der Letteren (2009, nummer
2). Hij nam Žižeks techniek over om populaire cultuur en filosofie in elkaars licht
te bezien: zoals Žižek de films van Hitchcock gebruikt om Jacques Lacan te
verhelderen, zo bekeek Roose de filosofie van vroegmoderne denkers als Erasmus
of Lipsius vanuit de populaire literatuur in die tijd.
In Geweld staat trouwens niet de filosofie of de cultuur centraal, maar de actualiteit.
Uiteenlopende gebeurtenissen uit de eenentwintigste eeuw worden onder de loep
genomen: de Deense cartoonrel, het Israël-Palestinaconflict, de orkaan Katrina en
haar nasleep. Maar op de achtergrond speelt de spanning tussen populaire cultuur en
filosofie nog wel degelijk een belangrijke rol. Žižek refereert dus weer aan films om
filosofische concepten te verhelderen en andersom; die bespiegelingen over cultuur
en filosofie worden vervolgens weer met de actualiteit in verband gebracht. In Geweld
komt daar nog een nieuw aspect bij: er worden voortdurend terzijdes gebruikt. Het
boek bevat Zes zijdelingse bespiegelingen en dat woord ‘zijdelings’ (in het Engelse
origineel ‘sideways’) moet heel letterlijk worden begrepen. Žižek behandelt het
thema geweld dus meestal niet rechtstreeks, maar met omwegen én via parabels in
de vorm van moppen, verhalen en anekdotes die zijn punt moeten illustreren.
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Deze omwegen zouden met het psychoanalytische begrip verschuiving in verband
kunnen worden gebracht: zaken die ons werkelijk aanbelangen worden in het
onderbewustzijn niet direct aangeduid, maar via een omweg. Žižek heeft echter nog
een andere betekenis van ‘zijdelings’ op het oog: hij wil dat we onze aandacht,
wanneer we het over geweld hebben, verschuiven van het direct zichtbare fysieke
geweld naar het
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onzichtbare systemische geweld dat daarnaast ligt. Met andere woorden: we moeten
het niet langer over terroristische acties hebben, maar over de vormen van dwang en
(talig) geweld die het leven in een maatschappij noodzakelijkerwijs reguleren. In
een passage in het voorwoord demonstreert Žižek allebei deze betekenissen van het
woord ‘zijdelings’, als hij door middel van een anekdote zijn visie op soorten geweld
verduidelijkt:
Er is een oude grap over een man die vroeger dan gebruikelijk van zijn
werk naar huis komt en zijn vrouw met een ander in bed aantreft. De
verraste vrouw roept: ‘Waarom ben je vroeg teruggekomen?’ De man bijt
woedend terug: ‘Wat doe jij in bed met een andere man?’ De vrouw
antwoordt kalm: ‘Ik vroeg jou eerst wat - probeer er niet onderuit te komen
door van onderwerp te veranderen!’ Hetzelfde is van toepassing op geweld:
de taak is inderdaad om van onderwerp te veranderen, van de
humanistische SOS-oproep om het geweld te stoppen over te stappen op
de analyse van die andere SOS, de complexe interactie van de drie soorten
geweld: het subjectieve, systemische en symbolische geweld. (17;
cursivering in de tekst)
Alledrie de vormen van geweld komen in de zes beschouwingen aan bod. Zo is de
eerste vooral gericht op de figuur van de ‘liberale communist’, de filantroop die zijn
kapitalistisch verdiende geld investeert in een goed doel in de Derde Wereld. Bill
Gates is hier wel het duidelijkste voorbeeld. Žižek maakt duidelijk dat de liberale
communist de economische ongelijkheid die hij zegt te bestrijden zelf tot stand heeft
gebracht en zo vaardig het systemische geweld dat hij zelf in het leven heeft geroepen
aan het zicht weet te onttrekken. In het derde hoofdstuk staat het symbolische geweld
centraal, dat van de taal uitgaat. Hier wordt duidelijk dat taalgebruik door zijn
performatieve werking een concrete invloed op de wereld heeft en daarmee een
gewelddadig effect. De racistische uitspraak dat zwarten inferieur zijn is niet zozeer
een kwestie van vals bewustzijn dat aan de wereld wordt opgelegd, maar een racist
maakt zo'n uitspraak door hem uit te spreken ook daadwerkelijk ‘waar’. Het zesde
hoofdstuk gaat over het subjectieve geweld, dat door Žižek ook wel wordt aangeduid
met de term ‘goddelijk geweld’. Het is een vorm van actie die gesteund wordt door
een heilig, dikwijls irreëel geloof in iets hogers. Žižek heeft er duidelijk sympathie
voor. Op het moment dat hij zich in de laatste pagina's van dit zesde hoofdstuk vol
enthousiasme aanzet tot het verdedigen van goddelijk geweld, komt hij aan op een
punt waarop er niet meer te redeneren valt. Hij maakt niet langer aannemelijk dat
goddelijk geweld als een daad van liefde moet worden gezien, maar dwingt zijn lezer
gewoonweg om met zijn lyrische ideeën mee te gaan:
Of, om Kant en Robespierre nog eens te parafraseren: liefde zonder
wreedheid is krachteloos; wreedheid zonder liefde is blind, een kortstondige
hartstocht die zijn volhardende scherpte verliest. De onderliggende paradox
is dat, wat liefde angeliek maakt, wat haar boven louter veranderlijke en
pathetische sentimentaliteit verheft, haar wreedheid zelf is, haar band met
geweld. Het is deze band die haar ‘over en voorbij de natuurlijke grenzen
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van de mens’ tilt en zo verandert in een onvoorwaardelijke drijf veer.
(196-197)
Dit mag heel aantrekkelijk klinken en ook nog acceptabel worden gemaakt door
verwijzingen naar Kant en Robespierre, maar wie deze opmerkingen overdenkt komt
tot de conclusie dat ze niet beredeneerbaar zijn, maar blind geloof van de lezer vragen.
Met terugwerkende kracht ging ik inzien dat dat voor de hele bundel geldt. Žižek is
geen logisch redenerende filosoof, maar een woordkunstenaar. Hij verwijst bovendien
in zijn boek wel naar tientallen filosofen, maar zelden om zijn argumenten te
versterken. De filosofen dienen vooral als referentiepunt: met de een is Žižek het
wel eens, met de ander niet.
Geweld kun je op twee tegenovergestelde manieren waarderen: als een briljante
en hoogst geestige reflectie op de actualiteit, of als een
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onuitstaanbare aaneenschakeling van weinig samenhangende slagzinnen. Ik neig
vooralsnog naar de eerste waardering, al was het maar omdat 2i2ek me aan het denken
weet te zetten en tegelijkertijd het gevoel geeft dat ik met een good read bezig ben.
Laurens Ham
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Goedegebuure valt zich geen buil
Thomas Vaessens
In een opwelling beloofde ik de redactie van dit tijdschrift te reageren op de recensie
van mijn boek De revanche van de roman door Jaap Goedegebuure. Bij elke (terechte)
aanmaning van de redactie die in de maanden daarop volgden, kwam mij mijn
opwelling als absurder voor. Waarom nou uitgerekend op dit stukje reageren?
De revanche van de roman is niet onopgemerkt gebleven. Natuurlijk is het leuk
wanneer een boek van dit soort tientallen recensies krijgt, en wanneer wekelijks blijkt
dat het voor schrijvers, critici en columnisten een vanzelfsprekende referentie is. Ik
reis het land rond voor lezingen, mag aanhoudend aanschuiven bij debatten of
radioprogramma's, en ik kan me nog een hele hoop bedankjes voor zulke optredens
veroorloven ook. Het boek staat nu al bijna een jaar voortdurend in de aandacht. Tot
spijt van wie het benijdt, misschien, maar volgens mij is dat toch uiteindelijk goed
voor de discussie over de literatuur en voor de neerlandistiek.
Tegelijk begrijp ik wel dat het voor collega-neerlandici niet leuk was dat in
sommige recensies van mijn boek heel vervelende en confronterende dingen staan
over ons vakgebied. Volgens Trouw-recensent Rob Schouten, bijvoorbeeld,
accentueerde mijn boek ‘de ingedommelde positie van een vorige generatie
neerlandici, die veeleer voor eigen parochie preekten’, en ook Bas Heijne (NRC)
contrasteerde mij met mijn collega's, ‘want de neerlandistiek is geen vakgebied van
waaruit regelmatig de hemel bestormd wordt’. Ook voor mij geen fijne opmerkingen,
natuurlijk, want het chagrijn dat ze bij mijn collega's wekten, zou zich ongetwijfeld
niet alleen tegen mijn critici, maar ook tegen mijn boek gaan richten.
Zelf heb ik in de receptie van mijn boek echter vooral vervelend gevonden dat de
discussie van begin af aan ontspoorde. Kort en goed gezegd gaat het in mijn boek
om de volgende (dubbele) these: de postmodernismekritiek in de literatuur sinds de
jaren tachtig is te interpreteren als een herorientatie op de liberaal humanistische
traditie waarmee het postmodernisme resoluut had gebroken, en deze heroriëntatie
is te verklaren als reactie op de ontwaarding van de literatuur. Deze these is in de
kritiek vrijwel overal genegeerd, net zoals de hoofdstukken waarin ik de these
overeind houd in de analyse van een zestal Nederlandse romans. In plaats daarvan
is mijn boek géinterpreteerd als een literair-kritisch decreet, waarin een academicus
vanaf de zijlijn de schrijvers engagement oplegt.
Al voordat mijn boek verscheen (er was door de uitgever nog geen enkele drukproef
verspreid), wist visionair Carel Peeters in Vrij Nederland al te melden dat De revanche
van de roman mijn ‘nieuwste gimmick’ was, waarvan hij scheen te vermoeden dat
het een lang uitgevallen herhaling zou worden van een dertig jaar oud stukje van zijn
generatiegenoot Ton Anbeek, die vond dat er meer ‘straatrumoer’ in de literatuur
moest komen. Inmiddels is dit commentaar in recensies, in interviews met schrijvers,
in columns en in literaire jaaroverzichten al zo vaak herhaald, dat het geen zin meer
heeft het tegen te spreken. Ik ben vóór engagement en tegen mooischrijverij, en
daarmee ben ik in het troebele vaarwater van het populisme terecht gekomen. Hoe
sterk die beeldvorming is, blijkt mij iedere keer als ik voor een publiek vertel waar
het me in mijn boek om te doen is. Ik zie dan steevast op z'n minst een paar mensen
denken: ‘ja zie je wel, nou zegt hij iets heel anders.’ Uit de pers menen ze de strekking
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van mijn boek te kennen en nu denken ze dat ik, geschrokken door de reuring, op
mijn schreden ben teruggekeerd.
Nu dan het stukje dat Goedegebuure in Vooys 27.3 schreef over mijn boek. Ik wist
van tevoren
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dat het zou verschijnen. Het zou overdreven zijn om te zeggen dat ik ernaar uitzag,
maar ik was toch wel benieuwd hoe een collega zich tot de rellerige receptie van De
revanche van de roman zou verhouden (Goedegebuure is hoogleraar moderne
Nederlandse letterkunde in Leiden). Misschien zou deze lezer van het boek wel in
staat en bereid zijn er de elementen in te herkennen van de academische studie die
het is.
Ik had op teveel gerekend. Goedegebuures recensie getuigt van onwil om te
achterhalen wat dat boek nu eigenlijk wil. Alle punten van kritiek vloeien voort uit
de nogal aanvechtbare (maar in de hopeloos ontspoorde discussie over het besproken
boek door niemand meer aangevochten) beslissing om mijn boek niet te zien als een
poging literatuurhistorische feiten met behulp van een model te verklaren, maar als
een lang uitgevallen pamflet (voor een bepaald soort literatuur) en een tirade tegen
een generatie van critici en neerlandici. Die beeldvorming is uiteraard Goedegebuures
schuld niet, maar zijn stukje werkt er wel aan mee. Ze geeft aan die beeldvorming
zelfs academische goedkeuring. ‘Zie je wel, zijn vakgenoten zeggen het ook...’.
Ik tel in Goedegebuures recensie zes kritiekpunten. Vijf daarvan zal ik weerleggen.
Het eerste verwijt (op pagina 77 van Goedegebuures stukje) luidt dat mijn boek
een herhaling van zetten zou zijn. Ik zou de oude prak opwarmen van anderen die
constateerden dat het engagement terug is van weggeweest (J.J. Oversteegen) of
pleitten voor meer engagement in de literatuur (Ton Anbeek, Anil Ramdas,
Goedegebuure zelf). Goedegebuure ziet mijn boek dus als een mededeling over
engagement. Dat is het niet. Ik vertrek vanuit de constatering dat er recente romans
zijn die drie dingen gemeenschappelijk hebben: 1. de kritiek ziet ze als de markering
van een omslag in het schrijverschap van de betreffende auteur; 2. in de romans is
expliciet sprake van ‘postmodernisme’; en 3. in de romans staan metafictionele
passages over de (on)mogelijkheid van literair engagement. Ik toets een model dat
aan deze literatuurhistorische feiten samenhang verleent of ze verklaart. Die toetsing
vindt plaats in mijn lecturen van romans (deel 2). Ik kan me niet herinneren zoiets
aangetroffen te hebben bij de voorgangers van wie Goedegebuure beweert dat ik ze
negeer. Anbeek en Ramdas gaven aan wat zij wenselijk achtten in literatuur (zij
beogen niets te analyseren of verklaren), en Oversteegen had het noch over
postmodernismekritiek, noch over schrijvers die zich rekenschap geven van de
ontwaarding van de literatuur.
Het tweede verwijt luidt dat ik een onjuist beeld zou schetsen van de recente
geschiedenis van de letterkundige neerlandistiek. (78) Goedegebuure meent dat ik
ten onrechte stel dat Cultural Studies in ons vak nauwelijks een poot aan de grond
heeft gekregen. Preciezer: Goedegebuure stelt dat ik de heilzame aanwezigheid van
Ernst van Alphen, Maaike Meijer, Pamela Pattynama, Rosemarie Buikema en anderen
in de neerlandistiek over het hoofd zie. Het is heel mooi dat Goedegebuure hier voor
Van Alphen et al meent te moeten opkomen, maar hij heeft mijn punt niet begrepen.
Dat punt was juist dat de meeste van deze mensen weliswaar neerlandicus waren,
maar dat ze helaas niet wisten hoe snel ze uit de neerlandistiek moesten wegvluchten
toen ze er in de jaren tachtig de kans toe kregen. Dat zegt toch wel iets over de
neerlandistiek van destijds, bijvoorbeeld hoe vijandig ze stond tegenover alles wat
naar cultural studies neigde.
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Overigens is Pamela Pattynama van oorsprong geen neerlandicus. Dat is ze
geworden. Omdat ze aan de UvA bijzonder hoogleraar kon worden. In mijn
leerstoelgroep.
Een derde kritiekpunt betreft mijn bespreking van Frans Kellendonk. Volgens
Goedegebuure valt Kellendonk in mijn boek ‘de eer te beurt om als voorloper te
worden neergezet’ van de ‘opmarcherende rijen van literaire activisten’ waarover
mijn boek zou gaan. (78) En omdat Goedegebuure zijn eigen formuleringen nog niet
tendentieus genoeg vond, voegde hij er ook nog aan toe: ‘alsof Carel Peeters en Bas
Heijne dat al niet hadden gedaan, maar ja, zij zijn nu eenmaal verachtelijke
modernistische humanisten, en derhalve quantité gegligeable.’ (78) Ik snap niet waar
Goedegebuure het idee
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vandaan haalt dat ik beweer de eerste te zijn die Mystiek lichaam een geëngageerd
boek vindt (mijn hemel...), maar dat betekent nog niet dat wat ik over Kellendonk
schrijf óók al bij Peeters en Heijne aan te treffen is. Ik construeer een Kellendonk
die de voorganger is van auteurs die hun aanvankelijk ingenomen postmoderne
stellingen heroverwogen. Auteurs die oog kregen voor bepaalde niet-wenselijke
praktische consequenties van hun eigen postmoderne opvattingen. In mijn boek heeft
dat een heel duidelijke functie. Na 9/11 werd het (relativistisch) postmodernisme
doodverklaard en klonk allerwegen de roep om meer morele en ethische bekommernis
van literaire auteurs. Het lijkt dus voor de hand te liggen 9/11 ook in de literatuur
als breekpunt te zien (in de receptie van bijvoorbeeld Ian McEwans Saturday is dat
nogal eens gebeurd). Wat ik over Kellendonk schrijf, heeft als functie te laten zien
dat het anders zit: de literatuur volgt niet de werkelijkheid, de literatuur kan er ook
aan vooraf gaan.
Punt 4. Goedegebuure schrijft dat ik de ‘nuance’ over het hoofd zie dat romans
nooit tot een enkelvoudige boodschap zijn terug te brengen. (79) Bij die mededeling
ontbreekt in Goedegebuures stukje ieder spoor van bewijs. Ik bespreek zes romans,
waarvan drie uitgebreid en drie minder uitgebreid. Kan Goedegebuure er van die zes
één noemen die ik terugbreng tot een enkelvoudige boodschap? Of een passage waar
ik zeg dat romans een enkelvoudige boodschap (moeten) hebben? Van het vijfde
verwijt weet ik niet zeker of het niet eigenlijk hetzelfde is als het eerste, maar vooruit:
ik zal het als apart punt tellen. Op pagina 79 wrijft Goedegebuure me aan dat ik
‘diverse discussies en positiebepalingen uit het verleden’ negeer. Misschien doelt
Goedegebuure hier op nog weer andere ‘positiebepalingen’ dan die van
Oversteegen/Anbeek/Goedegebuure/Ramdas. In elk geval zou dit verwijt alleen
terecht zijn wanneer ik een geschiedenis had geschreven van het (denken over het)
literair engagement. Dat is niet het geval. Voor zover ik in dit boek
geschiedschrijveraspiraties heb, zijn die terug te vinden in het tweede deel van mijn
boek, waarin ik enkele aanzetten geef voor een nieuw hoofdstuk uit de geschiedenis
van het postmodernisme (door mij laatpostmoderisme genoemd).
Goed, ik ben nu 1500 woorden verder en nog steeds vraag ik me af waarom ik
toch beloofde op Goedegebuures kritiek te reageren. Wat heeft me nou zo dwars
gezeten?
Ik denk toch dat dat Goedegebuures zesde en laatste kritiekpunt is. Dat punt betreft
(en ik citeer Goedegebuure) de ‘schrille teneur’ van mijn ‘polemiek’. (78) Zijn
recensie veroordeelt mijn boek als polemisch project, en al in zijn allereerste zin
karakteriseert hij het als een ‘roep om meer engagement in de literatuur’.
Goedegebuure weet heel goed dat hij mijn boek met die nonchalante karakteristiek,
waar hij zich gezien de teneur van de journalistieke kritiek geen buil aan kan vallen,
in academische zin effectief verdacht maakt. Wat zit daar achter? Had hij geen zin
om te achterhalen wat nu eigenlijk de vraag is die het boek stelt en wat het probeert
te verklaren (luiheid)? Ziet hij die vraag en de poging tot verklaren wel, maar surft
hij liever mee op de golven van verontwaardiging die mijn vermeende ‘roep om
engagement’ heeft veroorzaakt (lafheid)?
Misschien denkt Goedegebuure wel echt dat ik in mijn boek op schrille toon
polemiek voer. Maar tegen wie dan? Is hij nou werkelijk zo stekeblind dat hij niet
ziet dat de verschillende standpunten (posities) die ik bespreek en bekritiseer allemaal
tot op zeker hoogte ook mijn eigen standpunten zijn? De revanche van de roman is
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een boek dat (zelf)kritische vragen stelt bij de letterkundige neerlandistiek van
vandaag en gisteren. Ik sta daar zelf niet buiten. Integendeel. Ook ik ben als
letterkundige van mijn humanistische geloof gevallen en ook ik heb dat geloof
postmodern proberen te bestrijden. En ook ik weet, nu dat postmodernisme niet het
definitieve antwoord biedt op alle vragen, niet precies hoe het nu verder moet. Hoe
revitaliseren we de literaire cultuur in de wereld van vandaag? Maar ik zie het als
mijn plicht die lastige vraag te stellen. Aan Goedegebuure is ze kennelijk niet meer
besteed.
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Personalia
Inge Duine (1984) studeerde journalistiek aan de Fontys Hogeschool Journalistiek
en Algemene Cultuurwetenschappen aan de Universiteit van Tilburg. Haar
afstudeerscriptie voor Algemene Cultuurwetenschappen ging over de herinnering
aan de watersnoodramp in de journalistiek, oral history en literatuur (begeleid door
dr. Sander Bax). Ze werkt nu als (eind)redacteur voor Punt, de hogeschoolkrant van
Avans Hogeschool.
Rob Faesen promoveerde in de Taal- en Letterkunde met een proefschrift over de
begeerte in het werk van Hadewijch (1997). Hij doceert Middelnederlandse mystieke
literatuur aan de Katholieke Universiteit Leuven en is lid van het
Ruusbroecgenootschap (Universiteit Antwerpen). Hij publiceerde onder andere deel
IX van Jan van Ruusbroecs Opera omnia (Tielt/Turnhout 2003), een vertaling van
de Seven manieren van minne van Beatrijs van Nazareth (Kapellen 1999), en in
samenwerking met Rik van Nieuwenhove en Helen Rolfson Late Medieval Mysticism
of the Low Countries (New York 2008).
Jaap Goedegebuure (1947) is hoogleraar moderne Nederlandse letterkunde aan de
Universiteit Leiden en literatuurcriticus voor Trouw. Hij publiceerde boeken over onder meer - H. Marsman, de literaire decadentie, de nieuwe zakelijkheid, de
Nederlandse literatuur tussen 1960 en 1988 en de doorwerking van de Bijbelse
thematiek bij schrijvers van de twintigste eeuw.
Laurens Ham is verbonden aan de Universiteit Utrecht, waar hij sinds februari 2010
werkt aan een proefschrift over autonome auteurs in de moderne Nederlandse
literatuur. Daarnaast doceert hij op de Koningstheaterakademie in Den Bosch en is
hij freelance essayist. Hij publiceerde eerder onder meer in DW B, nY, Parmentier,
Ons Erfdeel en Spiegel der letteren.
Daniël Harmsen heeft na anderhalf Grafisch Ontwerp in Arnhem zijn plek gevonden
op de opleiding Game Design and Development in Hilversum. Hij maakt videogames,
webgames en websites, en houdt zich bezig met animeren, 3D-modelleren, tekenen,
schilderen, drukken en fotograferen.
Rosanne Hebing werkt op dit moment aan een promotieproject over taalverandering
in het Ouder Engels aan de Radboud Universiteit Nijmegen. In mei 2009 is ze cum
laude afgestudeerd aan dezelfde universiteit op een beschrijving en editie van een
vijftiende-eeuwse Engelse boekrol. Ze leest en schrijft met veel plezier over
middeleeuwse Engelse taalkunde, handschriftkunde en letterkunde.
Erik Huizer is grafisch vormgever.
Diederik Oostdijk is universitair docent Engelstalige letterkunde aan de Vrije
Universiteit. Zijn boek Among the nightmare fighters: American poets of World War
II wordt binnenkort uitgegeven door de University of South Carolina Press. In juni
2009 organiseerde hij de Netherlands American Studies Association conferentie
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‘War & War's Aftermath’ op de Vrije Universiteit, waar W.D. Ehrhart hoofdgast
was.
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Barber van de Pol is literair vertaler.
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.
Livonne Rommers is onderzoeksmasterstudent Letterkunde en Literatuurwetenschap
aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Haar specialisatierichting is Amerikanistiek
met bijzondere aandacht voor populaire cultuur en literatuur.
Carl De Strycker (1981) studeerde Germaanse talen (N-D) aan de Universiteit
Antwerpen. Van mei 2004 tot 2007 was hij wetenschappelijk medewerker aan de
Abteilung für Nederlandistik van de Universität Wien. Sinds 2007 is hij assistent
voor Moderne Nederlandse Literatuur aan de Universiteit Gent, waar hij een
proefschrift voorbereidt over de invloed van Paul Celan op de Nederlandse literatuur.
Hij is redactielid van Poëziekrant, recensent voor Leeswolf en lid van de commissie
Poëzie en essay van het Vlaams Fonds voor de Letteren. Hij publiceerde onder andere
over Harold Bloom, Paul Celan, Marnix Gijsen, Leonard Nolens, Ben Cami, C.O.
Jellema, Anton van Wilderode, Stefan Hertmans, Luuk Gruwez, Ramsey Nasr en
Dimitri Verhulst.
Ellen Tapia-Quilodrán (1984) studeerde op 9 juli jongstleden af als eerstegraads
docent Beeldende Kunst & Vormgeving aan de kunstacademie in Arnhem. Op het
moment is zij freelance schrijver en illustrator.
Thomas Vaessens is hoogleraar Moderne Nederlandse Letterkunde aan de
Universiteit van Amsterdam.
Wilco Versteeg is student Amerikanistiek aan de Radboud Universiteit Nijmegen.
Zijn interesses liggen op het gebied van moderne Amerikaanse literatuur, populaire
cultuur en 09/11. Momenteel studeert hij af op Jorge Luis Borges en de literaire
kritieken van John Updike. Tevens bereidt hij over dit onderwerp een publicatie
voor.
Karel van der Weide (1973) is schaakgrootmeester in ruste. Hij behoorde tien jaar
lang tot de top van Nederland en publiceerde in 2008 met Schaken voor huisvrouwen
(Arbeiderspers) zijn ‘memoires’. Sindsdien werkt hij als freelance journalist en
schrijft essays, recensies, columns, bedrijfsreportages en opiniestukken voor
verschillende opdrachtgevers. Zie verder www.karelvanderweide.nl.
Marc van Zoggel (1986) studeerde Nederlands (bachelor) en Letterkunde &
Literatuurwetenschap (onderzoeksmaster) aan de Radboud Universiteit Nijmegen.
Momenteel is hij werkzaam als onderzoeksassistent bij het project Volledige Werken
Willem Frederik Hermans aan het Huygens Instituut te Den Haag, en als assistent
Nederlandse Letterkunde aan de Vrije Universiteit Brussel.
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[Nummer 2]
De schrijver in zijn veld
De auteur is terug van weggeweest, maar hij is niet meer de auteur die hij was. Het
negentiende-eeuwse biografisme en de ethische implied author van Booth hebben
plaatsgemaakt voor de auteur als actor in het literaire veld: zowel in als buiten zijn
teksten verhoudt de auteur zich - bewust of onbewust - tot de literaire wereld waarvan
hij deel uitmaakt. Vooys neemt in een extra dik themanummer deze dimensie van
het schrijverschap onder de loep en stelt zich de vraag: hoe staat de schrijver in zijn
veld?
Eerst is het woord aan Gillis Dorleijn, die in een overzichtsartikel laat zien hoe de
auteur de laatste jaren weer in de belangstelling van de (Nederlandse)
literatuurwetenschap is komen te staan. Tegelijkertijd voegt hij iets aan die
geschiedenis toe door het werk van de Franse socioloog Lahire te introduceren, en
betoogt hij dat het auteursonderzoek er baat bij zou hebben ook de professionele
bezigheden van een schrijver in ogenschouw te nemen. Voor een breder perspectief
kiest ook Mathijs Sanders in zijn bijdrage over de literaire carrière van Frits Hopman.
Sanders plaatst belangwekkende kanttekeningen bij de institutionele analyse op basis
van de veldtheorie van Pierre Bourdieu, en stelt dat deze onderzoekstraditie uitgebreid
moet worden met een discoursanalytische aanpak. Sanders' opmerkingen worden
vervolgens impliciet in de praktijk gebracht door Matthieu Sergier, die zich waagt
aan een onderzoek naar het auteursbeeld dat Paul de Wispelaere van zichzelf ontwerpt.
Op basis van de inzichten van Franse theoretici als Amossy en Maingueneau laat hij
de wisselwerking zien tussen deze discursieve constructie en De Wispelaeres
manoeuvres in het literaire veld.
Case studies over zulke manoeuvres bieden Willem Bongers, Sander Bax en Lieke
van Deinsen. Bongers laat aan de hand van het pseudoniemgebruik van Kader Abdolah
zien dat auteursnamen verbonden kunnen zijn aan de positie-inname van auteurs in
het literaire veld. Ook Bax gaat in op positioneringswijzen, maar in zijn geval staat
het werk van Harry Mulisch centraal. Het beeld dat Mulisch van zijn schrijverschap
schetste in zijn geëngageerde periode, blijkt sterk samen te hangen met een
voortdurende reflectie op literaire autonomie, de twintigste-eeuwse literaire norm
bij uitstek. In de bijdrage van Van Deinsen spelen normen een nog grotere rol: zij
gaat in op de wijze waarop schrijfsters uit de zeventiende eeuw vorm gaven aan hun
schrijverschap. Centraal staat daarbij de bundel Lauwer-stryt van Catharina Questiers
en Cornelia van der Veer, waarin beide auteurs zich volgens Van Deinsen positioneren
ten opzichte van prototypische vrouwenrollen in de vroegmoderne tijd. Via de bijdrage
van Lenny Vos springen we terug naar de literaire actualiteit en lezen we over de
literaire nevenactiviteiten die hedendaagse auteurs erop nahouden. Daarbij is ook
een rol weggelegd
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voor positionering op het internet - een thema dat in Vooys 27.4 al werd aangestipt.
De artikelsectie wordt afgesloten door twee bijdragen waarin ruimte is weggelegd
voor modern poëticaonderzoek: Céline Beijer en Jan de Vet gaan in op de moeizame
relatie tussen K. Michel en het (post)modernisme, terwijl Rick Honings een parallel
trekt tussen Jean Pierre Rawie en Willem Bilderdijk.
Ook in dit themanummer combineert Vooys wetenschappelijke artikelen met
luchtig, maar doorwrongen leesvoer. De tweede ‘De Kop van Jut!’ is van de hand
van Hans Demeyer, die onverschrokken Arnon Grunbergs literaire heldenstatus
relativeert. Het interview werd verzorgd door Jeroen Dera en Wilco Versteeg, die
op een Amsterdams terras met Charlotte Mutsaers spraken over literair engagement,
dierenleed en de C&A. In haar column reflecteert Corry van Bree op haar vertaalwerk,
terwijl Joris Gerits het in zijn ‘In de Kast!’ opneemt voor het oeuvre van Pol Hoste.
Traditiegetrouw wordt Vooys afgesloten door onze recensierubriek, waarin Jeroen
Dera kanttekeningen plaatst bij het boek Vechten met de engel: herschrijven in de
Nederlandse literatuur; Wilco Versteeg uitvoerig stilstaat bij Avant-garde en religie:
over het spirituele in de moderne kunst, 1905-1955; Marleen van de Pol ingaat op
Natascha Veldhorsts Zingend door het leven en Alex Rutten de Schenkeveld-van der
Dussens nieuwe Pootuitgave kritisch onder de loep neemt.
Met deze combinatie van academische en essayistische vormen positioneert Vooys
zich ook dit nummer met plezier in het tijdschriftenveld. De redactie wenst u veel
leesplezier toe en stelt u de vraag: hoe staat u eigenlijk in het veld?
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Gillis Dorleijn
De auteur: levende dode en amfibie.
Over de wisselende blik van de literatuurwetenschapper en zijn
oogkleppen
In de tekstgerichte onderzoekspraktijk van de jaren zeventig van de vorige
eeuw was de auteur taboe. In de tegenwoordige moderne letterkundestudie
heeft het strikte tekstgerichte kader plaatsgemaakt voor andere kaders,
waarbij auteursonderzoek een grote rol speelt. Gillis Dorleijn, hoogleraar
Nederlandse Letterkunde aan de Universiteit Groningen, staat in deze
bijdrage stil bij de onderzoekspraktijk van de jaren zeventig om aan te
tonen dat de auteur op de achtergrond weldegelijk een rol speelde.
Daarnaast geeft hij aan dat in het huidige auteursonderzoek normatieve
opvattingen met betrekking tot de rol van de auteur nog niet verdwenen
zijn. De auteur als actor met een eenzijdige dimensie is niet meer. Het is
daarom tijd voor een andere blik op de auteur, namelijk als figuur met
een dubbelleven.
Eerst was de auteur dood en toen leefde hij weer. Dat is kort gezegd de ontwikkeling
in de literatuurwetenschappelijke aandacht voor de auteur. De zaken liggen natuurlijk
iets ingewikkelder. Zo bleek de auteur toen hij dood was in feite nog wel degelijk te
leven, want, zoals de dichter al zei: ‘Zo andersom is alles, misschien.’ Ik doel hier
op de periode toen de tekstgerichte benadering het nec plus ultra was - een praktijk
van close reading die, weten we nu, allerlei normatieve aspecten kende. Recentelijk
is de auteur weer onomwonden levend verklaard en mogen we hem of haar weer
openlijk onderzoeken. Toch blijken er binnen dit auteursonderzoek bij nader toezien
ook allerlei normatieve elementen te bespeuren. Ik weet het, zonder focus kunnen
we natuurlijk geen vragen stellen. Maar een focus kan - gevoed door een theorie,
een conceptueel kader of een verzameling normatieve opvattingen - verworden tot
een stel oogkleppen. We moeten in zo'n geval misschien toe naar een andere kijk op
de materie. Mogelijk helpt het om de auteur, die eerst een levende dode was, voortaan
als amfibie te zien. Om nogmaals met Rutger Kopland te spreken: ‘Ik zal dit
uitleggen.’ (Kopland 1997: 32)

1. De dode auteur: still alive and kicking!
Close reading
De bestudering van de moderne Nederlandse letterkunde meende het enige tijd zonder
auteur te kunnen stellen. Tijdens mijn universitaire opleiding, begin jaren zeventig,
bleek de auteur radicaal dood verklaard, zelfs zonder dat daarbij Barthes' dood

Vooys. Jaargang 28

9

Illustratie: Luc Princen

van de auteur hoefde te worden aangeroepen. Het tekstgerichte kader - close reading,
structuralisme, hermeneutiek - werd in die tijd ook aan de Nederlandse universiteiten
sterk opgetuigd, zoals bekend. Je beroepen op de bedoelingen van de auteur was
daarbij geen legitieme handeling, want die waren onkenbaar en deden bij de
tekstinterpretatie - het vanzelfsprekende hoogste doel - niet mee. Het waren de
woorden op de pagina, het taalaanbod, waar je het mee moest doen. De
omstandigheden waarin een tekst tot stand gekomen was waren irrelevant, en al
helemaal de omstandigheden van de auteur.
Dit beeld van de letterkundige praktijk van die tijd is bekend. De aanvallen erop
en de analyses ervan zijn dat al evenzeer. Een hoofdlijn van die kritiek is dat dit
onderzoekskader in hoge mate normatief was, hetgeen onder meer bleek uit de keuze
van de te interpreteren teksten (men koos uit de canon en men hielp door die keuze
de canon verder vormen, zonder daar veel gedachten aan te wijden) en uit de ingezette
leeswijzen en argumentaties, die, om het met Culler (1975) aan te duiden
conventioneel waren, of zoals Van Rees (1989) het uitdrukt, op literatuuropvattingen
berustten.
Het laatste kritiekpunt is te verbinden met een analyse waarin de letterkundige
praktijk van de jaren zeventig (en van lang daarna...) wordt opgevat als voortkomend
uit een ‘geloof’ in de zin van Bourdieu, maar het eerste kritiekpunt is dat natuurlijk
al evenzeer: de canon is vanzelfsprekend, het is even vanzelfsprekend dat
onderzoekers de hoogtepunten daaruit in diepzinnige interpretaties rechtdoen of door
middel van hun analyses laten zien dat de besproken tekst canonieke status heeft.
Overigens, ook
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bij interpretatiepraktijken die de canon onder vuur nemen en juist andere uitingen gemarginaliseerde, ‘lage’, avant-gardistische, postmoderne en ‘postpostmoderne’ aandacht willen geven zijn niet zelden normatieve overwegingen omtrent de waarde
van die teksten betrokken.
Bij nader toezien kunnen we vaststellen dat onder of achter die tekstgerichte
handelingen - keuze en aandacht - de auteur nog springlevend aanwezig was of,
sterker nog, levend werd gemaakt. Want wat is het effect van een tekstanalyse?
Uiteraard dat een geïsoleerde tekst in the spotlights wordt gezet, maar misschien
meer nog de auteur. De befaamde analyses van A.L. Sötemann (1985) gingen over
één gedicht, maar ze straalden uit dat Leopold, Bloem, Nijhoff en Kouwenaar de
grote dichters waren. De auteur mocht dan niet onderzocht worden en geen factor in
de argumentatie zijn, hij werd wel mooi opgeroepen en nader vormgegeven. De
gemeenschap die Sötemanns stukken las - en laten we bedenken dat De Nieuwe
Taalgids waarin zijn artikelen meestal verschenen toen rond de vijfduizend abonnees
moet hebben geteld - kreeg met de perfecte interpretatie automatisch ook het bewijs
van een verderstrekkende literaire waarde aangereikt, die van de auteur (en veel van
deze lezers, die vaak leraar waren, verspreidden deze waarden verder). Natuurlijk,
tijdens de jaren zeventig geloofden wij studenten in de dood van de auteur zoals we
dat op college hoorden, maar we spraken ook over de nieuwe bundel van Kouwenaar,
Honderd gedichten, die de pas aangestelde Redbad Fokkema op zijn college zou
behandelen en samen met Wilbert Smulders en enkele andere opstandige studenten
las en analyseerde ik buiten de colleges om de nieuwe bundel van Kopland, Wie wat
vindt heeft slecht gezocht, die onze docenten kennelijk nog niet de moeite van het
behandelen waard vonden. (Dat kwam later pas.) De auteur bestond dus in ieder
geval ook nog als auteursfunctie, in een van de betekenissen die Foucault (1969) in
zijn klassieker onderscheidt: als noemer om een oeuvre onder te vatten.
Een voorlopige conclusie: zelfs in een strikt tekstgerichte praktijk waarin de auteur
is dood verklaard, blijkt hij of zij als factor nog aanwezig. En er is meer, want het
volgende is evenzeer van kracht: de tekstgerichte praktijk leidt qualitate qua tot
onderzoekspaden die zich indringend met de auteur bemoeien. Ik sta nog even stil
bij het werk van Sötemann en zijn groep om dat laatste duidelijk te maken.

Editie en poëtica
Wie zich op de tekst richt krijgt vroeg of laat te maken met het probleem of de tekst
wel betrouwbaar is. In een analysepraktijk waarin elk tekstdetail ertoe doet is het
van het allergrootste belang dat elke kleinigheid ook klopt. En wat is kloppen? Dat
er geen fouten in de tekst staan. En wat is een fout? Om antwoord op die vraag te
geven is een oriëntatie nodig op een archimedisch punt vanwaar uit goed en fout te
onderscheiden zijn: de auteur. De tekstonderzoeker probeert te bepalen of een
(taal)teken in de tekst door de auteur is geïntendeerd of niet. De bedoelingen van de
auteur mogen dan niet meedoen bij de vaststelling van de betekenis, maar zijn
fundamenteel om de correctheid van de words on the page in beeld te krijgen. Om
die bedoelingen te (re)construeren
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moet de onderzoeker vaak ver buiten de geïsoleerde tekst gaan; hij gaat op zoek naar
andere versies, andere drukken, drukproeven, voorpublicaties, handschriften en zelfs
naar externe gegevens ontleend aan correspondenties, egodocumenten, kritieken,
interviews - kortom, voordat hij het weet zit de tekstgerichte onderzoeker tot zijn
nek in de historische documenten en de contextuele informatie, die allemaal rond de
auteur zijn opgestapeld. Bij het probleem van de correcte tekst voegt zich dan vaak
nog dat van de tekstwijzigingen, de varianten, die ook weer aan de auteursintentie
moeten worden toegeschreven en interpretatie behoeven. En die interpretatie moet
dan vaak een beroep doen op standpunten van de auteur, met andere woorden op
diens poëtica.
Die poëtica had zich ook al langs andere weg in de praktijk van de tekstgerichte
onderzoeker opgedrongen. Bij iemand als Sótemann, die lang niet de leerstellige
close reader was die de beeldvorming van hem gemaakt heeft, zien we dat hij in
bijna al zijn tekstanalystische opstellen het dogma van de geïsoleerde tekst probeert
te doorbreken. Zijn vroege Leopoldstukken over ‘Oinou hena stalagmon’ brachten
al het thema van de intertekstualiteit in het zicht. Het gedicht is niet te begijpen
zonder kennis van de Stoa waarvan het doortrokken is: ‘immanente benadering van
het werk is principieel ontoereikend, en leidt op dwaalwegen’. Het artikel over
Nijhoffs ‘De moeder de vrouw’ bracht ook het belang van buitentekstuele kennis
van de werkelijkheid in het spel en de beschouwing over Leopolds ‘Regen’ ging ook
over poëtica, literatuurgeschiedenis en kennis van poëticale codes. (Sótemann 1985:
133-140, 141-152, 153-170) Uiteindelijk werd ook poëticaonderzoek legitiem en
zelfs noodzakelijk. Je zou kunnen zeggen dat de bestudering van de auteurspoëtica
uiteindelijk in dienst stond van de interpretatie: de poëtica moest de kaders tekenen
waarbinnen zinnige interpretaties mogelijk waren, instrumenten leveren om zinnige
en onzinnige interpretaties van elkaar te onderscheiden en soms ook de richting
aangeven in welke thematische hoek de betekenis gezocht kon worden, zeker waar
het om poëticale gedichten ging, iets wat nogal eens voorkwam.
Het poëticaonderzoek kon echter ook van de tekstinterpretatie afleiden. In zijn
dissertatie geeft Wiljan van den Akker blijk van het besef dat poëticale uitingen niet
noodzakelijkerwijs de interpretatie dienen omdat zij in een polemische context kunnen
staan. (Van den Akker 1985) In mijn oratie introduceerde ik daarop tamelijk intuïtief
de dimensie literair-sociaal gedrag van de auteur om de aparte strategische dimensie
van poëticale uitingen mee aan te duiden. (Dorleijn 1989) Een flinke stap verder en
we zaten in het institutioneel-poëticale kader; dat drong ook in de neerlandistiek door
en kon een sterker theoretisch en empirisch fundament aan deze vrij losse gedachten
geven en heel andere onderzoeksvragen op de agenda zetten. Sommige van die vragen
betroffen heel expliciet de auteur als actor in het literaire veld. (Van Rees & Dorleijn
1993) De auteur was dus openlijk weer terug. En hij kon in zijn context bekeken
worden.
Bovenstaande schets is grotendeels beperkt gebleven tot een klein onderdeel van
de Nederlandse (en misschien zelfs wel Utrechtse) moderne neerlandistiek en tot
mijn eigen ervaringen ermee, hetgeen de weergave van zaken ongetwijfeld heeft
gekleurd.
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Dit kader ontwikkelde zich echter niet volledig geïsoleerd. We kunnen duidelijke
parallellen zien met wat zich in de internationale literatuur- en cultuurwetenschap
voordeed. Zo is de ontwikkeling van puur tekstgericht naar poëticaal onderzoek op
theoretisch niveau te verbinden met de opkomst van verschillende vormen van het
zogenaamde neointentionalisme, van onder anderen Tolhurst en Levinson, waarin
wordt beargumenteerd dat de redeneringen rond intentional fallacy te simplistisch
zijn en dat bij interpretatie auteursintentie wel degelijk een factor is. (Kindt & Köppe
2010) Er is ook empirisch onderzoek waarin aannemelijk wordt gemaakt dat lezers
bij het interpreteren geneigd zijn zich een mentale voorstelling maken van iemand
die met een bepaald doel de tekst heeft geschreven. (Claassen 2008) Voorts zijn er
in de jaren negentig en jaren nul boeken verschenen die de auteur opnieuw op de
agenda zetten van de literatuurwetenschap. (bijvoorbeeld Burke 1992, Jannidis e.a.
1999, Irwin 2002, Bennett 2005) Daarnaast zijn er, buiten de literatuurwetenschap
om, maar daarom niet minder nuttig, inspirerende (cultuur)sociologische en
(sociaal-)historische studies verschenen die de auteur als empirisch en historisch
fenomeen onderzoeken. (Sapiro 1999, Sapiro 2004, Van den Braber 2004, Gobille
& Sapiro 2006, Sapiro 2008, Verbruggen 2009) Is daarmee de auteur in het literatuuren cultuurwetenschappelijk onderzoek niet langer een problematische categorie en
zijn we daarmee verlost van normatieve aannamen?

2. Wat is een auteur?
Bij de voorbereiding van een bijdrage aan een internationale workshop over de auteur,
liep ik tegen aan aantal problemen aan dat te maken had met dat waarvan ik dacht
te zijn verlost: (normatieve) aannamen. Ik wil hier die methodische en theoretische
problemen nader belichten. Ze cirkelen alle rond de vraag: wat is een auteur? Voordat
ik daarop inga schets ik eerst heel beknopt de context van dat onderzoeksverslag:
het ontstaan van de moderne auteur.

De moderne auteur
Rond 1900 kunnen we in Nederland van een zich verder autonomiserend literair veld
spreken. Dat beeld is langzamerhand wel bekend. Er ontstaat in die tijd een nieuw,
geïnstitutionaliseerd en gelegitimeerd kader voor het schrijverschap. Kwesties als
invulling van het auteursrecht, de regulering van de markt, het streven naar een
volledige dagtaak, financiële randvoorwaarden, verenigingstendensen, een
distinctieproces ten opzichte van niet-serieuze beoefenaars, vormen van
professionalisering, ontwerpen van nieuwe zelfbeelden en het ontstaan van beelden
van de schrijver bij anderen - in de maatschappij -, om de voornaamste elkaar deels
overlappende noties te noemen, spelen hierbij een rol. (zie Verbruggen 2009)
Het moderne auteurschap dat dan gaat ontstaan kan opgevat worden als een
paradox. Enerzijds wordt het schrijverschap als een autonome bezigheid gedefinieerd,
los
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van maatschappelijke of economische ‘heteronome’ doelen; anderzijds is zo'n
autonome positie alleen mogelijk als de auteur een economische basis heeft. We zien
dat de debatten rond schrijverschap vanaf 1900 door die twee thema's worden bepaald.
(Van den Braber 2004)1 Leidend is het thema van de autonome kunstenaar die onder
meer door Tachtig op de kaart was gezet. Het economische thema klinkt echter ook
telkens op; het wordt onder andere met kracht aangeroerd door de Vereeniging van
Letterkundigen, opgericht in 1905, die de materiële omstandigheden van schrijvers
wil verbeteren. (Micheels 2006) Beide ontwikkelingen treden in samenhang op, maar
zorgen natuurlijk ook voor spanningen die in de conceptie van wat een auteur is
(lees: moet zijn) zijn ingebakken. De schrijver moet onafhankelijk zijn, ook
economisch, en die onafhankelijkheid impliceert afhankelijkheid van economische
bronnen. Het beeld van de schrijver heeft daarentegen minder te maken met de vraag
of een auteur louter van literatuur kan leven, maar van de erkenning die hij voor zijn
literaire productie krijgt. De indruk moet worden gewekt dat hij geen dilettant is, dus
niet louter voor zijn plezier literatuur erbij doet - terwijl toen natuurlijk veel schrijvers,
ook de meest erkende, literatuur er wel bij moesten doen. Tegelijkertijd moest de
indruk vermeden worden dat de auteur voor de brede markt aan het werken was.
In de wijze waarop auteurs zich opstellen en waarop ze door anderen worden
gezien, zitten, uiteraard, allerlei normatieve visies verweven. Dat is methodisch
gezien geen probleem, zolang dat normatieve het object van onderzoek uitmaakt.
Maar wat als die normativiteit verder doordringt in de onderzoeksopzet?

Corpusprobleem
De bijdrage die ik boven noemde behelst de vraag hoe het zat met de inkomenspositie
van auteurs in de eerste helft van de twintigste eeuw. Om hierop een antwoord te
kunnen geven moest ik een representatief corpus auteurs hebben. Hoe bepaal je of
iemand een auteur is? Normativiteit en circulariteit liggen op de loer. Een optie is:
alleen diegenen kiezen die in een literatuurgeschiedenis zijn opgenomen.
Literatuurgeschiedschrijvers hebben echter mede op grond van hun eigen oordelen
wie ertoe doet een keuze gemaakt en daarmee is hun selectie niet zonder meer
bruikbaar. Kunnen we zo'n normatieve selectie vermijden door uit te gaan van een
aanpak die uitgaat van een zogenaamde operationele definitie van de auteur? Volgens
die werkwijze kunnen diegenen een auteur worden genoemd die in eigen tijd als
zodanig werden beschouwd (los van hun eventuele latere, mede door de
geschiedschrijvers bepaalde canonieke status). Om een en ander vast te stellen kun
je gebruik maken van contemporaine bronnen, zoals bibliografieën en ledenlijsten
van auteursorganisaties; ook wie meede-

1

Een derde thema dat in de discussie rond het autonoom schrijverschap telkens weer opklinkt
is dat van de maatschappelijke functie, vaak toegespitst tot engagement; ook daar spanning,
maar van een andere aard. De paradox heeft daar betrekking op het maatschappelijk legitiem
maken van een autonome positie. Autonomie is zo bezien voorwaarde voor engagement.
(vergelijk Denis 2000)
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den aan literaire tijdschriften, prijzen wonnen en frequent genoemd werden in literaire
kritieken kun je erbij betrekken. Wie in de eigen tijd erkend werd als auteur behoort
dus tot het corpus.
Toch blijft zelfs deze operationele aanpak problematische kantjes houden, zoals
Bourdieu heeft betoogd, want, zoals hij het formuleert, ‘the definition of the writer
(...) is an issue at stake in the struggles in every (...) field’. ‘It follows from this that
every survey aimed at establishing the hierarchy of writers predetermines the hierarchy
by determining the population deemed worthy of helping to establish it.’ (Bourdieu
1993: 42) Anders gezegd, omdat er in het veld strijd is om symbolisch kapitaal - en
schrijver zijn is een vorm van verworven symbolisch kapitaal - zou je als onderzoeker
meeliften op de uitkomsten van die strijd als je tot je corpus die auteurs rekent die
in de eigen tijd als zodanig werden beschouwd.
Bourdieus punt is duidelijk, maar zo wordt historisch en meer speciaal het
zogenaamd prosopografisch onderzoek, waarin je de kenmerken van een bepaalde
historische groep wil optekenen, wel heel moeilijk. Onder inachtneming van de
valkuilen is de operationele werkwijze wellicht toch het best haalbare. In ieder geval
heeft een leerling van Bourdieu in haar proefschrift over het gedrag van Franse
auteurs gedurende de Tweede Wereldoorlog deze aanpak gevolgd. Gisèle Sapiro
komt immers aan haar corpus op basis van iets wat toch sterk op die operationele
definitie lijkt: ledenlijsten van literaire organisaties, winnaars van de belangrijke
prijzen, degenen die bijdragen aan erkende tijdschriften, critici van belangrijke
dagbladen; daarbij maakt ze ook gebruik van het criterium van de ‘zichtbaarheid’:
degenen die deelnemen aan debatten en die vaak in debatten, essays en kritieken
worden genoemd. (Sapiro 1999: 703-705)
Passen wij Sapiro's manier van werken mutatis mutandis toe op de Nederlandse
situatie dan zouden we ons onder meer kunnen baseren op de ledenlijsten van de
VvL, de Nederlandse PEN-club en de Maatschappij voor Nederlandse letterkunde.
Toch hebben dit soort ledenlijsten weer hun tekortkomingen. Ten eerste dekken ze
niet de hele groep van schrijvers, want niet iedereen werd lid. Het is bijvoorbeeld
bekend dat de jongere generatie auteurs uit de jaren twintig en dertig vaak geen lid
wensten te worden. (Micheels 2006) Ten tweede was er een vorm van ballotage
(hetzelfde gold voor de PEN en de Maatschappij), zodat ook niet iedereen lid kòn
worden.
Ik laat nu de verdere overwegingen en (pragmatische) besluiten rond de
samenstelling van mijn corpus voor wat ze zijn. Ik heb de corpuskwestie slechts aan
de orde gesteld om te laten zien dat wie onbevangen wil gaan kijken naar kenmerken
van auteurs toch steeds het gevaar loopt dat zijn schijnbaar kale gegevens vervuild
raken door normatieve beslissingen die door actoren op objectniveau zijn genomen.
Er is echter een andere kwestie die veel ernstiger is, want die raakt de essentie van
wat een auteur is.

De auteur als amfibie
Mijn vraag naar de inkomenspositie van auteurs had als achtergrond een voor de
hand
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liggende redenering: rond 1900 begint de moderne auteur te ontstaan, we kunnen
allerlei professionaliseringstendenties waarnemen, de VvL maakt zich sterk voor de
materiële omstandigheden en er is een ‘autonome’ gedragscode voor de auteur; gezien
deze ontwikkelingen is de verwachting gerechtvaardigd dat auteurs in de twintigste
eeuw zichzelf gaandeweg ook uit hun inkomsten als schrijver kunnen bedruipen.
Hoe zit dat?
Nu zit dat beroerd. Uit mijn onderzoekje blijkt dat slechts een miniem deel van
de Nederlandstalige auteurs uit mijn corpus een substantieel inkomen uit hun literaire
productie kon verwerven. Ongeveer de helft moest om te kunnen leven allerlei
zogenaamde literaire nevenactiviteiten verrichten, waartoe - en dat is op zich
discutabel - ook de journalistiek is gerekend (als we journalistiek als buiten-literaire
activiteit zouden opvatten, zou de inkomenssituatie van schrijvers nog grimmiger
worden). De andere helft verwerft het inkomen uit niet-literaire bronnen (een baan,
kapitaal, inkomen van de partner, ondersteuning door derden). Auteur zijn had niets
te maken met een inkomenspositie als geprofessionaliseerde literator, maar werd
bepaald door het symbolisch kapitaal dat hem of haar in het veld werd toegekend.
Status, erkenning en reputatie, daar ging het om.
Deze uitkomst is, dat geef ik toe, niet erg verrassend. Bourdieu zei het al: ‘The
“profession” of writer or artist is one of the least professionalised there is.’ (Bourdieu
1993: 43) In de besproken periode zien we weliswaar dat rond de auteur tendensen
van beroepsvorming gaan ontstaan, maar tegelijkertijd is duidelijk dat van een echte
professionalisering, zoals bijvoorbeeld bij de andere vrije beroepen als advocaat en
medicus, geen sprake is: er zijn geen opleidingen, er is geen gefixeerde codificatie
van toelating tot de beroepsgroep en er is geen bestaanszekerheid doordat men bij
toetreding kan rekenen op een inkomen. Bovendien betrof mijn onderzoekje de eerste
helft van de twintigste eeuw, toen er nog geen Fonds voor de Letteren was (laat staan
een Nederlands Letterenfonds), en daarbij ging het om Nederland met zijn kleine
taalgebied, dat nu eenmaal over minder potentiële lezers/kopers beschikt dan ‘grote’
landen.
Toch is het nog erger gesteld met de positie van de schrijver dan je zou denken.
In veel grote landen is het namelijk hetzelfde liedje. De socioloog Bernard Lahire
somt een rijtje beroepen op van enkele bekende figuren uit de westerse cultuur. Het
gaat om een politicus (en ook officier en ambassadeur), een notarisklerk alsmede
ondernemer in de drukkerswereld, een journalist/attaché/diplomaat, een leraar, een
ambtenaar, een leraar alsmede bankbediende, een verzekeringsmedewerker en een
chef van de postkamer alsmede journalist. Welke personen worden met die beroepen
aangeduid? Dat zijn respectievelijk: de schrijvers Chateaubriand, Balzac, Stendhal,
Mallarmé, Maupassant, Joyce, Kafka en Faulkner. Toch staan zij doorgaans alleen
als schrijver geboekstaafd in de overzichtswerken (Lahire 2006: 28-29), terwijl deze
grote auteurs met die beroepen hun geld verdienden, niet met het schrijven.
In Nederland anno nu is het ondanks het Fonds nauwelijks anders. Een recent
rapport opgesteld in opdracht van onder andere de VvL toont aan dat achtenzeventig
procent van de schrijvers van fictie nu niet of nauwelijks (‘enigszins’) van hun literair
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Illustratie: Daniël Harmsen

werk kunnen rondkomen en slechts twaalf procent goed tot zeer goed. (Binnema,
Bos, & Verheu 2008: 29) Niet of slecht verdienen hoort kennelijk tot het
schrijverschap, zeker het autonome schrijverschap (tenzij je over familiekapitaal kan
beschikken, zoals Flaubert).
Of moeten we schrijverschap anders conceptualiseren? Lahire is die mening
inderdaad toegedaan en zijn argumentatie is interessant genoeg om even te volgen.
De literatuurwetenschap en de -sociologie hebben oogkleppen, zegt hij. Zij focussen
te zeer op een aspect van een sociale figuur die meer kanten kent, bijvoorbeeld ook
nog zijn of haar beroep. Een schrijver is meer dan schrijver. Een schrijver is gezien
de bijzondere aard van de literaire wereld, die nu eenmaal weinig kans op inkomsten
oplevert, gedwongen aan andere professionele werelden deel te nemen. De schrijver
treedt bijna
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altijd op in een dubbelrol: het schrijverschap is zijn eerste of tweede activiteit; zo
zijn er schrijvers-leraren, schrijvers-journalisten, schrijvers-artsen, schrijvers-boeren,
schrijvers-arbeiders, schrijvers-juristen, schijvers-bibliothecarissen,
schrijvers-diplomaten, schijvers-ambtenaren, schrijvers-bazen, schrijvers-acteurs,
schrijvers-bedienden, schrijvers die allerlei bijbaantjes verrichten enzovoorts. Een
schrijver staat dus steeds in verschillende werelden. Die dubbele situatie moet je, als
je schrijverschap wil begrijpen, verdisconteren en je moet je dus niet alleen richten
op de literaire omstandigheden want dan mis je iets wezenlijks. Die dubbele situatie
vertaalt zich ook intra-individueel: een schrijver zal in het algemeen een variatie aan
attitudes, disposities en positioneringsstrategieën bezitten. (Lahire 2006: 9-33)
Daarbij valt Lahire ook het literaire-veldconcept van Bourdieu aan. Het literaire
veld is geen veld als andere velden, zoals bijvoorbeeld de wetenschap. Wie
wetenschapper wordt aan een universiteit is verzekerd van een inkomen (op basis
waarvan hij uitspraken kan doen over schrijvers die zo'n inkomenspositie ontberen...).
Het literaire veld is veel zwakker. Dit veldconcept kan in de ogen van Lahire beter
vervangen door de notie ‘literair spel’. Het literaire spel is wel autononoom
geconceptualiseerd maar materieel zit het heel anders. (Lahire 2006: 12-14, 37-81)
Aan een spel kan je deelnemen, maar je kan er ook weer uitstappen. Zo gaat het
meestal met literatuur. Een schrijver doet er aan mee, maar daarnaast of vervolgens
neemt hij deel aan andere, professionele, werelden. Voor de wetenschapper of dokter
of andere ‘professional’ is dat niet het geval. De auteur is een amfibie. Hij of zij
houdt er, in tegenstelling tot de wetenschapper of de dokter, altijd een dubbelleven
op na; hij of zij moet namelijk naast het schrijven bijna altijd een andere,
professionele, activiteit ondernemen. De wetenschapper of arts hoeven dat niet.
Tenzij ze schrijver worden, natuurlijk.
Om een schrijver te begrijpen mag je deze niet reduceren tot de activiteiten in de
literaire wereld en hem of haar enkel beschouwen als een actor met maar een dimensie,
betoogt Lahire, zoals de literatuugeschiedenis, de literaire kritiek, de
literatuurwetenschap en zelfs de sociologie doen, die de auteur terugbrengen tot
scheppers zonder context. Die kritiek geldt ook voor Bourdieu. De onderzoeker moet
schrijvers niet reduceren tot hun symbolische positie in veld, zoals de veldtheorie
doet, want daardoor beperk je je tot een minderheid van gepriviligieerde auteurs, tot
de ‘producteurs culturels les plus “purs”’ zoals Flaubert. (Lahire 2006: 28) Hiermee
verwoordt Lahire dus een kritiek op een normatieve consequentie van Bourdieus
veldtheorie die opvallend spoort met diens eigen kritiek, hierboven aangehaald, op
de operationele definitie van de auteur! Het typerende van het schrijverschap is nu
juist dat een persoon zich moet verdelen over verschillende ‘spelen’. Lahire wil
auteurs weer materialiseren en ze in hun sociale en economische bestaan terugplaatsen.
(Lahire 2006: 25-33)

Conclusie
Bovenstaande, in het bijzonder de verzameling kritische opmerkingen van Lahire,
mag ons tot verder nadenken aanzetten. In plaats van het dubbelleven van de schrijver
te zien als een gevolg van een nog onvoldoende verzelfstandigd veld, moeten we het
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opvatten als de essentie van het schrijverschap. De auteur is geen vis die pootjes
moet krijgen en als zoogdier op het land moet gaan leven, maar een amfibie die soms
in het water voedsel verzamelt, soms op het strand zijn literaire eieren legt. Onze
visie op de auteur kan daardoor veranderen. W.F. Hermans is geen auteur, maar
student-auteur, lector-auteur, columnist-auteur. Rutger Kopland is
psychiater-hoogleraar-auteur, Esther Jansma is archeoloog-auteur, Arnon Grunberg
is romanschrijver-columnistrapporteur van het menselijk bestaan. Die kijk op de
auteur als amfibie kan onze blik op zijn of haar activiteiten beïnvloeden en tot nieuwe
vragen leiden. In welke hoedanigheid treedt een persoon op? In zijn of haar rol als
auteur of in die van een (andere) maatschappelijke figuur? De gedachte dat het
literaire veld qualitate qua zwakkere veldeigenschappen heeft dan andere
maatschappelijke velden, kan de kwestie oproepen in hoeverre dat gegeven effect
kan hebben op de wijze waarop we tegen andere literaire instanties moeten aankijken.
Daarmee zou een kader kunnen ontstaan die verdere vragen mogelijk maakt naar de
maatschappelijke inbedding en betekenis van literatuur.
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Mathijs Sanders
Zoeklichten en oogkleppen.
Frits Hopman en het literaire veld rond 1920
Als hij niet werkelijk had bestaan dan zou een laaglandse neef van
Bourdieu hem kunnen bedenken. De literaire loopbaan van Frits Hopman
(1877-1932) lijkt wel gemodelleerd naar de veldtheorie van de Franse
cultuursocioloog, die in de Nederlandse literatuurwetenschap grote opgang
maakte. Met ‘Bourdieu’ als zoeklicht zijn Hopmans gedragingen en
motieven goed te begrijpen. Maar ook de veldtheorie kent zijn beperkingen.
Hoe kan het modelperspectief van het ‘literaire veld’ functioneren in
literair-historisch onderzoek? Enkele methodologische overwegingen over
mogelijkheden en moeilijkheden.

‘Het zal de meesten wel zoo gaan’
Maandag 7 maart 1932. Een gure voorjaarsbui trok over de Haagse begraafplaats
Oud Eik en Duinen. Tegen het middaguur schaarde een eerbiedwaardig gezelschap
zich rond het graf van de schrijver Frits Hopman, die drie dagen eerder op
vierenveertigjarige leeftijd was gestorven aan de gevolgen van leukemie. Onder de
letterheren die hem een laatste groet brachten bevonden zich de historici Johan
Huizinga en Herman Colenbrander en de schrijver Herman Robbers. Voor Hopmans
opgang in de literatuur waren deze letterheren van groot belang geweest. Zij stonden
aan het roer van De Gids en Elsevier's Geïllustreerd Maandschrift, tijdschriften die
er in de literaire wereld toe deden en die voor Hopman als springplanken hadden
gefungeerd. Herdenkingsartikelen staken nu de loftrompet. Volgens Anthonie Donker
deed Hopman als schrijver van korte verhalen niet onder voor Nescio en Elsschot.
(Donker 1932) Maar noch Hopmans tijdgenoten, noch een latere bewonderaar als
Boudewijn Büch konden hem voor de vergetelheid behoeden. (Büch 1983) Een
overvolle doos met bewaard gebleven documenten van en over Hopman in het
Letterkundig Museum prikkelde mijn nieuwsgierigheid. Literaire randfiguren oefenen
nu eenmaal aantrekkingskracht op mij uit, maar ook vermoedde ik dat het verhaal
over deze kleine auteur een uitgelezen mogelijkheid bood om enkele actuele
theoretische benaderingen in literair-historisch onderzoek op hun bruikbaarheid te
toetsen.1 Hopman als test case.

1

Voor het onderzoek naar Hopman heb ik gebruik kunnen maken van de ‘Niet nader
gecatalogiseerde archivalia’ van Hopman (Letterkundig Museum, H 805 [N]). Over Hopman,
zie Van Pesch 1932 en Sanders 2010. Dit artikel is geschreven in het kader van een project
over kunstkritiek binnen het Pierre Bayle Instituut van de Radboud Universiteit Nijmegen.

Vooys. Jaargang 28

21
Frederik Jan Hopman werd geboren op 14 juli 1877 en groeide op in een Amsterdams
middenstandsmilieu. Als adolescent ontdekte hij de moderne literatuur. Hij wilde
schrijver worden, maar liep niet over van zelfvertrouwen. De angst om
maatschappelijk te mislukken klonk al snel door in brieven aan zijn vriend Kobus
van Pesch.2 In 1899 behaalde hij via zelfstudie zijn ‘Acte A Engelsch’ en waagde
hij zich aan een studie Engels in Groningen, maar na enkele maanden keerde hij
terug naar Amsterdam. Pas in 1907 zou hij alsnog slagen voor zijn ‘Acte B’. In 1902
beproefde hij zijn pen als redacteur-verslaggever bij de Arnhemsche Courant. Juist
toen hij op een dood punt leek aan te koersen - studie en huwelijk dreigden te
mislukken, de krant zette hem aan de dijk - waagde Hopman de sprong naar de
literatuur. Op 6 mei 1905 debuteerde hij met het korte verhaal ‘Het kruispunt’ in De
Kroniek van Pieter Lodewijk Tak. Via dit weekblad leerde hij schrijvers als Johan
de Meester, Jan Veth, Frans Coenen, Johan Huizinga en Herman Robbers kennen.
Deze contacten wierpen vruchten af. Toen Robbers in 1905 aantrad als redacteur
van Elsevier's Geïllustreerd Maandschrift, nodigde hij Hopman uit om novellen aan
zijn tijdschrift af te staan. In zijn brieven aan Robbers sloeg Hopman een deemoedige
toon aan, zonder zijn ambities te verhullen.3 Hij was nog maar een beginneling in de
letteren die weifelde ‘tusschen drang tot uiting en besef van ontoereikende vermogens’
en die de vererende uitnodiging dankbaar aannam ofschoon hij slechts kon schrijven
‘in verloren oogenblikken, te midden van geheel ander werk’.4 Ook in de voorwoorden
van zijn verhalenbundels In het voorbijgaan (1913) en Nachtwaken (1920) verschenen bij de literair weinig gereputeerde uitgeverijen Sleeswijk (Bussum) en
Becht (Amsterdam) - poseerde Hopman als een schrijver van pretentieloze ‘vertelsels’,
geschreven als ‘uitspanning tusschen zooveel ander, verdrietend werk’. Uit Hopmans
brieven, voorwoorden en verhalen rijst het beeld op van een schrijver wiens verlangen
naar een exclusief kunstenaarschap botste met de burgerlijke werkelijkheid. Tussen
Hopmans ‘epistolair ik’ en ‘vertellend ik’ bestond een onmiskenbare correspondentie.5
Beide figuren portretteerden zichzelf als melancholische eenlingen in een onttoverde
wereld en als door dagelijkse beslommeringen geplaagde kunstenaars die hun ambities
onder ideale omstandigheden wèl zou kunnen realiseren. ‘Het zal de meesten wel
zoo gaan’, luidt het in ‘Een herfstdroom’ uit de bundel Nachtwaken (1920): ‘Weken
achtereen berustend hameren aan moeizame, verdrietende dagtaak. Dan eensklaps
en zonder reden weerspannigheid, hartstochtelijk verzet tegen de insluiting door
routine en banale omgeving.’ (25)
Hoewel de gedroomde omstandigheden zich vooralsnog niet aandienden, had

2

3
4
5

Brieven van Hopman aan Van Pesch bevinden zich in de collectie van het Letterkundig
Museum te Den Haag onder de ‘Niet nader gecatalogiseerde archivalia’ van Hopman,
signatuur H 805 [NG].
Brieven van Hopman aan Robbers, Letterkundig Museum, Den Haag, signatuur M 805 B1.
Brief van Hopman aan Robbers, 25 december 1905.
De term ‘epistolair ik’ ontleen ik aan Van der Schoor 2008.
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Hopman niet te klagen over de ontvangst van zijn eerste verhalenbundel. Robbers
prees zijn medewerker in Elsevier's Geïllustreerd Maandschrift als een gevoelige
prozaïst, wiens verhalen de beste uiting waren van ‘hoogere journalistiek’, een genre
dat weliswaar beneden de ‘hoogere litteratuur’ stond, maar dat op zichzelf
gewaardeerd moest worden. (H.R. 1914) Hopman dankte Robbers voor de gunstige
beoordeling en stelde hem meteen ‘zware kost’ in het vooruitzicht, een
kunstenaarsroman in dagboekvorm, die in 1915 werd afgedrukt in zes afleveringen
van Elsevier's en in 1916 in boekvorm verscheen.6 Had Robbers hem nog getypeerd
als een verdienstelijke feuilletonschrijver, met De proeftijd groeide Hopmans reputatie
als literair auteur. Voor het grote publiek van boekenvrienden werd hij in Den Gulden
Winckel getypeerd als een markante en zeer eigen persoonlijkheid. (Jaarsma 1918)
Van nog groter belang voor zijn prestige in de literaire wereld waren de lof van Carel
Scharten, die in De Gids ‘het voortreffelijk litterair gehalte’ van Hopmans roman
prees, en de overwegend gunstige recensie van Johan de Meester in diens
‘Letterkundige kroniek’ van de Nieuwe Rotterdamsche Courant. (Scharten 1917
[mijn cursivering], De Meester 1917)
Via de recensies van Scharten en De Meester kwam Hopman in het blikveld van
De Gids.7 Dit oude en eerbiedwaardige maandblad oogde rond 1920 dan wel als een
bezadigd tijdschrift met meer verleden dan toekomst, maar van dat roemrijke verleden
ging nog altijd een zeker gezag uit. De Gids had vele stormen doorstaan, maar de
redactie besefte dat het bijna tachtigjarige tijdschrift niet meer de vitaliteit bezat uit
de jaren van Potgieter en Busken Huet. Toen H.T. Colenbrander begin 1916 het
redactiesecretariaat overnam van J.N. van Hall, sprak hij in de januari-aflevering de
wens uit om aansluiting te vinden bij de eigentijdse literatuur zonder te breken met
de traditie die het tijdschrift belichaamde. Nieuw literair bloed was zeer gewenst:
‘zoo er nog ergens vergeten tieners schuilen of eerlang twintigers zich openbaren,
zij zijn welkom.’ (Redactie 1916) Johan de Meester was als schrijver en criticus de
eerste die in de redactie over ingezonden bellettrie moest oordelen, telkens in
samenspraak met Jan Veth en Johan Huizinga. (Van den Akker & Dorleijn 1985)
De Meester wilde het met een oudere jongere als Hopman wel eens proberen. Vereerd
met de aandacht stuurde Hopman in januari 1917 ‘een studietje’ op, het eerder
aangehaalde verhaal ‘Een herfstdroom’, dat enkele maanden later werd geplaatst.8
Hopman - die zich in brieven aan De Gids wederom presenteerde als ‘een beginneling
in de letteren’9 - was naar het oordeel van de redactie ‘een welkome Gids-kracht’.10
Via De Gids en met de hulp van De Meester, Colenbrander en Huizinga hoopte
Hopman zijn baan als onderwijzer te kunnen inrui-

6
7

8

9
10

Brief van Hopman aan Robbers, 16 februari 1914.
Carel Scharten was vanaf 1903 als vaste medewerker verbonden aan De Gids en verzorgde
het ‘Overzicht der Nederlandsche Letteren’. Johan de Meester was sinds 1908 redacteur van
De Gids.
Voor het onderzoek naar de betrekkingen tussen Hopman en De Gids kon ik gebruik maken
van het archief van De Gids in de universiteitsbibliotheek van Leiden, signatuur LTK 1888.
Brief van Hopman aan De Gids, 4 januari 1917.
Brief van Hopman aan De Gids, 5 augustus 1917.
Redactionele aantekening onderaan de brief van Hopman aan De Gids, 4 januari 1917.

Vooys. Jaargang 28

23
len voor een betrekking in de letteren. Het tijdschrift was ‘één groote hulp (...) bij
toekomstige sollicitaties naar een betere betrekking’, zo schreef hij aan Colenbrander.11
De bescheidenheid die Hopman in zijn brieven tentoonspreidde was niet louter een
retorische gemeenplaats. Erg gemakkelijk zal hij zich niet bewogen hebben in de
kringen rond De Gids. Sociaal en literair voelde hij zich waarschijnlijk de mindere
van de academisch gevormde intellectuelen en van de gereputeerde literatoren in en
rond de redactie. Maar in Johan de Meester had Hopman een trouwe mentor en zijn
sympathie verspeelde hij niet. Vooralsnog bood het vertalen van Huizinga's Herfsttij
der middeleeuwen enige financiële perspectieven.12
De Meester gaf de literaire loopbaan van Hopman een beslissende wending. In
een poging om van De Gids weer een echt kritisch tijdschrift te maken zocht de
redactie naar critici die regelmatig nieuwe Nederlandse en buitenlandse literatuur
konden bespreken in de rubriek ‘Bibliographie’. Ook Hopman kreeg een kans. Als
nieuwbakken criticus pakte hij de zaken voortvarend aan, al liet hij niet na om zijn
brieven aan de redactie te larderen met klachten over tijdgebrek als gevolg van de
‘schoolmeesterij’, die alle poëzie in hem dreigde te smoren. Hopman maakte intussen
van de gelegenheid gebruik om zich in zijn recensies te profileren als een moderne
schrijver van verbeeldingsvol maar zakelijk proza. Zo greep hij zijn eerste bespreking
aan om het gebrek aan ‘goede novellisten’ in Nederland aan de orde te stellen en in
een moeite door een uiteenzetting te geven over de compositietechniek van de short
story, een genre dat ‘meer zelfbeheersching in toewijding en offervaardigheid’ vroeg
‘dan de gewone roman’. (Hopman 1920-1) In zijn volgende bespreking vestigde hij
de aandacht op ‘die moeilijkste van alle letterkundige ondernemingen: de dichterlijke
verbeelding van ons moderne leven’. (Hopman 1920-2) Zijn eerste kritieken kunnen
begrepen worden als een oratio pro domo van de novellist, maar wat de toonzetting
betreft onderscheidde Hopman zich niet van andere recensenten in De Gids. De critici
in dit tijdschrift waren doorgaans hoffelijke beoordelaars die nieuw literair werk
toetsten aan algemeen geaccepteerde ethische en poëticale normen. Wilde Hopman
als criticus een naam vestigen (een belangrijke stap op de lange weg naar het door
hem zo begeerde professionele schrijverschap) dan moest hij niet alleen de taal van
het tijdschrift beheersen, maar zichzelf ook in beeld spelen als criticus met een eigen
geluid.
Die gelegenheid deed zich voor in mei 1921, toen Hopman maar liefst zestien
pagina's kreeg om de romans Koningen en Zonsopgang (twee delen uit de romancyclus
De oude waereld) van de gevierde schrijver Israël Querido te bespreken, niet in de
recensie-rubriek (toch een beetje een bijwagen van De Gids) maar in de vorm van
een volwaardig artikel. De titel van Hopmans beschouwing liet over het oordeel
weinig onduidelijkheid bestaan: ‘Een teleurstelling’. (Hopman 1921) Geprikkeld
door de lofzangen op Querido trok Hopman de polemische kaart. Niet alleen brak
hij de staf over Querido's stilistische en compositorische gaven, ook keerde Hopman
zich (zonder namen te
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Brief van Hopman aan De Gids, 14 maart 1918.
Hopmans vertaling verscheen in 1924 in London als The Waning of the Middle Ages.
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noemen) tegen ‘het meerendeel der critici’, zij die het gedrocht van Querido als
klatergoud hadden aangeprezen. Daardoor verlaagden deze critici niet alleen het
niveau van de kritiek, maar ook dat van de nationale smaak. Het kwam Hopman klokkenluider, nestbevuiler - op forse kritiek te staan. Met zijn aanval op auteur en
critici had hij het literair-kritische decorum geschonden. Zo noemde P.H. Ritter jr.
in Den Gulden Winckel van juni 1921 Hopmans kritiek ‘onbillijk’, aangezien hij de
roman niet beoordeelde naar de goede bedoelingen van de schrijver en de smaak van
het grote publiek, maar vanuit een particulier literatuurbegrip. (Ritter 1921) Had de
lezer niet vooral behoefte aan een onpartijdige en betrouwbare gids? De redactie van
De Gids was intussen zeer te spreken over Hopmans artikel en verheugde zich in de
kleine voorjaarsstorm die het stuk ontketende. Hopman mocht zich dan een polemische
scherpslijper tonen, uit zijn stuk bleek dat hij net als de Gidsredactie van mening
was dat literaire kritiek de nationale literatuur op een hoger plan kon brengen. Hopman
ontving een honorarium van 68 gulden (conform het tarief voor vaste medewerkers!)
en bedankte Johan de Meester en Johan Huizinga voor de ‘raadgevingen en den
moreelen steun bij de onderneming’.13
Het netwerk dat Hopman via De Gids had opgebouwd legde hem geen windeieren.
Op 1 april 1927 volgde hij zijn mentor Johan de Meester op als redacteur ‘Kunst en
Letteren’ van de Nieuwe Rotterdamsche Courant, een felbegeerde want goedbetaalde
functie. (Van Dijk 2006) Het was ‘een volslagen onverwachte verlossing uit de
schoolsfeer’, zo liet hij Herman Robbers weten.14 Of hij deze benoeming mede te
danken had aan zijn artikel over Querido, zoals wel is gesuggereerd, is niet met
zekerheid na te gaan. (Hulscher 1984) Twee maanden later volgde Hopman een
andere Gidsredacteur, Colenbrander, op als voorzitter van de Maatschappij der
Nederlandsche Letterkunde. Toen G.H. Pannekoek Jr. hem in een interview voor
Den Gulden Winckel vroeg naar zijn opvattingen over literaire kritiek, verwees
Hopman naar zijn artikel over Querido. (Pannekoek 1927) Dat artikel werd door
middel van een lang citaat nog eens onder de aandacht gebracht van het publiek.
In 1927 bereikte Hopmans loopbaan een hoogtepunt. De vruchten van zijn succes
kon hij echter nauwelijks plukken. Eind 1931 werd de zieke Hopman als redacteur
bij de NRC vervangen door U. Huber Noodt en enkele maanden later door Victor
van Vriesland, die hem in mei 1932 zou opvolgen. Dat Hopman inmiddels aanzien
genoot in de literaire wereld blijkt uit een onlangs gepubliceerde brief van E. du
Perron aan Van Vriesland (11 april 1932), waarin Du Perron, een week na Hopmans
overlijden, met gevoel voor ironie opmerkt: ‘Waarom heb jij nu niet een paar
pluimstrijkerijen op rijm voor Hopman † geschreven? Dat staat zoo verdomd goed
in de letterkunde en heeft soms nog andere voordeelen.’ (Van Faassen 2009: 57)

13
14

Brief van Hopman aan De Gids, 5 mei 1921.
Brief van Hopman aan Robbers, 20 november 1926.

Vooys. Jaargang 28

25

Gaat het de meesten wel zo?
De bovenstaande schets is vanzelfsprekend een reconstructie die gebaseerd is op
mijn interpretatie van bewaard gebleven, openbare en particuliere, documenten waarin
de schrijver zichzelf manifesteerde en waarin anderen een beeld van hem ontwierpen.
Het is een hachelijke zaak om aan die reconstructie conclusies te verbinden over
Hopmans opvattingen, ambities en intenties, laat staan over diens persoonlijkheid.
Wat op basis van het veelvormige materiaal zichtbaar kan worden gemaakt zijn de
institutionele en tekstuele bewegingen van Hopman. Die kunnen met behulp van een
theoretisch en conceptueel model tot een samenhangend verhaal worden omgesmeed.
Het is bijvoorbeeld verleidelijk om de verrichtingen van Hopman te interpreteren
met behulp van de veldtheorie van Pierre Bourdieu, zoals die vooral via zijn studie
Les règles de l'art. Genèse et structure du champ littéraire (1992) vanaf de jaren
negentig opgang maakte in Nederlands literair-historisch onderzoek. ‘Bourdieu’ als verzamelterm voor een reeks cultuursociologische concepten en
verklaringsschema's - staat sindsdien hoog op de onderzoeksagenda.15 Aan de basis
van deze benadering ligt de premisse dat literaire teksten geen intrinsieke betekenis
en immanente waarde hebben, maar dat betekenis en waarde worden toegekend door
personen in wat Bourdieu het literaire veld noemde: de sociale configuratie van
actoren en instituties die betrokken zijn bij de materiële en symbolische productie
van literatuur. (Bourdieu 1992) Het gedrag van actoren is in Bourdieus visie nooit
belangeloos, want steeds gericht op het vergoten van symbolisch kapitaal, dat wil
zeggen van het prestige dat aan hun werk en persoon wordt toegekend door centrale
spelers op het veld. Literair-historisch onderzoek richt zich dan op de analyse van
processen van betekenis- en waardetoekenning. Literatuuropvattingen spelen in die
processen een belangrijke rol, want zij liggen ten grondslag aan het gedrag van
actoren. (Dorleijn & Van Rees 2006) Conform het sociaal-wetenschappelijk onderzoek
concentreert de theorie zich op vormen van sociaal gedrag. Dat gedrag heeft twee
dimensies. De institutionele dimensie heeft betrekking op de manier waarop actoren
zich groeperen in netwerken en instituties als verenigingen, genootschappen,
uitgeverijen en tijdschriften. Die instituties reguleren de normen die aan het gedrag
van actoren ten grondslag liggen. Daarnaast is er de discursieve dimensie, die in het
cultuursociologische onderzoek doorgaans onderbelicht blijft: actoren bedienen zich
van een taal en stijl waarmee zij hun doelen trachten te bereiken. Zij laten zien dat
zij de retorische en discursieve spelregels van het veld beheersen.
Literatuuropvattingen - of preciezer: uitspraken over literatuur - functioneren als
instrumenten waarmee allianties tussen spelers op het veld kunnen worden gesmeed
(orkestratie: het op elkaar afstemmen van normen, waarderingsregels en oordelen)
of waarmee die spelers zich van anderen kunnen onderscheiden (distinctie: het
articuleren van eigen normen om zich onderscheiden van anderen).

15

Ik ga hier voorbij aan de invloed van Bourdieu op de empirische cultuursociologie die in
Nederland is geïntroduceerd door Hugo Verdaasdonk en zijn medewerkers en promovendi.
Zie Verdaasdonk 2008 en, voor een overzicht van actuele benaderingen, Keunen et al 2009.
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De introductie van Bourdieus veldtheorie verliep niet zonder frictie. De premissen
van die theorie staan namelijk op gespannen voet met de voornaamste geloofsartikelen
van de filologie en de hermeneutiek, die zich in de negentiende eeuw ontwikkelden
als de grondslagdisciplines van het letterkundig onderzoek.16 Vooral de hermeneutiek
kreeg het zwaar te verduren, precies vanwege de aanname dat teksten een intrinsieke
betekenis en een immanente waarde hebben die door de geschoolde en geoefende
lezer/onderzoeker kan worden geopenbaard. Het is intussen wel duidelijk dat
tekstinterpretatie ook in institutioneel onderzoek (onvermijdelijk) een rol speelt. Niet
anders dan op grond van interpretatie kan immers worden geconcludeerd dat een
specifieke uitspraak over literatuur strategisch gemotiveerd is. Terecht benadrukte
Gillis Dorleijn in een recente beschouwing dat ‘tekstanalyse als onderzoeksinstrument
binnen het institutioneel-poëticale kader’ mogelijk en zelfs nodig is. (Dorleijn 2009:
15) Teksten functioneren dan als data die informatie bevatten over de manier waarop
spelers op het veld zich positioneren en profileren.
Het institutionele en discursieve gedrag van Frits Hopman laat zich met behulp
van dit theoretische raamwerk goed begrijpen vanuit zijn dubbele doelstelling: het
optimaliseren van de eigen veldpositie en het maximaliseren van economisch, sociaal
en symbolisch kapitaal. De bronnen kunnen dan worden geschikt tot een narratief,
een verhaal over een onzekere jongen, zoon van een handelaar in behangpapier, die
zich via strategische netwerkallianties met invloedrijke tijdschriftredacteurs een
plaats en een loopbaanperspectief verwerft in de literatuur en uiteindelijk (in 1927)
zijn ambitie kan realiseren: een leven van de pen. Het beeld dat hij van zichzelf
ontwierp in brieven, kritieken, voorwoorden en verhalen stond in functie van die
ambitie om zich als professioneel schrijver te vestigen: zelfprofilering als
positioneringsstrategie.
Daarmee zou het verhaal over Hopman kunnen eindigen, ware het niet dat tegen
de hierboven in grote lijnen geschetste theorie kritische kanttekeningen zijn te
plaatsen. Een voor de hand liggend bezwaar is dat de veldtheorie resulteert in een
vergaande reductie van complexiteit. Door teksten op voorhand te beschouwen als
manifestaties van strategisch gedrag worden alternatieve mogelijkheden al snel over
het hoofd gezien. Hopmans onzekerheid en bescheidenheid zijn wellicht niet alleen
geacteerd en staan mogelijk niet (uitsluitend) in functie van zijn maatschappelijke
en literair-sociale ambities. Wat dat betreft kan de veldtheorie te raden gaan bij de
Bourdieu van vóór Les règles de l'art, zoals Bart Vervaeck suggereert: ‘Bourdieu
liet mooi zien dat mensen nooit zo eenvoudig zijn, en dat ze hun grootste idealen
volgen op het moment dat ze

16

Filologie vat ik kortheidshalve op als de discipline die zich bezighoudt met het verzamelen,
ontcijferen, becommentariëren en editeren van teksten en hermeneutiek als de discipline die
in dienst staat van het interpreteren van teksten. De discussie over het statuut van de
hermeneutiek ligt nog altijd aan de basis van de belangrijkste debatten in de (laaglandse)
literatuurwetenschap van dit moment. Voor een recent voorbeeld, zie Vaessens, Konst en
Pols 2009, die stellen dat tekstinterpretatie ‘een cruciaal onderdeel is en blijft van de
wetenschappelijke vakbeoefening’. (p. 7)
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voor de koele wetenschapper alleen hun winstmaximalisatie nastreven.’ (Vervaeck
2009: 253) Toeval en belangeloosheid, affectieve en irrationele beslissingen treft
men in institutioneel onderzoek zelden aan als verklaringen voor het gedrag van
personen. Het uitgangspunt dat het gedrag van personen rationeel en strategisch
gemotiveerd is, is even onbewijsbaar als de hermeneutische premisse dat teksten een
intrinsieke betekenis hebben.
Daar komt bij dat strategische intenties minder eenvoudig onderzocht kunnen
worden dan wel eens wordt voorgesteld. ‘Wie strategische manoeuvres poogt te
achterhalen, tracht een verborgen agenda te lezen’, aldus Gerard Raat in een
principiële kritiek op enkele aannames in het veldtheoretische onderzoek uit de
‘Tilburgse school’ van Verdaasdonk en Van Rees. (Raat 2004: 217) De pogingen
om strategische motieven van een schrijver te achterhalen door middel van analyse
van diens teksten zijn niet minder interpretatief dan onderzoek in de hermeneutische
traditie. Wie stelt dat het gedrag van actoren strategisch gemotiveerd is, loopt het
risico dat de uitkomst van het onderzoek op voorhand gegeven is: de conclusie
bevestigt het uitgangspunt, de theorie ‘klopt’. Hieraan kan worden toegevoegd dat
de ‘verborgen agenda’ niet zelden volgens een finalistische logica wordt
geïnterpreteerd: alle bewegingen van Hopman leidden dan logischerwijs tot het
moment waarop hij in 1927 zijn veldpositie consolideerde. Aan de kanttekening van
Raat voeg ik nog een andere bedenking toe, die niet alleen betrekking heeft op het
veldtheoretische onderzoek maar ook op het meer traditionele poëticaonderzoek in
de lijn van Abrams (The Mirror and the Lamp) en Sótemann (Over poetica en poëzie).
Dat onderzoek lijkt nogal eens te vertrekken vanuit de veronderstelling dat opvattingen
(intenties, normen, strategische overwegingen) uit teksten kunnen worden afgelezen
- in wezen een vorm van metafysische epistemologie die ervan uitgaat dat teksten
direct toegang geven tot het denken en onvoldoende onderkent dat ‘gereconstrueerde’
literatuuropvattingen altijd (ook) constructies zijn en dus producten of zelfs projecties
van de onderzoeker die immers het feitenmateriaal selecteert, ordent, interpreteert
en soms harmoniseert.

Complementaire benaderingen
Is de slotsom nu dat de literatuurhistoricus het veldperspectief beter kan laten varen?
Dat zou mijns inziens te somber zijn. Wel ben ik van mening dat
literatuurwetenschappers zich primair met het bestuderen van teksten moeten
bezighouden. Wie, zoals ik, institutioneel onderzoek en tekstonderzoek wil
combineren, zou bijvoorbeeld te rade kunnen gaan bij de Nederlandse socioloog
Anton Zijderveld. In zijn boek The Institutional Imperative uit 2000 definieert
Zijverveld instituties als ‘patterns of behavior (...) patterns of values, norms and
meanings’, als ‘traditional ways of acting, thinking and feeling’. (Zijderveld 2000:
120 en 22) Instituties regelen het sociale verkeer via de productie van normen en
betekenisstructuren; zij perken de individuele vrijheid in, maar kunnen tevens
functioneren als ‘opportunity structures’. (Idem: 127) Binnen instituties ontwikkelen
zich organisaties (denk aan tijdschriften, uitgeverijen, verenigingen) en netwerken,
dat wil zeggen: relaties tussen actoren op grond van gemeen-
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schappelijke belangen. Waar het mij vooral om gaat is het begrip ‘patterns’ in
Zijdervelds definitie van instituties. Die patronen kunnen gezocht worden op het
niveau van het gedrag van personen in meer of minder specifieke handelingsrollen.
Een auteur kiest ervoor om in een bepaald tijdschrift te publiceren. Een redactie of
uitgever besluit ingestuurde bijdragen wel of niet te publiceren en bepaalde schrijvers
wel of niet aan te trekken. Maar de ‘patterns’ kunnen ook gezocht worden op tekstueel
niveau. Het gaat dan om het opsporen en beschrijven van discursieve patronen, van
samenhang en inconsistenties in het spreken over literatuur door een auteur of binnen
een netwerk van woordvoerders. De bescheidenheidstopiek in de brieven en
voorwoorden van Hopman is zo'n discursieve lijn die niet rechtstreeks inzicht
verschaft in zijn opvattingen en beweegredenen, maar die wel mede bepalend is voor
het beeld dat hij van zichzelf ontwierp. In toekomstig onderzoek zouden institutionele
analyse en discoursanalyse - onderzoek dus naar uitspraken - als complementaire
benaderingen kunnen worden ingezet. In relatie tot het poëtica-onderzoek zijn wat
dat betreft al interessante voorstellen gedaan.17
Literatuurwetenschappers zijn geen gedragswetenschappers en het analyseren van
institutionele formaties behoort niet vanzelfsprekend tot hun disciplinaire competentie.
Angst voor het verlies van ‘ons’ object - de (literaire) tekst - hoeft samenwerking
met onderzoekers uit andere disciplines (sociologie, cognitiewetenschappen,
gedragswetenschappen) niet in de weg te staan, maar om volwaardig in die
samenwerking te participeren zijn theoretisch gefundeerde tekstgerichte benaderingen
nodig. Daarin kunnen literatuurwetenschappers voorzien. Discoursanalyse brengt de
tekst terug in het centrum van de literatuurwetenschappelijke aandacht en kan bruggen
slaan naar aangrenzende disciplines, zonder dat het essentialisme van de traditionele
werkimmanente methoden opnieuw binnenboord wordt gehaald.
Terug naar Hopman. Zijn loopbaan is wellicht niet uitsluitend te verklaren als het
resultaat van doelbewuste manoeuvres op het literaire veld, maar opgevat als
heuristisch zoeklicht, als conceptuele metafoor kan het ‘literaire veld’ zichtbaar
maken hoe processen van professionalisering van het schrijverschap zich in de eerste
decennia van de twintigste eeuw voltrokken, onder andere als gevolg van de expansie
van de literatuur en de groei van het aantal critici dat nieuwe literatuur besprak voor
een deels nieuw en groeiend lezerspubliek.18 Ook kan de vergelijkende discursieve
en idiomatische analyse van uitspraken die hij in brieven, kritieken en voorwoorden
deed over het kunstenaarschap patronen in het spreken over literatuur aan het licht
brengen. De casus ‘Hopman’ staat dan idealiter niet op zichzelf, maar vormt een
onderdeel van een groter verhaal over de literatuur in de twintigste eeuw. Niet de
‘toepassing’ van één

17

18

Zie het eerder genoemde artikel van Dorleijn (2009), de aantekeningen van Verstaeten (2009)
bij Vorm of vent van Oversteegen en de eerdere voorstellen van De Geest (1996) met
betrekking tot vertooganalyse.
Het concept ‘zoeklichttheorie’ is ontwikkeld door Karl Popper en wordt opgenomen door
De Geest 1996: 28-29 en 191.
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theoretisch model, maar de combinatie en confrontatie van concepten uit verschillende
benadering - poëticaonderzoek, veldtheorie, netwerkanalyse, discoursanalyse verdient daarbij de voorkeur. Liever zoeklichten dan oogkleppen, liever mogelijkheden
dan ‘zekerheid’.
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Matthieu Sergier
Tussen ‘hij’ en ‘ik’.
De schrijversdagboeken van Paul de Wispelaere
Met autobiografisch werk kan een auteur goed bijdragen aan het creëren
van een bepaald auteursbeeld. In dit artikel bespreekt Matthieu Sergier,
die als postdoctoraal onderzoeker werkzaam is voor de Fonds de la
Recherche Scientifique en verbonden is aan de Université catholique de
Louvain, het autobiografische werk van Paul De Wispelaere. Sergier
vergelijkt de dagboeken Paul- tegenpaul en Het verkoolde alfabet, en laat
zien hoe verschillend de auteur zich in deze werken presenteert.

0. Inleiding
In één van de vele reisherinneringen die in zijn schrijversdagboek Het verkoolde
alfabet (1992) te lezen staan, beschrijft Paul de Wispelaere een eigenzinnige zoektocht
waarin hij Ilse, zijn dertig jaar jongere partner, een afgelegen strand in het Spaanse
Algeciras wil doen ontdekken. Het paradijselijke strand waar hij eind jaren vijftig
zijn tijd doorbracht, blijft echter onvindbaar, waardoor de zoektocht op een dwaaltocht
uitmondt. Het geïdealiseerde oord blijft voorgoed verdreven tot een verloren plek,
ergens in de meanders van De Wispelaeres geheugen, om ten slotte gemedieerd op
papier vastgelegd te worden, ter beschikking van de lezer.
Op narratologisch vlak steekt de passage vernuftig in elkaar. Zij bestrijkt in feite
vier ingebedde tijdsdimensies: het herinnerde strand uit de jaren vijftig; het niveau
van de zoektocht met Ilse; het niveau waarop De Wispelaere als vertellend personage
optreedt dat het hierboven samengevatte relaas op een avond aan zijn gasten thuis
vertelt; en uiteindelijk is er het niveau van een verteller waardoor De Wispelaere als
personage wordt verteld en die bijvoorbeeld de volgende zin uit: ‘Dit hele verhaal
had ik vanavond in geuren en kleuren verteld aan het gezelschap van vrienden dat
we te gast hadden.’ (De Wispelaere 1992: 187) De rode draad die de vier
tijdsdimensies aan elkaar hecht, is het motief van het falende geheugen: niet alleen
kan de vertelde ‘ik’ het strand uit zijn herinneringen niet meer terugvinden, ook de
thuis vertellende De Wispelaere vergist zich in de weergave van de tot het verleden
behorende situatie. Toch laat het volgende citaat zien dat de verteller overtuigd is
van zijn gelijk:
Toen (...) [de vrienden] vertrokken waren zei [Ilse]: ‘Je hebt er weer op
los gefantaseerd. Dat restaurantje waar je het over had was helemaal niet
in Algeciras, maar ergens langs de Duero, in de buurt van El Burgo de
Osma. Heb jij ooit zalmforel gegeten aan de Costa del Sol?’ Ik was
verpletterd. Maar wat men mij ook wijs wil maken,
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dat prachtige strand ligt voor mij in Algeciras, je komt er uit de
donkergroene koelte van dat pijnbos en daar strekt het zich voor je uit,
glinsterend wit aan de rand van een zee die 's ochtends van gesmolten
zilver is. (De Wispelaere 1992: 187)

Paul de Wispelaere

Er zijn ten minste twee lessen die we uit bovenstaande vertelling kunnen trekken.
Ten eerste toont het relaas dat het geheugen selectief werkt. Het beslist om sommige
feiten te onthouden; andere worden gewoon vergeten, vervormd of vervangen. Blinde
vlekken worden min of meer bewust interpretatief ingevuld. Daaruit kunnen we een
tweede les afleiden: een verhaal dat zich als een autobiografisch relaas aanbiedt,
vertelt niet per se de waarheid. Dat een autobiografisch genre, in dit geval het dagboek,
een stilzwijgend ‘pact’ van oprechtheid sluit met de lezer is één ding - ik denk hierbij
aan het bewuste ‘pacte autobiograhique’ (1975) van Philippe Lejeune -, niets belet
de auteur echter om dat pact niet nauwkeurig te respecteren. De Wispelaere staat
immers bekend als een auteur voor wie de geïdealiseerde - gemythologiseerde herinnering de bovenhand heeft op de hedendaagse realiteit. De geloofwaardigheid
van het relaas hierboven kan bijvoorbeeld zodanig in twijfel getrokken worden dat
het evenzeer beschouwd zou kunnen worden als een metafoor van De Wispelaeres
dooltocht in de meanders van zijn eigen falende geheugen. Verder hoeft de lezer ook
niet teveel geloof te hechten aan wat er in het boek allemaal verteld wordt.
Waar de schrijver met gelijkaardige ondernemingen in een autobiografisch geschrift
wel toe bijdraagt, is het tot stand komen van een zeker auteursbeeld, of het bij-

Vooys. Jaargang 28

33
schaven of het onderhouden ervan. Niets verplicht de auteur van vlees en bloed echter
om ervoor te zorgen dat dat auteursbeeld zo precies mogelijk met de biografische
realiteit overeenstemt. Uit wat volgt zal blijken dat het auteursbeeld waartoe
autobiografisch proza bijdraagt, beschouwd kan worden als een institutioneel
gedetermineerde constructie die kan uitgroeien tot een strategie die gelezen kan
worden in verhouding tot de positionering van de schrijver in het literaire veld, of
zelfs zijn ‘institutionele prestige’. (IJdens & De Nooy 1994) Om daar dieper op in
te gaan, zal ik Het verkoolde alfabet afzetten tegen het andere gepubliceerde dagboek
van Paul De Wispelaere: Paultegenpaul (1970), dat meer dan twintig jaar eerder
verscheen. Ik probeer hier niet een zekere intentie toe te kennen aan de auteur. Eerder
wil ik de interpretatieve rijkdom aantonen van een lectuur in het licht van een
heersende veldconfiguratie op het moment van de tekstproductie. De ‘institutionele
strategie’ die ik hierboven verbind met de beeldvorming rond de auteursfiguur, komt
tot uiting door tekst en institutie in een dialogisch verband te laten treden, voor de
rest is zij louter hypothetisch.1 Voor zover die strategie een zekere prestigegebonden
invloed uitoefent, veronderstelt dat een effect op het geschikte lezerspubliek na de
editie van de tekst.
Verder zou ik hier nog aan willen toevoegen dat dit artikel voornamelijk - maar
niet uitsluitend - steunt op een discourstheoretische aanpak van de literaire tekst.
Geschriften als een discours beschouwen impliceert, op literair vlak, dat de tekst niet
los beschouwd wordt van de institutionele samenstelling die de productie ervan
mogelijk heeft gemaakt. Er wordt aangenomen dat de tekst bepaald wordt door zijn
productieomstandigheden, er sporen van draagt en er dus enigszins ook naar verwijst.
Een dergelijke aanpak biedt de mogelijkheid om veelbelovende raakvlakken tussen
tekstanalyse en veldonderzoek te doen verschijnen.2 Verder vindt de
discourstheoretische benadering zijn rechtvaardiging in het baanbrekend onderzoek
dat momenteel verricht wordt door Jérôme Meizoz (2004, 2007 & 2009), Ruth
Amossy (1999 & 2009) en Dominique Maingueneau (2004 & 2009). Hieraan moet
toegevoegd worden dat een steeds groter aantal onderzoekers in hun voetspoor treedt,
zoals het themanummer van het tijdschrift Argumentation et Analyse du Discours
(3, 2009) laat zien.
Op tekstanalytisch vlak wordt in deze bijdrage bijzondere aandacht besteed aan
de peritekst (titel, voorwoord, motto's, naam van de hoofdstukken), als plaats bij
uitstek waar het lezerspact gesloten wordt. In die welbepaalde ‘overgangsruimte’ het boek dat Genette aan de paratekst besteedt heet immers Seuils (1987) - tussen
metatekst en hoofdtekst worden de lezer gegevens ter beschikking gesteld die hem
uitnodigen om de lectuur vanuit een bepaald gezichtspunt te bekijken. Op die manier
wordt ingespeeld op de verwachtingen van de lezer. Opvallend is dat in beide
dagboeken van Paul de Wispelaere de lezer al vanuit de epitekst een bepaald
auteursbeeld voorgeschoteld krijgt.

1
2

Voor meer informatie over hypothetisch intentionalisme verwijs ik naar Jerrold Levinson
(1996; 2002).
In dat verband verwijs ik verder naar Gillis Dorleijn (2009).

Vooys. Jaargang 28

34

Omslag eerste editie Paul - tegenpaul

Omslag tweede editie Paul - tegenpaul

1. De auteur als spoor van zijn afwezigheid
Wie op zoek gaat naar de persoon achter het literaire werk begeeft zich op glad ijs.
Daar lijken zowel de afbeelding op de eerste editie van Paul- tegenpaul als de
afbeelding op de tweede editie ons aan te herinneren. Op de omslag van de eerste
editie is een foto van Paul de Wispelaere te zien. Hij is staande en houdt in zijn
handen een schilderij waarop, gestileerd, een naakte vrouw te zien is. De achterflap
meldt dat het gaat om een ‘reproduktie naar een werk van Louis Paul Boon’. De
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geportretteerde dame is met allerlei vruchtachtige voorwerpen getooid en links van
haar hangt een gebladerde tak. Het is alsof de auteur het schilderij aan de lezer toont,
en dat schilderij is zodanig groot dat het hele lichaam van De Wispelaere erdoor
verborgen wordt, met uitzondering van zijn hoofd. Het kan beschouwd worden als
een verwijzing naar De Wispelaeres literaire wereld, met zijn welbekende thematiek
van de vrouw, de erotiek en de flora. De afbeelding op de omslag toont ons dus een
schrijver die herkenbaar is - de lezer ziet zijn gezicht op de foto - maar die ook
grotendeels verborgen wordt door zijn kunst. De omslag kan eigenlijk beschouwd
worden als een mise en abyme van het boek dat het omsluit: Paul de Wispelaere toont
zichzelf in zijn dagboek, maar tegelijkertijd kan zijn kunst beschouwd worden als
een scherm dat Paul de Wispelaere grotendeels overdekt en hem daardoor nooit
helemaal doorgrondbaar maakt. Aan die vermenging van leven en kunst herinnert
ons ook de foto op de achterflap van de eerste editie, waarop Paul de Wispelaere op
een zuil poseert, alsof de lezer een gefotografeerd standbeeld te zien krijgt... van
vlees en bloed.
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De omslag van de tweede editie gaat verder in op de paradoxale onmogelijkheid om
de auteur volledig te kennen, ditmaal echter via een afbeelding van de
schrijversfunctie. Het toont twee handen die in de lucht lijken te zweven. Die handen
bevinden zich rug aan rug en wijzen dus naar tegenovergestelde richtingen. Ze houden
eenzelfde pen vast die, merkwaardig genoeg, aan beide uiteinden kan schrijven. Hier
wordt de nadruk dus gelegd op de schrijversfunctie, en niet meer op de poreuze
grenzen tussen de persoon en zijn kunst, zoals op de vorige omslag.
De titel op de omslag, namelijk Paul- tegenpaul, valt te interpreteren als een
woordspel dat in ruime mate bijdraagt tot het auteursbeeld dat de Nederlandse literaire
traditie van Paul de Wispelaere overgehouden heeft, met name het beeld van een
ambivalente auteur. De ene pool (‘paul’) kan ook teruggevonden worden in zijn
tegenpool (‘tegenpaul’). Dit kan gelezen worden als een waarschuwing ter attentie
van de lezer: construeer geen eenduidig beeld van de auteur die altijd al teruggevonden
kan worden in zijn tegenpool. Die lectuur lijkt bevestigd door de afbeelding op de
omslag van de tweede editie: wat de auteur schrijft, kan ook ronduit de
tegenovergestelde richting ingaan, en dus het tegenovergestelde betekenen.
In deze bevindingen lijkt Paul de Wispelaere even toegankelijk als het strand in
Algeciras: in een zekere zin is hij er, en tegelijkertijd ook helemaal niet. De geschriften
van zijn hand zijn materiële sporen, getuigenissen van handelingen die uitgevoerd
werden door een instantie waarvan de semantische invulling alle richtingen kan
opgaan. Dit veronderstelt dat het boek te beschouwen is als een getuigenis van de
schrijfdaad van een auteur, maar ook van de radicale onvatbaarheid, dus de
afwezigheid van diezelfde auteur. Dit idee wordt uitgewerkt door Giorgio Agamben
in zijn lectuur van Michel Foucaults bewuste Qu'est-ce qu'un auteur? (1969). De
Italiaanse filosoof omschrijft de auteur als een ‘geste’: ‘Dezelfde geste, die iedere
pertinentie omtrent de identiteit van de auteur verwerpt, bevestigt desondanks diens
onherleidbare noodzaak.’3 (Agamben 2006: 78) Het subject moet wijken, het verdwijnt
in het niets om plaats te maken voor de handeling die van het noodzakelijke bestaan
van datzelfde subject het spoor uitmaakt. ‘[H]et is slechts als geste dat de auteur
aanwezig is in de tekst, een geste die de uitdrukking mogelijk stelt in de zin dat de
geste er een centrale leegte teweegbrengt’4 (Agamben 2006: 84).
Toch is het mijns inziens onhoudbaar om te beweren dat de betekenis van een
tekst - en daarmee ook het auteursbeeld dat in die tekst uitgezaaid is - exclusief
bepaald wordt door de lezer. Als spoor van een onvatbaar bestaan kan de lege plek
van de auteur ook beschouwd worden als een plek waar de auteur door een
interpretatieve lectuur gereconstrueerd wordt - op een enigszins narcistische manier
zoals Agamben dat

3
4

Mijn vertaling, MS. ‘Le même geste, qui refuse toute pertinence de l'identité de l'auteur,
affirme néanmoins sa nécessité irréductible’.
Mijn vertaling, MS. ‘[L]'auteur n'est présent dans le texte qu'en tant que geste qui rend
possible l'expression dans la mesure même où il instaure en elle un vide central’
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zelf te verstaan geeft.5 (Agamben 2006: 91) Bewust van die beperkingen wordt het
dan mogelijk om een schrijversbeeld in te leiden dat respect toont voor het
ambivalente statuut van de auteur. Daarmee bedoel ik een schrijversbeeld dat enerzijds
getuigt van het ondoorgrondelijke mysterie dat de schrijver als persoon is en altijd
zal zijn en dat anderzijds een schrijversbeeld is dat licht werpt op de onevenwichtige
spiegeldynamiek tussen de verschillende instanties waarin het zich referentieel laat
opsplitsen. Die instanties zijn ten eerste de verschillende autobiografisch geïnspireerde
personages waaruit de autobiografische tekst bestaat; ten tweede de auteur als
‘inscripteur’ die de tekst vertelt en borg staat voor het leescontract (Maingueneau
2004: 107-108); ten derde de auteur als ‘schrijver’, dat wil zeggen als acteur van het
literaire veld; en ten slotte de auteur als persoon van vlees en bloed.6 Dat
reconstructieproces kan vorm geven aan het zogenaamde ‘ethos’ van de auteur.
Samengevat: om bij zijn publiek van een betrouwbaar en geloofwaardig overkomen
te mogen genieten, kan de schrijver in zijn discours inspelen op een bepaalde
zelfrepresentatie. Die overgeleverde karaktertrekken vormen dan samen het ‘ethos’
van de auteur.7 (Amossy 1999 & 2009; Maingueneau 2004: 203-221; Meizoz 2007
& 2009; Vandevoorde 2009) Het spreekt vanzelf dat beide dagboeken van Paul de
Wispelaere meer ethè bevatten dan in de volgende bladzijden aan bod zullen komen,
die zich, zoals eerder vermeld, voornamelijk toespitsen op de peritekst en het incipit.
Als we nu teruggaan naar de omslagen van de twee edities van Paul- tegenpaul, dan
merken we dat zij hun lezer een eerste ethos voorschotelen: een auteur die een
eenzijdige omschrijving van zichzelf als schrijver gewoonweg verwerpt. Het is dus
ook het ethos van een schrijver die in staat is om een zogenoemde ‘metapositie’ ten
opzichte van zichzelf in te nemen. Dit wordt bevestigd door het incipit van de tekst,
waarin de schrijver de indruk heeft dat hij plotseling, ‘opeens’, een aspect van zijn
eigen identiteit ontdekt. Ook daar neemt de schrijver een metapositie in tegenover
zichzelf als lezer en schrijver,8 om zich in de daaropvolgende paragrafen te
positioneren tegenover een hele reeks auteurs van binnen en buiten de grenzen.
Komen aan bod: Willy Roggeman, Vogelaar, Guiette, Sartre, Nisin, Janvier,
Doubrovsky, Baumgart, Hans Robert

5
6
7

8

Zie in dat verband ook Derrida 1992: 212-213.
Voor een gedetailleerd onderscheid tussen de auteur als persoon, als inscripteur en als schrijver
verwijs ik naar Maingueneau 2004: 106-109.
In de discourstheoretische discussie ontstaan rond de conceptualisering van het ethos kan
verder nog een onderscheid gemaakt worden tussen het ethos (Maingueneau & Amossy) en
het postuur (Meizoz) dat zich, sterk vereenvoudigd, niet beperkt tot louter discursieve
beeldvorming maar evenveel aandacht schenkt aan voorkomen, houding, klederdracht,
stemintonatie enzovoorts van de auteur.
Het verband dat hier gelegd wordt tussen lezen en schrijven kan gelezen worden als een
verwijzing naar het citaat van Roland Barthes dat het incipit voorafgaat: ‘Lire, écrire: d'un
désir à l'autre va toute littérature. Combien d'écrivains n'ont écrit que pour avoir lu? Combien
de critiques n'ont lu que pour écrire?’
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Jauss, Harald Weinrich, Paul Valéry, Weverbergh en Fons Sarneel. Het incipit luidt
als volgt:
Opeens besef ik dat ik sinds vele jaren haast nooit meer een boek lees
zonder de bedoeling of de noodzaak erover te schrijven. En ook wanneer
ik er niet meteen een stuk over schrijf, maak ik aantekeningen in de rand
en op papiertjes, situeer ik het boek in een net van andere boeken, herken
reminiscenties van het ene boek in het andere, verzamel materiaal dat ik
misschien ook kan gebruiken voor mijn eigen werk. Daarbij gaat er schier
geen dag voorbij zonder dat ik gelezen en geschreven heb, en als dat toch
eens gebeurt, voel ik mij meer schuldig dan bevrijd. (7)
De hoofdtekst wordt in feite voorafgegaan door vijf motto's. De Wispelaere citeert
vijf literaire autoriteiten die, met uitzondering voor Henri Frédéric Amiel, tijdgenoten
van de auteur zijn: Maurice Gilliams (1900-1982), de Franse structuralist Roland
Barthes (1915-1980), Jean-Paul Sartre (1905-1980) en Remco Campert (1929). Deze
motto's scheppen niet alleen het ethos van een schrijver die zijn lezers door middel
van para-tekstuele elementen een zekere richting aanwijst voor de interpretatie van
zijn werk,9 zij dragen ook bij tot het ethos van een schrijver die op de hoogte is van
de internationale literair-filosofische actualiteit en die ervoor zorgt dat zijn eigen
geschriften daarbij betrokken worden. Hij situeert zichzelf, met andere woorden,
binnen een internationale, contemporaine en voornamelijk Franse traditie. Die
zelfpositionering stemt overeen met De Wispelaeres aanpak in zijn kritiek en zijn
essays uit de jaren zestig van de vorige eeuw, die diep beïnvloed waren door de
Franse ‘nouveau roman’, het structuralisme en het existentialisme. (Vervaeck 2003)
Vanuit dat oogpunt bevestigt Paul- tegenpaul een institutionele zelfpositionering die
al aan de gang was en die een soort hoogtepunt zou bereiken met zijn benoeming,
in 1973, aan de Universitaire Instelling Antwerpen (UIA). Deze institutionele context
kan een verklaring bieden voor het feit dat het dagboek ook gelezen kan worden als
een zelfverwijzend generisch experiment dat een groot aantal essayistische,
theoretische en kritische passages bevat. In zijn geheel biedt dit generisch hoogstandje
een soort status quaestionis van het naoorlogse literaire veld waartoe de auteur
behoort.

2. Schrijver van een genre op losse schroeven
Paul- tegenpaul laat niet alleen zien op welke manier de auteur zichzelf via zijn
geschriften situeert in een literaire traditie en hoe de auteur zijn lezer in diens lectuur
oriënteert. Het dagboek problematiseert ook de verhouding tussen de tekst en het
genre waartoe het behoort. Het generische wordt er in dienst gesteld van het literaire
experiment. De ondervraging begint al met het motto van Remco Campert:

9

Dat blijkt ook duidelijk uit het ‘woord vooraf’ van de tweede editie van Paul- tegenpaul,
waarin Paul de Wispelaere aanduidt hoe een passage over het genuanceerd denken en de
apartheidspolitiek in Zuid-Afrika correct geïnterpreteerd moet worden.
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Alle dagboeken, gepubliceerd bij het leven van een schrijver of na zijn
dood zo goed als persklaar onder het matras van zijn maîtresse gevonden,
zijn dagboeken geschreven in de stijl van een dagboek. (3)
De lezer die de moeite neemt om het citaat aandachtig te lezen, moet vaststellen dat
beweren dat alle dagboeken geschreven zijn in de stijl van een dagboek de lezer ertoe
verplicht om na te denken over de essentiële karakteristieken van het dagboekgenre.
Hieraan moet toegevoegd worden dat Paul- tegenpaul slechts weinig aanduidingen
bevat over zijn genre. Slechts op de achterflap wordt het aangeduid als
‘schrijvers-dagboek’. Op de voorkant van het boek, daarentegen, staat geen
genremelding, en het is pas op de derde bladzijde dat onder de titel de jaartallen
‘1969-1970’ vermeld staan. Met andere woorden, de eerste keer dat het genre in de
beginpagina's vermeld staat, is het in een motto dat het genre an sich op losse
schroeven zet: wat is de stijl van het dagboek dat het dagboek zo herkenbaar maakt?
De deconstructie van het genre wordt doorgezet in de hoofdtekst. Die tekst is niet
gestructureerd in chronologisch coherente onderdelen, maar is eerder associatief
samengesteld op basis van ervaringen die op onbepaalbare momenten plaatsvinden.
De benadering waarvan hier gebruik gemaakt wordt om de generische identiteit in
twijfel te trekken, is dezelfde als op de cover gebruikt werd om de identiteit van de
auteur te problematiseren. Opnieuw wordt erop gewezen dat een bepaalde instantie
ook teruggevonden kan worden in een uitdrukking van zijn tegendeel, waardoor de
essentie van die instantie grondig in twijfel getrokken wordt.
Dat de identiteit van Paul de Wispelaere en het genre waartoe het boek behoort al
vanaf de paratekst aan de orde worden gesteld, belet de inscripteur niet om zijn alter
ego te situeren in een prestigieuze traditie van dagboekschrijvers met wie hij zich
zal identificeren, wat ook in Het verkoolde alfabet teruggevonden kan worden. Vooral
Franz Kafka (1883-1924) en Henri-Frédéric Amiel (1821-1881) treden min of meer
subtiel op als model. Voor Kafka gebeurt dat op drie verschillende manieren. Op
bladzijde 144 staat de volgende notitie uit het dagboek van Kafka genomen: ‘Ich bin
auf der Jagd nach Konstruktionen. Alles erscheint mir als Kostruktion [sic].’ Een
zin die de structuralist Paul de Wispelaere uit de jaren zeventig bijzonder aangenaam
in de oren moet klinken. Kafka's zelfbeschrijving in een ander citaat uit zijn dagboek,
op de daaropvolgende bladzijde, is een verwijzing naar de houding Paul de Wispelaere
aanneemt op de achterflap van de eerste editie van Paul- tegenpaul:
Nogmaals Kafka: Hoe ik mij tegen alle onrust aan mijn schrijftafel
vastklamp, als een standbeeld dat in de verte schouwt en zich vastklampt
aan zijn sokkel. (145)
Subtieler maar daarom niet minder pertinent is wat de inscripteur maakt van het
spiegelspel tussen Franz Kafka en Paul de Wispelaere aan de hand van het volgende
citaat:
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Voortdurend stoot ik op dezelfde zin: Heute nichts geschrieben. De
gedachte aan een boek dat louter uit een eindeloze herhaling van deze zin
zou bestaan en de authentieke expressie van een gekweld schrijverschap
zou zijn. (144)
In de daaropvolgende alinea's gaat het hoofdpersonage gewoon het ethos belichamen
van de hierboven geciteerde gekwelde schrijver. Het dagboek vervolgt met de
beschrijving van een dag die in het teken staat van het uitgestelde schrijven. ‘In bed
liggen denken: vandaag moet ik het herdenkingsstukje schrijven over Jan Walravens.
(...) Het wordt een dag vol weerzin tegen het schrijven, dat weet ik nu al.’ (145)
Daarop volgt een gedetailleerde beschrijving van zijn ochtendrituelen: opstaan, een
bad nemen, de post lezen tijdens het ontbijt. Ondertussen: ‘mijn artikel wacht.’ (148)
Uiteindelijk treedt een ironisch getint besluit op: ‘Vandaag geen herdenkingsstukje
over Jan Walravens dus, alleen dit getuigenis van hoe hij met mijn leven verbonden
blijft.’ (156) Hoewel het personage niet in staat was om een herdenkingsstukje over
Walravens te produceren, is er toch een getuigenis van gekomen dat de metatekstuele
lezer ironisch in een tekstuele vorm voorgeschoteld krijgt. Bij nader inzien is zelfs
de hele passage ironisch door het feit dat de dag die opgevoerd wordt, één van de
meest uitvoerig beschreven episodes in het dagboek is - een dag die een behoorlijk
aantal bladzijden in beslag neemt, terwijl hij in het teken staat van de onmogelijkheid
om te schrijven.
Sprekend is ook de wijze waarop de inscripteur zijn alter ego portretteert op grond
van van een ander icoon van het dagboekschrijven, met name Henri-Frédéric Amiel
(1821-1881). Het denken van de Zwitserse filosoof en schrijver vergezelt regelmatig
De Wispelaeres reflecties over het onvermogen om iemands identiteit voluit te
doorgronden. We zijn altijd anders dan het beeld dat we van onszelf koesteren. Denk
bijvoorbeeld aan de beschrijving van de omslag van de tweede editie van Paultegenpaul. Die radicale opvattingen van het anders-zijn sluiten de mogelijkheid niet
uit om zichzelf te herkennen in iets of iemand anders. Zo bekeken is het niet
verbazingwekkend dat het personage gemeenschappelijke trekken tussen hemzelf
en Amiel constateert:
Niet aan de verleiding kunnen weerstaan eerst nog enkele bladzijden Amiel
te lezen. Opnieuw de schok der herkenning (...). En wat lees ik opeens?
Haast letterlijk wat ik op 30 maart 1969 in het eerste stukje van dit dagboek
geschreven heb: ‘C'est dans le zéro que j'ai cherché ma liberté de ne pas
être, liberté de ne rien posséder, ne rien engendrer, de ne plus agir, même
de ne plus bouger’. (148-149)
Wat de inscripteur die bewuste dag geschreven had, staat op bladzijde 8 te lezen:
‘Mijn “ik” staat dus mijn eigen vrijheid in de weg. Zoeken naar mijn wezenlijke “ik”
is zoeken naar mijn wezenlijkste onvrijheid.’ (8) Opnieuw kan de bevinding echter
ironisch opgevat worden, want het is de onmogelijkheid om een dergelijke staat van
zelfverlossing te bereiken die uitgedrukt staat in een van Amiel afkomstig motto dat
de hoofd-
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tekst inleidt. In dat motto staat dat hoe meer het individu op zoek gaat naar het nulpunt
van zijn subjectiviteit, hoe meer hij moet vaststellen dat hij aan aardse instincten
geklonken is:
Ik heb in mezelf het subjectieve bestaan willen schrappen, ik heb het slechts
kunnen bedriegen en verdoven. Ik heb geprobeerd om me te
ontpersoonlijken, uitsluitend in mijn denken te schuilen, in het theoretische
bestaan, en altijd komt de praktische nood mij kwellen om lief te hebben,
te handelen, te bezitten, gelukkig te zijn, mens te zijn en niet alleen maar
zuivere geest. (3)10
Met andere woorden, zoals het mogelijk is om Paul ook in ‘tegenpaul’ terug te vinden,
kan Amiel - in wie de inscripteur zichzelf herkent - ook in het tekstuele paradigma
van een ‘tegenamiel’ teruggevonden worden.

3. Spiegelende vensters
Uit het voorafgaande blijkt dat een onderzoek naar het schrijversbeeld van Paul de
Wispelaere in diens dagboeken niet los van de intertekstuele verwijzingen die de
tekst bevat beschouwd kan worden. Die verwijzingen vormen, door de herkenning
of de afstandelijkheid die zij uitdrukken, evenzoveel gelegenheden om de maat te
nemen van het discursieve zelfportret van de auteur. Zij maken als het ware deel uit
van zijn ethos, zoals dat bijvoorbeeld duidelijk aan de hand van Kafka en Amiel
aangetoond werd. Dat door de intertekstualiteit ‘overgedetermineerde’ ethos laat
zien hoezeer het beeld van Paul de Wispelaere, zoals het uit zijn werk ontstaat,
radicaal verschilt van de persoon die de tekst optekent en van de acteur van het
literaire veld. En toch blijven die instanties onderhevig aan het spel van de
referentialiteit. Het zijn spiegelbeelden van elkaar die door de andersheid gekenmerkt
worden. Zij vormen herkenbare facetten van het mysterie dat de auteur Paul de
Wispelaere is. Door het onvoltooide karakter van het schrijversbeeld dat die instanties,
ieder apart, blootstellen aan de onderzoekende blik, vormen zij loze maar ook
eindeloze doorverwijzingen naar elkaar. Dat blijkt ook uit wat volgt.
In Paul- tegenpaul omschrijft de inscripteur de schrijver als het effect van zijn
taalcreatie. De schrijver heeft nooit volledig greep op zijn identiteit. Telkens als hij
zichzelf beschrijft, vernietigt hij zichzelf om zich met diezelfde handeling te
herscheppen en invloed uit te oefenen op zijn voorkomen:
De schrijver is een personage in zijn eigen leven omdat hij afhankelijk is
van zijn taal. Zijn taal schept zijn werkelijkheid. Het komt er dus op aan
invloed uit te oefenen op
10

Mijn vertaling, MS. ‘J'ai essayé de biffer en moi la vie subjective, je n'ai pu que la
tromper et l'étourdir. J'ai tenté de m'impersonnaliser, de me réfugier dans la seule
pensée, dans l'existence théorétique, et toujours le besoin pratique d'aimer, d'agir, de
posséder, d'être heureux, d'être homme et non pas seulement pur esprit, revient me
tourmenter.’
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die taal, ook al eist dit koelbloedige vernietiging. Zonder destructie is
creatie niet mogelijk. (14)
In het dagboek komt die ambivalente identiteitsdynamiek concreet tot uiting in allerlei
spiegelervaringen met vensters, waarin de reflectie van de auteur zich niet alleen
gaat mengen met de omgeving die zich achter de ruit bevindt, maar ook met het decor
dat de schrijver omringt als hij zichzelf in de ruit ziet, tegelijkertijd object van de
waarneming en toeschouwer:
[I]k kan mijzelf het kijken niet beletten: in het raam zie ik mij zitten, het
is een doorzichtige ruit en een zwarte spiegel tegelijk: op de achtergrond
de lichtzoom van het dorp, op een nachtelijk decor van bomen geprikt, op
de voorgrond ikzelf, acteur en toeschouwer, als een borstbeeld uitstekend
boven de schrijftafel, naast de bureaulamp aan de verchroomde stengel,
omsingeld en ingesloten door stapels papieren en boeken, verstard - uit
het dolle leven klinkt haar stem, niet bereid om toe te geven: het is een
liedje over mijn kloten, die smaken naar paddestoelen en onrijpe noten.
(54-55)11
In dit uittreksel wordt het beeld van de auteur vermengd met de natuurlijke,
biologische realiteit die zich achter de glazen wand bevindt, én met de literaire wereld
die hem in zijn werkkamer omringt. Waarneembaar vanuit de werkkamer bevindt
zich, verder, de wereld van de vrouw en de aardse lust. Zo overlappen in deze passage
drie welbekende hoofdthema's van Paul de Wispelaeres werk elkaar: de plattelandse
natuur, de problematische grens tussen literatuur en leven, en de erotiek. Dat het
personage zichzelf aanschouwt als een ‘borstbeeld uitstekend boven de schrijftafel’
is uiteraard een verwijzing naar Kafka's hierboven al geciteerde zelfbeschrijving in
diens dagboek: de schrijver klampt zich vast aan een materiële doch metonymische
verwezenlijking van zijn ambt terwijl hij de realiteit argwanend aanstaart.

4. Uit de as herrijzen
In Paul- tegenpaul ligt de nadruk op de problematische identiteit van de auteur en
zijn schrijversfunctie. De lezer krijgt een ethos voorgeschoteld waarin een over de
interpretatie van zijn werk wakende auteur zijn kennis toont van een internationale
en contemporaine literaire traditie. Die auteur herkent zichzelf verder in erkende
autoriteiten van het dagboekgenre. In het tweede dagboek, echter, komt de nadruk
te liggen op het materiaal waarmee de auteur auteur wordt, en dat is de taal.
De omslag van de eerste uitgave van Het verkoolde alfabet laat een foto van de
auteur

11

Vergelijk met het volgende uittreksel: ‘In het schuin openstaande venster kijkt hij naar
zijn spiegelbeeld: een portret in gouache achter het glas, nooit zuiver, altijd met andere
figuren in weerkaatst (nu twee rijen boekenruggen dwars door het gezicht).
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Omslag eerste uitgave Het verkoolde alfabet

Omslag zevende druk Het verkoolde alfabet

zien, zoals dat meestal ook het geval is bij de andere werken uit de autobiografische
reeks ‘Privé-domein’ van Uitgeverij De Arbeiderspers. Opnieuw wordt de identiteit
van de auteur geassocieerd met de flora, aangezien Paul de Wispelaere zowel op de
voorkant als op de achterflap staande getoond wordt in zijn geliefde tuin. Vanaf de
zevende druk werd het boek door Uitgeverij Atlas uitgegeven. Het kreeg een nieuw
omslag die interessante associaties tussen titel en afbeelding wekt. Ditmaal is een
schilderij te zien van de hand van een andere Paul, namelijk Paul Klee (1879-1940):
Kühlung in einem Garten der heissen Zone (1924). Het toont allerlei donkere, gebogen
vormen die volgens een horizontale as voortbewegen en die gemakkelijk verbonden
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kunnen worden met het ‘verkoolde alfabet’ waarvan sprake is in de titel. Deze tekens
kunnen echter niet met een welafgebakende betekenis geassocieerd worden. Ze
kunnen niet ontcijferd worden. Hun betekenis is louter beperkt tot een immanent
semantisch vermogen, dat in dialoog treedt met de verbeelding van de lezer. Er zou
beweerd kunnen worden dat het alfabet zodanig verkoold is dat de afstand tussen
teken en betekenis onoverbrugbaar is. We kunnen hier bijvoorbeeld denken aan het
accent op de ‘à’ van ‘il y a là cendre’, waarmee de Franse filosoof Jacques Derrida
in Feu la Cendre (2005) de nadruk legt op de radicale afstand tussen het spoor (het
teken) en datgene waarnaar het beweert te verwijzen. Wat de as bij Derrida dan ook
toont, is de visie van een onmogelijkheid.
Dat neemt niet weg dat in het eerste motto, waarin de titel meteen opgenomen
wordt, het regeneratievermogen vermeld staat van het verkoolde alfabet. Dat eerste
mot-
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to is de Nederlandse vertaling van een gedicht van de Mexicaanse dichter Octavio
Paz (1914-1998):
Vlammende verrijzenissen
van het verkoolde alfabet;
- er is geen school daarbinnen,
altijd is er dezelfde dag, dezelfde nacht altijd,
ze hebben er de tijd nog niet verzonnen,
de zon is er niet verouderd,
deze sneeuw is identiek met gras,
altijd en nooit is hetzelfde,
het heeft nooit geregend en het regent altijd,
alles is zijnde en nooit geweest.

Het gedicht beschrijft de inhoud van het verkoolde alfabet: in vers drie staat
‘daarbinnen’ vermeld. Het is een wereld die niet onderhevig is aan de lineaire tijd,
maar die louter uit vermogen bestaat. Alles is verkoold, maar het blijft voortbestaan
als regeneratievermogen. Dit betekent dat om het even welk gegeven ook radicaal
anders kan zijn: sneeuw is ook gras, dag is nacht, enzovoorts.
Zo gaat de aandacht van de schrijver en zijn functie naar zijn materiaal: de taal.
Moet het motto opgevat worden als een uitnodiging om het dagboek te beschouwen
als een vertegenwoordiging van een dergelijk alfabet? Dan zou het dagboek een
optimistisch geloof moeten uiten in de herrijzende kracht van de vertelling, zoals dat
ook uitgedrukt wordt door het motto van Eduardo Galeano (1940), dat als volgt
klinkt:
De gebeurtenissen zijn eens gebeurd, of bijna gebeurd, of zijn nooit
gebeurd, maar het mooie ervan is dat zij elke keer weer gebeuren wanneer
zij worden verteld.
Ook hier treedt echter ambivalentie op, want in andere passages klaagt de inscripteur
over wat wij een soort taalinflatie zouden kunnen noemen: de taal wordt zodanig
gekleineerd door het ordinaire gebruik dat het onmogelijk wordt om nog verder van
een soort verheven kunst te spreken.
Ik weet het wel, in een samenleving waarin tot en met de dementen
‘creatief’ worden beziggehouden, is het voor een schrijver onmogelijk
geworden nog woorden van deze strekking in de mond te nemen. Vroeger
kon dat, maar nu niet meer. Eigenlijk zijn er steeds minder woorden die
je in de mond kan nemen, het alfabet is verkoold en smaakt naar as. Welke
schrijver van enige betekenis durft zichzelf nog als ‘kunstenaar’ te
benoemen? (127-128)
Opnieuw kan de aanwezigheid van allerhande motto's uiteraard opgevat worden als
een manier voor de auteur om zichzelf te positioneren in een internationale literaire
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traditie. Ditmaal gaat het echter niet meer om motto's die aansluiten bij een actuele
anticonformistische literaire traditie. Naast Octavio Paz worden nog de
Zuid-Amerikaanse schrijver en journalist Eduardo Galeano (1940) geciteerd alsook
Augustinus.
In feite daagt in Het verkoolde alfabet het ethos op van een auteur die ten opzichte
van de rest van het veld niets meer hoeft te bewijzen. Deze positionering werd op
institutioneel vlak bevestigd in 1998 met de uitreiking van de Prijs der Nederlandse
Letteren aan Paul de Wispelaere. Dit wil ik verder nog verduidelijken aan de hand
van de manier waarop met het dagboek als genre omgegaan wordt en met behulp
van het incipit.
Het verkoolde alfabet biedt zich veel explicieter aan als een conventioneel dagboek.
Ten eerste omdat het van meet af aan verschenen is in de reeks ‘privé-domein’, een
reeks die alleen maar egodocumenten bevat. Daarnaast is er het feit dat er, als de
titel na een paar bladzijden weer opduikt, ‘Dagboek 1990-1991’ te lezen staat. Verder
staan de verschillende hoofdstukken netjes chronologisch gerangschikt per maand.
Op die manier wordt de lezer er niet meer toe gebracht om zich vragen te stellen in
verband met het genre van het boek dat hij aan het lezen is.
Wat het incipit van het dagboek betreft: zoals in Paul- tegenpaul begint de tekst
met het metapositionele oordeel van de verteller over zichzelf als schrijver: ‘Het
beginnen aan een boek is een verschrikking.’ (7) Deze indrukken worden geformuleerd
als een soort algemene waarheid. Met andere woorden: de zelfpositionering van de
verteller door middel van zijn alter ego kan ook toegepast worden op het merendeel
van de andere schrijvers. Maar, in tegenstelling tot het eerste dagboek waarin ook
een veralgemening plaatsvond aan de hand van de institutionele contextualisering
van de eigen situatie, wordt ditmaal de eerste zin onmiddellijk gevolgd door een
tweede paragraaf waarin het alledaagse huishoudelijke leven zich gaat inmengen in
de professionele bekommernissen van de schrijver. Daardoor gaat de auteur zich
opsplitsen in twee antithetische modaliteiten van het ethos: de gemartelde schrijver
die aan zijn boek moet beginnen enerzijds, en de ‘huisman’ anderzijds:
Kan ik iets voor je doen? Heeft Ilse weer met bezorgde aandrang gevraagd.
Door wat zij niet voor mij kan doen, ontloop ik haar of word ik haar
vreemd. Het helpt niet dat ik haar geruststellend toelach. Ga je straks mee
zwemmen? Heeft zij daarna nog gevraagd, dan doe je tenminste iets wat
gezond is. Nee, ik heb nergens zin in, en zeker niet in iets wat gezond is.
En wat ben jij aan het doen? Zij is halfweg Boquitas pintadas van Manuel
Pig: ‘een prachtig boek’. (7)
De splitsing van de identiteit wordt in de derde paragraaf narratologisch bevestigd,
wanneer de verteller in de derde persoon gaat spreken over zijn alter ego, in plaats
van in de eerste persoon. Daarenboven is er het ethos van de ouder wordende man
die steeds meer geconfronteerd wordt met het idee van zijn eigen sterfelijkheid en
terugblikt op zijn leven als op iets dat al afgelopen is, alsof het leven hem niet meer
aanging:
Verdubbeling: ik krijg hem in beeld terwijl hij lusteloos door het schuine
dakraam
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van zijn werkkamer staart. Hij is de zestig voorbij, grijzend aan de slapen,
kalend op zijn kruin. Hij is klein maar stevig gebouwd, met een beginnende
neiging tot molligheid. In zijn jonge jaren heeft hij veel geturnd, gefietst,
gevoetbald en gebokst. De tijd van toen, die nog in zijn eigenste
hersenkronkels en zijn botten zit, maar die voor [Ilse] tot het
geschiedenisboek behoort. (...) Door een ruit heen: steeds vaker krijgt hij
de indruk dat hij zo naar het leven kijkt, ook naar het zijne. (7)
Het dagboek voert niet meer een literair ambachtsman ten tonele, die zichzelf vanuit
een kritische verte gadeslaat en zichzelf in een vooruitstrevende literaire traditie
situeert. In plaats daarvan treedt een bescheiden letterenheer op die moeite heeft met
het ouder worden terwijl hij leeft met Ilse, zijn dertig jaar jongere vrouw. De
ethosgebonden reikwijdte is snel gekrompen om ruimte te schenken voor de intimiteit
van het alledaagse leven. Achter die intimiteit schuilt echter een tijdloze en universele
kwestie: het aandeel van de verteldaad in de problematische verhouding tussen
sterfelijkheid en tijd. De Canadese theoreticus Jean-François Hamel herinnert er
immers aan: ‘De vertelling doodt de tijd, maar om de geboorte ervan mogelijk te
maken. (...) De vertelkunst heeft altijd bijgedragen tot de uitvinding van nieuwe
tijden, originele tijden die zowel het verleden en de herinnering eraan verstoren als
de toekomst.’12 (7) Daardoor kan Het verkoolde alfabet beschouwd worden als een
gelijkaardige onderneming waarin de lineaire tijd wordt uitgedaagd. Die uitdaging
wordt mogelijk gemaakt dankzij de herrijzende macht van het verkoolde alfabet
waarmee het anachronistische koppel Paul de Wispelaere en Ilse geboetseerd werd.

Conclusie
Ondanks de aanwezigheid van relevante gemeenschappelijke kenmerken laten beide
dagboeken toch zeer verschillende verschijningsvormen van het ethos optreden. Het
literaire ethos van de schrijver in Paul- tegenpaul kan gelezen worden als de
consolidatie van een institutionele positie. De auteur situeert zichzelf in een
anticonventionele, internationale literaire context. Hij treedt bovendien op als
waakhond over de betekenis van zijn oeuvre. Het dagboek als genre staat in dienst
van dat ethos, door het literaire experiment op de voorgrond te laten treden. Het
verkoolde alfabet, daarentegen, laat het ethos optreden van een ouder wordende
schrijver in zijn alledaagse leven, die aan het literaire veld haast niets meer te bewijzen
heeft. Het dagboek, als paradigma van een genre, wordt ditmaal gebruikt voor
sommige van zijn essentiële kenmerken: een specifiek narratief proces waarin de
tijd lineair vastgelegd wordt, maar dat ook gelezen kan worden als een uitdaging aan
de lineaire tijd, een poging om die te ontwrichten. In beide gevallen lijkt het dagboek
een generische vrijheid te bieden die, naast ethosgebonden strategieën, ook ruimte
laat voor universele vraagstukken.

12

Mijn vertaling, MS. ‘Le récit tue le temps, mais pour lui donner naissance. (...) L'art du récit
contribue depuis toujours à l'invention de temps nouveaux, de temps inédits qui bouleversent
non seulement le passé et sa mémoire, mais l'avenir’.
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Willem Bongers
Wie is ‘Kader Abdolah’?
In de literaire wereld is het hebben van een of meerdere pseudoniemen
eerder regel dan uitzondering. Het is daarom opvallend dat er in de
literatuurwetenschap nog weinig aandacht is besteed aan het
pseudoniemgebruik onder auteurs. Willem Bongers, programmeur van
het Vlaams-Nederlands cultuurplatform Huis deBuren, geeft echter aan
dat nadere bestudering van het pseudoniem vanuit literatuursociologisch
standpunt interessante informatie kan opleveren omtrent de positie-inname
van de auteur. De auteur die Bongers in dit artikel onder de loep neemt
is Hossein Sadjadi Ghaemmaghami Farahani, oftewel Kader Abdolah.

Het pseudoniem als positie-inname
In de wereld van de kunst zijn pseudoniemen zo gangbaar dat we er bijna niet bij
stilstaan. Toch is er eigenlijk iets vreemds aan de hand, iets wat je aanvoelt als je de
situatie omdraait. Het zou bepaald vreemd overkomen als ik, zonder mezelf als
kunstenaar of anderszins als publicist te afficheren, voortaan een pseudoniem zou
gaan voeren.1 ‘Goedemorgen bakker, ik, Multatuli, hij die veel geleden heeft, wens
een brood!’ In het literatuurwetenschappelijke debat is er totnogtoe niet veel aandacht
geweest voor pseudoniemen. (Van Zoggel 2009) Toch is het, zeker vanuit
literatuursociologisch standpunt, interessant om het pseudoniem als strategisch
element nader te bekijken. Het hebben van een pseudoniem is een positie-inname
op zich, of, in de woorden van Jérôme Meizoz: ‘Il permet de marquer une nouvelle
identité énonciative, de la distinguer de celle donnée par l'état civil. Au fond, le
pseudonyme fait de l'auteur un énonciateur fictif, un personnage à part entière....’
Het pseudoniem is dus niet alleen ‘une précaution contre la censure’ of ‘une manière
de susciter la curiosité’. Daarom stelt hij vast dat het pseudoniem te lezen is ‘[c]omme
un indicateur de posture’. (Meizoz 2007: 18)
Mijn methode is een combinatie van literatuursociologisch en interpretatief
onderzoek. In lijn met de onderzoeksmethode van Jérôme Meizoz, zoals hij die
uiteenzette in zijn Postures littéraires. Mises en scène modernes de l'auteur (2007),
richt ik mij zowel op interne (primaire werken) als externe bronnen (interviews) en
heb ik oog voor autorepresentatie (door de schrijver zelve) en heterorepresentatie
(door andere actoren in het veld). De auteur die ik bespreek heet Hossein Sadjadi
Ghaemmaghami Fara-

1

In de virtuele wereld is dit uiteraard wél gangbaar, als reageerder op blogs of speler van
internetspelletjes bijvoorbeeld.
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hani (1954 -), maar hij is bekender onder zijn pseudoniem: Kader Abdolah (1980 -).
De hoofdvraag is: welke positie-innames zijn er te onderscheiden als we ‘Kader
Abdolah’ als een ‘indicateur de posture’ opvatten? En hoe zet deze lijn zich voort
als je kijkt naar de verhalen die Abdolah vertelt wanneer men hem vraagt wat dan
zijn ‘echte’ naam is? De focus ligt op verhalen die Abdolah rondom zijn
schrijverschap creëert over zijn pseudoniem en zijn eigen afkomst en hoe deze twee
elementen van zijn discursieve ethos tezamen bijdragen aan één poëticaal doel: de
profilering van Kader Abdolah als literair strijder en spreekbuis voor onderdrukten,
in Iran én in Nederland. In dit artikel is het me er nadrukkelijk niet om te doen de
theorievorming over pseudoniemen een nieuwe wending te geven, het gaat er me
vooral om een interessante casus over het voetlicht te brengen door enerzijds (de
verhalen over) het pseudoniem bij één welbepaalde auteur te onderzoeken en
anderzijds een kijkje áchter de verhalen te nemen door, in de mate van het mogelijke,
te bekijken hoeveel waarheid erin zit...

Drieledige positionering
Het paradoxale aan het pseudoniem is dat het tegelijkertijd een verhullend én een
openbarend effect heeft. De verhullende functie zorgt ervoor dat ‘Kader Abdolah’
de naam is geworden waaronder de biografische persoon Hossein Sadjadi
Ghaemmaghami Farahani bekend is geworden: de biografische naam is bedekt geraakt
onder een dikke laag ‘Kader Abdolah’. Anderzijds blijkt dat het pseudoniem in veel
gevallen bij andere actoren in het veld aanleiding geeft om te vragen naar het waarom
van juist dit pseudoniem, waarna een terugkoppeling naar de biografische persoon
snel is gemaakt - zeker in het geval van Abdolah.2
In de verhalen die Abdolah over zijn pseudoniem vertelt, spelen drie elementen
een rol: de censuur, een of twee geëxecuteerde Koerdische vrienden en zijn
betovergrootvader. In dit citaat komen de drie elementen samen.
Iedereen in mijn familie wilde schrijver worden. Ik wilde het ook, maar
de schaduw van mijn over-overgrootvader was te zwaar voor mijn
schouders. Daarom heb ik later als schrijver een schuilnaam gekozen,
Kader Abdolah, de naam van een in het verzet gesneuvelde kameraad.
Ook voor mijn eigen veiligheid was dat nodig. (Abdolah in Abrahams
1995)
Het pseudoniem ‘Kader Abdolah’ ontstond in Iran, alwaar hij twee clandestiene
reportages publiceerde: Wat willen de Koerden zeggen? (1980) en Koerdistan na het
verzet (1982). Deze boeken werden illegaal uitgegeven en onder de toonbank
verkocht.3 Om de cen2

3

Om allerlei vervelende complicaties te vermijden (bijvoorbeeld steeds HSGF moeten
schrijven), hanteer ik ‘Kader Abdolah’ als naam om naar de biografische persoon en de
auteur te verwijzen. Ik hoop hiermee de lezer een dienst te doen.
Dit zegt Abolah in een column uit 2001. Volgens diezelfde column is zijn illegale uitgever
van toen ‘[e] en van de grootste uitgevers van het vaderland geworden’. (Abdolah 2001)
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suur te kunnen ontlopen, was een pseudoniem vereist. Hier speelt dus een authentiek
motief om een pseudoniem aan te nemen een belangrijke rol: er was fysieke dreiging
voor de daadwerkelijke persoon. Tegelijkertijd is het goed om te onthouden dat het
niet strikt noodzakelijk zou zijn voor Abdolah om zijn pseudoniem in Nederland te
handhaven. Dat hij dit wel gedaan heeft, mag gezien worden als een strategische
keuze.
Het is onduidelijk of het bij de twee leden van het pseudoniem gaat om één of
twee geëxecuteerde Koerdische kameraden. In enkele van de eerste interviews geeft
Abdolah aan dat de gesneuvelde vriend ‘Kader Abdolah’ heette.4 Na 1999 zegt hij
consequent dat hij zijn twee vrienden ‘Kader’ en ‘Abdolah’ zijn geëxecuteerd.5 In
de column ‘Wat wilde hij zeggen’ schrijft Abdolah: ‘Ikzelf draag een Koerdische
naam: Kader Abdolah. Maar dat ben ik niet. Ik ben een ander. Ik verschuil me achter
twee Koerden, twee vrienden: Kader en Abdolah.’ (Abdolah 1999) Abdolah
positioneert zich dus als iemand die letterlijk in de naam van anderen spreekt, de
naam van gesneuvelde kameraden. Het gevolg is dat, elke keer als men hem naar
zijn pseudoniem vraagt, hij in staat wordt gesteld om twee belangrijke elementen
van zijn autorepresentatie in stelling te brengen: zijn status als politiek vluchteling
en zijn gewenste rol van spreekbuis voor een onderdrukt volk.

‘Ik kom uit een goed nest!’
In de verhalen die Kader Abdolah rond zijn afkomst en schrijverschap creëert, speelt
de familietraditie een belangrijke rol en dan vooral in het spoor van zijn voorvader
Mirza Abolghasem Ghaemmaghami Farahani, volgens Abdolah
‘[p]remier, dichter en grondlegger van de moderne Perzische literatuur.
Een heel beroemd man. (...) In de jaren twintig hebben mannen van de
sjah hem in de paleistuin vastgehouden, hem een zakdoek in de mond
gepropt en vervolgens een kogel door zijn hoofd geschoten’. (Abdolah in
Wagenaar 1994)
Paradoxaal genoeg plaatst Abdolah zich middels een pseudoniem dat afstand neemt
van de zware schaduw van zijn betovergrootvader alsnog in een eerbiedwaardige
familietraditie van schrijvers en bij uitbreiding in de Perzische literatuur. Ook hier
doet de eerder genoemde paradox zich gelden. Juist doordat Abdolah een pseudoniem

4

5

Voorbeelden van plekken waar het om één kameraad gaat zijn het hierboven geciteerde
Abrahams 1995, Hoogervorst 1995/6, Kools 1996, Heymans 1997: 34, Roosenboom 1997
(een interview waarin bijna dezelfde formulering voorkomt als in Abrahams: ‘Ik wilde ook
schrijver worden, maar de schaduw van mijn overgrootvader was te zwaar voor mijn
schouders. Daarom heb ik als schrijver een pseudoniem gekozen, de naam van een kameraad
die in het verzet is gesneuveld.’) en tot slot in Bresser 2002: 259.
Dat het gaat om twee kameraden zegt hij onder andere in de Zomergastenaflevering van
22-08-1999, daarnaast komt het voor in anoniem in De Tijd 04-02-2006, Knols 2008 en
Arian 2008.
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heeft gekozen, kan hij keer op keer die zware last van de schaduw van zijn voorvader
oproepen en refereren aan zijn ‘werkelijke’ afkomst. ‘Ik kom uit een goed nest!’ zegt
hij in een interview tegen Max Arian en dat is de ondertoon die in veel interviews
hoorbaar is. (Arian 2008) De constanten in het bijna overal identiek voorkomende
voorvaderverhaal zijn dat hij een zeer groot dichter was en grondlegger van de
moderne Perzische literatuur, dat hij zich verzette tegen de sjah en daarom vermoord
werd, dat het de droom van de familie was ‘[o]m nog een keer een beroemde schrijver
te hebben’ die literaire wraak kon uitoefenen op de wrede machthebbers en dat
Abdolah in een droom door zijn overgrootvader bezocht is met de boodschap dat hij
die nieuwe grote schrijver zou worden: ‘Toen ik twaalf was, verscheen mijn
over-overgrootvader op een nacht in een van mijn dromen. Hij zei tegen mij: “Wees
rustig, jij bent het, jij wordt het...”.’ (Abdolah in Abrahams 1995) Het verhaal over
zijn illustere voorouder, nu eens betovergrootvader dan weer (over-)overgrootvader
genoemd, komt voor in zeer veel interviews met Abdolah en verslagen van lezingen.6
Maar ook in aankondigingen van lezingen en in enkele bio- en bibliografieën wordt
dit voorvaderverhaal rechtstreeks overgenomen.7 Vanaf de publicatie van De reis
van de lege flessen (1996) is de omschrijving die op de eerste twee bundels voorkwam
(dat hij ‘een lange traditie in de Perzische literatuur vertegenwoordigt’) nader
ingevuld: ‘Kader Abdolah (Iran, 1954) stamt uit een familie met een lange traditie
in de Perzische literatuur (...).’ (Abdolah 1996, cursivering WB) In 1996 meet Kader
Abdolah zich eveneens een nieuw pseudopseudoniem aan, waarmee hij zich andermaal
in de genoemde traditie plaatst: Mirza. ‘Mirza’ is een Perzische eretitel, een benaming
voor een schrijver, een chroniqueur. Onder deze rubriektitel schrijft Abdolah tot op
de dag van vandaag columns in de Volkskrant. De columns hebben ‘Mirza’ als
boventitel en zijn ondertekend met ‘Kader Abdolah’. Hier werkt de eerder genoemde
paradox evenzeer: eenieder die wil weten waar dat mysterieuze ‘Mirza’ voor staat,
wordt doorverwezen naar een eerbiedwaardige Perzische traditie waarin Mirza
Abolghasem Ghaemmaghami Farahani uiteraard een belangrijke rol vervult.
Ook op een institutioneel en strategisch zeer interessante plek, komen we een
verwijzing naar Abdolahs voorouder tegen. Wanneer Abdolah in 2000 voorgedragen
wordt om benoemd te worden tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw,
twijfelt hij naar eigen zeggen heftig en krijgt hij er zelfs ‘acute rugpijn’ van. (Anoniem
2000)8 Door de moord op zijn voorvader is hij namelijk ‘principieel tegen elke vorm

6

7
8

Na Wagenaar 1994 ook in: Neefjes 1995, Abrahams 1995, Van Vlerken 1995a en 1995b,
Hoogervorst 1995/6, Kools 1996, Rooseboom 1997, Riemersma 1997, Guillet 1997, Jansen
1997, Jansen 1998, Hoeksema 1998 (verslag lezing), De Jong 2000, anoniem in NRC
Handelsblad 28-04-2000, Boelsma 2000, De Knegt 2004a, 2004b en 2004c, Pronk 2005,
De Visser 2007, Knols 2008, anoniem in De Telegraaf 26-04-2008 en tot slot in Arian 2008.
Anoniem in Brabants Dagblad 04-03-2000, anoniem in Utrechts Dagblad 06-03-2004 (korte
bio- en bibliografie), anoniem in Brabants Dagblad 01-03-2008.
In de Volkskrant voegt hij daar een dag later aan toe: ‘Wat Kader Abdolah wel weet, is dat
hij er slapeloze nachten van heeft gehad, zichzelf pijnigend met de vraag of hij het wel of
niet zou aanne men. “Ik heb er rugpijn van gehad, nachtmerries. Ik was tegen de monarchie,
ik ben tegen de monarchie”.’ (Van Dinther 2000)

Vooys. Jaargang 28

51
van monarchie’ en hij stelt ‘Ik Hossein kan geen ridder zijn.’ Hij accepteert het lintje
echter toch: ‘Maar Kader Abdolah, een product van de Nederlandse samenleving,
neemt het wel aan. Niet voor mezelf, maar voor alle minderheden in Nederland.’
(Van Dinther 2000) De ene roeping, het fungeren als spreekbuis voor minderheden,
wint het hier in het openbaar van de andere roeping, het navolgen van een door de
monarchie vermoorde voorouder. Ruim een week later zal ‘Abdolah als Abdolah’
in zijn column zijn lintje nogmaals inzetten met een soortgelijk doel: ‘Op 5 mei
drukte ik op de knop van de muis om de betekenis van ridder op te zoeken:
“Beschermer. Voorvechter.” Ik pakte mijn zwaard en bevrijdde de kinderen die vijf,
zes jaar geleden in het asielzoekerscentrum geboren waren en nog altijd wachtten.’
(Abdolah 2000)

Een geweldige dichter
Niet alleen in het externe discours van de interviews refereert Abdolah aan zijn
illustere voorouder. In het titelverhaal van Abdolahs debuutbundel De adelaars
(1993) komt een korte passage voor waarin de moord op de overgrootvader genoemd
wordt, alsmede het gegeven als zou er in de bergen een heiligdom zijn alwaar de
grote dichter begraven ligt. (Abdolah 1993: 94-96) Interessanter is echter het
openingsverhaal van Abdolahs tweede verhalenbundel De meisjes en de partizanen
(1995): ‘En toen waren wij aan de beurt.’ Een kort verhaal of een lang prozagedicht
(drie pagina's) dat zich laat lezen als een poëticaal statement - tot het gekozen
vertelperspectief aan toe. Aan het woord is een verteller die zich doorgaans van de
wij-vorm bedient, maar naar zijn vader verwijst vanuit het ik-perspectief. Het verhaal
lijkt globaal een wij-verteller te hebben en opent met ‘Wij waren met z'n elven.’,
maar vervolgt met ‘Elf kleine jongens, de zonen van mijn vader’. (Abdolah 1995: 9,
cursivering WB) Op zeven plaatsen komt deze frase (‘mijn vader’) voor. Je zou
kunnen zeggen dat de ik-verteller het masker van de wij-verteller opzet, of beter, dat
de ‘ik’ zich opwerpt om het verhaal van het ‘wij’ te vertellen: dat de ik-verteller zich
positioneert als spreekbuis, als de enige zoon van de elf die het verhaal kan vertellen,
als enige ware erfgenaam van de voorouder in wiens gedichten magie zat. Dat is dan
ook het thema van het verhaal.
Het verhaal beschrijft een sprookjesachtig avondritueel waarin de vader zijn zoons
vertelt over hun betreurde voorvader die ‘de dichter van zijn volk’ was, waarvan het
volk ‘zijn gedichten uit het hoofd’ leerde en die vermoord werd door ‘de mannen
van de sjah’ die ‘een zakdoek in zijn mond’ propten.9 Na het vertellen van de
stichtingsmythe van het huis waarin de jongens, hun vader en grootvader wonen,
wandelen achtereenvolgens opa, vader en de jongens naar de kraan om hun zakdoeken
te wassen en die in een boom te hangen. De symboliek kan er nauwelijks dikker
bovenop liggen: de opeenvolgende generaties verrichten dezelfde handelingen,
handelingen die zeer ma-

9

Abdolah 1995: 9-10; de tekstuele overeenkomst met het eerder aangehaalde citaat uit het
interview met Leonoor Wagenaar uit 1994 is hier evident.
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terieel (de zakdoeken) herinneren aan hetgeen met de voorouder is gebeurd. Nadat
de zakdoeken in de door opa geplante treurwilg (!) gehangen zijn, vragen de jongens
wat er na de dood van de voorvader gebeurde met de magie in zijn vingertoppen:
‘En de magie? Ging die dood? Verdween die ook?’
‘Nee. De magie kon niet dood.’
‘Waar blijft die dan?’
‘Die zit nu misschien in de toppen van de vingers van één van jullie.’
(Abdolah 1995: 11)
Het moge de lezer inmiddels duidelijk zijn dat de magie in de vingertoppen van de
ik-verteller is gaan zitten, een ik-verteller die met een schuin oog op de
alomtegenwoordigheid van het voorvaderverhaal in de interviews via ‘Kader Abdolah’
gemakkelijk te koppelen is aan Hossein Sadjadi Ghaemmaghami Farahani.10
De voorvaderdraad wordt in Abdolahs fictie weer opgepikt in Spijkerschrift (2000).
In zijn eerste grote roman citeert Abdolah op de eerste pagina's uit het werk van zijn
overgrootvader en noemt hem met naam en toenaam: ‘(...) kleine dorpen hadden
altijd namen voortgebracht van mannen die de geschiedenis waren ingegaan. Zo ook
een geweldige dichter, Ghaemmaghame Farahani, wiens gedichten iedereen uit het
hoofd kent (...).’ Daarop volgt een kwatrijn in het Perzisch en de vertaling daarvan
in het Nederlands. In een interview naar aanleiding van het verschijnen van
Spijkerschrift benadrukt Abdolah dat het werk ook een eerbetoon aan zijn voorouder
is. (De Jong 2000) In datzelfde interview vertelt Abdolah dat het dichtende personage
Kasem Gan een oom van hem was en in de verklarende woordenlijst achterin leren
we dat ‘Kasem’ de naam van een heilige is en ‘Gan’ ‘adel’ betekent. Tegelijkertijd
is ‘Kasem (Gan)’ ook een mogelijke transliteratie vanuit het Perzisch voor de naam
die hij eerder als Ghaemmaghame weergeeft: de naam van zijn betovergrootvader.11
Zo representeert Abdolah zich dus intern (in zijn literaire teksten) en extern (in de
interviews) als erfgenaam van een grote Perzische traditie, een traditie waar grote
schrijvers en zelfs kleine profeten uit voortkomen: ‘Wij Farahani's zijn zienertjes.
We moeten maken, anders worden we ziek.’ (Abdolah in De Jong 2000) Dit schrijven
van literatuur als roeping en als ziener, als erfgenaam van een grote Perzische traditie
en

10

11

En mocht het de lezer onverhoopt toch ontgaan, dan is de auteur van het verhaal immer
behulpzaam. In een interview met Annemiek Neefjes voor Vrij Nederland zegt hij: ‘Als één
van mijn verhalen autobiografisch is (...) dan is het wel “En toen waren wij aan de beurt”.’
Blijkens dit interview plaatst Abdolah zich met de titel van het verhaal stevig in de Perzische
verhaalcultuur: ‘De titel van het openingsverhaal, zegt Abdolah, is een variatie op een zinnetje
uit De geschiedenis van Behagi: “Nu ben ik aan de beurt.”’ Dit werk is geschreven door een
getuige-schrijver, een man die zich Bolfazl noemde... niet toevallig dezelfde naam als de
hoofdpersoon uit Abdolahs eerste roman: De reis van de lege flessen (1997). (Abdolah in
Neefjes: 1995)
Michael Beard wees me erop dat ‘Kasem’ een van de vele mogelijke transliteraties is van
de naam van Abdolahs betovergrootvader. Zie daarover de volgende paragraaf.
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als spreekbuis voor een familie en bij uitbreiding een volk en ‘de geschiedenis’ is
een doorlopend element van Abdolahs poëticale opvattingen.

envoi De literair-historische status van Mīrzā Abū al-Qāsim Qā'im'maqām
Farāhānī
Het is nauwelijks mogelijk om de verhalen die Abdolah vertelt over zijn leven te
controleren, simpelweg omdat (voorlopig) het grootste deel van zijn leven zich
afspeelde in Iran en er geen informatie is te vinden die teruggaat op een andere bron
dan Abdolah zelf. Het is dan ook niet zeer verwonderlijk dat veel verhalen die hij
vertelt, in dit geval over zijn afkomst en zijn voorvader, overgenomen worden tot in
wetenschappelijke publicaties aan toe.12 In het geval van Mīrzā Abū al-Qāsim
Qā'im'maqām Farāhānī13 is er echter wel een blik achter de schermen mogelijk. Om
te zien hoe deze voorouder in de wetenschappelijke literatuur over de Perzische
literatuurgeschiedenis gerepresenteerd wordt, raadpleegde ik drie
literatuurgeschiedenissen14 en consulteerde drie experts.15 Een eerste voorbehoud,
tegelijk een cruciale en onoplosbare kwestie, is hier op zijn plaats: ís Abdolah wel
een achterkleinkind van deze Qá-maqám? Ahmad Karimi-Hakkak wees me er terecht
op dat ‘illustrious ancestors typically have thousands of claims placed upon them by
individuals all too eager to trace themselves to the luminaries of the past’. Dit in het
achterhoofd houdend is de vraag hoe ‘illustrious’ Abdolahs vermeende ‘ancestor’ is
en wat precies zijn status is.
In de drie door mij geraadpleegde literatuurgeschiedenissen komt Qá-maqám
alleen in de oudste voor, het standaardwerk A History of Persian Literature (1959
[1924]) van Edward G. Browne. Een eerste opvallend feit is dat hij al in 1835
vermoord werd en
12

13

14
15

Zo lezen we in de ‘Biografie’ van het lemma ‘Kader Abdolah’ in het Kritisch lexicon van
de Nederlandstalige literatuur: ‘Zijn doofstomme vader was tapijtknoper, zijn oom een
vooraanstaand imam en een van zijn voorouders dichter en premier van Perzië.’ (Brouwers
1997: 1) Sandra van Voorst heeft er in haar artikel weliswaar oog voor dat Abolahs
heterorepresentatie grotendeels terug te voeren is op zijn autorepresentatie, maar ontkomt
daar in dit geval zelf ook niet aan; bij de introductie van Abdolah staat te lezen: ‘Hij is een
nakomeling van een groot Perzisch schrijver en dichter die in Abdolah's verhalen meningmaal
terugkeert.’ (Van Voorst 2007: 15)
Een naam die volgens Dr Michael Beard ‘seems to have been transliterated differently pretty
much every time it's cited’. Wat Hans Jansen stelt over transscripties uit het Arabisch, gaat
mijns inziens in dit geval ook op: ‘ Wie Arabisch kent, heeft geen exacte transscriptie nodig,
en wie geen Arabisch kent, heeft niets aan een exacte transscriptie.’ (Jansen 2008: 15) Voor
het gemak houd ik dan ook de transscriptie van Browne 1959 [1924] aan.
Browne 1959 [1924], Yarshater et al 1988 en Karimi-Hakkak 1995.
Via Hinad Dinavari, vakspecialist van The Libraby of Congress in Washington, had ik
mailcontact met Dr. Abbas Milani, director of Iranian Studies aan Stanford University, Dr.
Michael Beard, specialist Middle Eastern Literature aan de University of North Dakota en
Prof. dr. Ahmad Karimi-Hakkak, professor of Persian Language, Literature, and Culture aan
de University of Maryland. Citaten in deze paragraaf komen uit de mailcorrespondentie die
ik met hen voerde, waarbij vooral de vriendelijke mails van Michael Beard erg behulpzaam
waren.
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niet pas in 1870 of zelfs pas in de jaren twintig van de twintigste eeuw.16 Browne
vermeldt ook een tweede en belangwekkender feit: de staatsman is niet dezelfde
persoon als de dichter. De man naar wie Abdolah verwijst als dichter is Mírzá
Abu'l-Qásim Qámaqám, maar de ‘Deputy Prime Minister’ is zijn vader (!): ‘Mírzá
'Ísá of Farahan, called Mírzá Buzurg’. Over de literaire prestaties van de vader
vermeldt Browne verder niets, behalve dat ze minder ‘remarkable’ zijn dan die van
zijn zoon. (Browne 1959 [1924]: 311) Zoon Abu'l-Qásim werkte wel aan het hof,
maar in een minder belangwekkende functie. Hij was in dienst als brievenschrijver
- ghost writer avant la lettre - voor Fath-'Alí Shah (de toenmalige sjah). Volgens
expert Michael Beard bestaan zijn brieven uit ‘the most flowery diplomatic discourse
I have ever seen’ en zijn referenties aan Abu'l-Qásim doorgaans verbonden aan een
specifieke brief waarin de sjah zijn excuses aanbiedt aan de tsaar van Rusland
vanwege de moord op minister Grebaiodoff en zijn medewerkers in Teheran in 1829.17
Abu'l-Qásim was dus in eerste instantie medewerker van de sjah, totdat die overleed.
Abu'l-Qásim ‘fell into disgrace’ (Browne 1959 [1924]: 311) en de nieuwe sjah,
Muhammad Sháh, liet hem vermoorden. Of zoals Ahmad Karimi-Hakkak stelt:
‘Qā'im'maqām was done in by his rivals in a series of court intrigues forever open
to different interpretations.’
Hoewel Abu'l-Qásim poëzie schreef, is hij volgens Browne ‘[m]ore celebrated as
a prose-writer, his numerous published letters being regarded by his countrymen as
models of good style.’ (Browne 1959 [1924]: 311) Dit beeld wordt bevestigd door
de experts die ik consulteerde.18 Abbas Milani mailde me dat ‘[h] is book of letters
to princes

16

17

18

Abdolahs verhalen over de periode waarin zijn betovergrootvader werd vermoord, zijn erg
inconsistent. Zo zegt hij in onder andere Wagenaar 1994 dat hij in de jaren twintig van de
twintigste eeuw werd vermoord en vernemen we in onder andere Abrahams 1995, Rooseboom
1997 en anoniem in NRC Handelsblad 28-04-2000 dat het rond 1870 moet zijn geweest.
Ook de manier waarop hij werd vermoord varieert: in Wagenaar 1994 werd hij doodgeschoten,
in het NRC zegt Abdolah dat zijn voorvader werd gewurgd (vergelijk De meisjes en de
partizanen, waarin de voorvader een zakdoek in de mond gepropt krijgt).
Deze brief is afgedrukt in Browne 1959 [1924], eerst in het Perzisch (312-314) en dan in het
Engels (314-315). Het proza mag inderdaad bloemrijk genoemd worden. Een goed voorbeeld
is een zin waarin de tsaar, aan wie de brief gericht is, eerst wordt omkleed met complimenten
en dan wordt verzekerd dat de moord niet met toestemming van de regering is gepleegd: ‘Be
it not hidden and concealed from the truth-discerning jugdement of that most eminent,
equitable, and just King, that brilliant and glorious Sovereign, that Lord of land and sea, my
noble-natured and fortune-starred brother, the Emperor of the Russian domains and their
dependencies, whose rule is mighty and glorious, and whose standards are triumphant and
victorious, that a disaster hath overtaken the Envoy of that State in the capital of this, by
impulse of the vicissitudes of the time and the quarrels of his people with certain ignorant
townsfolk, for which it is incumbent and obligatory on the acting officials of this Government
to make reparation and give satisfaction.’ (Browne 1959 [1924]: 314)
Het is ook mogelijk dat de feitelijke situatie andersom in elkaar steekt en zij op basis van
Browne bevestigen wat ik daar zelf al las. Feit blijft dat ze niet de behoefte voelen om op
basis van nieuwe inzichten tegen het uit de jaren twintig van de twintigste eeuw stammende
standaardwerk in te gaan.
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and political figures is considered a masterpiece of Persian prose’ en Ahmad
Karimi-Hakkak voegde daaraan toe: ‘If anything the old Qá'im'maqám was known
as a simplifier of the Persian prose style, not Persian poetry.’ Ook Browne roemt
Abu'l-Qásim vooral als versoberaar (!) van het Perzische (diplomatieke) proza en
citeert alleen uit zijn verzen om zijn ambivalente houding jegens de Russen te
demonstreren. (Browne 1959 [1924]: 316) De claim dat Abu'l-Qásim iets van doen
zou hebben met modernisering in de Perzische poëzie, wordt door geen enkele bron
onderschreven. Michael Beard: ‘I don't think we're going to find any evidence of
him as a proto-modernist.’ Ahmad Karimi-Hakkak, auteur van Recasting Persian
Poetry. Scenarios of Poetic Modernity in Iran (1995), een boek waarin Abu'l-Qásim
veelzeggend niet voorkomt, stelt dat ‘it would be a stretch to connect him to any
modern or modernist movement in Perian poetry’. Abbas Milani tenslotte noemt
hem weliswaar ‘one of the great reformers of modern Persian prose,’ maar ziet ook
geen reden om hem als een poëtisch hervormer te beschouwen.19
Voor dit artikel is vooral de strategische waarde en performatieve functie van
Abdolahs uitspraken van belang; het feit dat hij zich in een eerbiedwaardige Perzische
traditie wil plaatsen en zich wil tonen als een gevluchte vertegenwoordiger van een
groots poëtisch voorgeslacht, dat door politieke omstandigheden gefrustreerd, dóór
hem op literaire wijze wraak wil nemen. Wanneer men echter iets dieper graaft dan
deze verhalenoppervlakte, komen er interessante vragen boven die slechts met
speculaties kunnen worden omgeven. Waarom benadrukt Abdolah zo sterk dat zijn
voorvader een dichter was? Geen bron die ik raadpleegde heeft het over groots
dichterschap als het om Abu'l-Qásim gaat. Het is natuurlijk mogelijk dat zijn gedichten
regionaal in aanzien staan en dat het volk aldaar ze inderdaad uit het hoofd kent,
maar waarom verhaalt Abdolah, zelf prozaschrijver, niet over de intersubjectief
onbetwiste prozaïsche kwaliteiten van zijn voorvader? Zou het er wellicht mee te
maken kunnen hebben dat zijn geroemde proza in opdracht geschreven werd van en
zelfs ondertekend werd door de toenmalige politieke machthebber, de sjah? En dat
de vergelijking tussen de politiek vluchteling Abdolah enerzijds en uiteindelijk
slachtoffer (?) van ‘court intrigues’ Abu'l-Qásim anderzijds wellicht minder sterk
opgaat dan Abdolah graag wil? Zoals ik al zei: het eindigt in speculaties, maar het
lijkt erop dat het Mooie Grote Verhaal over Autoriteit Abu'l-Qásim een even
interessant verhaal verbergt.

19

In het zeer recente Iranboek Duizend-en-een-dromen beschrijft Ann De Craemer onder andere
haar tocht naar Arak en Farahan. Ze schrijft daarover: ‘In Farahan, op zo'n vijftien kilometer
van Arak, staat het standbeeld van Mirza Abolghasem Ghaem Magham Farahani (1779-1835),
de betovergrootvader van Abdolah, die in de geschiedenis van Iran niet alleen politieke maar
ook literaire sporen heeft nagelaten.’ (De Craemer 2010: 76) Het lijkt er echter niet op dat
De Craemer zich baseert op andere bronnen dan Abdolah zelf als het gaat om de
afstammingskwestie, en ook de ‘literaire sporen’ die ze vermeldt, worden helaas niet nader
toegelicht.
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Sander Bax
De man die Carré ging bezetten.
Het beeld van Harry Mulisch als geëngageerd schrijver.
In dit artikel onderzoekt Sander Bax, universitair docent aan de Universiteit
Tilburg, hoe Harry Mulisch zich heeft gepositioneerd als geëngageerd
schrijver. In de jaren zestig en zeventig ‘bemoeide’ deze publieke
intellectueel zich met het maatschappelijke debat. Bax stelt dat deze
geëngageerde periode uit Mulisch' oeuvre getekend is door een
voortdurende reflectie op autonoom schrijverschap. Welk beeld van zijn
eigen schrijverschap probeert Mulisch in De zaak 40/61, Bericht aan de
rattenkoning, Het woord bij de daad en De toekomst van gisteren naar
voren te brengen?

1. Op de grens van autonomie en engagement
Literaire schrijvers treden regelmatig op in het publieke domein om daar hun licht
te laten schijnen over maatschappelijke kwesties. Dit ‘literaire engagement’ is al zo
oud als de literatuur zelf, maar er zijn de afgelopen vijftig jaar grote veranderingen
opgetreden in de manier waarop schrijvers er vorm aan geven. Om te begrijpen hoe
naoorlogse literaire schrijvers invulling geven aan het geëngageerde schrijverschap,
hebben we het theoretische concept ‘de autonomie van de literatuur’ nodig.1 Dat
concept verwijst naar de gedachte dat literatuur ‘belangeloos’ is en ‘onpartijdig’.2
Literatuur kan niet beoordeeld worden in termen van nut en winstgevendheid, noch
in politieke of religieuze termen. Juist doordat zij zich aan deze dimensies onttrekt,
kan zij het ‘domein van de vrijheid’ zijn dat maakt dat zij een belangrijke
maatschappelijke impact heeft.3
Deze idee van autonomie wordt vaak geplaatst tegenover het literaire engagement,
maar dat is niet terecht. Ik volg de Franse literatuurwetenschapper Benoit Denis als
hij stelt dat het literaire engagement vanaf het einde van de negentiende eeuw
‘especially makes sense, in so far as it questions the functional and symbolic frontiers
within which an autonomized literary practice is conceived.’ (2007: 32-33) Literair
engagement is dus onlosmakelijk verbonden met autonomie. Wie zich presenteert
als een geëngageerd schrijver, herdefinieert daarmee de literaire autonomie, enerzijds
door de grenzen van de ‘autonome literaire praktijk’ op te zoeken, anderzijds door
de auto-

1
2
3

Zie voor discussies hierover: Dorleijn, Grüttemeier en Korthals Altes 2007; Marx 2008;
Vaessens 2008.
Bowie 1990; Ferry 1993; Korthals Altes 2007; Schmidt 1989; Woodmansee 1994..
Bax 2007; Ruiter en Smulders 2010-1 en 2010-2; Ruiter 2010; Smulders 2010.
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nome positie van de literatuur te gebruiken als een ruimte van waaruit de schrijver
over de wereld kan spreken.
In haar oratie heeft Odile Heynders onlangs gewezen op de complexiteit van het
fenomeen van de schrijver als publieke intellectueel. (Heynders 2009) Het betrokken
schrijverschap heeft een aantal kenmerken: deze schrijvers zoeken een publiek, ze
betreden daartoe de openbare ruimte, ze hebben politieke of ideologische opinies en
ze schrijven daarover. Aan de ene kant is dit engagement dus een literair-sociale
kwestie. De schrijver die de publieke ruimte betreedt, bevindt zich op het grensvlak
tussen de ‘intieme sfeer’ (de schrijfkamer) en de ‘publieke sfeer’, en (daarmee) op
dat tussen een onthechte en onafhankelijke positie enerzijds en een betrokken en
(van een publiek) afhankelijke positie anderzijds. Daarnaast benadrukt Heynders het
engagement als een esthetisch fenomeen: welke geëngageerde ideeën heeft een
schrijver, in wat voor teksten (welke genres) verwoordt hij die ideeën en wat is de
rol van fictionaliteit daarbij?
Engagement en autonomie zijn op een complexe manier met elkaar verweven. De
autonome kunstenaar is vrij van de samenleving (door er niet financieel van
afhankelijk te zijn en door in een eigen institutionele wereld te bewegen) en kan juist
daardoor dingen schrijven die zo belangrijk zijn dat de burger zich er iets aan gelegen
moet laten liggen: door zich vrij van die samenleving op te stellen creëert hij voor
zichzelf de speelruimte om een prominente rol in de samenleving op te eisen. Wie
niet aan een bepaalde positie gebonden is, kan immers die dingen aan het licht brengen
die men in de rest van de samenleving niet durft te verwoorden. De keerzijde daarvan
is dat we het begrip speelruimte in deze zin letterlijk moeten nemen: het is een
vrijplaats, maar wel een plaats in de marge zonder direct effect op de werkelijkheid.
Deze positie lijkt op die van Frans Ruiter en Wilbert Smulders die ook de sterke
verwevenheid tussen autonomie en engagement benadrukken. (Ruiter en Smulders
2010-1 en 2010-2.) Zij spreken over een autonoom schrijverschap: een definitie
waarin werk en publieke figuur samen komen. Voor Ruiter en Smulders heeft de
autonomie van de literatuur drie dimensies: een esthetische (waarin het Kantiaanse
kennismoment centraal staat), een maatschappelijke (die vooral betrekking heeft op
de sociaal-maatschappelijke rol van de schrijver) en een dimensie waarbij de aandacht
uitgaat naar de subjectieve uitleving van de vrijheid. Deze drie dimensies van
autonomie bakenen een ruimte af die gekarakteriseerd kan worden als ‘het probleem
van de vrijheid’. Het gaat dan om de literatuur als maatschappelijke vrijplaats, de
vrijheid van de verbeelding in de fictie en de vrijheid van het individu. De autonomie
van de literatuur is zo belangrijk omdat zij alle pogingen omvat om de ‘vrijheid van
het subject’ te verbeelden.
Ruiter en Smulders stellen dat de literatuur door haar bestaan als maatschappelijke
vrijplaats eigenlijk automatisch geëngageerd is. Dat neemt natuurlijk niet weg dat
er talloze auteurs zijn die zich expliciet als geëngageerd manifesteren. Deze auteurs
zien de autonomie van de literatuur niet per se als een verworvenheid, maar rekken
de grenzen van die autonomie op. De eerdergenoemde Benoit Denis laat zien dat
deze
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geëngageerde schrijvers voortdurend worstelen met hun positie op deze glijdende
schaal. De centrale vraag die zij zich stellen is: ‘hoe kan ik betrokken zijn, zonder
daarmee mijn vrijheid op te geven?’. Denis maakt duidelijk dat literair engagement
altijd meer is dan het gegeven dat een schrijver zich uitspreekt over de werkelijkheid.
Elke geëngageerde schrijver moet opnieuw zijn positie definiëren ten opzichte van
de autonome norm. Daarom bevat iedere geëngageerde literaire tekst een element
van kritische zelfreflectie:
It is not just a matter of expressing the world and taking up a position in
the political debate, it also means, above all, questioning literature, its
social function, and the aesthetic modalities of its presence in and in
relation to the world. (Denis 2007: 33)
De Nederlandse schrijver Harry Mulisch kan gelden als het ultieme voorbeeld van
de schrijver als publieke intellectueel. In de jaren zestig en zeventig bemoeide hij
zich nadrukkelijk met de maatschappelijke ontwikkelingen. Ik wil laten zien dat deze
‘geëngageerde periode’ uit Mulisch' oeuvre gekenmerkt wordt door een voortdurend
hernomen reflectie op het autonome schrijverschap. Er is niet één ‘geëngageerde
Mulisch’, maar er is een periode in zijn oeuvre waarin hij zijn schrijverschap steeds
opnieuw probeert te definiëren in termen van distantie en betrokkenheid, autonomie
en engagement. Het gaat mij in deze beschouwing dus niet in eerste instantie om de
ideeën die Mulisch in zijn ‘documentaires’ naar voren brengt, maar ik concentreer
me op de beelden van het eigen schrijverschap die Mulisch in vier verschillende
teksten creëert. Op die manier hoop ik het ‘zelfreflectieve moment’ aan het licht te
brengen, dat volgens Denis kenmerkend is voor het geëngageerde schrijven. Dit
‘zelfreflectieve moment’ zouden we kunnen beschouwen als een
‘positioneringsstrategie’. Het gaat dan om de strategieën die literaire schrijvers
hanteren om bij te dragen aan de beeldvorming rondom hun oeuvre in het literaire
veld.4

2. Het ‘zelfreflectieve moment’ in Mulisch' ‘documentaires’.
In het oeuvre van Harry Mulisch onderkent men algemeen een ‘geëngageerde’ of
‘journalistieke’ periode.5 Na Het stenen bruidsbed uit 1959 schrijft Mulisch elf jaar
geen romans meer. Tussen 1961 en 1973 publiceert hij (naast die ene roman De
verteller uit 1970) een groot aantal teksten die aangeduid worden als ‘reportages’ of
‘documentaires’.6 Het gaat dan om teksten waarin Mulisch zich manifesteert als een
reporter die verslag doet van wat er in de wereld om hem heen gebeurt of waarin hij
als een essayist nadenkt over semi-wetenschappelijke problemen. Opmerkelijk is in
ieder geval dat Mulisch vanaf (ongeveer) 1959 meer aandacht in zijn werk lijkt te
hebben voor de soci4
5
6

Zie hiervoor: Dorleijn en Van den Akker 2008.
Zie voor een bespreking en een relativering hiervan Buurlage 1999, pp. 23-25 en 168-178.
De Rover (1987) noemt ze reportages, Buurlage (1999) munt de term ‘documentaires’, die
ik zal blijven hanteren.
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aal-politieke werkelijkheid. Als we Mulisch mogen geloven, is die ontwikkeling
begonnen met een reis naar Oost-Europa in 1956. (Mulisch 1968: 25-26)Vanaf dat
moment begint hij zich langzaam maar zeker te ontwikkelen tot een geëngageerd
schrijver. Dit engagement begint met het volgen van en schrijven over het
proces-Eichmann in 1961, en manifesteert zich zeer sterk in de boeken over provo
(Bericht aan de rattenkoning, 1966) en over Cuba (Het woord bij de daad, 1968).
In 1969 bereikt het zijn hoogtepunt als Mulisch zijn ‘Meningen in marstempo’
voorleest op het congres ‘Schrijvers voor Vietnam’ en als hij het in een twistgesprek
opneemt tegen Willem Frederik Hermans. Vanaf 1970 echter lijkt de ‘geëngageerde
Mulisch’ weer wat naar de achtergrond te verdwijnen, en komt de ‘autonome’ literator
Mulisch weer meer naar voren. In 1970 verschijnen de roman De verteller en het
verhaal ‘Paralipomena Orphica’, in 1971 begint Mulisch te dichten en in 1972
verschijnt het toneelstuk Oidipous, Oidipous.7 In de volgende paragrafen wil ik die
ontwikkeling reconstrueren door in te zoomen op de reflectieve passages in vier van
de ‘documentaires’.

2.1 Een vreemdeling in Babylon: De zaak 40/61
De eerste tekst die ik wil bespreken, is de ‘reportage’ De zaak 40/61. Deze bundel
bevat twaalf stukken die tussen maart en september 1961 verschenen in Elsevier's
weekblad, naast twee grotere passages waarin Mulisch een dagboek bijhoudt van
zijn verblijf in Jeruzalem. In deze tekst manifesteert Mulisch zich dus niet in de eerste
plaats als literair schrijver, maar als journalist en dagboekschrijver. In de tekst zelf
reflecteert Mulisch op deze verandering in zijn schrijverschap. Op een van de eerste
avonden van het proces moet hij zijn verslag naar Nederland telegraferen, maar hij
legt het af tegen de ervaren journalisten.
Thuis op topkonferenties en in revoluties schenen de meesten zich in het
geschreeuw en gedrang zeer op hun gemak te voelen, maar voor een
eenvoudig boekenschrijver was het niets gedaan. Gewend zijn
manuskripten behaaglijk door de zon wandelend naar zijn uitgever te
brengen, die hem met een glas sherry welkom heet, moest hij nu polen en
brazilianen opzij dringen en met zijn vuist op tafel slaan om israelische
telefonistes tot aktie aan te zetten. (Mulisch 1961: 40)
De sherry drinkende grote schrijver voelt zich aanvankelijk wat minder op zijn gemak
in de journalistieke hectiek, wat niet wegneemt dat hij zich er met enthousiasme in
stort. Met name in de dagboekpassages beschrijft Mulisch zijn ontwikkeling als
‘reporter’. Zo beschrijft hij de eerste dag in het gebouw waar het proces wordt
gehouden.
Dan is het gekkenhuis in volle werking zichtbaar. Journalisten en militairen
hollen het gebouw in en uit, meisjes sjouwen met kisten sinaasappelsap,
arbeiders hijsen
7

Zie hiervoor: Bax 2010-1 en Bax 2010-2.
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onbegrijpelijke machines de ramen in. Ook binnen wordt overal nog
getimmerd. Post-, telegraaf- en telefoonkantoor zijn al ingericht; in de
perszaal, die er uitziet als een schoolklas voor vierhonderd leerlingen,
worden televisietoestellen geïnstalleerd, waarop het proces onafgebroken
zichtbaar zal zijn. Ik loop rond als een vreemdeling in Babylon. (Mulisch
1961: 37)
Aan het begin van de tekst presenteert de ik-figuur zich dus vooral als een
‘vreemdeling’, iemand die niet helemaal past in het wereldje waarin hij zich begeeft.
Toch doet hij in de passages die erop volgen uitgebreid verslag van het proces. Daarbij
gedraagt hij zich net als andere journalisten. Hij spreekt met collega's over de
voortgang van het proces en hij slaagt erin om zo nu en dan hoofdrolspeler te spreken
te krijgen (zoals de assistent van Eichmanns advocaat en openbaar aanklager Hausner).
In juni lijkt hij zich helemaal in zijn element te voelen:
Snel en zeker ontwikkel ik mij tot een echte reporter: nu kan ik zelfs als
een wereldprimeur aanbieden. Ja, zoals dadelijk blijken zal, mag ik in dit
geval zelfs wel zeggen: een kosmische primeur. Het is mij gelukt om
gedurende een half uur inzage te krijgen in Eichmanns autobiografie, die
hij tijdens zijn gevangenschap heeft geschreven. (Mulisch 1962: 152)
Anders dan de gemiddelde journalist besteedt Mulisch in zijn dagboeken veel aandacht
aan tegendraadse observaties, politiek-filosofische duiding en aan de beschrijving
van zijn belevenissen naast het proces. Uit deze dagboekpassages komt dan ook het
beeld naar voren van een schrijver die balanceert tussen zijn ‘oude’ identiteit als
schrijver en een ‘nieuwe’ identiteit als reporter. Die ontwikkeling gaat niet van de
ene op de andere dag. Mulisch laat dat merken door te doen wat we van een schrijver
verwachten: verslag doen van zijn (afstandelijke) verwondering.
Hoe zeer het beeld van Mulisch' als geëngageerd schrijver gekleurd wordt door
de manier waarop de schrijver zichzelf portretteert, blijkt wel als we Mulisch in 1966
zien terugblikken op dit begin van zijn schrijverschap. Beschrijft hij zijn ontwikkeling
tot journalist in 1962 enigszins aarzelend, vier jaar later presenteert hij het als de
normaalste zaak van de wereld. Als hij hoort dat Eichmann is opgepakt, weet hij
onmiddellijk dat hij dat proces wil verslaan.
Dat was het! Nog dezelfde dag stond ik op de stoep van Het Parool. Maar
de toenmalige hoofdredakteur wenste mij pas de volgende week te
ontvangen. Tien minuten later zat ik bij de hoofdredakteur van De
Volkskrant. Die had zojuist iemand anders gekontrakteerd om het proces
in Israël te verslaan; maar hij nam de telefoon en belde Elseviers Weekblad,
waar een half uur later de zaak binnen vijf minuten geregeld was. (Mulisch
1966: 26)
Mulisch schrijft dit in het begin van Bericht aan de rattenkoning (1966). Hieruit
spreekt
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een totaal ander schrijversbeeld dan uit de hiervoor geciteerde passages uit De zaak
40/61 (1962). De ik-figuur uit deze laatste ‘documentaire’ is een observerende,
afstandelijke schrijver die zich de gedragingen van een reporter soms tegen wil en
dank eigen probeert te maken, terwijl de ik-figuur uit Bericht aan de rattenkoning
wil benadrukken hoe snel hij op de actualiteit reageerde en hoe hij zich in kringen
van hoofdredacteurs bewoog. Hoewel beide ikfiguren beschouwd kunnen worden
als representaties van de geënageerde schrijver Harry Mulisch, is er nogal wat verschil
tussen de twee.
Het is interessant om te reflecteren op wie er in de ‘documentaires’ aan het woord
is. Omdat het een journalistieke of essayistische tekst is, zijn we geneigd om de
ik-figuur onomwonden gelijk te stellen aan de auteur Harry Mulisch. Maar uit het
voorgaande wordt duidelijk dat we dan de subtiele verschillen tussen de teksten uit
het oog verliezen. Jos Buurlage heeft laten zien dat Mulisch in de ‘documentaires’
gebruik maakt van verteltechnieken uit het arsenaal van de romancier. Hij onderscheidt
in deze teksten door de auteur geconstrueerde vertellers en personages: ‘Mulisch
heeft een “Mulisch” met picareske trekken gecreëerd, van wie niet met zekerheid
valt uit te maken hoe dicht deze bij de auteur staat. De picaro draagt daardoor bij aan
de destabilisatie: hoe serieus moet de lezer zijn uitspraken nemen?’ (Buurlage 1999:
120)
Buurlage heeft gelijk als hij het geconstrueerde karakter van de vertellende stem
in de ‘documentaires’ benadrukt, ook constateert hij terecht dat Mulisch in deze
teksten gebruik maakt van romaneske verteltechnieken. Voor Buurlage zijn de
‘documentaires’ er op gericht om verwarring te zaaien bij de lezer, die niet mag
vastroesten in gefixeerde opvattingen. Daarmee doet hij naar mijn smaak te weinig
recht aan het gegeven dat in deze teksten een verteller aan het woord is die wel
degelijk wezenlijke en reële uitspraken wil doen over de actuele gebeurtenissen die
hij beschrijft. Ik zie het gebruik van deze verteltechnieken dan ook eerder als een
onderdeel van wat de auteur met deze teksten wil vertellen. Ik spreek in dit geval
dus liever over een ik-verteller met de naam Harry Mulisch, die we kunnen zien als
een autofictionele constructie van de auteur Mulisch. (Heynders 2010) We kunnen
deze autofictionele passages lezen als reflecties van de auteur op zijn eigen
schrijverschap en dan vooral op de plaats daarvan in het politieke domein.

2.2 In het hol van de Nederlandse Leeuw: Bericht aan de rattenkoning
In Bericht aan de rattenkoning zien we een andere Harry Mulisch dan in De zaak
40/61. In dit boek doet hij verslag van zijn ‘drie weken durende woede- en lachaanval’.
Hij noemt de tekst een ‘bericht’ en geeft aan dat het niet slechts ‘over’ de
gebeurtenissen gaat, maar dat het er deel van uitmaakt’. Dat illustreert mooi de positie
van de ik-figuur in deze tekst. Hij is niet langer de gedistantieerde intellectueel die
hij in De zaak 40/61 was, maar hij presenteert zich nu als iemand die de gebeurtenissen
direct heeft meegemaakt. Toch staat ook in deze ‘documentaire’ het spanningsveld
tussen onafhankelijkheid en betrokkenheid centraal, niet voor niets wordt ‘woede’
afgewisseld met ‘lachen’.
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De betrokkenheid blijkt uit een aantal scènes in het boek. Om te beginnen het gedeelte
waarin Mulisch vertelt over de beroemde rel uit 1963 rondom het televisieprogramma
Zo is het toevallig ook nog eens keer. In het hoofdstuk ‘Hysterisatie door de tevee’
neemt hij het op voor Mies Bouman die na de provocerende uitzending nogal onder
vuur ligt.
Alleen Het Parool, inmiddels voorzien van een hoofdredakteur die minder
verzot was op wachten, stelde zijn kolommen open voor een massieve
tegenaanval van Hugo Claus, Cees Nooteboom, Willem Frederik Hermans
en mij. Tegelijk was ik al met een paar vrienden bezig met het samenstellen
van het pamflet Pays Bah; van de ene dag op de andere was mijn huis
veranderd in een redaktiekantoor, waar in alle kamers meisjes achter
schrijfmachines zaten te ratelen, mannen stuken zaten te schrijven,
medewerkers in en uit liepen, en waar de vloer bezaaid was met de
honderden scheldbrieven, die de van MIES in bouwman veranderde Mies
Bouwman had ontvangen. (Mulisch 1966: 49)
Dit is geen autonome, afzijdige schrijver meer, maar deze auteur presenteert zich als
een spin in het mediaweb die, geflankeerd door enkele andere grote schrijvers, het
gevecht aangaat met de reactionaire massa. In zijn eigen bijdrage in Het Parool wordt
dit collectieve schrijverschap nog sterker uiteengezet. Mulisch schrijft in de ‘wij-vorm’
en presenteert zich daarmee als de woordvoerder van een generatie:
Uw gekwetstheid en uw haat zijn ons te oud. Zelfs uw goede
eigenschappen, die vooral uit voornemens bestaan, zijn ons te oud. U bent
te oud voor ons. Nog 25 jaar en u bent goddank uitgestorven. (Mulisch
1966: 52)
Ook tegen het einde van de ‘documentaire’ is er een passage waar Mulisch in de
wijvorm schrijft. Mulisch en enkele andere intellectuelen verliezen het vertrouwen
in de Nederlandse rechtsstaat. Ze besluiten daarom om een door veel toonaangevende
intellectuelen ondertekende advertentie in de krant te plaatsen, waarin ze hun zorgen
uiten. Omdat er in deze periode veel rellen zijn in Amsterdam, weigeren Het Parool
en andere kranten de tekst. Als er in politiek Den Haag tumult ontstaat over deze
kwestie, wil Het Vrije Volk de advertentie ineens wel hebben, en wordt er een telegram
naar de Kamervoorzitter gestuurd waarin de advertentie wordt aangekondigd.
Op dat moment was ik al met de lijst namen op weg naar Den Haag in
mijn pijlsnelle automobiel. Omdat iedereen naar de TEEVEE zat te kijken
waren de wegen verlaten, en met een vaart van 150 kilometer per uur
waagde ik mij Nederland in. Bij het binnenkomen van 's-Gravenhage
begon ik luidkeels volksliederen te zingen, opdat niemand zou merken dat
ik een amsterdammer was. Op het Binnenhof, in het hol van de Nederlandse
Leeuw, heb ik wel enkele angstige minuten doorstaan. Ik gaf de
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lijst aan een bode, met de mededeling, dat de minister-president er om zat
te springen, waarop hij er geschrokken mee wegsnelde. (Mulisch 1966:
193-194)
In Bericht aan de rattenkoning verschijnt Mulisch als een geëngageerd schrijver die
samen met andere grote schrijvers een expliciet maatschappijkritisch geluid laat
horen. Daartoe gebruiken ze de publieke media. Bovendien schrikt de schrijver er
in de hiervoor geciteerde passage niet voor terug om het centrum van de macht op
te zoeken om zijn invloed te doen gelden. Het hier geportretteerde schrijverschap is
dus zeer geëngageerd. Maar als de groep betrokken burgers echter gevraagd wordt
om een ‘comité van waakzaamheid’ op te richten, weigert Mulisch om daaraan mee
te doen. Hij wil niet zelf een regent worden.
Maar onze kracht was juist, dat wij niet geïnstitutionaliseerd waren, dat
er geen eigenlijk ‘wij’ is. Ook op de advertentie stonden onze namen niet
als de regenten van het initiatief vermeld. ‘Wij’ zit altijd anders in elkaar:
soms hoor ik er bij, soms niet. ‘Wij’ zijn niet een soort tegenregenten,
zoals er tegenregeringen en tegenpausen zijn. (Mulisch 1966: 194)
Deze passage laat zien dat er in deze ‘documentaire’ ook een voortdurende aarzeling
is ten opzichte van al te directe (politieke) betrokkenheid. Mulisch wil niet gebonden
worden in een comité, maar hij wil de politiek wel aanspreken. Hij is dus betrokken,
maar wel vanuit een onafhankelijke positie. Dat wordt ook duidelijk als we passages
lezen waarin hij ervoor kiest om een wat meer teruggetrokken en beschouwende
positie in te nemen. Dat merken we vooral wanneer Mulisch de lezer uitlegt wat er
allemaal in Amsterdam gebeurde. Hij stelt zich dan op als een ‘historicus van het
heden’, die het historische materiaal meteen interpreteert. Bovendien presenteert hij
zich herhaaldelijk expliciet als toeschouwer. Hij loopt rond op het Leidseplein en
het Spui, niet als deelnemer aan de happenings, maar eerder als waarnemer. Zijn
betrokkenheid bij de gebeurtenissen wordt niet zelden veroorzaakt door acties van
anderen. Mulisch ligt dit alles toe aan de hand van iets wat hemzelf is overkomen.
Op een avond in maart 1966 volgt hij een rel op het Leidseplein, als hij door een
agent met een politiehond gemaand wordt om door te lopen. Hij loopt door in de
aangegeven richting, maar wordt door een andere agent weer teruggestuurd.
Op dat moment kwam over de stoep een agent te paard op mij af en
schreeuwde: ‘Opsodemieteren!’ Ik wilde mij, gezagstrouw staatsburger
die ik ben, alweer in de aangegeven richting begeven, maar daar naderde
een agent die met zijn lange lat in de richting van het paard wees en
schreeuwde: ‘Nee, die kant op, jij!’ Daarop wendde ik mij tot de agenten
die uit het raam hingen en vroeg:
‘Zoudt u mij misschien willen vertellen, welke kant ik eigenlijk op moet?’
Waarop één van de agenten met zijn ogen half dicht begon te knikken en
zei:
‘Wij komen elkaar nog wel eens tegen, Harry Mulisch.’
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‘Dat zal best,’ zei ik. ‘Ik woon in deze wijk.’
Hij bleef knikken.
‘'t Is dat we er nu niet uit mogen, maar met jou reken ik nog wel af.’
(Mulisch 1966: 96)
Deze scène, waarin Mulisch heen en weer wordt gestuurd door twee agenten,
illustreert het spanningsveld dat in deze tekst centraal staat. Mulisch is dan weer een
geëngageerd schrijver, dan weer een belangstellend toeschouwer en dan weer een
betrokken deelnemer aan de historische gebeurtenis. Hij pendelt voortdurend heen
en weer tussen de onafhankelijke kunstenaar met afstand tot de gebeurtenissen en
de betrokken schrijver die meehelpt de politieke omwenteling te bewerkstelligen.
Het zelfreflectieve moment in Bericht aan de rattenkoning vestigt onze aandacht op
Mulisch' balanceren op het grensvlak van engagement en autonomie.

2.3 Pathetisch bewegend met een automatisch geweer: Het woord bij de
daad
De zaak 40/61 werd een ‘reportage’ genoemd, het vorige boek een ‘bericht’, Het
woord bij de daad krijgt als ondertitel ‘Getuigenis van de revolutie op Cuba’. Die
ondertitel laat direct al zien dat Mulisch in deze ‘documentaire’ een stapje verder
gaat. Hoewel het woord ‘getuigenis’ ook de connotatie van ‘getuige’ bezit, wil het
natuurlijk meer zeggen: het is een ‘verklaring die iemand aflegt’, een expliciet
statement. Balanceerde Mulisch in Bericht op de rattenkoning nog tussen distantie
en betrokkenheid, in deze tekst positioneert hij zichzelf zeer expliciet als een
betrokken schrijver die zonder scrupules uiting wil geven aan zijn bewondering voor
Fidel Castro's Cuba. Hij doet dat door verslag uit te brengen van zijn twee reizen
naar het eiland (in juli / augustus 1967 en januari 1968), te vertellen over wat hij er
aantreft, en door dit alles in een politiek-theoretisch kader te plaatsen.
In Het woord bij de daad bevindt de schrijver zich voortdurend tussen de politieke
elite. Hij bezoekt hooggeplaatste Cubanen, die hem rondleiden en van alles laten
zien. Mulisch houdt in dit boek een pleidooi voor de Cubaanse variant van het
communisme, vooral door feitelijk en zonder al te veel commentaar de positieve
dingen te beschrijven die hij ziet. Vandaar dat Mulisch in dit zo veelvuldig spreekt
in de wij-vorm. Als hij beschrijft hoe hij door de Cubaanse regering ontvangen wordt,
gebruikt hij de woorden:
Men was onder vrienden. Hoe moet ik het uitdrukken? Een paar dagen
eerder hadden de vietnamezen buiten Havana een afscheidslunch gegeven:
om en om waren wij onder de loggia aan de tafels gerangschikt: een dichter,
een meisje van het Nationaal Bevrijdingsfront, een schilder, een jongen
van het Front, een zanger, een meisje, een vietnamese kolonel, een
comandante...; de oude Carlos Puebla, ‘de stem van de revolutie’, kwam
met zijn gitaar en zong over de ley de reforma urbana, en over Ernesto
Che Guevara, op dat moment nog in leven. Wie zou niet ontroerd worden?
(Mulisch 1968: 229)
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In een latere passage in de roman reflecteert de ik-verteller uit deze documentaire
expliciet op deze verandering. Door zo sterk partij te kiezen, is er van een autonome
en onafhankelijke schrijver niet veel meer over. In Bericht aan de rattenkoning stond
de betrokken schrijver nog tegenover de heersende klasse van regenten, in deze tekst
toont hij slechts zijn betrokkenheid met een heersende klasse die het in zijn ogen
juist aan-pakt.
Voor het eerst roeide ik niet tegen de stroom op, de stroom van de algemene
overtuiging, de officiële politiek; voor het eerst begon ik te begrijpen, hoe
een bourgeois in mijn eigen land zich moet voelen, wanneer hij van bovenaf
zijn eigen opvattingen hoort reproduceren. Ik hoorde de mijne, maar met
dit verschil, dat er weliswaar een minister aan het woord was, maar niet
‘van bovenaf’.
(...)
Hoe ondenkbaar, dat ik in een burgerlijke samenleving met hoge militairen
zou praten! Niet alleen, dat ik mijn vrienden niet meer onder ogen zou
kunnen komen, het gesprek zou na vijf minuten verzanden in
onverzoenlijke herrie of gelaten schouderophalen - wanneer zij al op het
idee kwamen om met iemand als ik te praten. (Mulisch 1968: 130-131)
Mulisch beseft hier dat hij zijn onafhankelijkheid dreigt te verliezen door zo expliciet
betrokken te zijn. Hoewel hij dit gevaar weganalyseert, zijn er in het boek wel meer
plaatsen te vinden, waarop Mulisch even een pas op de plaats neemt en zich lijkt te
realiseren dat hij hier vooral als betrokken burger aan het woord is, maar nauwelijks
nog als literair schrijver. Dat probleem wordt nog eens geïllustreerd tijdens een
gesprek met Fidel Castro.
In hoofdstuk vier van de documentaire vertelt Mulisch over de twee ontvangsten
op het presidentiële paleis. Steeds was het de vraag of hij Fidel Castro zou gaan
ontmoeten. Aan het einde van het hoofdstuk beschrijft hij hoe hij met schrijvers K.S.
Karol, Jorge Semprun en André Gorz zich te wachten tot zij op ‘audiëntie’ mogen
bij Fidel. Ook in deze passage valt weer op hoe ‘onderdanig’ de Westerse schrijvers
zich gedragen ten opzichte van het Cubaanse gezag. Na afloop van de
basketbalwedstrijd ontstaat er een gesprek met Fidel Castro, onder meer over de
relatie tussen kunst en de revolutie. Castro noemt de film Tierra en trance, van
Glauber Rocha.
Het was een gestileerd, volstrekt ongeloofwaardig verhaal van een dichter,
die vertoeft aan het hof van een zuid-amerikaanse diktator, die nu en dan,
met een vlag staande in een open auto, door de verlaten straten van zijn
hoofdstad rijdt. Ofschoon een goed en gevoelig mens kan de dichter er
niet toe komen, de zijde van het volk te kiezen; nu en dan ziet men hem,
al of niet in een droom, als een symbolische guerillero op een horizon,
minutenlang pathetisch bewegend met een automatisch geweer. Met Hugo
Claus en Peter Schat had ik na afloop van de voorstelling urenlang
overwogen, wat wij er van moesten denken. Wat het eenvoudig een
melodra-
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ma? Wat het een meesterwerk? Wij werden het ten slotte eens op de
formule, dat Godard - die wij alle drie bewonderden - ongetwijfeld het
laatste zou vinden. En nu was hij dan in gezelschap van Fidel Castro. Als
er op Cuba zo'n cineast was, zei hij, kon hij van de regering op alle steun
rekenen, die hij maar wilde. (Mulisch 1968: 124-125)
Deze scène illustreert mooi het probleem van deze ‘documentaire’. We zouden haar
dan ook kunnen lezen als een ‘mise-en-abyme’. Het verhaal over de dichter die aan
het paleis van een dictator verblijft, spiegelt natuurlijk de positie van Mulisch, Claus
en Schat in Cuba. Kiezen ze voor het volk en geven ze daarmee hun autonomie
volledig op, of stellen ze op de een of andere manieren hun positie als onafhankelijk
schrijver veilig? Net als deze Nederlandse kunstenaars aarzelt de dichter uit de film
tussen politieke betrokkenheid en distantie. Die aarzeling kennen we inmiddels uit
De zaak 40/61 en Bericht aan de rattenkoning, maar hij is in Het woord bij de daad
veel minder expliciet aanwezig. Het is veelzeggend dat de drie Nederlandse
kunstenaars niet weten wat ze van de film moeten vinden. Als ze niet zelf in de ban
van Cuba waren geweest, dan hadden ze de film ongetwijfeld als een melodrama
afgedaan (waarmee Mulisch terloops anticipeert op de kritische receptie van zijn
eigen boek). Nu ze zelf in deze positie zijn, weten ze het niet. Het is interessant dat
ze hun oordeel uitbesteden aan de Franse filmmaker Jean-Luc Godard, die er om
bekend stond esthetiek en politiek graag te vermengen en die zich solidair verklaarde
met de studentenbeweging van 1968. De conclusie moet zijn dat Mulisch zich hier
portretteert als de ‘pathetische guerillero’ aan de ene kant, en als de ‘autonome
kunstenaar’ aan de andere kant: het geëngageerde schrijverschap heeft dus duidelijk
twee gezichten.

2.4 Op de uitkijk staan en waarschuwen voor aanvallen in de rug: De
toekomst van gisteren
We maken nu een tijdssprong naar 1972, het jaar waarin Mulisch De toekomst van
gisteren publiceert. Aan het slot van deze documentaire beschrijft Mulisch zijn
ervaringen tijdens de meirevolutie in Parijs 1968. Als eerste moeten we dus opmerken
dat er in dit geval een periode van vier jaar is verstreken tussen het moment van
‘beleven’ en het moment van ‘vertellen’. Bij de drie vorige ‘documentaires’ was die
tijdsafstand veel kleiner. Het effect daarvan is dat er in deze tekst veel meer wordt
teruggekeken en gereflecteerd. Bovendien maken de passages over mei 1968 deel
uit van een groter verhaal. Mulisch' belevenissen aldaar vormen een van de drie
uitvoerig uitgelegde redenen dat de roman De toekomst van gisteren niet is
verschenen.
Interessant is in ieder geval dat de Mulisch uit 1972 een belangrijke herijking van
zijn geëngageerde schrijverschap situeert in Parijs, mei 1968. Hij beschrijft hoe hij
een café bezoekt waar hij allerlei linkse intellectuelen tegenkomt die hij nog kent uit
Havana. Hij komt tot het besef dat deze schrijvers vooral lijken te willen profiteren
van het werk van studenten en arbeiders. Het is veelzeggend dat Mulisch vervolgens
naar zijn hotelkamer gaat om een bad te nemen:
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Zuchtend in het hete water dalend, overwoog ik dat mijn taak misschien
inderdaad was uitgeput met op de uitkijk te staan en te waarschuwen voor
aanvallen in de rug. Maar misschien was dat eigenlijk niet eens zo weinig,
misschien was dat zelfs wel een onontbeerlijke funktie, en was het vooral
zaak om zich tot die onontbeerlijkheid te beperken, ten einde haar niet
door pseudo-aktiviteiten te ontkrachten. (Mulisch 1972: 235)
De schrijver moet dus niet in ‘pseudo-activiteiten’ vervallen, maar vasthouden aan
zijn onontbeerlijke positie van ‘op de uitkijk staan en waarschuwen’. Het beeld dat
in deze passage van het schrijverschap gecreëerd wordt, wijkt radicaal af van het
beeld dat we kennen uit Het woord bij de daad. Mulisch beperkt in zekere zin zijn
taak: niet langer deelnemen aan de gebeurtenissen, maar toekijken en waarschuwen.
Hij breekt met het activisme uit de jaren ervoor en hij ziet het als de taak van de
schrijver om vanuit een veilige en onafhankelijke positie zijn steentje bij te dragen.
Iets later beschrijft Mulisch hoe café Brasserie Lipp is omgetoverd in een
partijbureau. Daar hadden de Nederlandse bladen kunnen zien dat hij absoluut geen
saloncommunist is, onder dit soort echte communisten ontpopt hij zich eerder als
‘anticommunist’. Hij beseft wel dat dit een ingewikkelde kwestie is: hij pendelt heen
en weer tussen betrokkenheid en distantie.
Ik heb mij er bij neergelegd, dat ik geen arbeider ben die staken kan. Ik
ben op mijn manier natuurlijk wel iemand die arbeidt, wanneer het althans
geen zonnige dag is, en ik kan natuurlijk ook wel staken, maar sociaal
betekent dat niets. (...) En ik - welk gevaar bedreigt mij? Er zijn in de loop
van de geschiedenis al heel wat schrijvers afgemaakt, maar dan om wat
zij schreven, niet omdat zij de arbeider uithingen. De daden van een
schrijver zijn zijn woorden. Ik zou de wormen en hyena's van de reaktie
geen groter dienst kunnen bewijzen dan door te doen, wat zij voor mij
konsekwent achten en met de regelmaat van een klok van mij eisen:
suikerriet te gaan kappen op Cuba, of mij aan een draaibank op te stellen,
want dan was ik onschadelijk. Uit de mond van cubanen of arbeiders heb
ik die eis dan ook nooit gehoord. Stalin was een man die dat soort dingen
eiste van schrijvers, en ook zijn motief was om hen onschadelijk te maken.
En als dat niet hielp, kregen zij een nekschot. Men weet dus in wiens
gezelschap men is met die eis. (Mulisch 1972: 240-241)
Een schrijver die iets ‘doet’, is onschadelijk gemaakt, want een schrijver werkt met
zijn woorden. Mulisch verdedigt hier zijn eerder geformuleerde stelling dat een
schrijver geen activist moet zijn, maar iemand die vanaf een afstand over de
gebeurtenissen schrijft en op die manier zijn steentje bijdraagt aan de revolutie. Meer
dan in de andere drie ‘documentaires’ benadrukt Mulisch hier het belang van de
autonome positie van de schrijver. Moest hij in De zaak 40/61 en Bericht aan de
rattenkoning de positie van toeschouwer tegen wil en dank verlaten, in De toekomst
van gisteren begint Mulisch die onafhankelijke positie te herijken.
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Deze verandering in zijn poëticale denken is begonnen in mei 1968, zo stelt de
verteller van De toekomst van gisteren. Hij illustreert dat met een anekdote over de
‘bezetting’ van theater Carré op 30 mei 1968. Rond die tijd ging het gerucht in
Amsterdam dat hij en wat andere intellectuelen die avond het theater gingen bezetten.
Ze waren immers net terug uit Parijs en men verwachtte dat ze die ervaringen zouden
gebruiken om ook in Amsterdam revolutie te ontketenen. Mulisch echter zag niet zo
veel heil in een bezetting. Tussen twee uitvoeringen, een van Andriessen en een van
Schat, houdt Mulisch een toespraak over verandering en onveranderlijkheid en over
een kapitalist die Carré wil afbreken en het dus ‘gestolen heeft van de
Amsterdammers’. Na afloop wordt het stil, iedereen kijkt naar hem.
Maar verder deed niemand iets, en ik zag ogen op mij gevestigd; mijn
naam werd geroepen. Ik was degene, die zich verbaal het meest
geprononceerd had in de afgelopen jaren, van Provo tot Cuba, - het was
duidelijk, dat ik de man zou zijn die Carré ging bezetten. Maar juist het
feit, dat het blijkbaar van mij afhing, stijfde mij in mijn opvatting dat het
niet moest gebeuren: het zou niet meer dan een happening worden.
(Mulisch 1972: 239)
In deze scène zien we de geëngageerde schrijver Mulisch als het ware bevriezen op
het podium. Hij wil niet langer de actieve voorloper zijn, liever wil hij iets creatiefs
creëren: een happening. Er moet, zouden we kunnen concluderen, altijd een balans
zijn tussen woede en lachen, tussen engagement en creativiteit. Steeds als in een van
de ‘documentaires’ de creativiteit of de vrolijkheid te ver weg is, treden er momenten
van zelfreflectie op en aarzelt Mulisch zich volledig over te geven aan het engagement.
In 1972 stelt ik-figuur Harry Mulisch de diagnose dat het geëngageerde
schrijverschap al in 1968 van karakter begint te veranderen. Dat strookt niet helemaal
met de toon van Het woord bij de daad (uit 1968), ‘Meningen in marstempo’ (uit
1969) en Over de affaire Padilla (uit 1971). En ook Mulisch' medewerking aan de
opera Reconstructie in 1969 geeft nog weinig blijk van een tanend engagement. De
ik-verteller van De toekomst van gisteren doet dus lichtelijk aan geschiedvervalsing.
Net als in de andere ‘documentaires’ verschijnt het geëngageerde schrijverschap van
Mulisch in deze tekst als een autofictionele constructie. Het literaire engagement
bestaat niet als een fixeerbare gegevenheid, maar ontstaat iedere keer opnieuw en
totaal anders wanneer een auteur een meer of minder geëngageerde tekst schrijft.

3. Conclusie
In iedere ‘documentaire’ zien we een andere Mulisch. De vier teksten die ik hier heb
besproken, bestrijken de hele periode van geboorte, opkomst, hoogtepunt en herijking
van het engagement in Mulisch' oeuvre. In alle vier de teksten beschreef Mulisch
zijn geëngageerde schrijverschap als een pendelen tussen betrokkenheid en distantie,
maar telkens zag die verhouding er anders uit en werden er andere accenten gelegd.
Door te focussen op zelfreflectieve passages heb ik kunnen laten zien dat het schrijven
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van geëngageerde teksten automatisch met zich mee brengt dat de schrijver zijn
status als autonoom auteur opnieuw probeert in te vullen. Het ‘zelfreflectieve moment’
in Mulisch' ‘documentaires’ leert ons bovendien dat het niet veel zin heeft om te
spreken over een specifieke ‘geëngageerde periode’ in Mulisch' oeuvre. Daarvoor
zijn de verschillen tussen de ‘documentaires’ veel te groot en daarvoor maakt Mulisch'
schrijverschap tussen 1956 en 1973 te veel veranderingen door. We kunnen vaststellen
dat Mulisch in deze fase van zijn loopbaan op tal van manieren probeert om zijn
literaire positie te verbinden met de politiek-maatschappelijke werkelijkheid.8 Hij
zoekt daarbij naar vormen (toneelstukken, romans, ‘documentaires’) en stelt het
beeld van zijn schrijverschap keer op keer bij. Vaststaat in ieder geval dat hij door
dat te doen niet alleen zijn eigen schrijverschap definieert, maar ook een nieuw licht
werpt op het vreselijk interessante grensgebied waar literair engagement en literaire
autonomie elkaar raken.
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Lieke van Deinsen
Ridders van de Kousenband
Zelfrepresentatie in de gedichten van Catharina Questiers en Cornelia
van der Veer in de bundel Lauwer-stryt (1665)1
Catharina Questiers en Cornelia van der Veer publiceerden in 1665 de
dichtbundel Lauwer-stryt. Lieke van Deinsen is researchmasterstudent
Letterkunde en Literatuurwetenschap aan de Universiteit Nijmegen. In dit
artikel analyseert zij aan de hand van rolpatronen hoe de twee schrijvende
vrouwen zichzelf representeerden in Lauwer-stryt, een bundel die verscheen
in een tijd dat literatuurbeoefening door vrouwen werd beschouwd als
een minderwaardige bezigheid.
Schrijvende vrouwen zijn halverwege de zeventiende eeuw geen unicum meer. Er
verschijnen regelmatig gedichten van vrouwelijke hand in de bundels van mannelijke
collega's. Zelf bundelen doen vrouwen aanvankelijk niet en ‘de schrijvende vrouw’
blijft toch eerder uitzondering dan regel. (Schenkeveld-van der Dussen 1997b: 28)
Het handjevol vrouwen dat een vaste positie heeft verworven in de Westerse
geschiedenis toont de ondergeschikte positie die de vrouw, nog tot in de negentiende
eeuw, bekleedde. Wanneer in de Renaissance het verschuivende, individualiserende
mensbeeld zijn intrede doet, wordt ook de roep om een gelijkwaardige positie van
de vrouw vaker gehoord. (Rietbergen 1994: 63) In het verlengde van deze
ontwikkeling staat de in 1665 gepubliceerde bundel Lauwer-stryt tusschen Catharina
Questiers, en Cornelia van der Veer. Met eenige Bydichten aan, en van haar
geschreeven (vanaf nu Lauwer-stryt) (KB 309 G 29) van de Amsterdamse dichteressen
Catharina Questiers (1630-1669) en Cornelia van der Veer (1639 - ca 10 april 1702).
Een belangrijke en uitzonderlijke publicatie, alleen al omdat twee vrouwen, door
elkaar gesteund, de weg naar de drukker vonden. Op deze manier werd hun werk in
druk bekend, zij het voor een vermoedelijk klein en bevriend publiek. De publicatie
van de bundel stond haaks op de algemeen geldende opvatting waarin
literatuurbeoefening door vrouwen werd beschouwd als een aardige maar
ondergeschikte bezigheid. (Spies 1993: 284) De gedichten van schrijvende vrouwen
werden in de regel alleen gepubliceerd als onderdeel van een dichtwisseling of in
een verzamelbundel van een mannelijke collega. Het was zeker niet de bedoeling
dat de dichterlijke activiteiten de eigenlijke taken van de vrouw, waaronder men
vooral haar functies als huisvrouw en moeder rekende, zouden overstemmen.

1

Dit artikel is een bewerking van mijn bachelorwerkstuk geschreven aan de Radboud
Universiteit Nijmegen. Ik dank Lotte Jensen voor haar begeleiding en altijd kritische blik.
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Afgezien van het feit dat Lauwer-stryt een bundeling van twee vrouwen betreft, sluit
het werk naadloos aan bij de literaire traditie van de zeventiende eeuw. Net als het
overgrote deel van de mannelijke dichters die actief waren in tweede helft van de
zeventiende eeuw, schrijven Questiers en Van der Veer niet aan een oeuvre maar
bestaat hun bundel uit een groot aantal gedichten met een concrete sociale functie.
Het werk bevat tal van felicitaties, dankbetuigingen en lijkdichten voor en over
mensen in de directe omgeving van de twee dichteressen, aangevuld met een reeks
dicht-antwoorddichten. Kern van de bundel vormt de dicht-antwoordreeks tussen
Questiers en Van der Veer. Op 22 november 1662 stuurt Questiers haar vriendin Van
der Veer een symbolische lauwerkrans, het klassieke symbool van de dichterlijke
eer, en een gedicht waarin ze uiteenzet waarom juist Van der Veer deze lauwerkrans
toekomt. Van der Veer, zo stelt Questiers, is namelijk de betere dichter van de twee.
Al op 27 november stuurt Van der Veer haar repliek waarin zij haar dank uitspreekt
en zich tegelijkertijd afzet tegen haar lauwering: het is Questiers die moet worden
gekroond met de lauwerkrans. Dit is het startsein voor een dichtwisseling die in totaal
tien gedichten zal beslaan en tot 12 januari van het volgende jaar zal duren. Bij de
publicatie van deze dichtwisseling voegen de twee schrijfsters nog eens eenenvijftig
gedichten van Van der Veer, dertig van Questiers en nog talloze van vrienden die
door de twee schrijfsters geïnspireerd werden en naar de pen grepen. Hiermee is
Lauwer-stryt de eerste publicatie van vrouwelijke hand waarin dichtende vrouwen,
in dit geval Questiers en Van der Veer, zelf het centrale onderwerp vormen. (De Jeu
2000: 57)
In het vervolg van dit artikel zal ik aan de hand van recent
literatuurwetenschappelijk onderzoek naar de zelfrepresentatie van auteurs een licht
trachten te werpen op de bundel. Nina Geerdink hield op het congres Cross Over.
De plaats van de tekst begin 2009 aan de hand van een casestudy naar de
renaissancedichter Jan Vos, een pleidooi voor een meer auteursgerichte benadering
van vroegmoderne gedichten. Ze stelt dat ‘de auteur als een actief subject gezien
moet worden - een subject dat zichzelf en de wereld om zich heen mede vorm geeft,
daarbij gestuurd door de mogelijkheden en beperkingen die deze wereld hem of haar
biedt en oplegt’. (Geerdink 2009: 1) Het is deze visie die ik in dit artikel verder wil
uitdragen en toepassen op een specifieke groep dichters: de schrijvende vrouwen
Catharina Questiers en Cornelia van der Veer. Vrouwen waren ongetwijfeld meer
aan (gender)conventies gebonden dan hun mannelijke collega's. Wanneer we uitgaan
van de gedachte dat het stereotype beeld dat wij vandaag kennen van de
zeventiende-eeuwse vrouw uit de Republiek enige kern van waarheid bevat, kunnen
we stellen dat men eerder van een vrouw verlangde dat zij zich schikte in de
huwelijkse rol en niet vrijuit sprak in het openbaar, dan dat zij haar eigen werk
publiceerde. (De Baar 1994: 144) De bedachtzame blik die de mannelijke collega's
wierpen op het schrijven van deze vrouwen, blijkt ondermeer uit een brief die Jacob
van der Burgh aan zijn vriend Huygens stuurde. Hij stelt dat ondanks dat ‘la grosse
dondon d’ Amsterdam' (de dikke vrouw uit Amsterdam), waarmee hij Questiers
aanduidt, zich bezighield met beeldende kunst en andere ‘gentillesses’ (aardigheidjes),
ze altijd een dochter bleef van een loodhandelaar uit de Warmoesstraat. (Por-
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teman en Smits-Veldt 2008: 575-576) Van een algemene acceptatie van de schrijvende
vrouw was in het tolerante Amsterdam van de zeventiende eeuw nog allerminst
sprake. Om zich toch een positie als schrijfster of dichteres te kunnen veroorloven,
hebben deze schrijfsters mogelijk gespeeld met het beeld dat zij van zichzelf
neerzetten in hun werk. Juist de schrijvende vrouw die op moet boksen tegen een
patriarchistische wereld kan via haar zelfrepresentatie inspelen op de functie die zij
als vrouw behoort te vervullen in de maatschappij. Hierbij sluit ik aan bij een
themaveld dat de laatste deccenia een eigen plek heeft verworven in het
wetenschappelijk onderzoek en zich richt op genderkwesties. (Konst 1999: 210) Tal
van publicaties verschenen waarin rolpatronen werden geanalyseerd en werd gekeken
hoe mannelijk en vrouwelijk gedrag gepostuleerd wordt in verschillende teksten.
In dit artikel wil ik laten zien dat Questiers en Van der Veer zich, afzonderlijk van
elkaar, inschrijven in de conflicterende rollen van mannelijk, in de vorm van de
dichter, en vrouwelijk gedrag, bijvoorbeeld als deugdzame vrouw. Onder rol versta
ik het geheel aan mannelijke of vrouwelijke aspecten dat tot uitdrukking komt in de
tekst. Voorafgaande aan mijn analyses van enkele gedichten zal ik een korte inleiding
geven op het leven van de dichteressen.

Catharina Questiers: een korte biografische inleiding
Catharina Questiers was bij de publicatie van Lauwer-stryt geen onbekende in literair
Amsterdam. Ze werd geboren als zesde kind van loodgieter Salomon Davidz Questiers
en Lysbeth Jansdochter en maakte vooral naam als een van de vroegste
toneelschrijfsters van de Republiek. Catharina kwam uit een behoorlijk welgestelde
en vermoedelijk katholieke familie waarin het mogelijk moet zijn geweest om alle
kinderen, inclusief de dochters, een goede opleiding mee te geven. (Boer en Van
Gemert 1997: 316) Belangrijk is dat er naast geld ook aandacht was voor kunstzinnige
vorming: zowel haar vader als haar broer publiceerde enkele gedichten. De
aanwezigheid van dichterlijke interesse in haar familie moet de drempel naar het
literaire milieu van haar tijd minder hoog gemaakt hebben. (Lehner 1993: 223) Uit
bijdragen uit haar album Amicorum blijkt dat ze contact moet hebben gehad met de
vooraanstaande dichters. Onder hen: Vondel, Vos, Huygens, Oudaen en Blasius.
Ook onderhield ze nauw contact met jonge vrouwelijke collega's als Katharina
Lescailje, Catharina Verwers en Cornelia van der Veer.
Als zinspreuk koos Questiers voor de snede ‘ik min mijn vrijheid’ en deze was
haar op het lijf geschreven: lange tijd bleef ze ongetrouwd omdat ze zich niet wilde
binden aan de huwelijkse plicht die haar in haar vrijheid zou beperken. (Boer en Van
Gemert 1997: 316) Als haar broer in 1663 overlijdt en het familiebedrijf in haar
handen overgaat, ziet Questiers het belang van een huwelijk in. In 1664 trouwt ze
met de Leidse koopman Johan van Hoest met wie zij de loodgieterij voortzet. Als in
1665 Lauwer-stryt verschijnt, is dit zowel de eerste als de laatste zelfstandige
publicatie van de gedichten van Questiers. Hiermee is de bundel te beschouwen als
een terugblik op haar dichterlijke
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carrière. Op 7 februari 1669 overlijdt ze kinderloos en wordt ze begraven in de Oude
Kerk.

Zelfrepresentatie in de gedichten van Questiers
De dichter
Questiers presenteert zich al in het openingsgedicht van de bundel als een serieus te
nemen dichteres die veel aandacht aan haar werk besteedt, maar die de rijmpen
neerlegt nu zij het getrouwde leven tegemoet treedt. Het beeld dat Questiers van
zichzelf schept, heeft dus al direct twee belangrijke aspecten. Ze bekleedt zowel de
rollen van ‘vrouw’ als ‘dichteres’, waarvan ik de laatste nu uiteen zal zetten. Het
openingsgedicht, opgedragen aan Juno, is illustratief voor de wijze waarop Questiers
met de dichtkunst omgaat. Niet alleen is er gebruik gemaakt van een redelijk complex
rijmschema, de rijmwoorden houden ook op semantisch vlak verband met elkaar. In
de derde alinea treffen we bijvoorbeeld het eindrijm ‘gestoockt’, ‘geroockt’ en
‘smoockt’ aan. Ze heft haar pen op naar Juno, de godin van het huwelijk, en beschrijft
haar inspiratie om te schrijven:
Wanneer u gunst behulpelijk en milt
mijn lust quam sterken.
Wen het gemoet door zang-lust aangesport
my streeven deed naar't loof, dat nimmer dort,
Zoo hebt gy my met Aganip [LvD: Nimf op de Griekse dichtberg Helicon]
die flux [vlug] kon wercken. (Lauwerstryt 1665: voorwerk)2

Hiermee zet ze de toon voor de bundel waarin literair zelfbewustzijn en ambitie hoog
in het vaandel staan. Dit literaire zelfbewustzijn draagt ze op een aantal manieren
uit. Allereerst doorspekt Questiers haar gedichten met klassieke mythologie. De
dichteres zou hiermee hebben kunnen laten zien dat ze niet onder deed voor haar
mannelijke collega's. Immers, klassieke mythologie werd beschouwd als
basisingrediënt van de poëtische taal en was dus noodzakelijk voor elke dichter.
(Porteman en Smits-Veldt 2008: 575) Hierbij achtte Questiers haar publiek soms
niet in staat de verwijzingen te interpreteren. Om haar publiek tegemoet te komen
plaatst ze voetnoten bij enkele van haar gedichten. Op deze manier onderstreept zij
haar bovengemiddelde vaardigheden om met de mythologische stof om te gaan.
Questiers presenteert zich hiermee als een uitgesproken poeta docta, een geleerde
dichteres. Dit is opvallend omdat vrouwen in de regel waren uitgesloten van onderwijs
in het Latijn en zich dit, evenals de retorische vaardigheden die wel aan jonge mannen
werden onderwezen, zelf eigen moesten maken (ibidem).
In verschillende dicht-antwoordreeksen laat Questiers blijken zich te kunnen me-

2

In het vervolg zal ik bij verwijzingen naar Lauwer-stryt slechts de paginanummers vermelden.
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ten aan haar mannelijke collega's. De speelse gedichten die ze schrijft naar J. le Blon
zijn hiervan een mooi voorbeeld. Le Blon, die haar ‘saffo’ noemt naar de Griekse
dichteres, stuurt de dichteres een gedicht waarin hij haar verzoekt zijn gedicht
zorgvuldig te bekijken en aan te wijzen waar ‘stop en kreup'le woorden staan, waer
sin en maet niet samen sweven’. (167-168) Als Questiers dit voor hem kan doen zal
hij, zo schrijft hij, haar uitroepen tot ‘voedster van de Konst’. Questiers neemt de
uitdaging aan, maar geeft er haar eigen draai aan. In haar antwoord aan Le Blon
draait Questiers het hele gedicht om. Le Blons gedicht was niet, zoals hij zelf schreef,
‘sonder maet en kunst’, maar een ‘dichtje vol van maet, en kunst’. En niet Questiers
is de grootste dichter, maar Le Blon zelf. Toch is het voor de lezer duidelijk dat
Questiers hier het meest virtuoze dichterschap tentoonspreidt. Niet alleen neemt ze
het volledige rijmschema van Le Blon over, waarmee ze toch haar eigen gedicht
schrijft; in het tweede deel van haar gedicht laat ze bovendien zien dat ze de dichtkunst
tot in de puntjes beheerst en bewijst ze uit de voeten te kunnen met de beperkingen
die de dichtkunst haar soms oplegt. In het tweede deel van het gedicht gebruikt
Questiers nogmaals het rijmschema van Le Blon, maar keert het nu ondersteboven.
Questiers is zich dus goed bewust van het spel dat zij met taal kon spelen. Ook
was ze zich goed bewust van de invloed van de buitenwereld op haar dichterlijke
carrière. Hoewel in de zeventiende eeuw het literaire veld, om in termen van Bourdieu
te spreken, nog geen vorm had gekregen, waren er wel degelijk invloedrijke instanties
aan te wijzen. Een van deze instanties was het stadsbestuur. Als de magistraat op 25
oktober 1656 de voorstelling van Questiers' Casimier bezoekt, is dit dan ook een
hele eer voor de schrijfster. Naar aanleiding van het hoge bezoek schrijft Questiers
een gedicht waarin zij de magistraat bedankt voor zijn komst. (245-246) Ook dit
gedicht neemt ze op in de bundel Lauwer-stryt. Hiermee laat ze niet alleen haar
intensieve netwerkpraktijken zien, maar vergroot ze ook haar symbolisch kapitaal.
De ‘[r]egeerders van het achtste werelds wonder’ die ‘'t hoogste hoogh, na 't laaghste
onder'ziet’, zoals Questiers het stadsbestuur van Amsterdam beschrijft, hebben
gekozen om juist haar toneelstuk te bezoeken. (246)

De schrijvende vrouw
Naast haar rol van poeta docta presenteert Questiers zich als deugdzame en
gehoorzame vrouw. Ze conformeert zich aan een typische genderconstructie van
haar tijd: vrouwen hoorden een ondergeschikte en gehoorzame rol in te vullen als
dochter en later als echtgenote. Wederom is het inleidende gedicht veelzeggend.
Questiers bleef ongetrouwd tot haar drieëndertigste en had de tijd om zich aan de
dichtkunst en zelfontplooiing te wijden. In 1664 verandert dit wanneer ze in het
huwelijk treedt:
Mijn vryheit, eer zoo duur van my bemint,
Is door de schicht van Venus moogent kint
Gebrooken; dies de plicht my heeden bint
(...)
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En offer u, o Juno! Mijn Goddin,
(die my met hert, met leeven, ziel en zin
Gekluystert hebt met heyl'ge en trouwe min
Aan sachte banden,)
Mijn werck; en legh de Rijm-pen voor u neer. (3-4)

Nadat Questiers gehuwd is, stopt haar literaire productie. Questiers legt zich neer bij
de bestemming die vanuit maatschappelijk oogpunt past bij haar sekse. Dit neemt
echter niet weg dat er in het vervolg van de bundel geen ruimte is voor het
uiteenzetten, op soms zeer humoristische wijze, van het onderscheid tussen mannen
en vrouwen. Dit blijkt ondermeer uit een kort gedichtje dat Questiers aan Van der
Veer stuurt:

Aan juffr. Cornelia van der Veer, op haar kousenband, die zij op
mijn kamer had laten liggen
Wou mij de hulpgodin van 't groot Egypteland
Zo gunstig zijn, als zij wel eertijds Iphis dede.
Ik liet, spijt Engeland, een wapen voor mij smeden,
En wierd een ridder van dees nieuwe kousenband. (66)

Ten grondslag aan het gedicht ligt Ovidius' verhaal van Iphis, het Kretensisch meisje
dat door haar ouders als een jongen wordt opgevoed om de kosten te drukken. Als
ze verliefd wordt op de mooie Ianthe wordt ze alsnog in een man veranderd. De
laatste twee regels refereren aan het ontstaan van de orde van de kousenband, een
ridderorde die door de Engelse koning Eduard III in 1348 in het leven werd geroepen.
(Van Gemert 1995: 16-17) Het verhaal wil dat tijdens een bal de danspartner van de
koning haar kousenband verloor. Om haar een afgang te besparen raapte de koning
de band op en bond het om zijn eigen been terwijl hij de woorden sprak ‘Honi soit
que mal y pense’ (‘Schande over diegene die er kwaad van denkt’). Het op het eerste
gezicht jolige en onbeduidende gedicht biedt dus bij een tweede lezing een complex
spel met mannelijkheid en vrouwelijkheid. Het meisje Iphis wordt na jaren van
travestie uiteindelijk een echte man en de Engelse koning Eduard wordt met het
omdoen van de kousenband deels vrouw en schaamt zich hier allerminst voor!
In het hierboven geciteerde gedicht komt duidelijk naar voren dat Questiers
gebruikmaakt van humor om de boodschap die ze in haar gedichten legt af te zwakken.
Questiers snijdt een problematische kwestie aan waarin zij de sociale constructies
‘mannelijkheid’ en ‘vrouwelijkheid’ tegen elkaar uitspeelt. De humor en ironie die
ze hierbij gebruikt, kunnen worden geïnterpreteerd als een wapen om zich te weren
tegen de kritiek die ze op dergelijke uitlatingen kan krijgen. Er spreekt dus een vorm
van voorzichtigheid uit het werk. Deze veronderstelling kan ondersteund worden
door de opvallende afwezigheid van de namen van belangrijke eigentijdse dichters
in de gedichten van Questiers. Deze afwezigheid van hedendaagse dichters is
opvallend omdat zowel Van der Veer als Questiers een uitgebreid netwerk met
dichters om zich

Vooys. Jaargang 28

79
heen had. Zoals ik eerder vermeldde had Questiers contacten met onder meer Vondel,
Jan Vos, Huygens en Oudaen. Het lijkt erop dat zowel Questiers als Van der Veer
zich bewust hebben geweerd van het noemen van eigentijdse schrijvers, zelfs als zij
zich in hun vriendenkring bevonden. En zowel Questiers als Van der Veer plaatst
zich dus, hoewel zij zich conformeren aan de heersende poetica, niet in een traditie
van mannelijke schrijvers.
Een verklaring van het ontbreken van deze verwijzingen kan gezocht worden in
de rol van ‘onwaardige’ dichteres die Schenkeveld-van der Dussen ontwaarde in de
poëzie van Anna Roemers. (Schenkeveld-van der Dussen 1997a: 279) Anna Roemers
wijst in reactie op voor haar geschreven lofdichten steeds de eer voor haar
dichterschap af. Dit afkaatsen van de eer die de schrijfster geschonken wordt, is op
zichzelf typisch zeventiende-eeuws, ware het niet dat Anna Roemers dit op een
dergelijke geconstrueerde en ironische manier doet, dat het voor de lezer duidelijk
is dat de schrijfster zich wel degelijk goed bewust was van haar kunnen.
(Schenkeveld-van der Dussen 1997a: 277) Haar reacties op de lofdichten tekenen
zich door een literair spel waarbij ze te kennen geeft de regels van de heersende
poëtica van haar tijd in de perfectie te beheersen. Ook Questiers en Van der Veer
spelen deze rol van ‘onwaardige’. Hier treffen we dus een conflicterende rol: hoezeer
Questiers de rol van ‘dichter’ ook in haar gedichten opvoert ze blijft zichzelf als een
onrechtmatige bewoonster van het klassieke Helicon beschouwen. In een gedicht
aan Cornelia van der Veer schrijft ze:
Neen, Febus Priesterin [Cornelia van der Veer], my passen gheen
Laurieren;
Mijn vaarzen zijn te swack, zy hebben kracht
noch spieren,
Om op den top van 't wijd-beroemde Helicon
Te klauteren. (4)

Dat we hier te maken hebben met een strategische zelfrepresentatie blijkt uit de grote
overlap tussen de representatie van Questiers en Van der Veer.

Cornelia van der Veer: een korte biografische inleiding
Over de negen jaar jongere Cornelia van der Veer is veel minder biografische
informatie bekend dan over Questiers. We moeten hierbij vooral putten uit de
informatie die zij zelf verstrekt in haar gedichten. In een lijkdicht dat ze schrijft op
het overlijden van haar moeder, lezen we dat ze een van de jongste van zeventien
kinderen was. Vermoedelijk heeft Van der Veer zeker in de laatste jaren van haar
moeders ziekbed veel van haar taken in het gezin op zich genomen. Ook na het
overlijden van haar moeder zal Van der Veer als ongetrouwde vrouw door het leven
gaan. Deze keuze biedt haar de mogelijkheid zich te ontplooien in de literaire wereld.
Op literair gebied is Van der Veer nog een vrij onbekende naam als Lauwer-stryt
gepubliceerd wordt. Anders dan voor Questiers is de bundel dus niet de afsluiting
maar het beginpunt van haar carriere.
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Dit verschil zullen we ook terug zien komen in de uitwerking van de verschillende
rollen die de dichteressen aannemen.

Zelfrepresentatie in de gedichten van Cornelia van der Veer
De dichter
Van der Veer voert over het algemeen dezelfde rollen op als Questiers. Wel zijn de
rollen die Van der Veer neerzet vaak explicieter. Dit komt niet alleen doordat zij het
merendeel van de gedichten uit de bundel voor haar rekening neemt, maar vooral
door haar positie in de samenleving. Van der Veer staat bij de publicatie van
Lauwer-stryt aan het begin van haar carrière en moet zich enerzijds nog een plaats
geven in de literaire wereld; anderzijds ziet ze zich genoodzaakt de plaats die ze als
vrouw inneemt te rechtvaardigen. Van het grootste belang is dan ook de rol van
dichteres die ze aanneemt. Van der Veer presenteert zich als een veelzijdig en ijverig
dichter die de kneepjes van het vak verstaat. Dit illustreert ze door gebruik te maken
van meerdere literaire stijlmiddelen. Hierbij gaat ze verder dan haar collega Questiers.
In de bundel zijn talloze voorbeelden aan te wijzen van het vormelijke spel dat Van
der Veer met de literatuur speelt en waarbij ze zichzelf steeds weer probeert te
overtreffen.
Ook Van der Veer sluit aan bij de elitedichters van haar tijd door zich te presenteren
als een poeta docta: net als Questiers laat ze een gedegen kennis van de klassieke
mythologie zien en toont ze aan deze te kunnen inzetten in haar eigen werk. Naast
het toepasbaar maken van de klassieke stof bewijst Van der Veer haar kennis nog
concreter door bijvoorbeeld met noten directe verwijzingen naar Ovidius'
Metamorfosen te geven.3 Ze geeft dus niet alleen aan op de hoogte te zijn van de
inhoudelijke stof, maar laat zien de klassieken zelf ook echt gelezen te hebben. Dit
sluit nauw aan bij de gebruikelijke literatuuropvatting van de zeventiende eeuw,
waarin oefening en studie van het grootste belang zijn voor de ontwikkeling van een
dichter, maar staat haaks op het eerder genoemde onderwijssysteem waarin vrouwen
werden uitgesloten van het leren van de klassieken.4 Van der Veer gaat nog een stap
verder dan Questiers door meer geëngageerde thema's in haar gedichten te verwerken.
Ze bezingt meer dan eens de politieke situatie in het land. Ook geeft de dichteres er
blijk van goed op de hoogte te zijn van het wetenschappelijke debat. Haar status als
poeta docta onderstreept ze door onder meer Erasmus, Beverwijck en Montaigne bij
naam te noemen.

De schrijvende vrouw
Van der Veer laat zich, in vergelijking met Questiers, concreter uit over de
problematische verhouding tussen haar vrouwelijke sekse en haar drang tot dichten:
3
4

Zie bijvoorbeeld Lauwerstryt 1665, p. 232 waar Van der Veer een voetnoot aan de klassieke
auteur wijdt.
Zie bijvoorbeeld Vondels Aenleidinghe.
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lijksbootje stapt en de dichterlijke pen neerlegt, is Lauwer-stryt voor Van der Veer
de opstap naar haar carrière. In enkele gedichten richt Van der Veer zich specifiek
op de onverenigbaarheid van haar rol als vrouw en haar rol als dichteres. Een
belangrijk gedicht voor de representatie van deze in twijfel getrokken vrouwelijke
dichter is de ‘Dank-letteren, Opgedragen aan de E.H. (edele heer) P.N.’. Hierin laat
de dichteres zien dat ze in tweestrijd verkeert. Ze bedankt P.N. voor het bieden van
inzicht in een voor haar moeilijke theologische kwestie. In het tweede deel van haar
gedicht levert ze echter hevige kritiek op haar ouders. In concreto spreekt Van der
Veer hier over de invloed die haar ouders uitoefenen op haar leven. Door deze
ouderlijke druk worden haar ijverige poging tot zelfontplooiing en de kans dat zij
een goed dichtster wordt, tegengewerkt. Ze beschrijft haar ouders, die ‘dat onsterflijk
goedt (het dichten) geen eenigh tijdt of uur tot oefning wilde geven, Maar liefst een
Martha zien in stadigh huysgewroet’. (45) Het standpunt van de ouders van Van der
Veer sluit nauw aan bij wat veel zeventiende-eeuwse inwoners van de Republiek
dachten: vrouwen moesten vooral niet hun huiselijke taken als echtgenote
ondermijnen. De bijbelse Martha staat hierbij vaak symbool voor de prototypische
huisvrouw. Toch moet het volgens Van der Veer mogelijk zijn om als schrijvende
vrouw te gedijen in de stad die volgens haar het toonbeeld van tolerantie is.
Van der Veer kan dan ook gezien worden als een progressieve vrouw. Ze streeft
naar een gelijkwaardigere positie van de vrouw op het culturele vlak. Haar
vooruitstrevende en humanistische ideaal spreekt al uit haar devies ‘ik tracht
VEERder’. Bovendien verschilt de manier waarop Van der Veer in haar brieven van
gedachte wisselt met mannen en vrouwen vaak niet van elkaar. Dat Van der Veer
vrouwen gelijk waardeert als mannen blijkt uit een reeks dicht-antwoorddichten met
Justus Hoflandt. In deze dichtreeks bespreekt het tweetal de schedel die in de
studeerkamer van Hoflandt ligt. De schedel, die ongetwijfeld indruk op Van der Veer
heeft gemaakt toen zij deze zag liggen, zet de dichteres aan het filosoferen over de
nietigheid en de aard van het menselijk bestaan. Ze schrijft:
Ik schrikke! Wijl dit hooft van vel, en vlees,
berooft is,
En schouw de nietigheydt van 'r menschelijk
geslagt;
Dogh hoe ik 't meer bezie, hoe min 'k zie van
wien 't hooft is,
Zoo maakt de Graf-spelonk elk even hoogh geagt.
't Ken van een Burger-heer, 't ken van een Burger weezen,
Of een die Maro [Vergilius], en Homeer stack na de
Kroon,
Of Kleopatra, van een eedelmoedigh wezen,
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Of een verwaande Sot, of Laasrus die gewoon
Was aan de deur des Poorts om zijn behoef te
beedlen; (175)

De boodschap is duidelijk: welke rol je ook vervult in je leven - of je nu een koning
of armoedzaaier bent, een schrijver of een zot, een man of een vrouw - na de dood
is iedereen gelijk. Uit de aanblik van de schedel moet men wijsheid ontlenen, zo stelt
Van der Veer. Want ‘Wie zal ons hier van doch vertoonen waarheyts blijkt?/ Terwijl
'er niemant is, noch Arts, noch wereltwijzen,/ Noch dat gy 't zelfs niet kent, zoo zie
ik brave geest/ Dat gy hier door u zelfs leerdt kennen en afgrijzen.’ Er is ‘Geen
klaarder Spiegel als die aanwijst wat men is’. (175-176)
Het ideaal van de gelijke behandeling van man en vrouw dat Van der Veer hier
schetst, is in haar tijd nog verre van verwezenlijkt. Zoals we hebben gezien, kiest
Van der Veer, waar Questiers haar rijmpen neerlegt als ze in het huwelijk treedt, een
ander lot en blijft ze de rest van haar leven ongetrouwd. Dat ze hiermee ook afstand
moet doen van de mogelijkheid kinderen te krijgen, behandelt Van der Veer met
eenzelfde humor en ironie die ook de gedichten van Questiers typeren: op een kort
gedicht waarin door een naaste kennis Van der Veers afkeer van het huwelijk wordt
beschreven, reageert de dichteres:
Het geen ik baar kan u niet hindren;
Schoon dat ik baar een tal van kindren
Soo Swart als mooren en als git:
Ik baar en paar die met het wit;
En blijf noch maaght schoon ik die baarden.
Wat schaat ik paar en nimmer paarden? (183)

Ze baart als vrouw dus geen kinderen, maar gedichten en hiermee doet ze niemand
kwaad, zo stelt Van der Veer. Alles staat in het teken van haar dichterlijke ambitie:
de publicatie van de bundel Lauwer-stryt was voor Van der Veer dan ook van groot
belang. Dit blijkt ondermeer uit een gedicht dat ze naar Questiers stuurt. In dit gedicht
biedt Van der Veer haar excuses aan voor het steeds weer onder druk zetten van de
pas getrouwde vrouw en zegt toe in het vervolg rustig af te wachten terwijl Questiers
‘gout en zilver puurt uyt loot’. (73)
De rol van ‘onwaardige’ dichteres die we eerder in het werk van Questiers
herkenden, komen we ook bij Van der Veer tegen:
Op zeker Gedicht
Dat by ongeval in een vat met Pekel viel,
en was opgeoffert aan Juffr.
Katharina Molesteen.
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Was 't Jaargedicht op Molesteen
Niet net gedoopt in d' Hipokreen,
Dats niet: het wou een beter nat,
En in het zilte Pekel-vat
Gedoopt zijn; om 'er geur en lyster te behouden.
Ontbreekter 't Hoefnat aan? De pekel zal 't behouden. (107)

Ook Van der Veer laat zien dat ze door middel van humor haar positie als dichteres
kan relativeren. Een gedicht dat Van der Veer schreef voor de verjaardag van haar
nicht Katharina Molesteen is niet alleen gedoopt in het Hippocreense nat (de klassieke
inspiratie), maar belandde vervolgens per ongeluk in een vat met pekel. Van der Veer
reageert laconiek op het voorval: haar gedicht koos ‘een beter nat’ dan haar dichterlij
- ke inspiratie en dat heeft ook voordelen. Immers, de pekel zal het in ieder geval
conserveren.

Conclusie
De wijzen waarop de schrijfsters Catharina Questiers en Cornelia van der Veer zich
in hun werk presenteren vertonen op veel punten overeenkomsten. Zowel Questiers
als Van der Veer probeert zich te conformeren aan de heersende opvattingen over
vrouwen waarin literatuurbeoefening als een ondergeschikte bezigheid werd gezien.
Hierbij schipperen ze tussen de rollen van dichter, poeta docta en de deugdzame
vrouw. Hoewel de vrouwen verschillende accenten leggen bij het invullen van deze
rollen, staat voorop dat zij beiden gebruik maken van zelfrepresenatie om hun positie
in het literaire milieu te waarborgen. Ze accentueren dat ze slechts ‘vrouw’ zijn maar
laten tegelijkertijd zien dat ze ook als ‘dichter’ niet onderdoen voor hun mannelijke
collega's.
Ze spelen hierop in door te verwijzen naar klassieke auteurs en door contemporaine,
veelal mannelijke, auteurs op te nemen in de bundel. Op de lofuitingen van deze
mannelijke collega's reageren Questiers en Van der Veer, zoals traditioneel was in
de zeventiende eeuw, afwijzend. Door zich bescheiden en ‘onwaardig’ op te stellen
houden zij al direct rekening met de kritiek. Maar de twee dichteressen gaan verder
dan alleen de rol van ‘onwaardige’. Deze ‘onwaardige’ rol wordt namelijk versterkt
door het gebruik van ironie en zelfspot: aan het werk is een humoristische draai
gegeven waardoor de lezer inziet dat de schrijfsters zich goed bewust waren van hun
kunnen. De goede verstaander leest in de bundel ook het verhaal van twee dichteressen
die, wellicht in navolging van Anna Roemers, op een soms geestige wijze hun
vraagtekens zetten bij de mannelijke conventies en pretenties van de poëzie. Door
samen een bundel te publiceren, maakten de twee schrijfsters het elkaar mogelijk
om hun poëtica en gedichten voor een groter publiek toegankelijk te maken. Hierbij
geldt een belangrijk devies: samen staan ze sterk.
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Lenny Vos
Literaire nevenactiviteiten van auteurs
Wat kunnen auteurs naast hun literaire werkzaamheden doen om hun boek
in de markt te zetten? In dit artikel bespreekt literatuurwetenschapper
Lenny Vos de literaire nevenactiviteiten die auteurs ontplooiden vanaf
1975. Zij nam hiervoor drie opeenvolgende generaties onder de loep en
bestudeerde hun secundaire verrichtingen. Ten slotte stelt Vos de vraag
welke digitale middelen hedendaagse auteurs ter beschikking staan om
hun werk onder de aandacht te brengen.

Inleiding
‘Wat kan ik zelf doen om mijn boek in de markt te zetten? Ik heb voor het
hoofdpersonage Flora Vos een Hyves, Facebook en Twitteraccount aangemaakt.
Vooral omdat ik zelf ook heel actief ben op die netwerksites. Een maand lang hebben
mensen Flora kunnen volgen, bijna 700 mensen deden dat in totaal.’ Aan het woord
is Hanna Bervoets, die in de nazomer van 2009 debuteerde met haar roman Of hoe
waarom. Dat auteurs nadenken over hoe zij zelf hun boek onder de aandacht van het
lezerspubliek kunnen brengen, is niet nieuw. Het gebruik van web 2.0-technieken
als netwerksites is vanzelfsprekend een recente methode en nog niet beproefd. Volgens
Hanna Bervoets had haar actie succes: ‘Het werkte ontzettend goed. Veel mensen
dachten dat Flora echt bestond.’ (Van Gelder 2009: 11) Vervolgens deed de uitgeverij
van Hanna Bervoets er nog een schepje bovenop. Via een persbericht bracht Uitgeverij
L.J. Veen de lezers van de NRC boeken-site en andere websites met boekennieuws
op de hoogte van deze promotieactie.
De promotie rond het debuut van Hanna Bervoets is een voorbeeld van succesvolle
zelfprofilering door een debutant. De schrijfster maakt bij het promoten van haar
debuut gebruik van de digitale sociale netwerken waarin ze actief is. Ze slaagt er zo
in om haar debuut onder de aandacht van haar doelgroep te brengen. Doordat haar
succesvolle promotieactie vervolgens werd gemeld op sites als NRC boeken, werd
haar debuut ook nieuws onder een breder lezerspubliek. Voor auteurs is het van
belang dat zij zelf hun literaire werk onder de aandacht van zowel het lezerspubliek
als de recensenten brengen. Dit kan bijvoorbeeld door het geven van interviews en
lezingen. Tussen twee boekpublicaties kunnen auteurs de aandacht op hun werk
vestigen door het publiceren in literaire tijdschriften. Deze literaire nevenactiviteiten
zijn al verscheidene malen het onderwerp van academische studies geweest. Centraal
in dit artikel staat de manier waarop auteurs zich sinds de jaren zeventig van de
twintigste eeuw positio-
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neren door het ontplooien van nevenactiviteiten. Dit artikel is gebaseerd op de
dataverzameling die ten grondslag ligt aan mijn dissertatie Uitzondering op de regel.
Voor dit onderzoek heb ik de literaire nevenactiviteiten van drie opeenvolgende
generaties auteurs in kaart gebracht en geanalyseerd.1 In dit artikel richt ik mij op de
tendensen en ontwikkelingen in de periode vanaf 1975. Tot slot stel ik de vraag welke
digitale mogelijkheden auteurs heden ten dage kunnen benutten om zichzelf te
profileren in het literaire veld.

Literaire nevenactiviteiten en de symbolische productie
Onderzoeken naar mechanismen in het naoorlogse Nederlandse literaire veld
gebaseerd op Bourdieus veldtheorie hebben een veelheid aan inzichten opgeleverd.
De nadruk ligt daarbij op de symbolische productie en de instituties die daarin een
rol spelen, in het bijzonder de literaire dag- en weekbladkritiek, uitgeverijen en
literaire tijdschriften. Longitudinaal onderzoek naar auteursloopbanen wijst uit dat
naast de status van de uitgeverij, literair-kritische aandacht in gezaghebbende dagen weekbladen voor auteurs van groot belang is voor de verwerving van reputatie,
in Bourdieus terminologie ‘symbolisch kapitaal’ genoemd. (Van Dijk en Vermunt
1997) Auteurs kunnen de beeldvorming rond hun werk echter wel degelijk
beïnvloeden. Door bijvoorbeeld in interviews hun werk van commentaar te voorzien
of door zich uit te spreken over hun intenties kunnen auteurs nieuwe
aanknopingspunten voor de beoordeling aandragen. Zo laat een studie naar het begin
van de literaire loopbaan van Doeschka Meijsing zien dat critici de uitspraken van
auteurs over hun oeuvre en over verwante auteurs meenemen in hun besprekingen.
(Van Dijk 1999)
Door het ontplooien van nevenactiviteiten in het literaire veld zijn auteurs in de
gelegenheid invloed uit te oefenen op de beeldvorming rond hun werk. Niet iedere
nevenactiviteit legt bij de symbolische productie echter evenveel gewicht in de schaal.
Zo heeft het publiceren van creatief werk in literaire tijdschriften meer invloed op
het aantal recensies dan literatuurbeschouwelijke nevenactiviteiten en bestuurlijke
functies in het literaire veld. Eveneens van invloed op de literair-kritische aandacht
is het ontplooien van een veelheid aan nevenactiviteiten en de status van de instituties
waarbinnen dit gebeurt. (Janssen 1998) Een en ander neemt niet weg dat in de
afgelopen decennia de kans dat een recent verschenen titel aandacht krijgt van de
literaire dag- en weekbladkritiek sterk is gedaald. Daarbij richt het merendeel van
de recensies zich op een beperkt corpus. In 1991 ontving tien procent van de nieuwe
titels van Nederlands-talige auteurs zestig procent van de recensies. (Janssen 1994)
Voor auteurs is het vandaag de dag meer dan ooit van belang dat zij zelf actie
ondernemen om hun literaire werk onder de aandacht van het lezerspubliek te brengen.
Daarbij komt nog dat de concurrentie groter is geworden. De professionalisering van

1

Voor een uitgebreide toelichting op de bronnen en de samenstelling van de auteursbestanden,
zie Vos 2008: 70-79.
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het auteurschap heeft in de tweede helft van de twintigste eeuw een grote vlucht
genomen, vooral vanaf de jaren zestig. In de jaren zestig nam het lezerspubliek toe,
onder andere omdat de naoorlogse babyboomgeneratie naar de middelbare school
ging, en daardoor stegen de verkoopaantallen van boeken. Zo werd het voor een
grotere groep auteurs mogelijk om een inkomen te verwerven met schrijven. Daarnaast
werd het lezingencircuit profijtelijker door de oprichting van Stichting Schrijvers
School Samenleving. Voorts werden er van overheidswege werkbeurzen verstrekt,
waardoor auteurs de mogelijkheid kregen om zich voor een bepaalde tijd uitsluitend
bezig te houden met schrijven. Door deze ontwikkelingen nam de professionalisering
van het auteurschap toe en daarmee samenhangend de status van het vak. Het
schrijverschap werd kortom aantrekkelijker en trok meer gegadigden. Dit blijkt uit
een stijging van het aantal auteurs tussen 1967 en 1977 van zesenzeventig procent.
In de twee decennia daarna stijgt dit aantal verder tot boven de vierhonderd. Ter
vergelijking, in de jaren vijftig waren er nog maar ongeveer tweehonderd auteurs
actief in het literaire veld. (Vos, 2008) Deze stijging laat echter onverlet dat slechts
voor een zeer gering deel van deze auteurs een succesvolle literaire loopbaan is
weggelegd.

Jaren zeventig, de hoogtijdagen van het literaire tijdschrift
Literaire tijdschriften als De Gids, Raster, De Revisor en Maatstaf hebben lange tijd
in het literaire veld een belangrijke plaats ingenomen. Alhoewel de literaire
tijdschriften in een kleine oplage verschijnen en een beperkt lezerspubliek hebben,
worden ze nauwlettend gevolgd door degenen die zich professioneel met literatuur
bezighouden. (Verdaasdonk en Segers 1990). Het literaire tijdschrift is voor auteurs
belangrijk als publicatiemedium voor literair werk en heeft een rol als debatplaats
in het literaire veld. Steeds minder auteurs publiceren echter hun werk in literaire
tijdschriften. In de jaren zeventig publiceerde vierenveertig procent van de auteurs
in hun debuutjaren in een literair tijdschrift. In de jaren tachtig en negentig daalde
dit percentage naar vijfendertig procent. Deze afname is een indicatie dat het literaire
tijdschrift als publicatiemedium aan belang heeft ingeboet, onder meer door de
concurrentie van dag- en weekbladen die een groter lezerspubliek bereiken en auteurs
beter kunnen betalen. Recent onderzoek naar de aanwezigheid van het debat in
literaire tijdschriften in de periode 1994-2008 geeft eveneens een somber beeld. Bart
Temme concludeert in zijn masterthesis dat ‘literaire debatten tegenwoordig slechts
een marginale rol spelen in de literaire tijdschriften. Literaire tijdschriften geven
geen tegengas meer. Het aantal bijdragen in de vier grootste Nederlandse literaire
tijdschriften dat wil aanzetten tot een literair debat is minimaal en slechts een enkele
bijdrage krijgt respons en groeit uit tot een debat.’ Hij besluit: ‘Het literaire tijdschrift
is geen barometer meer van het literaire debat.’ (Temme 2009: 36)
Hoe anders was dit in de jaren zeventig. Onder de titel De Nieuwe Revisor
verschijnt in 1979 het tweehonderdvijftigste nummer van het literaire tijdschrift
Tirade waarin Jeroen Brouwers zich breedvoerig opwindt over de jaren zeventig die
hij typeert als ‘het decennium van onvolwassenheid en infantiliteit, “nostalgie”naar
het voorbije,
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“jeugdsentiment”, het schooljongensgeschrijf, de “leesbaarheid”, de programmaloze
grappenmakerij en het risicoloze “gewoondoen”.’ (Brouwers 1979: 529-621) De
verschijning van De Nieuwe Revisor was de start van een polemiek die de latere
beeldvorming rond het oeuvre van beginnende auteurs uit de jaren zeventig sterk
heeft bepaald. Alhoewel Brouwers zich veelal richt ‘op het literaire beeld van “de
jaren Zeventig” in Nederland’, noemt hij in zijn schotschrift ook namen van auteurs,
waaronder Mensje van Keulen. Dat de polemiek van Brouwers veel stof doet
opwaaien, blijkt zowel uit de eerste aanzetten tot een literatuuroverzicht van de jaren
zeventig die in die periode verschijnen als uit de reacties van de dag- en
weekbladkritiek waar uitvoerig wordt ingegaan op de inhoud van De Nieuwe Revisor.
(Vandenbroucke 2004) Ook latere literatuurgeschiedschrijvingen geven veel aandacht
aan Brouwers' schotschrift. Dat het beeld dat door de literatuurgeschiedschrijving
wordt opgeroepen, niet overeenkomt met de ervaringen van auteurs uit die tijd, komt
terug in het antwoord van Mensje van Keulen. Terugkijkend op de jaren zeventig
met de verschillende richtingen in de literatuur, concludeert zij: ‘Omdat je in Propria
Cures zat, word je direct in een groep ingedeeld, net als mensen die in Maatstaf en
De Revisor publiceerden gelijk in een groep werden ingedeeld. Ik heb dat zelf nooit
zo ervaren als binnen een groep horend, helemaal niet, nooit, nooit. Dat is iets wat
je overkomt.’ (Vos 2008: 109) Zelfs in de jaren negentig grijpt de volgende generatie
recensenten bij het bespreken van een nieuwe roman van Mensje van Keulen terug
op deze beeldvorming met het doel deze vooroordelen te ontkrachten als een jarenlang
misverstand. Recensent Peter Henk Steenhuis begint zijn bespreking van De Gelukkige
in Trouw met een verwijzing naar het realisme in de Nederlandse literatuur van de
jaren zeventig en bekent dat het oeuvre van Mensje van Keulen langs hem heen is
gegaan door zijn hardnekkige vooroordelen rond realistische auteurs. Hij stelt: ‘Het
is lastig toe te geven, maar ik heb me ten onrechte schandelijk lang gewenteld in die
decennia oude vooroordelen: De Gelukkige is van een grote schoonheid.’

Publieksgerichte nevenactiviteiten
Vanaf de jaren tachtig is er een verschuiving in de literaire nevenactiviteiten die door
auteurs het meest worden ontplooid. Zo stijgt het percentage auteurs dat lezingen
geeft van zeven procent in de jaren zeventig naar ruim een kwart in het
daaropvolgende decennium. In dezelfde periode geeft eveneens een kwart van de
auteurs in zijn debuutjaren interviews aan dag- en weekbladen, radio- en
televisieprogramma's. In de meeste gevallen betreft dit dezelfde groep auteurs. Voor
auteurs die kiezen voor een voltijdsschrijverschap vormen literaire nevenactiviteiten
als het houden van lezingen en voordrachten een bron van inkomsten. Voor de
zelfpromotie van auteurs zijn lezingen en interviews vanzelfsprekend van groot
belang. Er is een wisselwerking: het geven van interviews bevordert de
naamsbekendheid van een auteur bij het lezerspubliek, wat doorwerkt in het aantal
aanvragen voor lezingen. Deze activiteiten hebben met elkaar gemeen dat zij sterk
gericht zijn op het lezerspubliek en dat vereist van een auteur een publieksgerichte
houding. Een van de auteurs die in de jaren tachtig debu-
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teerden en sinds het begin van haar loopbaan opmerkelijk veel lezingen geven, is
Nelleke Noordervliet. Mede door haar verschijning in televisieprogramma's is zij
een veelgevraagd auteur voor literaire avonden. Haar publieksgerichte houding en
mediaoptredens hebben haar grote bekendheid gegeven en helpen haar om zoals ze
zelf zegt ‘je naam in de lucht te houden’. Bij alle verzoeken die haar bereiken, maakt
ze de afweging of ze het leuk vindt en of ze er tijd voor heeft. Ze heeft inmiddels
een trouw lezerspubliek dat uitkijkt naar haar volgende boek. Ze zegt hierover: ‘Ik
ga ook altijd op pad om lezingen te geven, waar dan ook. Als ze graag willen dat ik
kom, nou dan kom ik graag bij hen.’ (Vos 2008: 139) Het contact met het
lezerspubliek vormt voor auteurs als Nelleke Noordervliet een belangrijk onderdeel
van hun schrijverschap.
Auteurs brengen met lezingen hun werk onder de aandacht van hun lezerspubliek
en geven in interviews zelf toelichting op hun recent verschenen boek. Bij het
verschijnen van nieuw literair werk van een gerenommeerde auteur neemt het
interview niet zelden de plaats in van een bespreking. Het geven van interviews bij
publicatie van nieuw werk heeft als voordeel dat een auteur niet hoeft af te wachten
of en wanneer recensies van het werk verschijnen. Auteurs hebben met het interview
een middel in handen om de symbolische productie rond hun nieuwe boek te sturen
en kunnen daarbij zelf toelichting geven op hun werk. Een voorbeeld hiervan is de
roman Pelican Bay die Nelleke Noordervliet in 2002 publiceerde. Pelican Bay is een
historische roman waarin een twintigste-eeuwse romanschrijfster op zoek gaat naar
de geschiedenis van haar voorvader die een suikerrietplantage bezat op een Caribisch
eiland. Tevens is het een zoektocht naar haar adoptiebroer die is teruggekeerd naar
zijn geboorteland. In
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de week na de publicatie van Pelican Bay verschijnen twee grote interviews. De
auteur geeft in de interviews toelichting op het ontstaan van haar nieuwe roman en
neemt de gelegenheid om uitgebreid in te gaan op de thematiek, zoals het koloniale
verleden van Nederland en adoptie van kinderen uit Derdewereldlanden. De thema's
roepen felle reacties op van columnisten. De uit Suriname afkomstige auteur Clark
Accord voelt zich aangesproken door de thematiek van Pelican Bay en schrijft in
Het Parool dat de roman ‘een aanwinst voor de black case is’. (Accord 2002) Stephan
Sanders verwijt Nelleke Noordervliet in zijn wekelijkse column in Vrij Nederland,
getiteld ‘De oogkleppen van Noordervliet’, een beperkte blik op het thema adoptie.
(Sanders 2002) De interviewers geven een positief oordeel over de roman. Dirk-Jan
Arensman van Het Parool spreekt van: ‘een ingenieus in elkaar grijpend tweeluik,
opgezet in afwisselende hoofdstukken’ en ‘Pelican Bay is met vaart geschreven en
heeft een plot die je moeiteloos door het boek heen jaagt’. (Arensman 2002) Margot
Dijkgraaf heeft Nelleke Noordervliet geïnterviewd voor het NRC Handelsblad en
stelt: ‘Pelican Bay is een knappe, veelomvattende, gedeeltelijk historische roman avontuurlijk en vaak geestig, die je steeds dwingt tot doorlezen.’ (Dijkgraaf 2002)
De positieve oordelen in de interviews staan in schril contrast met de overwegend
negatieve teneur van de recensies die verschijnen in landelijke dagbladen.

De digitalisering van het literaire veld
Sinds de opkomst van internet zijn de mogelijkheden voor auteurs om zich te
profileren in het literaire veld en in contact te treden met lezers sterk uitgebreid. Het
publiceren van literair werk op het web in online literaire tijdschriften als Meander
lijkt vooral weggelegd voor dichters. De rol van het literaire tijdschrift als platform
voor debat is inmiddels overgenomen door sites als de poëzieweblog De Contrabas.
Veelgebruikt medium is een persoonlijke website waarop biografische gegevens van
de auteur en informatie over het oeuvre staat. Aan de hand van de auteurssite van
Harry Mulisch analyseert Jeroen Dera in Vooys hoe deze gevestigde auteur het internet
gebruikt om zijn positie in het literaire veld te verdedigen. De website van Harry
Mulisch vormt een bevestiging van de grootsheid van de schrijver. De bezoeker
wordt duidelijk gemaakt ‘dat hij te maken heeft met een schrijver die in Nederland
en misschien zelfs daarbuiten, zijn gelijke niet kent’. (Dera 2009: 11) Ook vele andere
auteurs van naam en faam zijn prominent aanwezig met een eigen website. Iedere
auteur geeft daar een andere invulling aan. Zo belicht Thomas Rosenboom in korte
YouTube-filmpjes de ontstaansgeschiedenis van zijn roman Zoete mond.
(www.thomasrosenboom.nl/) Gefilmd in het rivierenlandschap als decor vertelt de
auteur over zijn nieuwste roman. Ook kan de bezoeker een interview bekijken met
Rosenboom. In het interview neemt de auteur uitgebreid de gelegenheid om te
vertellen over de ontstaansgeschiedenis van Zoete mond, zijn manier van schrijven
en de levensloop van zijn hoofdpersonen. De filmpjes stonden al op de site van
Rosenboom voordat de roman in de winkel lag en verschenen daarbij in een serie,
zodat de bezoeker van zijn site steeds iets nieuws aantrof. Al met al een
goeddoordachte opwarmer bij het verschijnen van een nieuwe roman. Een auteur
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die zijn lezers in een nog eerder stadium informeert over zijn nieuwe werk is Ronald
Giphart. Op zijn site doet de auteur in een videodagboek verslag van de vorderingen
in het schrijfproces van zijn roman met als werktitel IJslandse roman.
(www.ronaldgiphart.nl) Naast allerlei web 2.0-gadgets treft de lezer ook een agenda
met lezingen aan. Door bijna dagelijks nieuwe berichten met foto's en filmpjes op
zijn weblog te plaatsen over diverse onderwerpen verstaat Ronald Giphart de kunst
om zijn lezers als bezoekers van zijn site vast te houden.
De websites van Rosenboom en Giphart zijn voorbeelden van sites die lezers
informeren over nieuwe ontwikkelingen in het schrijverschap van de auteur en
toelichting geven op het literaire werk. Inmiddels zijn de websites van auteurs
onderwerp van onderzoek. Joppe Gloerich ging op zoek naar de aanwezigheid van
auteurs op het internet. Hij stelt dat de eigen websites van auteurs de ‘meest
uitgeproken vorm van digitale aanwezigheid’ zijn. Toch heeft nog niet de helft van
de onderzochte hedendaagse auteurs een eigen website, die vaak gelieerd is aan de
website van de uitgeverij. Daarnaast blijkt niet iedere website even adequaat te
worden bijgehouden. Er staat vaak gedateerde informatie op en pas bij het verschijnen
van een nieuw boek wordt de site geactualiseerd, wat Gloerich doet verzuchten:
‘Geflirt met nieuwe media beperkt zich tot relevante periodes, waarna temporisering
volgt.’ (Gloerich 2008: 50) De auteurs met een eigen website vormen een minderheid,
maar dit zijn volgens Gloerich wel de meest succesvolle auteurs. Zo heeft deze groep
auteurs meer bekroningen en nominaties voor literaire prijzen op hun naam. Ook
hebben zij meer commercieel succes dan de groep auteurs zonder een eigen website.
(Gloerich 2007) Dit patroon valt ook te ontdekken in de literaire loopbanen van
auteurs die in de jaren zeventig en tachtig een verscheidenheid aan literaire
nevenactiviteiten hebben ontplooid. (Vos 2008) Van deze groep auteurs is een deel
nog steeds actief en heeft inmiddels een omvangrijk oeuvre opgebouwd. Ook over
een langere periode gezien blijken de actieve auteurs het meest succesvol in het
literaire veld.

Tot slot
Sinds de jaren zeventig van de twintigste eeuw ontplooien auteurs steeds vaker
literaire nevenactiviteiten met een publieksgericht karakter. Auteurs geven in
interviews zelf toelichting op hun literaire werk en informeren via de media hun
lezers. Zo zijn zij minder afhankelijk van de literair-kritische aandacht voor hun boek
en nemen zij binnen de symbolische productie van hun oeuvre een actieve rol in.
Het proces van de symbolische productie van literatuur is inmiddels veranderd door
de opkomst van internet. Het is voor een auteur een medium om informatie over
zichzelf en zijn literaire werk te verspreiden, bijvoorbeeld via een website met als
domeinnaam www.auteurs-naam.nl. Afhankelijk van hun behoefte aan profilering
en hun opvattingen over het auteurschap maken auteurs op verschillende wijzen
gebruik van internet. De digitale communicatiemogelijkheden van internet bieden
auteurs nieuwe manieren om hun literaire werk toe te lichten. Door bijvoorbeeld
filmpjes op hun site te plaatsen zijn auteurs niet meer afhankelijk van televisie- en
radioprogramma's voor het genereren
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van ‘free publicity’ voor hun nieuwe boek. De vraag daarbij blijft wel hoe groot het
bereik van deze websites is buiten het vaste lezerspubliek van een auteur. Voor het
bezoeken van een auteurswebsite zal een lezer immers gericht op zoek moeten gaan,
waarbij de naamsbekendheid van een auteur cruciaal is.
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Céline Beijer en Jan de Vet
‘Tingeling vervolgt zijn weg’: K. Michel wandelt in het postmodernisme
De poëticale positie van K. Michel, pseudoniem voor Michel Kuijpers, is
moeilijk te bepalen. Enerzijds laat de auteur zich negatief uit over
Bronzwaers modernistische poëtica; anderzijds lijkt hij deze poëtica in
sommige geschriften juist te bewonderen. Drs. Céline Beijer, docente
Nederlands en recensente, en Prof. dr. Jan de Vet, die werkzaam was als
docent Nederlands en bijzonder hoogleraar cultuurgeschiedenis aan de
Radboud Universiteit Nijmegen, werpen meer licht op Michels positie.
In het jaar 2000 vielen de dichter en schrijver K. Michel (1958), pseudoniem voor
Michel Kuijpers, twee onderscheidingen ten deel; voor zijn dichtbundel Waterstudies
ontving hij de Jan Campertprijs 2000 en de VSB Poëzieprijs 2000. Eerder, in 1995,
werd zijn bundel Boem de nacht bekroond met de Herman Gorterprijs. In pers en
media werd aan zijn werk ruime aandacht geschonken.
Opvallend in Michels lyrische oeuvre is de plaats die de ready made inneemt. Te
denken valt aan ‘Oud toneelstuk overgeschreven’ uit zijn bundel Kleur de schaduwen
(2004) en ‘Indringend lezen volgens dr. Drop’ in Waterstudies, een reeks van vijf
gedichten waarin Michel de beproefde modernistische methode om poëzie te duiden
ondermijnt. Onder het literaire modernisme wordt hier de twintigste-eeuwse stroming
verstaan die pretendeerde authentieke waarheid over de mens en zijn wereld tot
uitdrukking te brengen. Een waarheid, gerelateerd aan analyseerbare principes van
ordening en samenhang. Met zijn spot met Drop lijkt Michel een andere leeswijze
voor te stellen, vereist door een type teksten dat als postmodern bekend staat.
Dergelijke teksten bemiddelen niet langer bij het zoeken naar een coherente wereld.
Een terugkerend personage in Michels bundels is Tingeling, alter ego van K.
Michel, dat onder meer bekend is uit de reeks fascinerende verhalen Tingeling &
Totus (1992). Dit heerschap treedt ook op in Michels jongste bundel, In een handpalm:
een verzameling gedichten, beschouwingen en verhalen. (Michel 2008a) In dit artikel
richten we onze aandacht vooral op deze hybride bundel, die bij verschijning nogal
verschillend werd beoordeeld. Zo prees Erik Lindner de bundel uitbundig, terwijl
Janet Luis er aarzelend bewonderend over schreef.1

1

Erik Lindner, ‘Humor als een vorm van sport’. In: De Groene Amsterdammer, 21 maart
2008, p. 38. Janet Luis, ‘Een pinguïn onder de jas verstopt’. In: NRC Handelsblad, 29 februari
2008.
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In een handpalm bevat, zoals ook Waterstudies, een tekst over het lezen van poëzie,
nu niet in de vorm van een ready made, maar als lofrede, getiteld ‘Laudatio voor
Bronzwaers poëtica’. Onderwerp ervan is de versleer van Bronzwaer, in 1993
verschenen onder de titel Lessen in lyriek. Nieuwe Nederlandse poëtica. In deze
poëtica maakt Bronzwaer, in leven hoogleraar Algemene Literatuurwetenschap aan
de Nijmeegse universiteit, gebruik van structuralistische en semiotische theorieën
als die van Jakobson en Lotman, wat het modernisme van zijn versleer fundeert.
Terecht wordt Bronzwaer binnen het Nederlandse taalgebied als een van de
belangrijkste theoretici van de modernistische poëtica beschouwd. (Vaessens en
Joosten 2003: 18) Michel beaamt dat en bewondert tevens Bronzwaers keuze van
voorbeeldgedichten. Aan deze beide aspecten besteedt Michel ruim aandacht in zijn
‘Laudatio’. De vraag is of teksten uit Michels bundel In een handpalm afstand houden
van Bronzwaers versleer, of juist de nabijheid van die poëtica zoeken. Hierop kan
wellicht aan de hand van een aantal proefboringen in teksten uit In een handpalm
een antwoord worden gevonden.

‘Indringend lezen’
Over de modernistische poëtica heeft Michel niet alleen in proza, maar ook in
dichtvorm uitspraken gedaan. Van dat laatste is ‘Indringend lezen volgens dr. Drop’
een voorbeeld. (Michel 2008b: 20-24) Onderwerp van dit gedicht, mikpunt zou men
kunnen zeggen, was een in het onderwijs veelgebruikte handleiding over close
reading, het befaamde ‘dropje’ dat generaties scholieren poëzie heeft leren waarderen,
of soms juist verfoeien. Dit leerboekje was ontworpen door Dr. Drop en Drs.
Steenbeek. (Drop en Steenbeek 1970) Het was toen Waterstudies verscheen een
kleine dertig jaar in omloop. Was ‘Indringend lezen volgens dr. Drop’ een ultieme
wraakneming op ooit gevolgde literatuurlessen? Wie weet.
Zijn aanval op de methode Drop cum suo is een ready made. Brokjes uit Drops
behandeling van Kouwenaars gedicht ‘hand o.a.’ hadden Michel daarvoor de
bouwstenen geleverd. (Drop en Steenbeek 1970: 32-36)2 Deze pastiche is een
vijfdelige tekst waarvan de elementen I tot en met IV op een behendige wijze zijn
vervormd tot iets wat oogt als een gedicht, zoals het tweede element:
Na een keertje
doorlezen zullen we
het allemaal wel
een moeilijk gedicht
vinden, dit hand o.a.
Toch kunnen we met
geduldig lezen een

2

Drop en Steenbeek, Indringend lezen, pp. 32-36. Over Michels tekst Joris Gerits, ‘Als een
prismaslijper. Het dichterlijk oeuvre van K. Michel’. In: Streven, 67 (2000), nr. 7, p. 654.
En: Vaessens en Joosten, Postmoderne poëzie, pp. 15-16, 18-19, 20-21.
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heel eind komen. Wel
moeten we bij voorbaat
aanvaarden, dat je in
dit soort gedichten vaak met
een paar ‘blinde vlekken’
blijft zitten.
Dat zijn plaatsen waar de associaties
van de dichter kennelijk
zo persoonlijk zijn geweest
dat het min of meer toeval is
of je ze kunt navoelen.

Door essentiële elementen van de versanalyse te negeren en opvallend af te wijken
van de volgorde ervan reduceert Michel sterk de overtuigingskracht van Drops
leeswijze. Met de pseudo-lesinstructie ‘Vertel nu het gedicht in je eigen woorden
na’ voegt Michel bovendien uit eigen koker een hilarisch aandoend vijfde element
toe, wat zijn ready made onmiskenbaar tot een vlijmscherpe satire van de
modernistische poëtica maakt.

Lof voor ‘Lessen in lyriek’
Tot zover dit negatieve oordeel van Michel over de modernistische poëtica. Een
tweede confrontatie die hij met deze versleer zoekt, maakt een totaal andere indruk.
Bij eerste lezing doet deze tekst zich zelfs voor als een positieve tegenhanger van de
executie die het boekje van Drop en Steenbeek trof. Het betreffende stuk verscheen
in 1998 in De Gids onder de schallende titel ‘Laudatio van Bronzwaers poëtica’.
(Michel 1998a: 124-126) In een handpalm, Michels bundel die ons hier bezighoudt,
bevat een herdruk van deze ‘Laudatio’. (Michel 2008a: 140-144) Ron Elshout die
in 1998 over Bronzwaers meesterwerk schreef, vatte Michels term ‘Laudatio’ letterlijk
op, zonder daarbij van zijn eigen bewondering voor het gezaghebbende handboek
een geheim te maken. Elshout meent dat het een ‘(...) bijzonder spannend doorlopend
essay is, dat uiteindelijk de werking van allerlei vormaspecten aan de orde stelt’.
(Elshout 1998: 43) School er echter in Elshouts aanname van Michels bewondering
niet een tikkeltje naïviteit? Men zou dit kunnen denken, omdat Michel zelf al vrij
vlot na zijn titel merkwaardig omgaat met het woord laudatio. Hij vindt Bronzwaers
werk een prachtboek,
(...) omdat het boek je verleidt om allerlei woorden op te zoeken in Van
Dale, een manier van grasduinen waar ik dol op ben, bijvoorbeeld
‘laudatio’, dat omschreven wordt als ‘lofprijzing; aanvoering van de
redenen tot het verlenen van een eredoctoraat.’
Het woord laudatio komt in Bronzwaers Lessen in lyriek echter op geen enkele voor
de hand liggende plaats voor. De mogelijkheid dat Michel met deze grap de
toonhoogte
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van zijn lofprijs wat heeft willen verlagen, is niet geheel uitgesloten. Misschien
beweegt zich onder de golving van brede waardering die ‘Laudatio’ ontegenzeglijk
kenmerkt een recalcitrante, ironische tegenstroom.
Een eerste bepaling van Michels poëticale positie ten opzichte van die van
Bronzwaer zou men kunnen afleiden uit zijn afwijzing van de stelling van De Roder
dat ritme en ritueel in gedichten alles zijn, terwijl betekenis er niet toe doet. (Michel
2000: 183-185) Michel vindt dit een overspannen oppositie tegen een louter cognitieve
benadering van poëzie. Hiermee bevindt hij zich op een overbrugbare afstand van
Bronzwaer, voor wie, zoals voor Jakobson, het semantisch aspect van poëzie wezenlijk
is. Afgezien van Michels royaal beleden respect voor Bronzwaers poëticale eruditie,
valt nu nader te onderzoeken in hoeverre K. Michel de modernistische poëzieopvatting
van Bronzwaer verder kan delen. Cruciaal is daarbij de vraag wat Michel over de
‘wezenskenmerken’ denkt die Bronzwaer de poëzie toeschrijft.3 Vervolgens dient
zich het probleem aan, in hoeverre hij meegaat met Bronzwaers toe-eigening van
Jakobsons gedachtegoed.
Bronzwaer signaleert in zijn eerste hoofdstuk drie ‘wezenskenmerken’, waarvan
het eerste voor deze beschouwing over Michel ter zake doet. Wezenlijk voor zijn
modernistische kijk op poëzie vindt hij dat elke dichterlijke uiting ‘pragmatisch
verankerd’ is, een doel dient, ‘ook als het slechts een doel is dat de dichter zichzelf
heeft gesteld’. (Bronzwaer 1993: 12) Michel juicht het beginsel dat alle poëzie aan
instructie beantwoordt, zoals ooit rituele liederen op instructie werden gezongen,
enthousiast toe, maar produceert dan tussen haken een grap die enige argwaan jegens
die geestdrift rechtvaardigt. Pragmatiek rechtvaardigen met een instructie van de
dichter aan zichzelf doet hem denken aan de dichtregel ‘Morgen win ik de
staatsloterij’, openingsregel van een ooit door hem geschreven baldadige satire.
(Michel 1998b: 78)

‘Wat de poëzie al lang weet’
Michels ‘Laudatio’ telt dertig items waarvan er twee over Bronzwaers verwerking
van Jakobson handelen. Dat is niet veel, maar daar ze ongeveer een vijfde van de
tekst uitmaken bepaald ook niet weinig. Bronzwaer was vervuld van bewondering
voor Jakobson en gunt hem de eer van de meest invloedrijke uitwerking van de
geperiodiseerde herhaling in de poëzie te hebben verwoord. (Bronzwaer 1993: 32)
Hij heeft, aldus Bronzwaer, de sterkste theorie van het begrip ‘poëtische functie’
geformuleerd die ooit is opgesteld.4 Michel toont ontzag voor de uitleg die Bronzwaer
van de ‘cryptische basis-

3

4

Om misverstand te voorkomen lijkt het nuttig hier vast te stellen dat de ‘wezenskenmerken’
uit Bronzwaers Lessen iets anders zijn dan de ‘vooronderstellingen’ of ‘premissen’ die door
Vaessens en Joosten uit de modernistische poëtica zijn afgeleid. Namelijk dat het gedicht
een organische ‘heelheid’ is, gepresenteerd door een subject en innerlijk coherent. Vergelijk
Vaessens en Joosten, Postmoderne poëzie, p. 19.
Bronzwaer, Lessen in lyriek, p. 44, p. 37. De abstracte formulering van deze functie: zij
‘projecteert het principe van de equivalentie van de as der selectie op de as der combinatie’.
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formule’ van Jakobsons theorie weet te leveren. Met behulp van overtuigende
voorbeelden toont Bronzwaer aan dat, conform Jakobsons theorie, de poëtische
functie ons dwingt ‘woorden met elkaar in een semantisch verband te brengen’ dat
in de primaire, natuurlijke taal ontbreekt of daar niet hoeft te bestaan. (Bronzwaer
1993: 39) Michel waardeert het dat Bronzwaer zich daarbij niet beperkt tot een
analyse van poëzie uit een bepaalde, klassiek genoemde periode, maar zich van
teksten uit alle tijden bedient.
Michels bewondering voor Bronzwaer wordt nog groter bij de constatering dat
Bronzwaer op een bescheiden, indirecte wijze Jakobson, ‘de oude meester’, corrigeert
op een kernconcept van diens theorie, de metafoor. (Bronzwaer 1993: 170) Michel
merkt daarbij echter niet op dat Bronzwaer Jakobsons definitie van de metafoor, als
onderscheiden van de metonymie, eerder in zijn boek toch een rol laat spelen.
(Bronzwaer 1993: 37) Erg kritisch is Michels bewondering hier dus niet.
Michel amuseert zich met Bronzwaers puntige bewering dat tafelpoot door ons
op heldere momenten als een dode metafoor moet worden beschouwd en, bij nog
wat meer helderheid, de combinatie heldere momenten eveneens. Dat zegt Michel
wat plagerig: hij is ‘dol’ op dergelijke formules. Weer een speldenprikje, dat niet zó
diep steekt dat twijfel aan zijn bewondering voor Lessen in lyriek als kathedraal van
de modernistische poëtica gerechtvaardigd is.
Maar toch, Michels ‘Laudatio’ eindigt met twee passages die elkaar naar het leven
lijken te staan. De lofredenaar verklaart dat hij ten slotte zo onder de indruk is van
Bronzwaers geleerdheid dat hij, de dichter, vergeet gedichten te schrijven. Dat echter
is nu juist wat een dichter moet doen. Een belangrijke relativering: niet van
Bronzwaers geleerdheid, ook niet van diens modernistische poëtica, maar van alle
poëticale kennis. De afsluitende passage van ‘Laudatio’ fungeert als tegenhanger.
Zij citeert de principiële verklaring waarmee Bronzwaers hoofdstuk over Jakobson
eindigt en omschrijft de functie die theoretici vervullen als het inzichtelijk maken
van ‘wat de poëzie al lang weet’. (Bronzwaer 1993: 50) Door dit te beamen ontgaat
Michel de verdenking dat zijn ‘Laudatio’ louter ironie zou zijn, wat hem tot een
onnozele discipel van Karel van het Reve zou maken. (Van het Reve 1979) Het
rechtvaardigt tevens de opvatting dat de modernistische poëtica zoals geformuleerd
door Bronzwaer, voor Michel een zekere geldigheid bezit.

Bewondering voor dichter Ter Balkt
K. Michel waardeert Bronzwaers opvatting dat er continuïteit bestaat ‘tussen
traditionele en moderne poëzie, vooral wat betreft de vormaspecten’. (Michel 2008a:
140) In Lessen in lyriek zijn traditie en moderniteit niet zozeer dichotomieën, maar
vormen zij veeleer een vloeiend continuüm. Michel geeft dit met het adjectief
‘onbekrompen’ treffend weer, wanneer hij de keuze typeert van door Bronzwaer
opgenomen en behandelde teksten. Die typering heeft betrekking op zowel perioden
waaruit teksten zijn gekozen als op de uiteenlopende aard ervan: van het Oude
Testament tot poëzie van Eva Gerlach. Voor Bronzwaer is een reclameslogan even
bruikbaar materiaal om
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een herhalingsfiguur te illustreren als een gecanoniseerde, poëtische regel van een
Nederlandse dichter. (Michel 2008a: 142)
Continuïteit tussen traditie en moderniteit blijft voor K. Michel niet beperkt tot
vormaspecten, zoals dat in Bronzwaers versleer het geval is, maar strekt zich uit tot
de inhoud van poëzie. Dat laat Michel zien in zijn uiteenzetting ‘Over het werk van
H.H. ter Balkt’.5
Overigens ontbreekt Ter Balkt niet in Lessen in lyriek. Voor de explicatie van het
actueel hypogram gebruikt Bronzwaer een fragment uit Ter Balkts ‘Hoera! de herfst
komt’. (Bronzwaer 1993: 162) K. Michel wijst in zijn beschouwing over poëzie van
Ter Balkt, volgens Michel zonder meer een van de belangrijkste Nederlandse dichters,
op een spanning tussen traditie en moderniteit, die tot uitdrukking komt in beelden
en vormen in Ter Balkts gedichten. (Michel 2008a: 102)
Wat de vormentaal van Ter Balkt betreft, schreef Michel reeds met veel waardering
over diens ‘vreemde beeldcombinaties’ en ‘met veel lef gepresenteerde strapatsen’.
Opgetogen stelt Michel bovendien vast, dat er in Ter Balkts verzen geen sprake is
van ophemeling of verafschuwing van het platteland ten koste van de
geïndustrialiseerde wereld, al staan ze ook dikwijls op gespannen voet. Naar het
oordeel van Michel is bij Ter Balkt het boerenland geenszins een idylle, maar een
‘hybride locatie waarin oud en nieuw geassembleerd lijken als betrof het een werk
van Joseph Beuys’. (Michel 2008a: 101) Dat bewondert Michel. Volmondig stemt
hij in met Ter Balkts afwijzing - hoe onmodieus deze ook klinkt - van de wijze waarop
bewegingen als Greenpeace of politieke partijen het milieu tot ‘major issue’ maken.
Haarscherp registreert Michel dat Ter Balkts betrokkenheid niet selectief is, maar
alles insluit ‘wat zich om hem heen bevindt’. (Michel 2008a: 105) Ter Balkt loopt
volgens Michel ‘op een rare manier’ áchter op de moderne ontwikkeling; bij hem
ontbreekt immers de modern geachte distantie tot dingen en levende wezens. Tevens
loopt hij, aldus Michel, vóór met zijn eigenzinnige houding jegens zijn omgeving.
Die observaties zijn scherp en indringend, niet enkel ten faveure van de onvolprezen
poëzie van Ter Balkt, maar ook ten aanzien van de positie die de dichter annex
lofredenaar K. Michel zelf verkiest in het spanningsveld tussen traditie en moderniteit.
In zijn bewondering voor verzen van Ter Balkt lijkt Michel tegelijkertijd zijn eigen
voorkeur te onthullen voor een positie tussen traditie en postmoderne vernieuwing.

‘In een handpalm’: modern en postmodern
Blijkt Michels verhouding tot de poëtica van het modernisme dus min of meer
ambivalent, dan ligt de veronderstelling van een evenredige relatie met de
postmoderne theorie voor de hand. Daarmee strookt niet dat zijn letterkundige praktijk
menige tekst heeft voortgebracht die zich tegen een traditionele leeswijze lijkt te
verzetten.

5

Opgenomen in In een handpalm, pp. 99-107. Eerder verschenen onder de titel ‘Het lot van
het zuurkoolvat. H.H. ter Balkt’. In: Nicolaas Matsier, Cyrille Offermans, Willem van Toorn
en Jacq Vogelaar (red.), Het literair klimaat 1986-1992, Amsterdam 1993, pp. 214-219.

Vooys. Jaargang 28

99
Ook In een handpalm telt dergelijke teksten, zoals het gedicht ‘Eerste zinnen (min
een)’. (Michel 2008a: 52)6 Een raadselachtige titel. Wat daaronder volgt, daagt de
op begrip beluste lezer beslist uit.

Eerste zinnen (min een)
Midden in de nacht: groot kabaal.
‘Waar ben ik?’
De regen langs de lange ramen
gooide zilvergeld met handenvol naar binnen.
‘Wat ik dacht gebeurde niet.’
En terwijl ik wacht aan het open raam, vechten
opeens, achter in de tuin, moorddadig twee katten.
‘Ik wel. Jij niet. Ik wel, jij niet.’
De klok haalt adem, in en uit
hier heet ieder ogenblik één nul.
Nu zou ik graag (op dit onmogelijke
punt in mijn tijd) opsommingen maken.

Het zijn regels die het enigma van de titel niet onmiddellijk of na vlug herhaalde
lectuur ophelderen. Integendeel. Het is of de instrumenten uit het etui van de
traditionele versanalyse hier totaal falen. Een reden om ze, in dit geval, ongebruikt
te laten? Dit is misschien te rigoureus, of minstens voorbarig.
Het gedicht telt zeven tekstelementen, waarvan sommige tussen aanhalingstekens
staan. Aannemelijk is dat ze op elkaar betrokken zijn en gezamenlijk de lezer
uitnodigen iets te beleven of te beseffen. Het eerste element ademt nachtelijke paniek,
II en III bewerken een geruststelling, in IV en V is daarentegen sprake van agressie,
de laatste twee elementen registreren dat tijd een dwingend verloop kent en spreken
ten aanzien van dat fenomeen een diepgekoesterde wens uit.
Het ligt voor de hand dat de ‘Eerste zinnen’ waarvan de titel spreekt, de tussen
aanhalingstekens geplaatste frasen zijn. Aan die aanhalingstekens ontlenen ze de
status van citaten. Het vierde element, beginnend met ‘En’, komt daarvoor in ieder
geval niet in aanmerking. De verhalende tekst uit de elementen I en II, temporeel
aan die van IV voorafgaand, kan begrepen worden in samenhang met IV. Reden om
hier evenmin

6

Michel, In een handpalm, p. 52. De drukfout ademt in regel 9 te lezen als adem.
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‘Eerste zinnen’ te zoeken. Weliswaar wijzen de gedeelten tussen aanhalingstekens
terug naar wat juist plaatsvond. Dat vormt een bezwaar tegen een lezing welke de
citaten als ‘Eerste zinnen’ opvat, maar geen absoluut obstakel. Ze als eerste te
waarderen kan worden gerechtvaardigd door de bijzondere functie die ze vervullen:
pregnant verwoorden wat zich aan hevigs voordeed.
In dit gedicht treden ik-personen op, die op verschillende niveaus functioneren.
De ik uit het vierde en laatste element voert de regie over het hele gedicht en dus ook
over de bevindingen van zijn alter ego's. Dat hij de ontbrekende ‘eerste zin’, de ‘min
een’ uit de titel, zou kunnen ontwerpen moet echter een illusie blijven. Alles
registreren en overdenken wat zich die nacht afspeelt, er ‘opsommingen’ van maken,
kan niet plaatsvinden in het ‘Nu’, dat ogenblik waarbinnen de ik dit zo graag zou
doen. Wat opgesomd moet worden, omvat ook het ogenblik waarop die inventarisatie
wordt uitgevoerd en blijft daardoor noodzakelijkerwijs onvolledig. Ieder tijdstip in
‘mijn tijd’ is op dit punt onmogelijk, staat steeds met 1-0 achter bij de klok die de
ogenblikken wegtikt. Tot zover een mogelijke leeswijze van dit gedicht. Misschien
valt er een lichte ‘dropsmaak’ aan te proeven, maar definitief mag die indruk niet
zijn. Hoe die gemiste zin, de ‘min een’ zou moeten luiden, wordt zelfs niet aangeduid.
Toch is het die zin, waar het hele gedicht naar uitkijkt. Een postmoderne
onvoltooidheid.

Tingelings catatonie
Een ander postmodern voorbeeld uit In een handpalm is de prozatekst ‘Niet-verzonden
brief (aan Julio Cortázar)’.7 De correspondent richt een, begrijpelijkerwijze niet
ondertekend, schrijven tot de reeds gestorven Argentijnse auteur. Hij onderhoudt de
overledene over een herdenkingsplechtigheid die een week na diens dood aan hem
was gewijd. Een absurde passage die niet alleen het fictionele karakter van het epistel
scherp markeert, maar ook de postmoderne inslag ervan bevestigt. Laatstgenoemd
kenmerk resulteert uit het opmerkelijke verband tussen de drie personages die het
stuk bevolken. Na een beschouwing over de semantische onzekerheid die ontstaat,
wanneer de referenties van woorden moedwillig worden verward, vertelt de
brief-schrijver zijn adressaat, hoe erg hij geschrokken is van het gemarchandeer met
woorden tijdens de vredesonderhandelingen over Cambodja.8 Daar had een oud
krantenknipsel uit 1980 hem aan herinnerd. Nu zal hij daar een verhaal over schrijven.
Deze vertelling wordt opgenomen in de brief en Michels befaamde Meneer Tingeling
wordt de ‘protagonist’ ervan. Tingeling leest vervolgens in dat verhaal óók een bericht
over Cambodja, een week later gedateerd en bezwijkt bijna aan deze lectuur, raakt
er althans door in een ‘diepe staat van catatonie’. Dat dupeert de briefschrijver in
zijn kwaliteit van verteller.

7
8

Michel, In een handpalm, p. 26-32. Over Julio Cortázar (1914-1984):
http://www.juliocortazar.com.ar/hislife.htm. Geraadpleegd 17 oktober 2009.
Over referentialiteit liet Michel zich eerder uit in zijn artikel ‘Speling zoeken’, pp. 80-81
(Michel 1998b).
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Mooie boel! Hoe moet het nu verder met mijn verhaal. (...) Maar Tingeling
die wil niet, die zit daar verstijfd te zitten en zadelt mij op met het probleem
van de onmacht, terwijl het de lezer zou moeten zijn die met dat probleem
wordt opgescheept.
Dat laatste is ongetwijfeld belangrijke informatie voor lezers van postmodern proza.
De correspondent richt zich vervolgens moedeloos tot zijn adressaat: de overleden
Julio Cortázar. Die moet maar eens met Tingeling gaan praten om hem weer in
beweging te krijgen. Een wonderlijke verknoping, waarin de correspondent tevens
verteller, het verhaalpersonage Tingeling en de adressaat Cortázar hun aandeel in
hebben. Een postmoderne manier van vertellen. (Vervaeck 1999: hoofdstuk 4, passim)

‘“draag het verder”’
Ten slotte het fascinerende gedicht ‘Uit de horizon’.9
uit de horizon
maakt zich
een stipje los
groeit langzaam
op de okeren weg
tegen de verte in
steeds minder donker
minder silhouet
iemand zonder stok
en hoed die niets
met zich meedraagt
als die eindelijk passeert
-jij staat op je ladder
geleund tegen de appelboom wat zeg je dan
‘draag het verder’

Dit gedicht zou een meditatie genoemd kunnen worden. Er is sprake van een
observator die aangeduid wordt met jij. Die waarnemer staat op een ladder - dat
verlengt het

9

Michel, In een handpalm, p. 129. Het gedicht is geïnspireerd op een foto van John Runk die
ernaast staat. Het verband tussen gedicht en foto wordt hier niet onderzocht.
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uitzicht - en leunt tegen ‘de appelboom’, schriftuurlijk de boom van kennis van goed
en kwaad. Uit de horizon maakt zich een stipje los. Naderbij komend blijkt hij stok
noch hoed te bezitten, is hij iemand ‘die niets met zich meedraagt’. Bij het passeren
van de man voelt jij zich genoopt iets te zeggen. Dan volgt de raadselachtige
aansporing: ‘“draag het verder”’. De vraag is waarheen? De vraag is ook wat er moet
worden gedragen. Het is verleidelijk hier aan een beschouwing over Walter Benjamin
te denken, door Michel opgenomen in de bundel In een handpalm, een intertekstueel
gegeven dus.10 Alles wat uit de verte nadert, heeft voor Benjamin een dromerige
kwaliteit, wekt verwachting. Dat zou voor de man in het gedicht zeker kunnen gelden.
De observator bij de boom kijkt de passant niet na. Waarom niet? Misschien omdat
dit een effect, tegengesteld aan het verwachtingsvolle naderen zou opleveren, namelijk
een verdwijnen in de verte. Dat de man niets met zich meevoert, maakt ook de
aansporing ‘“draag het verder”’ mysterieus. Wordt hier ascetische bezitloosheid
aangeprezen? De lezer blijft met zijn vragen zitten, wordt op postmoderne wijze niet
op zijn wenken bediend. Het gedicht eindigt juist daar, waar antwoorden verwacht
mochten worden.

Besluit
De poëticale positie van K. Michel lijkt vooralsnog moeilijk te bepalen. Een aantal
van zijn teksten voegt zich ongetwijfeld naar een postmoderne leeswijze, zijn
theoretische uitspraken wijzen soms een andere kant uit. Met name geldt dit laatste
voor zijn instemming met Bronzwaers continuïteitsopvatting wat de vorm- en
semantische aspecten van poëzie betreft. Een opvallende parallel hiermee is de
waardering die Michel toont voor de manier waarop dichter Ter Balkt inhoudelijke
elementen uit de moderne cultuur in verband brengt met die uit vroegere perioden.
Ook hier continuïteit. Deze continuïteit valt echter onder het embargo waarmee
Lyotard cum suis de ‘grands récits’ hebben getroffen. Een positie die, zoals bekend,
voor postmoderne literaire teksten de mogelijkheid uitsluit over de werkelijkheid
uitspraken te doen die heelheid en coherentie bezitten en op die kenmerken ook
analyseerbaar zijn. Op dit oordeel bouwt postmoderne theorievorming voort. Het is
de vraag, of en in hoeverre K. Michel dit bouwen ondersteunt.
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Rick Honings
De Groningse Oscar Wilde
Over de literaire positionering van Jean Pierre Rawie
Dat imago en literatuuropvatting nauw met elkaar verbonden kunnen zijn,
toont de dichter Jean Pierre Rawie aan. Wars van alle ideeën over de
moderne poëzie, presenteert Rawie zich wat betreft uiterlijk en zijn visie
op het dichterschap als een romantische dichter, net zoals bijvoorbeeld
Bilderdijk aan het begin van de negentiende eeuw deed. Rick Honings,
promovendus aan de Universiteit Leiden, laat zijn licht schijnen over de
‘Groningse Oscar Wilde’ en geeft een interessant beeld van diens
positionering als dichter.

1. Inleiding
Wie de moeite neemt om naar Groningen te reizen en bereid is zich in het lokale
uitgaansleven te begeven, kan met eigen ogen zien dat de negentiende eeuw nog
bestaat. In Groningen bevindt zich namelijk de stamkroeg van de dichter Jean Pierre
Rawie (geboren op 20 april 1951 te Den Haag). Hij is al bijna zestig, maar leidt nog
steeds een antiburgerlijk bestaan. Dat doet hij al sinds zijn studententijd, vanaf de
jaren zeventig, toen hij zich voor het eerst als dichter manifesteerde. Hij begon het
alcoholische en vrouwenverslindende bohemienleven te verheerlijken en ging gekleed
als een negentiende-eeuwse dandy, compleet met een zwarte cape, flambard, monocle
en handschoenen. In 1979 debuteerde hij met Het meisje en de dood. Daarna volgden
nog twee bundels, maar het jaar 1987 bracht een belangrijke omslag teweeg, met
gevolgen voor zijn oeuvre. Een dag na het Boekenbal in Amsterdam werd de dichter
in het ziekenhuis opgenomen met een acute alvleesklierontsteking, als gevolg van
zijn jarenlange overmatige alcoholgebruik. Hij overleefde ternauwernood, maar
moest enkele maanden in het ziekenhuis blijven. Sindsdien publiceerde hij nog drie
bundels. Samen met Annie M.G. Schmidt en Nel Benschop behoort hij tot de meest
gelezen en bestverkopende dichters van Nederland. Rawie is één van de weinige
dichters in ons land die van de pen kunnen leven. Zijn werken worden in grote oplagen
uitgegeven. Vooral Onmogelijk geluk (1992) was een groot kassucces: er werden
meer dan 50.000 exemplaren van verkocht.
De literaire kritiek reageerde van meet af aan wisselend. Rawie heeft zowel
bewonderaars als critici. De in 2003 overleden schrijver en dichter Willem Wilmink
behoorde tot de eerste groep. ‘Gezet naast het werk van Rawie maakt veel vrije,
moderne en modieuze poëzie een hopeloos verouderde indruk,’ vond hij. (Wilmink
1990: 127) Ook de Vlaamse dichter Herman de Coninck (1994) was positief. Andere
critici, zoals Hans
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Portret van J.P. Rawie. Foto: Bert Nienhuis

Warren en Piet Gerbrandy, lieten zich nogal kritisch uit. Academisch actieve
neerlandici kraakten Rawies werk af. Gillis Dorleijn (1996) typeerde zijn poëzie als
kleurloos en smaakloos classicisme. Jos Joosten duidde het aan als ‘louter kitsch’ en
‘rijmelarij van het allerlaagste allooi’. Ondanks alle grote woorden ‘en zogenaamd
diepe doorleefdheid’ vond hij Rawies gedichten ‘ijs- en ijskoud, pure nep en een
product van totale liefdeloosheid en desinteresse in alles en iedereen’. (Joosten 2003:
277, 281, 283) Jaap Goedegebuure (2004) noemde de dichter een ‘vaardige
zondagskunstenaar met een onevenredige hoeveelheid aanstellerij en een fabelachtig
vermogen tot na-aperij’. Ondanks dergelijke kritische geluiden is Rawie inmiddels
uitgegroeid tot een gecanoniseerde auteur. In 1993 was hij gastschrijver aan de
Rijksuniversiteit Groningen en in 2004 werd hij benoemd tot Ridder in de Orde van
de Nederlandse Leeuw. Voor zijn Verzamelde verzen (2004) kreeg hij in 2008 de
Charlotte Köhler Prijs van het Prins Bernhard Cultuurfonds. Gerrit Komrij nam ten
slotte zeven gedichten van hem op in zijn gezaghebbende bloemlezing van de
Nederlandse poëzie van de 19de tot en met de 21ste eeuw in 2000 en enige gedichten
(2004).
Hoe ook over Rawie wordt gedacht, feit is dat hij een bijzondere plaats inneemt
in het Nederlandse literaire landschap. Zelf ontkent hij dat overigens: ‘Ik héb daar
geen plaats in. Ik was een hele tijd iemand die er nog moest komen en toen ineens
was ik iemand waar van tijd tot tijd tegen aan moest worden geschopt.’ (Lockhorn
2001: 130) Ook dat is een vorm van positionering. Rawie distantieert zich als een
Groningse bohemien van het in de Randstad geconcentreerde literaire wereldje.
Daarnaast valt hij
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op door de manier waarop hij zich qua imago presenteert. Hij gaat steevast gekleed
in een driedelig maatpak, laat zich graag met een doodshoofd fotograferen, doet naar
eigen zeggen inspiratie op door naar een zandloper te staren, gaat er prat op dat hij
nog nooit ‘een slag eerlijk werk’ heeft verricht (Peters 1999-2000: 60) en ziet eruit
alsof hij zo uit de negentiende eeuw is gestapt. Wilmink karakteriseerde hem daarom
als de Groningse Oscar Wilde. (Wilmink 1990: 124) Maar bij Rawie lijkt zijn uiterlijke
verschijning meer te zijn dan een pose. Zijn imago is vergroeid met zijn
literatuuropvatting, die parallellen vertoont met de romantische ideeën van een dichter
als Willem Bilderdijk (1756-1831). Net als deze laatste huldigt Rawie een
geïdealiseerde visie op het dichterschap. Een ander aspect van verwantschap is dat
Rawie zich, net als Bilderdijk, qua uiterlijke verschijning positioneert als iemand die
niet in zijn eigen tijd past. Wat betreft het doel van de poëzie lijkt Rawie meer
pragmatische ideeën te koesteren. Met zijn poëtica is hij, vergeleken bij de huidige
opvattingen, een enigszins vreemde eend in de literaire bijt. De wijze waarop hij zich
als dichter positioneert, staat in dit artikel centraal. Alvorens daarop in te gaan, geef
ik eerst een karakterisering van zijn oeuvre, dat in de loop der tijd een opvallende
ontwikkeling heeft doorgemaakt.

2. Weg met de ironie!
Hoewel Rawie graag benadrukt dat zijn vroege gedichten al een melancholische
ondertoon bezitten, werd zijn werk lange tijd - en nog steeds - tot het genre van het
‘light verse’ gerekend. In het in 2006 verschenen overzichtswerk van Hugo Brems,
Altijd weer vogels die nesten beginnen, Geschiedenis van de Nederlandse literatuur
1945-2005, wordt hij in één adem genoemd met dichters als Lévi Weemoedt, Jan
Kal en Driek van Wissen, die vanaf de jaren zeventig klassieke vormen combineerden
met een eerder humoristische dan tragische inhoud. (Brems 2006: 318) Ook wordt
hij vergeleken met Drs. P. Mede als gevolg van zijn gedrag in interviews en op
televisie werd Rawie steevast in de hoek van de plezierdichters geplaatst. Befaamd
is zijn televisieoptreden bij Sonja Barend, waar hij in 1982 ‘De paarse tuinbroek’
voorlas. Daarin legt hij uit waarom zijn liefde voor een tuinbroek dragende feministe
teloorging:
Want waar de liefde aan kapot ging,
maanden na die eerste zoen,
was dat jij dat paarse rotding
nooit eens van je kont wou doen. (49)

De paarse tuinbroek werd een begrip. Nog in 2007 werd het kledingstuk genoemd
in een artikel over ‘Behaverbrandingen en andere mythes [over het feminisme]’.
(Van Lambalgen 2007) Rawies imago bleef hem tegen wil en dank achtervolgen,
ook nadat hij besloten had zijn studentikoze veren af te schudden. Na zijn
ziekenhuisopname was er sprake van een ommekeer. Er wordt wel gesproken over
het ‘cliché van de gedoemde en gelouterde dichter’ (Dorleijn 1996: 57), maar er lijkt
wel degelijk een verschil te bestaan tussen Rawies vroegere en latere werk, vanaf
Woelig stof (1989). De
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thematiek en klassieke vorm bleven hetzelfde, maar de ironie verdween. Daarom
wordt zelfs gesproken van ‘postpancreatitische poëzie’. (Middag 1993: 151) Dorleijn
sprak van een ‘ontwikkeling van lichte poëzie met zijn komische stijlbreuken naar
een classicistische code van eenvoudige eenstemmigheid’. (Dorleijn 1996: 62) In
interviews heeft Rawie benadrukt dat de vroegere ironie thans betreurt. Eerst vond
hij het gebruik van ironie noodzakelijk om afstand te scheppen, maar nu ziet hij dat
als ‘een vorm van schijterigheid’. (Peters 1999-2000: 68)

3. Strijden tegen de tijd
Nadat hij het light verse achter zich had gelaten, ging Rawie zich steeds meer als
een serieuze dichter manifesteren. Zijn archaïsche stijl - die hij zelf verklaart door
te verwij - zen naar zijn negentiende-eeuwse opvoeding en naar het feit dat zijn vader
dominee was, waardoor hij de plechtstatige taal van de Statenbijbel met de paplepel
kreeg ingegoten - werd behouden. Maar zijn thematiek veranderde. Zijn latere
gedichten zijn allemaal variaties op één en hetzelfde klassieke thema: het verglijden
van de tijd. Alle motieven, zoals de onvrede met het aardse bestaan, de vervlogen
kindertijd, de tot mislukken gedoemde liefde, de verloren idealen, het verloop van
de seizoenen, de drank als troostmiddel en de dood dragen bij aan de ondersteuning
daarvan. Dat benadrukt de dichter ook in interviews. Zijn poëzie gaat ‘over de tijd,
over het verstrijken van de tijd - en daarvan, zeg ik altijd, is zelfs de dood alleen
maar een symbool’. (Meijer 2003: 266) Alles in het leven is in de visie van Rawie
ijdelheid; het vergankelijkheidbesef staat in vrijwel elk vers centraal. Dat zorgt voor
een voortdurende melancholie en een sluimerend gevoel van droefheid,
weemoedigheid en heimwee. Vaak gaat het bij Rawie om een ongedefinieerd
verlangen, om een ‘onpersoonlijke melancholie’. De dichter hunkert niet naar een
‘specifieke jeugd of vroegere periode, maar naar een niet-geweest verleden’. (Zuiker
1991: 18) Dat gevoel komt bijvoorbeeld tot uiting in het gedicht ‘Ooit’, waarin de
‘ik’ ervan droomt om zijn ex-geliefde in een volmaakt verleden opnieuw tegen te
komen.
In de latere poëzie is voortdurend sprake van een spanning tussen het vergankelijke
en het blijvende. Terwijl liefdes voorbijgaan, herinneringen vervliegen en mensen
in zijn omgeving ‘langzaam aarde zijn geworden’ (16), zijn er ook zaken die blijven
of die altijd terugkeren. Om dat te verbeelden maakt Rawie gebruik van klassieke
symbolen, zoals de seizoenen, de regen en de wind. Zo lezen we in ‘Spinrag’:
Maar straks, als wij al weg
zijn en geen weet meer van ons tweeën hebben,
straks rukt wellicht in deze zelfde heg
de wind nog aan dezelfde spinnewebben. (120)

In ‘Straks’ schrijft de dichter dat hij, terwijl de herfst - het klassieke symbool voor
het vergankelijke - begint, als altijd achter de beslagen ramen zit, met ‘het oude lied
van weer en wind’ op de achtergrond. En in ‘Hoeveel al’ merkt hij op dat waar eens
een
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kerk stond, nu kantoren zijn verrezen. Gelukkig is er ook houvast, zo benadrukt hij
met een citaat van Bredero: ‘Alleen “de klare maan, het drijvend zwerk” / blijven
mij ongewijzigd toebehoren’. (184, 221) Het idee van de kringloop - symbool van
het blijvende in het veranderlijke en in die zin een vorm van troost - is een belangrijk
motief. Bij Rawie is de liefde die voorbijgaat niet één specifieke liefde, maar
‘bovenpersoonlijk’. Het gaat om een algemeen menselijk tekort. Er zullen altijd
liefdes blijven mislukken, als ware het een vast patroon. In Onmogelijk geluk (1992)
wordt het kringloopbegrip toegepast op het overlijden van de vader. In ‘Sindsdien’
ontdekt de ik-figuur dat zijn vader na zijn overlijden in hemzelf voortleeft, in zijn
stem en gebaren. En in het in rouwadvertenties veelgeciteerde sonnet ‘Sterfbed’
schrijft Rawie:
Wij volgen éen voor éen hetzelfde pad,
en worden met dezelfde maat gemeten;
ik zie mijzelf nu bij zijn bed gezeten
zoals hij bij zijn eigen vader zat. (173)

Een laatste thema vloeit voort uit het eerste. De dichter probeert zich te wapenen
tegen de allesvernietigende tijd. Deed Rawie dat in zijn eerste bundels met behulp
van de ironie, in zijn latere werk lijkt hij zich echter steeds meer te realiseren dat er
een andere manier is om de tijd een hak te zetten. In Woelig stofkomt dit besef voor
het eerst aan de orde. In het gedicht ‘Credo’ schrijft hij over het inzicht dat de
aangesproken ‘jij’ net als iedereen niet meer is dan een handvol woelig stof. Maar
dan wordt hij zich bewust van de kracht van de poëzie:
Alleen wat soms in een gedicht
bestaat aan wankel evenwicht
kan het behoud zijn van ons beiden (126)

In de bundels Onmogelijk geluk en Geleende tijd (1999) wordt dit motief
uitgekristalliseerd. Door poëzie te schrijven, creëert de dichter iets eeuwigs en
overwint hij de vergankelijkheid. Poëzie vormt in die zin de definitieve troost en
geeft betekenis aan het bestaan, als een godsdienst. In het gedicht ‘Interieur’ schrijft
Rawie na de volta dat de dichter een soort goddelijke macht bezit:
Maar ook al bood het leven nog zoveel
waar ik mijn tanden op heb stukgebeten,
éen regel, en de wereld raakt vergeten,
éen rijm, en het verscheurd heelal
wordt heel: alleen achter mijn schrijftafel gezeten
heb ik opnieuw aan heel de schepping deel. (161)
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De poëzie is geschikt om een blijvend herinneringsmonument op te richten en om
orde te scheppen in de chaos van het leven. Door een vers te schrijven herkrijgt de
‘doelloos wentelende aarde’ haar plaats in het heelal (166), en kun je terugeisen wat
de tijd je heeft afgenomen:
De dingen zijn zoals ze staan geschreven,
en wat je kwijt was wordt opnieuw van jou. (186)

Door verzen te schrijven, probeert de dichter de tijd te overwinnen. In een interview
zei hij hierover: ‘Het feit dat allerlei teloorgaat, daar moet je tegen protesteren - daar
is kunst voor. Alles gaat teloor. Behalve de kunst misschien. Ik probeer dingen te
maken die de tijd wellicht kunnen trotseren’. (Meijer 2003: 267) Dat concept wordt
ook in de poëzie gethematiseerd. De klassieke versvormen waar Rawie bekend om
staat, zoals het sonnet, lijken de thematiek - het bereiken van tijdloosheid - te
versterken. Er is dan ook sprake van een verband tussen vorm en inhoud. Rawie wil
naar eigen zeggen orde scheppen en bezweren. Zijn verzen vormen ‘pogingen om
greep op de warrige werkelijkheid te behouden’. (Meijer 2003: 268)

4. Mystificatie van het dichtproces
Daarmee komen we op het vlak van de poëtica terecht. In interviews heeft Rawie
meermalen uitspraken gedaan over zijn literatuuropvatting. In zijn gedichten laat hij
zich daar nauwelijks over uit. Dat vindt hij net zoiets als wanneer je in een restaurant
in plaats van het bestelde gerecht het recept krijgt opgediend. (De Vos 2005: 200)
In een vraaggesprek stelde hij een keer: ‘Ik heb een heel ouderwetse en romantische
opvatting van het kunstenaarschap’. Daarmee bedoelde hij dat hij voor het schrijven
van verzen afhankelijk is van inspiratie. De dichter is van mening dat een gedicht al
bestaat voordat het op papier staat en dat hij het niet zelf heeft bedacht: ‘Het is alsof
het niet vanuit mezelf komt, maar van buiten’. (Moerman 1995: 120) Hij is slechts
het medium, dat in staat wordt gesteld een blik te werpen op of een glimp op te
vangen van het volmaakte, reeds aanwezige gedicht. Zelf noemt hij dat een ‘oude
platonische gedachte’. (Lockhorn 2001: 133) Als hem een regel te binnen schiet,
weet hij onmiddellijk waar die zou moeten staan, net zoals hij ook altijd meteen weet
wat voor soort gedicht het zal worden. Een sonnet zal bij Rawie naar eigen zeggen
nooit een rondeel worden. Hij vergelijkt zichzelf daarom graag met Michelangelo,
die meende dat zijn beeldhouwwerken al bestonden voordat hij ze gemaakt had: ze
zaten al in het steen, hij hoefde ze er alleen maar uit te hakken. (Meijer 2003: 269)
Rawie is van mening dat hij verzen geschreven heeft die hij niet zelf had kunnen
bedenken, alsof een hoger medium daar invloed op uitoefende, hoewel hij zich
realiseert dat dit ‘een heel romantisch beeld is’. (Moerman 1995: 120-121)
Het opschrijven van een vers is volgens Rawie een mystieke, religieuze en
bovenzinnelijke ervaring. Om te dichten hoeft hij niet achter zijn bureau te gaan
zitten. Als hij geïnspireerd raakt, vormt het gedicht zich vanzelf in zijn hoofd.
(Moerman 1995:
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120) Het lijkt dan wel alsof de tekst hem door een hogere macht of Heilige Geest
gedicteerd wordt en dan moet hij die opschrijven, vanuit een innerlijke noodzaak.
(De Moor 1999: 10; Moerman 1995: 120; Guépin: 1993-1994: 39) Rawie spreekt in
dit opzicht van een uitverkiezing en van een ‘religieuze sensatie’. Als hij een gedicht
schrijft, raakt hij in extase en houdt de tijd op te bestaan. (Zuiker 1991: 17-18)
Daarmee hangt samen dat hij naar eigen zeggen nooit aantekeningen en kladversies
maakt. Toen hij een keer gevraagd werd door het Letterkundig Museum om een
handschrift van een gedicht met correcties, was men zeer verbaasd om te horen dat
hij zei die niet te hebben. Om zich niet te laten kennen heeft Rawie toen braaf een
gefingeerde kladversie van een gedicht gemaakt, die in de vitrine kon worden gelegd.
(Lockhorn 2001: 134) Met deze opvattingen positioneert Rawie zich als een ‘ware’
dichter in de romantische zin van het woord. Wie enigszins thuis is in het werk van
Willem Bilderdijk, om slechts over het Nederlandse taalgebied te spreken, zal zien
dat Rawies standpunten dicht bij die van hem in de buurt komen. Daarbij moet worden
opgemerkt dat de poëtica van Bilderdijk, die een orthodoxe calvinist was, religieus
gefundeerd was, terwijl Rawie voor zover bekend niet gelovig is.
Bilderdijk presenteerde zich eveneens als een ware dichter die afhankelijk was
van goddelijke inspiratie. In een brief uit 1816 schreef hij dat als hij een vers maakte,
hij zich ver boven de mensen verheven voelde en niet noteerde wat hij zelf wilde,
maar wat hij moest schrijven, ‘als uitstortende 't geen mij overkropt, zonder er mij
over te bekommeren hoe het opgenomen zal worden’. (Briefwisseling 1866-1867/2:
158-159) Daardoor kon het gebeuren dat hij in zwijm viel bij het horen van zijn eigen
poëzie, niet begrijpende dat hij er de auteur van was, alsof hij slechts het instrument
was waar een hoger wezen zich van bediende. (Kollewijn 1891/2: 440) Dichten was
volgens Bilderdijk een fysiek proces, waarop hij zelf geen invloed kon uitoefenen.
Als hij in dichterlijke trance raakte, werd hij naar eigen zeggen overmeesterd door
iets buiten hemzelf: dan was hij koortsachtig, begon hij te zweten, ging zijn hart
sneller kloppen, stroomde zijn bloed onrustig door zijn aderen, en spande zijn hele
lichaam zich in om uiting te geven aan zijn gevoelens. (Van Eijnatten 1998: 430)
Dat was vergelijkbaar met een orgasme of het baren van een kind. In een brief aan
een vriend schreef hij dat hij zijn verzen uitstootte ‘als een kraamvrouw de
nageboorte’. (Briefwisseling 1866-1867/1: 182) Dat ging er zo heftig aan toe, dat
zijn emoties als een springbron uit hem spoten. Soms raakte hij in een razende bui
waarin hij verzen moest maken. Dat doet denken aan de innerlijke noodzaak waar
Rawie over spreekt. En net als die laatste was ook Bilderdijk van mening dat poëzie
niet geschreven werd door ervoor te gaan zitten. Iemand die dacht dat hij poëzie kon
schrijven vanuit zijn gemoedelijke leunstoel was volgens Bilderdijk een dweper of
‘quasi-poëet’: ‘laat den welmeenenden sukkel zijn troostrijke inbeelding, gy zult
nooit misleid worden, om hem voor Poëet, of zijne nietige koude voorbrengselen
voor Poëzy te houden’. (Bilderdijk 1820-1823/1: 7) Bilderdijk profileerde zich naar
buiten toe dus eveneens als het prototype van de ware dichter, bij wie het schrijven
van poëzie een spontaan, organisch proces was, waarbij goddelijke inspiratie
onmisbaar was.
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Bilderdijk geloofde, net als Rawie, dat de dichter een mediumfunctie vervulde die
zijn teksten uit hogere sferen ontving. Dat dit voor een deel een bewuste
mythologisering was, blijkt uit Bilderdijks originele handschriften, die vol
doorhalingen en verbeteringen staan. Gedichten vloeiden niet echt vanuit een
goddelijke macht foutloos op papier, zoals Bilderdijk zijn omgeving wilde doen
geloven, maar kwamen tot stand door eindeloos schaven en bewerken. (Van Eijnatten
1998: 432; Kollewijn 1891/2: 439) Of dit bij Rawie ook het geval is, is niet bekend.
(Een opvallend verschil tussen Bilderdijk en Rawie betreft de mate van productiviteit.
Bilderdijk, die door Busken Huet een ‘onvermoeibare versifex’ werd genoemd,
schreef in zijn leven meer dan driehonderdduizend versregels. Het overlijden van
een kind, de ontploffing van het kruitschip in Leiden (1807), de verjaardag van de
koning of zijn afkeer van tabak, Duitse kachels, spellinghervormers of de stad
Haarlem: hij greep iedere gelegenheid aan om er een gedicht over te schrijven. Rawie
staat daarentegen bekend om zijn legendarische improductiviteit. Sinds zijn laatste
bundel Geleende tijd uit 1999 is er geen nieuwe lyrische poëzie meer van hem
verschenen. Doch dit terzijde.)
Feit is wel dat het idee dat een ware dichter zich diende te presenteren als iemand
die zijn verzen rechtstreeks en foutloos op papier liet vloeien uit de negentiende eeuw
stamt. Daar bestaat een mooie anekdote over uit het Engelse taalgebied. Toen de
Engelse criticus Charles Lamb in 1820 voor het eerst de manuscripten vol
doorhalingen zag van John Milton (1608-1674) - de auteur van het beroemde
dichtwerk Paradise Lost (1667) - werd hij door een hevige schrik bevangen. Hij had
zich namelijk altijd voorgesteld dat Miltons verzen ‘integraal in al hun delen
ontsproten waren’, en vond het een ondraaglijke gedachte dat dit niet zo was, alsof
de woorden van de gedichten ‘sterfelijk waren en naar willekeur gewijzigd of
verplaatst konden worden’. Dit voorbeeld laat zien hoe de literaire ideeën waren
veranderd, want nog maar een paar decennia eerder had de neoklassieke criticus
Samuel Johnson juist zijn bewondering uitgesproken voor Miltons gezwoeg. (Marx
2008: 62) Er bestond dus een geïdealiseerde romantische dichtersopvatting - waar
Jean Pierre Rawie nog steeds aan lijkt te refereren.

5. Het uiterlijk van de ware dichter
Niet alleen qua visie op het schrijfproces, ook qua uiterlijk manifesteert Rawie zich
als dichter in de Bilderdijkiaanse zin van het woord. Hij voldoet volledig aan het
‘nostalgisch beeld van de dichter’. (Meijer 2004: 21). Vaessens (2006: 27) spreekt
over de ‘clichématige en ietwat kitscherig geworden typologie van de dichter’. Dat
begon, zoals gezegd, tijdens zijn studententijd, toen hij gekleed ging als een dandy.
Hoewel dat minder is geworden, ziet Rawie er nog steeds uit alsof hij een reis door
de tijd heeft gemaakt. Deze hang naar het negentiende-eeuwse is volgens Rawie geen
pose, hoewel hij toegeeft zich als student te hebben aangesteld. Hij liep met een cape
en een monocle, terwijl hij naar eigen zeggen niet eens een bril nodig had. (Lockhorn
2001: 133) Hoewel zijn imago van Groningse bohemien minder uitgesproken is
geworden, heeft Rawie het gevoel ‘displaced’ te zijn in de tijd. Hij is van mening
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dat hij in een vulgaire, onbeschaafde eeuw is geboren, ‘waarin mensen elkaar
miljoensgewijs om zeep heb-
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ben geholpen om ideologieën waarin, bij nader inzien, niemand heeft geloofd’.
(Meijer 2003: 267) Zijn archaïsche uiterlijk staat in die zin in verband met zijn
pessimistische visie op de wereld en met zijn positionering.
Modelleert Rawie zijn uiterlijk naar de negentiende eeuw, Bilderdijk zag er
eveneens uit als een wandelend anachronisme, alsof hij zo uit de achttiende eeuw
was gestapt. (Van Zonneveld 2007: 6) Hij droeg in de jaren twintig van de negentiende
eeuw nog steeds een ‘driekanten of punthoed, een gekleeden, of staatsierok, een korte
broek, lang vest, alles deftig zwart, en met strikschoenen aan de voeten,’ (Wap 1874:
8) zoals dat in de achttiende eeuw gebruikelijk was geweest. Dat deed hij om zich
te onderscheiden en te laten zien dat hij niet op goede voet stond met de
‘tegenwoordige wareld’. (Bilderdijk 1836-1837/2: 244) Naast dichter was Bilderdijk
namelijk een felle cultuurcriticus, die van mening was dat de negentiende eeuw
bedorven was, omdat op tal van gebieden in strijd met de wil van God werd gehandeld.
Zoals Rawie zich qua uiterlijk modelleert naar het beeld dat mensen van de ware
dichter hebben, zo deed Bilderdijk dat in zijn tijd eveneens. Vaak droeg hij een doek
om zijn hoofd: de zogenaamde Turkse wrongel, bedoeld tegen de hoofdpijn. Daarbij
speelde vermoedelijk associatie met de oosterse literatuur een rol, waarin Bilderdijk
en zijn tijdgenoten de essentie van het ware dichterschap weerspiegeld zagen. (De
Hond 2008: 153-154) Zijn uiterlijk was zo markant dat Bilderdijk na zijn dood zelfs
jarenlang als wassenbeeld op kermissen werd tentoongesteld. (Keyser 1987: 10) Net
als Bilderdijk positioneert Rawie zich dus qua imago als een ware, in de verkeerde
eeuw geboren dichter.

6. Doel van de poëzie
Lijkt Rawie qua ideeën over het dichterschap en wat betreft de wijze waarop hij zijn
imago vormgeeft op Bilderdijk, zijn visie op het doel van de kunst is pragmatischer.
Gert Jan de Vries heeft erop gewezen dat Rawies poëzie binnen de pragmatische
poëtica lijkt te vallen. (De Vries 1996: 137) Bilderdijk meende dat poëzie een
intuïtieve en onbewuste uitstorting van gevoel was, zonder enig doel, net zoals huilen
of lachen: ‘Uitstorting van gevoel, dat lucht eischt, dat zich uitbreiden, dat zich
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dichter was volgens Bilderdijk door God bezield. Als hij zijn gevoelens in poëzie
uitstortte, sprak de dichter de taal van God. Bilderdijk hing in feite een autonome
poëtica, een l'art pour l'art-ideaal avant la lettre aan. Het doet denken aan de uitspraak
die Willem Kloos als vertegenwoordiger van de Tachtigers zou doen: kunst als de
‘allerindividueelste expressie van de allerindividueelste emotie’. Het doel van de
poëzie lag volgens Bilderdijk in de poëzie, niet daarbuiten. Hij vergeleek zichzelf
met een nachtegaal in het donkere bosgewelf, die voor niemand anders dan voor
zichzelf zijn lied zong. (Bilderdijk 1856-1859/12: 264) In een ander vers schreef
Bilderdijk:
Ik stort mijn' boezem uit, als 't vinkjen in de abeelen,
En vraag niet, wien mijn stem kan streelen,
Maar vier behoefte bot. Mijn Dichtkunst is gevoel,
En, 't zij uit eigen bron gevloten,
Of, uit eene andre borst mijn' boezem ingegoten,
Ik zing en ken geen ander doel. (Bilderdijk 1856-1859/15: 325)

Van een pragmatisch doel - bijvoorbeeld zedelijk nut stichten of troost bieden - was
bij Bilderdijk geen sprake. Dat zijn poëzie bij de lezers of toehoorders een
zielsverheffende werking kon hebben, sloot hij evenwel niet uit. Dat is een opvallende
paradox: Bilderdijks poëzie was antimoralistisch van aard, maar dat stond een
eventueel moreel effect niet in de weg.
Rawie neemt in dit opzicht een andere positie in. Enerzijds presenteert hij zich als
een dichter in de Bilderdijkiaanse zin van het woord en ziet hij zichzelf als een
medium dat in contact staat met hogere sferen. Anderzijds is zijn literatuuropvatting
ook pragmatisch van aard, omdat hij voortdurend benadrukt dat zijn poëzie een
duidelijke gebruiksfunctie vervult. Dat blijkt uit het feit dat citaten uit zijn verzen
regelmatig worden voorgelezen op begrafenissen en opduiken in rouwadvertenties
en op grafstenen. Daar heeft Rawie zelfs een gedicht over geschreven:
De kwintessens van je verzameld werk
in een zorgvuldig onderhouden perk
kom je opeens een aantal regels tegen
en ziet je naam op een granieten zerk. (224)

Het enige, pragmatische doel van de poëzie is volgens Rawie troost te bieden aan de
lezer. Dat probeert hij te doen door vanuit zijn eigen ervaringen een universeel thema
in het gedicht te vatten: ‘Het gedicht moet emoties oproepen, het moet geen neerslag
zijn van emoties’. Hoewel poëzie volgens Rawie een ervaringskunst is moet er ‘wel
iets zijn waardoor het gedicht algemene geldigheid krijgt’. (De Moor 1999: 12) Zijn
gedichten gaan naar eigen zeggen niet over zichzelf, maar ontstijgen het
autobiografische karakter.
In dat opzicht doet hij denken aan Martinus Nijhoff, die net als Rawie meende dat
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een dichter niet zijn eigen ervaringen in zijn verzen moest verwerken. Een vers diende
op zichzelf te staan, met andere woorden: objectief en autonoom te zijn. Dat kon
volgens Nijhoff worden bereikt door en zo groot mogelijke technische perfectie na
te streven. (Van den Akker 1985/1: 83) Daarbij dient te worden opgemerkt dat Rawie
voor het overige niet op Nijhoff lijkt. Waar Rawie uitgaat van een hogere macht en
‘goddelijke’ inspiratie, beriep Nijhoff zich op de taal; het gedicht schreef zich volgens
hem zelf. Waar Nijhoff vond dat poëzie boven alles oorspronkelijk en origineel moest
zijn, zij het vanuit een zekere traditie (Van den Akker 1985/1: 76), wijst Rawie het
‘rabiate streven naar oorspronkelijkheid’ juist af. (Lewin 1989) Naar eigen zeggen
toetst hij zijn sonnetten steevast aan Petrarca. (Lockhorn 2001: 137) En waar Nijhoff
van mening was dat poëzie slechts door een elite kon worden gelezen (Vaessens
2006: 85, 87), vindt Rawie dat zijn poëzie voor iedereen is bedoeld. Hij stelt zichzelf
ten doel om door ‘gewone’ mensen gelezen te worden (Zuidinga 1993-1994: 12) en
hen met zijn bovenpersoonlijke verzen, waarin iedereen zich kan herkennen, te
troosten. In dat opzicht heeft hij meer weg van een volksdichter als Hendrik Tollens
(1780-1856). Het doel van de poëzie is volgens Rawie om een algemeen menselijk
beeld te geven. (Moerman 1995: 122) Kunst geeft zin aan het lijden, dat bezworen
moet worden: ‘Het vers als houvast. Dat is ook de maatschappelijke relevantie van
poëzie.’ (Meijer 2003: 270) Rawies poëzie vervult dus een pragmatische functie.
Het is gebruiks- of nutspoëzie. (Schotanus 2009: 10; De Vries 1996: 137)

7. Besluit
In het voorgaande is aan de orde gesteld op welke wijze Jean Pierre Rawie zich als
dichter in het literaire leven presenteert. Daarbij is gebleken dat hij een enigszins
dubbelzinnige plaats inneemt; zijn poëtica lijkt een opmerkelijke paradox te vertonen.
Enerzijds manifesteert hij zich als het prototype van de ware dichter. Net als Bilderdijk
beschouwt hij zichzelf als een medium, dat afhankelijk is van inspiratie en dat
boodschappen ontvangt uit hogere sferen. Dit komt ook tot uitdrukking in zijn imago,
waarmee hij (net als Bilderdijk) wil uitdrukken dat hij niet in de huidige tijd past en
dat hij een ware dichter is. Wat betreft zijn opvattingen betreffende het doel van de
poëzie wijkt hij af van de romantische traditie. Rawie huldigt de opvatting dat zijn
poëzie een duidelijke gebruiksfunctie vervult. Zij is geen uiting van individuele
emoties, maar ontstijgt het persoonlijke. Daarmee komt hij in de buurt van Nijhoff.
Thomas Vaessens heeft in zijn studie Ongerijmd succes (2006) enkele in het
huidige literaire leven geldende eisen geformuleerd die in veel gevallen aan moderne
poëzie worden gesteld. Zo geldt vanaf de romantiek de eis van de vrijheid van de
dichter, die zich niet door (classicistische) regels laat belemmeren. Rawie schrijft
juist zeer vormvaste poëzie. Algemeen geldt ook dat een dichter vernieuwend,
origineel of oorspronkelijk moet zijn. Rawie heeft meermalen benadrukt dat hij een
grote afkeer heeft van het streven naar vernieuwing. Daarom moet hij ook niets
hebben van een avant-garde groep als de Vijftigers, waarmee hij opgroeide, of van
een dichter als Lucebert. (Abrahams 1987) Ook het idee dat poëzie persoonlijk zou
moeten zijn (zoals
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we dat bij Bilderdijk en bij de Tachtigers zien) wordt nog steeds algemeen gedeeld.
Dichters schrijven sinds de romantiek niet meer voor een publiek, maar voor de
poëzie zelf. (Vaessens 2006: 34, 37) Bilderdijk schreef bijvoorbeeld dat hij zijn
gevoelens uitstortte ‘voor niemand dan my-zelf’. Rawie heeft daarentegen in
interviews benadrukt dat zijn poëzie een pragmatische functie vervult. Daarmee
hangt samen dat poëzie volgens de huidige maatstaven complex en gelaagd zou
moeten zijn (Vaessens 2006: 88), terwijl Rawie juist eenduidige, voor iedereen
begrijpelijke verzen schrijft.
Door de literaire positie van Rawie te vergelijken met die van Bilderdijk, één van
de godfathers van de Nederlandse romantiek, kunnen we vaststellen in hoeverre
Rawie een afwijkende positie inneemt. Wat betreft zijn mystificatie van het
dichtproces en zijn imago positioneert Rawie zich in de romantische traditie. Qua
ideeën over de functie van de literatuur draagt de dichter meer pragmatische, utilitaire
standpunten uit. In beide opzichten refereert Rawie aan poëticale opvattingen die in
het huidige literaire leven niet meer geldig zijn. In die zin presenteert hij zich bewust
als een vreemde eend in de literaire bijt.
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Hans Demeyer
Van het cliché en de waarheid
De post-literatuur van Arnon Grunberg: tekst en context
In de rubriek ‘De Kop van Jut!’ biedt Vooys personen uit de wereld der
letteren de gelegenheid hun kritische licht te laten schijnen over werken
of auteurs die een vanzelfsprekende, vaste plek in de canon lijken te hebben
veroverd. In dit nummer plaatst Hans Demeyer, student interuniversitaire
master na master Literatuurwetenschappen aan de Katholieke Universiteit
Leuven, een aantal scherpe kanttekeningen bij het alom geprezen werk
van Arnon Grunberg.
Op amper 38 jarige leeftijd ontving Arnon Grunberg als jongste winnaar ooit de
Constantijn Huyghensprijs voor zijn gehele oeuvre. ‘Nietsontziend verbeeldt hij in
zijn romans de meest zwarte kant van de mensheid. Soms ironisch, soms ernstig,
altijd in zijn hoogstpersoonlijke stijl rukt Arnon Grunberg ons de maskers af’, luidt
het juryrapport. Om carnaval te vieren moet je dus blijkbaar niet bij Grunberg zijn.
Dat zou overigens sowieso al niet kunnen. Is carnaval immers een kritisch spel dat
de maatschappelijke maskers of waarden voordurend op zijn kop zet, dan is Grunbergs
ontmaskering veelal voorspelbaar en niet diepgaand. Net zoals carnaval heden ten
dage zijn subversief kantje verloren heeft, hebben alle maatschappelijke waarden
voor Grunberg allang hun failliet bewezen. En eveneens als carnaval heeft literatuur
vooral de bedoeling om tot amusement te dienen.

Het cliché en het amusement
Dat schrijft Grunberg alvast in zijn essaybundel De troost van de slapstick (1998).
‘Ik geloof niet dat films, boeken, schilderijen, beelden en foto's iets anders moeten
bieden dan verstrooiing’ (Grunberg 1998: 22), stelt hij. De enige vraag van belang
bij de beoordeling van een kunstwerk luidt dan ook: ‘Heb ik mij geamuseerd, zo ja
waarom, zo nee waarom niet?’ (Grunberg 1998: 33) Volgens Grunberg is verstrooiing
zelfs het enige wat de mens najaagt. Al onze verheven idealen, zijn ‘belachelijk, een
farce’. (Grunberg 1998: 21) Net als complexiteit en diepgang (een ‘misverstand’
(Grunberg 1998: 213)) zijn ze slechts maskers. Slapstick ontmaskert die pretenties
op een zodanig grappige manier dat zij ons tevens troost biedt. Wat de kunst dus
moet nastreven is verstrooiing als humor en troost. Een belangrijk middel daartoe is
‘identificatie’. Slechts wanneer de lezers zich ‘in het verhaal kunnen herkennen’
(Grunberg 1998: 136), kunnen zij zich bewust worden van hun futiele en onnodige
complexiteit.
Het spijtige aan deze kunstopvatting is dat het (onnodige) diepgang niet aan de
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kaak stelt, maar volledige verwerpt en vervangt door een al te eenvoudige vlakheid.
Doordat Grunberg alles buiten verstrooiing verwerpt, schakelt hij ook alles gelijk.
Er zijn geen gelijkenissen tussen A en B, A is gewoon B. De mens is geen combinatie
van humane en dierlijke trekjes. Nee, de mens is gewoon een monster. (Grunberg
1998: 86) Het leven is niet een mix van zinvolle en zinloze momenten. Nee, alles is
even zinloos: ‘Laten we elkaar goed begrijpen: of ik nu boeken schrijf of de hele dag
met mijn voeten in een voetenbadje zit te plenzen, mijn bestaan wordt er zinvoller
noch zinlozer van.’ (Grunberg 1998: 87) In zijn debuut Blauwe maandagen (1994)
heerst dezelfde vlakheid: ‘mevrouw Haaseveld is een cloaca, de hele school is een
cloaca, de Stadionweg is een cloaca, mijn huis is een cloaca, de tram is een cloaca,
't Lusthof is een cloaca en wij zijn cloaca's.’ (Grunberg 1994: 82)
Ook tussen hoge en lage cultuuruitingen bestaat geen onderscheid: ‘Het gemompel
van Sylvester Stallone in de befaamde monoloog in Rocky I vertoont veel gelijkenis
met het proza van (...) Heidegger. Het is allebei volstrekt onverstaanbaar.’ (Grunberg
1998: 47) Grunberg geeft Stallone zelfs nog meer krediet. Diens monoloog ontroerde
immers nog. Brave ironie als deze, waarin de hiërarchie doorzichtig omgewisseld
wordt, doet mij niet meteen lachen, laat staan dat het mij zou troosten na het o zo
brutale afscheuren van mijn masker.
Grunberg legt niet alleen alles op één hoopje. Hij vermijdt ook elke diepgaande
interactie met zijn materiaal door alles te reduceren tot een cliché. ‘De volkswijsheid,
het gezonde verstand, kortom de intelligentie in de gestandaardiseerde en
voorgekauwde vorm van het cliché, dat is het intellectuele peil van Grunbergs
literatuur,’ aldus Bart Vervaeck (2000). Maar ook dat past binnen Grunbergs
kunstopvatting. Troost vind je immers niet ‘in originele bewoordingen. Troost zit
vooral in clichés,’ schrijft hij in Fantoompijn. (Grunberg 2000: 33) Mocht u last
hebben van de immer verwarrende menselijke communicatie, dan is dat volgens
Grunberg niet nodig. ‘Omdat het er toch niet doe deed wat ze tegen je zeiden en wat
jij tegen hen zei.’ (Grunberg 1994: 101) Als het er dan toch niet toe doet, kun je je
de vraag stellen waarom hij dan schrijft.
Gelijkschakeling, brave ironie en cliché komen ook samen voor. In Blauwe
maandagen krijgt de familie het hard te verduren, zowel die van het gezin als die
van de grotere joodse familie: ‘de troost en de warmte die ze je beloofden als je maar
deel wilde uitmaken van het uitverkoren volk, was een paar duizend keer valser dan
de warmte die je kon krijgen van de eerste de beste straathoer zonder gebit.’ (Grunberg
1994: 303) Zonder gebit kan wel kloppen, want bijten doet zo'n opmerking vol
sentiment en pathetiek niet.
De volkswijsheid dringt ook door in Grunbergs ideeën over het schrijven. ‘Ik kan
me ook niet helemaal vinden in de opvatting dat een roman (of het schrijven van een
roman) iets kunstmatigs zou zijn.’ (Grunberg 1998: 112) Alles is artificieel, vals en
pretentieus, maar niet het schrijven. Het ‘is nu eenmaal meer dan een technische
kwestie’ (Grunberg 1998: 128), klinkt het verder. Wat dat ‘meer’ dan zou moeten
zijn, expliciteert Grunberg niet. Maar het zal waarschijnlijk wel verwijzen naar zijn
liefde voor ‘natuurlijk’ klinkende literatuur. (Grunberg 1998: 92) Het natuurlijk laten
klinken be-
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schouwt Grunberg dan weer wel als een ‘truc’. (Grunberg 1998: 91) Een belangrijke
truc omdat de lezer zich op die manier kan identificeren met de personages die zijn
pretenties zouden doorprikken.
Het probleem met dit alles is dat Grunberg zijn eigen bepaaldheid niet onderkent.
Hij doorstreept alle waarden en pretenties en plaatst daartegenover het gezond verstand
en een hoop clichés, zonder te beseffen dat ook daarin bepaalde waarden verscholen
zitten. Net zoals het natuurlijke van de literatuur ook nooit vrij van bewustzijn is.
Niet toevallig schrijft Sybren Polet in Literatuur als werkelijkheid. Maar welke? dat
de oppositie ‘tussen natuurlijkheid en kunstmatigheid’ een van de ‘fataalste valse
tegenstellingen’ in de literatuur is. (Polet 1972: 18) De afkeer voor een te bewuste
omgang met taal of voor enig intellectualisme heeft de literatuur in de ogen van Polet
‘onnodig mager’ gemaakt. (Polet 1972: 23) Die magerte, die literatuur die zijn eigen
bepaaldheid niet onderkent, zou ik in navolging van auteur en criticus Marc
Reugebrink willen aanduiden met de term‘post-literatuur’.

Post-literatuur
In zijn essaybundel De inwijkeling (2002) poneert Reugebrink de term
‘post-literatuur’. Hij doet dit in navolging van Slavoj Žižeks notie ‘post-politiek’.
Het is een politiek klimaat ‘waarin de politieke neutraliteit van de economie het
uitgangspunt is geworden en waarin de idee overheerst “dat je zonder
vooringenomenheid goede ideeën moet gebruiken en toepassen, ongeacht hun
(ideologische) oorsprong”’ (Reugebrink 2002: 60). Dit idee van neutraliteit komt
voort uit een ontologische toepassing van het (postmoderne) einde van de metarécits.
De verdwijning van ideologieën werd als objectieve werkelijkheid aanschouwd,
zodat de wereld nu is zoals ze zou moeten zijn.1 Het ideologische conflict tussen
politieke partijen werd zo vervangen door een politiek van efficiëntie, van goed
bestuur. De keuze voor groen, rood of blauw maakt dan niet veel uit, alle zweren
immers bij de liberale markt.
Echter: wat Lyotard in La condition postmoderne beoogde was een kritisch
onderzoek van metarécits in confrontatie met de hedendaagse werkelijkheid. Een
wereld van efficiëntie streefde hij dan ook niet na. Die gaat immers niet ‘sans quelque
terreur (...) Soyez opératoires, c'est-à-dire commensurables, ou disparaissez’. (Lyotard
1979: 8)2 Ideeën die binnen een systeem werken zijn met andere woorden nooit
ideologisch neutraal.
Reugebrink merkt in de literatuurkritiek een gelijkaardige tendens op. Nu de
werkelijkheid is wat ze is, vervult literatuur niet langer ‘een van de constituerende
elemen-

1

2

Vergelijk met iemand als Francis Fukuyama die na de Val van de Berlijnse Muur het einde
van de geschiedenis uitriep. De geschiedenis heeft volgens mensen als Fukuyama een
theologisch karakter dat uiteindelijk in de beste en neutraalste conditie uitmondt. En dat is
die van het kapitalisme of de vrije markt gebleken.
‘zonder enige terreur (...) Wees operatief, dat wil zeggen onderling vergelijkbaar, of verdwijn.’
(mijn vertaling, HD).
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ten van onze cultuur’ maar dient zij enkel nog tot entertainment waarin ‘anything
goes’. (Reugebrink 2002: 64) Literatuur moet dan ook niet langer op haar ideologische
vooronderstellingen beoordeeld worden. Ook hier is sprake van dezelfde ideologische
kortzichtigheid. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de veroordeling van intellectuele
postmoderne romans. Volgens Vervaeck3 halen deze romans allerlei
vooronderstellingen onderuit, inclusief die van zichzelf. Aldus roepen ze op tot ‘een
continue herdefiniëring van de context waarin literatuur besproken wordt. En daarmee
tegelijkertijd van de met die context gegeven, de daarin geïmpliceerde,
werkelijkheidsopvatting.’ (Reugebrink 2002: 67) Het overgrote deel van de critici
bestempelt die romans echter als ‘achterhaald’ en als ‘avantgardistische literatuur
van de oude stempel’. (Reugebrink 2002: 67)4 Hun vooronderstellingen moeten
immers niet meer onderzocht worden, zij zijn al verlicht en ruimdenkend genoeg.
Naast de idee van literatuur als amusement, is ook die zelfgenoegzaamheid te
vinden bij Grunberg: ‘Ach, die verrukkelijke complexiteit van de werkelijkheid. Ze
kan dienen als een excuus voor bijna alles.’ (Grunberg 1998: 129) Ook hier heeft
Grunberg waarschijnlijk een punt, maar opnieuw kiest hij eenzijdig de andere kant:
‘Een populaire mening onder schrijvers met een mening is dat de waarheid niet zou
bestaan. Dit is een van de domste meningen die ik ooit heb gehoord. Vergelijkbaar
met wanneer ik hier zou beweren “mijn piemel bestaat niet”.’ (Grunberg 1998: 202)
De terugkeer naar het gezond verstand, de volkswijsheid maakt opnieuw elke
mogelijkheid tot discussie of diepgang onmogelijk.5 En tegelijk worden die telkens
als een objectief feit, als een onomstotelijke waarheid gepresenteerd.

Het cliché, de waarheid en het engagement
Ondertussen is een en ander veranderd. Het discours van de anything goes wordt nu
veroordeeld, en vervangen door een discours van literair engagement. Engagement
is nodig wil men de ‘ontwaarding van de literatuur’ tegengaan, aldus Thomas
Vaessens in De revanche van de roman. (Vaessens 2009: 11) Vaessens ziet in Arnon
Grunberg een goed voorbeeld van wat hij als een ‘laatpostmodern auteur’ bestempelt.
Dat is een auteur die ‘het belang van de tekst niet in de eerste plaats in de literaire
aspecten ervan ziet, maar in een buiten de literatuur gelegen functie’ (Vaessens 2009:
12), namelijk de betrokkenheid op de maatschappelijke werkelijkheid. Vaessens
verwijt andere critici

3
4

5

Zie ook Bart Vervaeck, Het postmodernisme in de Nederlandse en Vlaamse roman, Nijmegen
1999.
Iets wat overigens nog steeds gebeurt. Zie Frank Hellemans over Peter Verhelsts Huis van
de aanrakingen: ‘Gelijktijdigheid nastreven was de grote ambitie van de artistieke avant-garde
honderd jaar geleden (...) Verhelst zweert echter nog mordicus bij een maniëristische door
elkaar haspeling van chronologie en geografie. Daardoor is Huis van de aanrakingen eigenlijk
hopeloos gedateerd en ouderwets.’
Eén streep heeft Grunberg wel voor op de hem bewonderende critici. Hij erkent dat de
literatuur ‘een industrie’ is (TS 27), en dus meedrijft op de golven van de liberale markt.
Door zijn alter-ego Yasha gevraagd naar waarom hij schrijven zo belangrijk vindt, antwoordt
Grunberg dan ook: ‘Ik verdien er mijn geld mee.’ (Grunberg 1998: 184)
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dan ook dat zij Grunbergs laatste roman Onze oom afkraken op basis van de stijl en
structuur, en zich niet inlaten met de ‘morele en ethische dilemma's’ (Vaessens 2009:
16) die het boek zou bevatten.
Het lijkt er dus op dat Grunberg een andere weg heeft ingeslagen, en dat al wat ik
tot nu toe gezegd heb van toepassing is op zijn ouder werk. Ook Vaessens wijst op
de evolutie van een ironische ‘alles kan’-mentaliteit naar een kritischere houding.
(Vaessens 2009: 82-87) In Het verraad van de tekst verwoordt Grunberg die nieuwe
mentaliteit. Literatuur heeft volgens hem haar ‘schadelijk’ (Grunberg 2009: 32) effect
verloren omdat de lezer zijn lectuur te veel op een afstand van zijn eigen concrete
belevingswereld houdt. Schuldigen daarvoor zijn enerzijds de media, anderzijds die
critici en auteurs die stijl als enige waardemeter voor literatuur zien.
De media hebben een ‘oorlog tegen de schrijver’ (Grunberg 2009: 29) gevoerd.
Auteurs moesten in praatprogramma's hun schrijfsels herleiden tot ‘triviale anekdotes
(...). Opdat niemand ook maar even hoeft te denken dat er iets aan de hand is’.
(Grunberg 2009: 30) Grunberg erkent dat hij mee gedaan heeft aan zulke programma's,
maar hij erkent niet de ruimere tijdsgeest waarin literatuur slechts amusement en
café-anekdotiek mocht zijn - en dat ook voor Grunberg moest zijn. ‘Praten over stijl,’
is dan weer ‘het middel bij uitstek om de werkelijkheid te bezweren (...) om het niet
over het boek en wat daarin gebeurt te hoeven hebben, om de roman op veilige afstand
van de lezer te houden opdat zijn wereldbeeld niet hoeft te kantelen.’ (Grunberg
2009: 25)
Tegenover die bezwering pleit Grunberg voor een zelfbetrokken lezing. Waarbij
de tekst de lezer verleidt zodat die een waarheid verraadt over zichzelf: ‘Waar de
tekst botst op de zelfcensuur van de lezer, waar hij botst op het zelfbeeld van de lezer,
krijgt de tekst zijn betekenis.’ (Grunberg 2009: 35) Veel verschil met De troost van
de slapstick is dit echter niet. Nog steeds moet de lezer zich identificeren met het
verhaal, en nog steeds moet een bepaalde pretentie doorgeprikt worden. Cruciaal
verschil is echter dat niet meer de verstrooiing doel van het schrijven is, maar de
waarheid.
Die overgang valt te lezen in het werk van Grunbergs alter-ego Marek Van der
Jagt, en met name in ‘Grunberg is een krankzinnige poppenspeler’ (2008: 703-707).
Schrijft Grunberg dat alle pretenties vals zijn, en dat er enkel maar kortstondig genot
is, dan stelt Van der Jagt dat ook dit genot ‘buiten het leven ligt’ (2008: 707). Ook
dat is een groot verhaal om ons te doen ‘verzoenen met het leven zelf’. (2008: 707)
‘De mensen hebben iets nodig om voor te sterven. De mens is gedoemd zijn leven
te verraden.’ (2008: 707) In ‘Sterker dan de waarheid. De eerste Van der Jagt-lezing’
stelt Grunberg dan weer: ‘“Dit spel is ons leven,” zegt hij, “dit spel is alles wat we
hebben. Daarbuiten is niets, niets, niets, en minder dan niets”.’ (2008a: 780).
Ook dat is een cliché natuurlijk. Een cliché dat Grunberg opnieuw niet uitdiept
doordat hij het als een vaststaand feit poneert. Grunbergs stijl is dan ook niet
veranderd. Opnieuw doen cliché, gelijkschakeling en brave ironie hun flauwe kunstjes.
Laat ik een voorbeeld geven uit Onze oom (2008), een boek vol ‘morele en ethische
dilemma's’. (Vaessens 2009: 16) In de volgende passage staat de motivering van een
rebellenleider te lezen:
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Wat hem voortdrijft is niet de liefde, en eigenlijk ook niet het onrecht,
hoewel hij zonder onrecht niets zou zijn, nee, wat hem voortdrijft is
vertwijfelde haat. Haat is altijd sterker dan liefde, groter dan schoonheid.
De haat is de waarheid, uit de haat vol vertwijfeling komt alle hoop voort.
Zijn wanhopige haat is de toekomst waarop een betere wereld gebouwd
zal worden. Hij schaamt er zich niet langer voor. Haat is de overtreffende
trap van liefde. (Grunberg 2008b: 547)
Ethiek lijkt mij hier ver te zoeken. Grunberg gebruikt een heleboel hoge woorden
(haat, liefde, onrecht, waarheid, schoonheid), herhaalt die een aantal keer (drie keer
liefde, zes (!) keer haat), en in zijn gegoochel met deze woorden komt hij niet verder
dan wat clichés en brave ironie. Niet onrecht of liefde, maar haat is de motor achter
alles. Al de rest is opnieuw schijnwaarde, wat rest is een cliché.
Het is dan ook dubbel ironisch om in Het verraad van de tekst te lezen dat de
waarheid waarnaar Grunberg streeft niet een cliché is als ‘er schuilt een boosaardig
beest in iedere kleinburger’. Enerzijds lijkt hij zelf niet verder te komen, anderzijds
is het net dat wat telkens terugkomt in (jubelende) besprekingen van Tirza (2006).
De centrale tegenstelling waarrond het leven van het hoofdpersonage Jörgen
Hofmeester draait, is die tussen het beest en de ratio, de beschaving of het humanisme.
Recensenten hebben dit boek gereduceerd tot het cliché dat de zelfgenoegzame
westerse mens ‘het kwaad van buiten vreest, zonder te zien hoezeer het ook in onszelf
schuilt’.6 Het boek is echter net dat ietsje complexer. Hofmeester streeft immers naar
het genot van het beest, en een deel van dat genot bestaat erin dat hij de wetten van
de beschaving overtreedt.
Dit lijkt mij de waarheid die Grunberg wèl wil aantonen: ‘Het genot kan niet
zonder schaamte.’ (Grunberg 2009: 33) ‘En weet je wat schaamte is? Beschaving’.
(Grunberg 2006: 353) Het genot is dus in wezen ook pervers. Hofmeester besluit:
‘De bevrijding is het kwijtraken van onze ziekte, van onze aids: het humanisme.’
(Grunberg 2006: 386) Maar Grunberg houdt het altijd bij deze holle woorden die in
sommige situaties wel waar kunnen zijn, maar nooit een universele (Grunberg 2009:
31) draagkracht kunnen hebben. Zijn stijl gebiedt Grunberg echter te poneren en te
herhalen, niet om uit te werken.

Esthetiek, ethiek en moraliteit
Zowel Vaessens als Grunberg maken een onderscheid tussen stijl en inhoud. Dit is
een typisch twistpunt waarin elke discussie over literair engagement nodeloos vervalt.7
Ik
6
7

Gequoteerd door Marja Pruis in haar stuk rond Tirza naar aanleiding van diens bekroning
tot beste roman van de afgelopen tien jaar in De Groene Amsterdammer.
Die typische discussie valt historisch te verklaren. In zijn studie Littérature et engagement
(2000) stelt Benoît Denis dat literatuur nooit politiek neutraal (of ongeëngageerd) was. De
discussie over het engagement zoals wij die kennen, kon echter pas ontstaan door de
tegenstelling met een modernistisch kunstbegrip van autonomie en universaliteit zoals dat
ontstaan is rond de twintigste eeuw. Daartegenover staat dan de idee van een geëngageerde
kunst die op een directere manier wil reageren op de maatschappelijke werkelijkheid. Aldus
ontstaat er een tweespalt waarbij ‘le souci de la postérité fait place à la conscience de l'urgence,
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hoop ondertussen te hebben aangetoond dat het inhoud én stijl is. Dat de ethische en
ideologische dimensies vervat zitten in de taal en de esthetische behandeling ervan.
Zoals Roland Barthes in Le plaisir de texte (waar Grunberg de notie van verleiden
haalde) stelt: ‘Les systèmes idéologiques sont des fictions (...) Chaque fiction est
soutenue par un parler social, un sociolecte, auquel elle s'identifie.’ (Barthes 1973:
40)8
In de post-literatuur wordt dit echter niet erkend. De literatuurkritiek paart dit
gebrek aan inzicht met een tweede negatieve beweging: ze wordt steeds meer
moralistisch. Reugebrink wees er al op (Reugebrink 2002: 69), maar door de nadruk
op de engagerende kracht van de literatuur wordt deze beweging nog sterker.
Dat bleek ook uit de recensies van Tirza. De meeste recensenten beweren dat
Grunberg ons met deze roman een spiegel voorhoudt.9 Elisabeth Etty besluit haar
recensie over dit boek met ‘Wie hiervan de noodzakelijkheid betwist, durft misschien
niet in de spiegel te kijken’.10 Maar zoals dat gaat met spiegels: we zien wat we
verwachtten en we hebben het al eens gezien. Dat die recensenten in Tirza hét beeld
van de werkelijkheid zien, impliceert dat zij op een gelijkaardige manier denken. En
zoals Althusser schreef: wat is ‘ideology if not simply the “familiar,” “well known,”
transparent myths in which a society or an age can recognize itself (but not know
itself), the mirror it looks into for self-recognition, precisely the mirror it must break
if it is to know itself?’11
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Jeroen Dera en Wilco Versteeg
‘Leven moet je’
In gesprek met Charlotte Mutsaers
Op een zonnige woensdagmiddag hadden Jeroen Dera en Wilco Versteeg
op het terras van Báton aan de Herengracht een gesprek met Charlotte
Mutsaers. De kersverse winnares van de P.C. Hooftprijs vertelt over de
documentaire die recent over haar is gemaakt, zet de pretentieuze schrijver
eens goed op z'n plaats en spreekt over haar eetgewoontes, maar nooit is
de literatuur ver weg.
Op vrijdag 2 april 2010 zond de NPS de documentaire De ogen van Charlotte
Mutsaers uit, waarin de persoon en het werk van deze veelzijdige kunstenares en
schrijfster centraal staan. Mutsaers zelf vond het in eerste instantie een ‘benauwend
idee’ dat er zo'n documentaire aan haar werd gewijd: ‘Ik heb met het maken van die
film wel moeite gehad, omdat je als schrijver gewend bent zelf je wereldbeeld vorm
te geven. Je raakt in vliegende paniek als een ander dat van je wil overnemen.
Uiteindelijk was ik er toch blij mee: de film is vrij impressionistisch geworden, niet
uitleggerig, en ook niet strikt chronologisch opgebouwd, dat bevalt me. Daarnaast
is hij helemaal niet high-brow, wat me ook aanspreekt. Al met al herken ik me vrij
goed in het beeld dat er van me wordt geschetst.’
Dat beeld zal velen bekend zijn: Mutsaers is eigenzinnig, gezegend met de nodige
empathie en goudeerlijk in het verkondigen van haar soms controversiële opvattingen.
Toch waakt de kersverse P.C. Hooftprijswinnares ervoor om zich voortdurend met
haar meningen in het publieke domein te wagen. ‘Het laatste jaar krijg ik zoveel
verzoeken vanuit de media; dat is nauwelijks te overzien. In de week dat De ogen
van Charlotte Mutsaers werd uitgezonden, zat ik ook aan tafel bij Kunststof en zou
ik eigenlijk te gast zijn bij Pauw & Witteman in verband met de opening van de
tentoonstelling Paraat met pen en penseel in Den Haag. Dat is niet alleen voor mij
teveel, maar ook voor het publiek. Als ik drie keer per week op tv zou zijn, is dat
een soort overexposure.’ Het is dan ook niet verwonderlijk dat Mutsaers zichzelf
niet als publieke intellectueel ziet. ‘Veel te tijdrovend. Bovendien, ik ben veel te
onafhankelijk om een publieke intellectueel te zijn. Meestal meng ik me ook niet in
het politieke debat, en als ik dat wel doe, ben ik zo fel en tegendraads dat ik er veel
te veel in opga. Jaren geleden ben ik ooit als columniste voor Trouw gevraagd, maar
ik heb vriendelijk voor de eer bedankt. Ik ben zeker niet wars van engagement, maar
denk dat mijn soort talent toch meer tot zijn recht komt bij het vervaardigen van
literatuur. Daarbij moet je uiteraard wel pal in het leven blijven staan, want een ivoren
toren leidt zoals bekend tot slappe thee.’
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Het is niet alleen haar voorliefde voor de kunst die Mutsaers' weerstand tegen politiek
opererende schrijvers verklaart. Wat ook een rol speelt, is haar opvatting dat de
intellectuele mening niet per se meer waard is dan de andere. ‘Ik begrijp niets van
schrijvers die gezamenlijke brieven ondertekenen of pamfletten. Is jouw mening als
schrijver soms meer waard dan die van een ander? Ik vind dat waanzin. Ik ken bendes
mensen die zich niet in een hooggeschoolde luxepositie bevinden en ontzettend
verstandige en nuttige dingen te melden hebben. Waarom zou hun overtuiging minder
belangrijk zijn dan die van iemand die literatuur schrijft? Aan de andere kant moet
ik toegeven dat ik in een geheim hoekje van mijn hoofd ook wel eens denk: “Als ik
met mijn bekendheid kon bereiken dat er slechts één hond minder gepijnigd werd,
deed ik dat meteen.” En laten we eerlijk wezen: als de tandarts mij aanbood om me
minder pijn te doen omdat ik de PC Hooftprijs gewonnen heb, dan nam ik graag op
zijn martelzetel plaats. Je moet ook een beetje aan je eigen gewin blijven denken,
dat spreekt.’

Anti-artistiek postmodernisme
Haar bekendheid heeft Mutsaers te danken aan een compact maar doorwrocht oeuvre,
waarin ze praktisch alle literaire genres heeft beoefend: van romans als De markiezin,
Rachels Rokje en Koetsier Herfst tot de essaybundels Zeepijn, Kersebloed, Paardejam
en Hazepeper, en van de dramatische monoloog Cheese! tot het beeldverhaal Mijnheer
Donselaer zoekt een vrouw. Eind 2009 voegde Mutsaers ook een dichtbundel toe
aan haar repertoire, Slagboom in bloei, die verscheen bij de bibliofiele uitgeverij
Druksel uit Gent. ‘Toen in januari 2008 Koetsier Herfst verscheen, kreeg ik het
krankzinnig druk. Ik ben toen meer gedichten gaan schrijven en dat beviel me
uitstekend: een gedicht is maar een kleine entiteit en daar kun je dan makkelijk een
maand aan schaven. Op een avond

Vooys. Jaargang 28

127
in Perdu ontmoette ik Peter van Lier, een dichter die ik bewonder en bovendien heel
graag mag. Hij vond een gedicht van mij mooi en vroeg me of ik Druksel kende van
de Vlaming Johan Velter. Ik had er nog nooit van gehoord, maar het is werkelijk een
prachtuitgever, met een heel eigenzinnig fonds. Ik vroeg om toestemming bij De
Bezige Bij en toen zijn we met Slagboom in bloei aan de slag gegaan. Het is prachtig
uitgegeven. Ik bewaar er goede herinneringen aan: uitgever Johan Velter is echt een
topvent. Hoe kan het ook anders: hij is afkomstig uit Oostende!’
Slagboom in bloei is intussen uitverkocht, en ook met Koetsier Herfst houdt het
succes voor Mutsaers niet op. De roman wordt behalve in het Duits nu ook vertaald
in het Koreaans. ‘Ja, bijzonder, hè? Het is me alleen een raadsel hoe dat kan: is er
geen literatuursocioloog die eens kan uitzoeken waarom nu net iemand in Korea
graag de rechten van mijn boek verwerft? Wat me ook ontzettend verbaast, is dat ik
nog steeds niet in het Frans ben vertaald. Ik zou wel eens willen weten hoe dat zit,
want volgens insiders past mijn werk daar juist erg goed. Misschien ben ik te weinig
diplomaat. Je moet volgens mij echt een diplomaat zijn om zoiets in Frankrijk voor
elkaar te krijgen.’ Onder het internationale succes blijft Mutsaers vooral haar nuchtere
zelf. Een trip naar Korea zou ze niet snel overwegen: ‘Ik vind vliegen helemaal niet
prettig. Het is zo'n gedoe, en je moet je hond in het ruim doen, levensgevaarlijk. Ik
ben wel ooit door Duitsland getrokken toen Rachels Rokje daar vertaald was, een
slijtageslag. Wel was het een intense ervaring, waarbij ik veel sfeer heb geproefd.
Als ik in een stad als Hamburg kom, ga ik niet meteen de toeristische en culturele
trekpleisters aflopen. Je ziet veel meer van een stad als je je afvraagt of ze daar ook
een C&A hebben, of wanneer je nagaat of ze op straat vriendelijk tegen je zijn. Ik
vind het straatbeeld in een stad van vitaal belang.’
Dat Mutsaers verder kijkt dan de reisgids, verraadt haar artistieke inborst. Voor
haar is het maken van iets moois en het uitdragen van haar filosofie vele malen
belangrijker dan het gewin dat ze daarmee heeft. Als we haar vragen of het succes
van Koetsier Herfst een positieve invloed heeft gehad op de verkoop van haar eerdere
werk, stelt ze resoluut: ‘Geen idee. Ik hou me daar eigenlijk nauwelijks mee bezig.’
De receptie van haar werk interesseert Mutsaers daarentegen weer wel. Ze houdt
actief bij hoe er op haar oeuvre wordt gereageerd en vindt dat ze niet mag klagen:
‘Met elkaar geven de verschillende commentaren op mijn werk een mooi beeld van
mijn schrijverschap. Er zijn ook al zeer goede scripties over geschreven en zelfs een
proefschrift. Alleen heb ik wel eens moeite met het feit dat me bepaalde intenties in
de schoenen worden geschoven. Zo heb ik bij mijn weten nooit bewust de intentie
gehad om met Koetsier Herfst ineens een geëngageerde roman te schrijven, zoals
Thomas Vaessens in De revanche van de roman suggereert. Overigens vind ik zijn
studie heel interessant, hoor. Dat boek signaleert duidelijke tendensen en is op een
volstrekt ondoordachte en onbillijke wijze bekritiseerd - het enige wat ik eruit bestrijd,
is net die veronderstelde intenties. Zo ontken ik ook dat ik een bewust postmodern
auteur zou zijn, zoals wel vaker wordt beweerd. Aan de andere kant heb ik
bijvoorbeeld Deleuze wel altijd een heel interessante filosoof gevonden, zodat het
best zou kunnen dat ik onbewust door zijn werk beïnvloed ben. Ik heb alleen nooit
voor “Het Postmodernisme” gekózen. Sowieso heb
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ik weinig op met stromingen. Al tijdens mijn studie Nederlands had ik daar een hekel
aan. Ik vond taalkunde en taalbeheersing dan ook veel interessanter - en de close
reading-colleges als ze goed gegeven werden. Het past ook helemaal niet bij een
creatieve geest om zich volgzaam bij een stroming aan te sluiten. Bovendien hebben
al die groeperingen soms andere eigentijdse kunst onzichtbaar gemaakt. Denk even
aan Cobra. Je hebt schrijvers die bewust bij een stroming willen horen - dat maakt
ze ongeloofwaardig. Als ik aan een boek begin, is dat één groot avontuur. Ik heb
uiteraard wel een grondidee maar weet nooit van tevoren waar dat heen gaat en op
welke wijze, en zo hoort dat ook naar mijn idee. Voor de kwaliteit maakt het tenslotte
niks uit tot welke stroming iets behoort. Als je voor een kerk staat, denk je immers
zelden: “Het is Gotisch en daarom is het mooi! Of nee, daar zit een stukje Romaans
boven een raam, en nu is het ineens veel minder mooi” Zo werkt dat niet. Kennis
van zulke zaken verandert je ervaring van die kerk voor geen sikkepit. Die kaders
zijn anti-kunstzinnig.’

Van taling tot garnaalkroket
Toen begin 2008 het veelgeprezen Koetsier Herfst verscheen, werd er door sommigen
heftig op het boek gereageerd. Met name het feit dat het personage Do een foto van
Bin Laden op haar nachtkastje zet, schoot niet bij iedereen in het goede keelgat.
‘Sommige lezers hebben kennelijk de neiging om meteen datgene uit een boek te
lichten, wat tegen de consensus ingaat’, stelt Mutsaers verbaasd vast. ‘Het gedicht
van Bin Laden waarnaar ik Koetsier Herfst vernoemde, is daar een voorbeeld van.
Onbegrijpelijk. Het heeft op volstrekt organische wijze een plaats in het boek gekregen
en ik was er niet op uit om daarmee wie dan ook te epateren. Mensen met een minder
voorspelbare ethiek begrijpen dat direct. Voor mij is iets als het
Kreeftenbevrijdingsfront ook doodnormaal - normaler in elk geval dan het levend
koken van kreeften - maar voor de gemiddelde Nederlander ligt dat blijkbaar anders.
Dat maakt mijn werk misschien onbedoeld controversieel. Daarom draag ik er ook
zorg voor dat “de dikke dingen” recht uit het echte leven komen. Ik heb namelijk
niets met science fiction of andere onwaarschijnlijke zaken op. Maar kennelijk zijn
de dingen die ik uit het normale leven licht, soms zo merkwaardig of aanstootgevend
dat ze vanzelf kritische reacties teweeg te brengen. Dat moet dan maar want diezelfde
dingen trekken anderen juist aan.’
Wat de laatste jaren met name vaak uit Mutsaers' werk wordt gehaald, is haar
empathie met dieren. ‘Inderdaad, dat wordt vaak uit Koetsier Herfst naar voren
gehaald, al is het goddank minstens zo vaak de taal die wordt geroemd. In elk geval
is de dierenzaak niet de kern van de roman. Het gaat erom hoe je moet leven wanneer
je met je idealen buiten de consensus staat, en meer specifiek om de vraag of een
mens nog wel leven kan met een overmaat aan medelijden. Dat wil echter niet zeggen
dat ik in dit boek niets over mijn opvattingen over de behandeling van onze
mededieren laat zien. Ik vind het een grof schandaal dat kreeften in restaurants levend
worden gekookt. Dat moest eens gebeuren met baby's! En ja, de wezens die het op
deze wereld het allerzwaarst te verduren hebben en dan nog van de mens, dat zijn
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vation Society, een organisatie die zich hard maakt tegen de walvisvaart. Toen
Koetsier Herfst net verschenen was, had ik het geluk dat ik in Pauw & Witteman
mocht aanschuiven bij een tof lid van Sea Shepherd. Ik had ook tegenover een
afgezaagde moraalridder kunnen zitten. Wat een bof hè!’
Mutsaers waakt ervoor dat haar betrokkenheid bij het dier niet in een nieuw soort
identiteit ontaardt. ‘Ik ben nu eenmaal geen politica of activiste, maar heb gekozen
voor een artistiek vak. Ik zal dan ook niet snel een boek schrijven zoals Jonathan
Safran Foer dat deed met Eating Animals, hoewel ik het initiatief prachtig vind applaus voor deze man! Zo'n boek zou ik overigens niet eens kunnen schrijven, want
ik ben niet volledig vegetariër. Ik kan het simpelweg niet opbrengen om helemaal
geen dieren te nuttigen. Daar word ik slap van. Garnaalkroketten behoren bijvoorbeeld
tot mijn lievelingsgerechten, naast verse pasta's - de Italiaanse keuken is me erg lief.
Mijn man en ik hebben echter wel een grens getrokken als het op vlees eten aankomt:
hooguit wat biologische kip een keer in de maand en verder vis, eieren, bonen of
vleesvervangers. We eten helemaal niets van zoogdieren en ook helemaal niets uit
de bio-industrie, dus ook geen zalm. Wat ze met zalm doen in die kwekerijen:
vreselijk! Een zalm is één brok leven, en dat wordt daar helemaal teniet gedaan. Ze
kunnen geen kant op en zitten van kop tot staart vol antibiotica. Als je dat allemaal
weet, heb je echt geen trek meer.’
Waar het op eetgewoontes aankomt, is Mutsaers goed te vergelijken met het
personage Maurice Maillot uit Koetsier Herfst. In dat boek volgen we diens
ontwikkeling van gretige vleeseter tot fulltime vegetariër, die op het eind van de
roman weer een gebakken haring eet. ‘Inderdaad is Maurice goed met mij te
vergelijken. Het is eigenlijk een van de grote raadsels van mijn leven waarom ik, die
als kind al zoveel van dieren hield, vroeger zo verzot was op vlees. We aten vroeger
werkelijk alles: kievitseieren, snippen, zuiglam, kalfspoot, rundertong, talingen,
hazen - alles, alles, alles. Als kind denk je er helemaal niet over na dat zulk vlees
van dieren afkomstig is. En als je het wel ontdekt, zeggen ze: “Ja, dat dier was ziek,
wat wil jij?” Even later wordt er echter van een “dood dier” gesproken, en nog later
is dat dier voor ons “dood gedaan”. Dat vind ik ook zo'n fijn woord, “doodgedaan”
- ze zeggen dat altijd in België. Je wordt constant om de tuin geleid.’

Schatgraven naar Kafka
Daarmee is hier het laatste over Mutsaers' dierenliefde gezegd, die bij een te sterke
nadruk immers zou afleiden van haar creatieve veelzijdigheid. Zelf weet de schrijfster
niet goed waarom haar oeuvre een amalgaam van genres is. ‘Waarom ook niet’, zegt
ze. ‘Zo blijf je levendig. En moet je nagaan: ik ben ook nog eens tot mijn veertigste
fulltime beeldend kunstenaar geweest. Daarnaast heb ik in het onderwijs gewerkt,
waarbij ik trouwens ook Nederlands heb gegeven. Dat is echt een prachtbaan.’ Aan
het huidige literatuuronderwijs op middelbare scholen zou Mutsaers, inderdaad niet
wars van engagement, graag wat veranderd zien: ‘Ik snap niet waarom leerlingen
tegenwoordig geacht worden “op te klimmen” in het niveau van de boeken die ze
lezen en

Vooys. Jaargang 28

130
dus met rotzooi mogen beginnen. Waarom zou je iemand slechte werken aanbieden?
Niemand hoeft van mij te lezen, maar als je dat dan toch wilt verplichten, wijs dan
op topkwaliteit. Iedereen moet gewoon meteen leren wat het beste is. Voor je het
weet denken jongeren anders dat literatuur inherent is aan shit. Aan de andere kant
vind ik het te ver gaan om te zeggen dat iedere HBO-leraar alles van Multatuli moet
hebben gelezen. Voor hetzelfde geld heeft zo'n leraar op heel veel andere vlakken
waardevolle kennis in zijn mars. Je kunt beter weinig boeken heel goed gelezen
hebben, zodat je je enthousiasme over dat werk op een ander kunt overbrengen, dan
dat je veel gelezen hebt maar er niet door bent gepassioneerd. Dat is naar mijn idee
ook het mooie van literatuur: mensen die van lezen houden, komen tenslotte altijd
wel datgene tegen wat voor hen is gemaakt, en vanzelf leidt dat tot meer.’
Van dat laatste geeft Mutsaers zelf een charmant voorbeeld: ‘Ik heb Kafka helemaal
alleen ontdekt toen ik zestien was. Ik weet het nog goed: het was zo'n klein intrigerend
boekje met een tekening van Kafka zelf op het omslag. Ik heb het met heel veel
moeite in het Duits gelezen, en vond het fantastisch. Ik dacht echt dat het mijn eigen
vondst was en vroeg naïef aan mijn leraar Guus Sötemann of hij er wel eens van
gehoord had. Die man had nota bene Het slot vertaald, je lacht je dood. Maar ik had
wel een schat opgegraven, en schatgraven geeft altijd de meeste voldoening. Het
werkt precies hetzelfde als met kleren: als je een broek bij de C&A koopt die eruit
ziet als een Armani, dan ben jij degene die het mooi voor elkaar heeft.’
Dat Mutsaers de C&A zo trouw blijft ondanks haar status als PC
Hooftprijswinnares, is tekenend voor de nuchtere en oprechte manier waarop zij in
het leven staat. Wie meer van haar leven en werk wil zien, kan zich tot 29 augustus
2010 wenden tot het hernieuwde Letterkundig Museum, waar zij de eerste levende
auteur is aan wie een tentoonstelling is gewijd. Verder lezen kan ook: haar laatste
essaybundel Pedante pendules en andere wekkers verscheen in mei bij De Bezige
Bij. In de inleiding op die bundel, ‘Geëngageerde goochelaars’, lezen we de Mutsaers
terug zoals wij haar spraken. Als haar alter ego Blanche de Craeyencour de schrijfster
erop wijst dat ze Tom Poes als kind zo leuk vond, antwoordt Mutsaers:
Dat klopt. Maar dat kwam doordat ik onmiddellijk door had dat de
sprekende dieren die er in voorkwamen in feite mensen waren. Hetzelfde
met de fabels van La Fontaine of de boeken over olifant Babar en zijn
familie. Dat vond ik allemaal schitterend. Al die dieren gedroegen zich
dan ook geloofwaardig. Maar zodra er, om maar iets te noemen, een draak,
een kabouter of een reus ter sprake werd gebracht, haakte ik af en hoefde
het niet meer. Ook gebrek aan realiteitszin van personages kon ik erg slecht
velen. Neem Roodkapje, die nog geen oma van een wolf kon onderscheiden
of Alice in Wonderland, die zich nauwelijks verbaasde over de
wanstaltigheid van een konijn met zakhorloge. Over the top.
Precies zo wil Mutsaers werken: géén science fiction, maar kunst die tegelijkertijd
in het echte leven staat. ‘Want’, zo benadrukt de schrijfster, ‘leven moet je.’
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Corry van Bree
Kameleon
Een paar weken geleden is mij gevraagd een column over mijn werk, het vertalen
van boeken, te schrijven. Dat heeft me flink aan het denken gezet en terwijl ik mijn
uiterste best doe om de deadline te halen voor het inleveren van een vertaling vanuit
het Zweeds over het leven van een van de minnaressen van Saddam Hoessein, buitelen
de vragen door mijn hoofd. Mag een vertaler gebruik maken van zijn creativiteit, als
die tenminste aanwezig is? Is het mogelijk om een eigen inbreng in de vertaling te
hebben? Hoeveel vrijheid heeft een vertaler voor wat betreft het interpreteren van
een tekst? Heb ik als vertaler een eigen identiteit en kan ik deze kwijt in mijn werk?
En, last but not least, vind ik mijn werk leuk?
Om met de laatste vraag te beginnen: ja, ik vind mijn werk leuk. Het is leuk om
net zo lang aan een zin te schaven, andere woorden te zoeken of van volgorde te
wisselen tot je het best mogelijke resultaat hebt verkregen, hoe subjectief de
beoordeling daarvan natuurlijk ook is. Het is leuk om je telkens weer te verdiepen
in een nieuw product, fictie of non-fictie, jeugdboek of roman voor volwassenen.
Vooral de afwisseling vind ik aantrekkelijk. Het ene moment verdiep je je als
vertaler in het dieren- en plantenleven dat zich in zee bevindt, het tijdmechanisme
in de hersenen van mens en dier, manieren om pesten op school tegen te gaan, hoe
het momenteel is gesteld met de emancipatie in Zweden, hoe regressietherapie werkt,
of wat iemand in vredesnaam kan hebben bewogen om een massamoordenaar in de
Tweede Wereldoorlog, het voormalige Joegoslavië of Rwanda te worden, compleet
met uiterst bloederige en schokkende details uit documentatiemateriaal zoals
processen-verbaal. Het volgende moment buig je je over een uitermate spannend
boek over een ter dood veroordeelde misdadiger die het lukt om uit een Amerikaanse
gevangenis te ontsnappen of een prachtig verhaal over de lotgevallen van een Joods
gezin voor, tijdens en na de Tweede Wereldoorlog. Het ene verhaal is bijzonder
serieus, bij het volgende barst ik regelmatig in lachen uit tijdens het vertalen. Het
ene boek is literair, het volgende chicklit, een feelgoodroman of misschien een
jeugdverhaal.
Voor al deze genres is een andere manier van vertalen en een andere woordenschat
nodig. In de eerste vertaling wemelt het misschien van de woorden en zinsdelen zoals
‘wat een superlekker ding’, ‘cool’ of ‘gave kleren shoppen’, in de tweede vertaling
probeer je een zin die een halve of een hele bladzijde beslaat zo soepel mogelijk te
laten lopen, in de derde vertaling doe je een poging het gedachtegoed van Einstein
of een van de wetten van Newton geloofwaardig op papier te krijgen.
Wat voor alle vertalingen geldt, ongeacht het genre of de doelgroep, is de regel
dat
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je zo dicht mogelijk bij de tekst moet blijven. Je kunt niet eigengereid zinnen
toevoegen of stukken weglaten, omdat je vindt dat daarmee de tekst aan kwaliteit
wint. Aan de andere kant moet het uiteindelijke resultaat natuurlijk wel prettig leesbaar
en correct zijn en moet de vertaler soms van het origineel afwijken als de duidelijkheid
van de vertaling daarom vraagt. Dat is altijd een lastige afweging en verschilt per
genre.
Een uitzondering hierop vormen de fouten. Het komt voor dat ik een boek aan het
vertalen ben waarin fouten staan. Die moet ik, in overleg met de auteur of zijn agent,
op de een of andere manier corrigeren. Een boek doorloopt een lang traject; het wordt
op papier gezet door de auteur, daarna wordt het in verschillende correctieronden
persklaar gemaakt, er wordt een drukproef gemaakt die weer meerdere keren wordt
doorgelezen, en toch zien auteur, corrector en redacteur sommige vergissingen over
het hoofd omdat ze een bepaalde blindheid voor de tekst ontwikkelen.
Een goede vertaler, die fris en onbevangen naar de tekst kijkt, haalt die fouten er
wel uit. Ik vraag me regelmatig af hoe het mogelijk is dat niemand een bepaalde
onregelmatigheid in de tekst heeft opgemerkt. In een van mijn vertalingen brak de
hoofdpersoon in het midden van het boek zijn enkel. Aan het eind van het boek was
de enkel verstuikt. Ik heb de auteur hierop geattendeerd en hij mailde me dat een van
zijn lezers hem daar ook op had gewezen, waarna hij het boek opnieuw heeft
doorgelezen maar de fout nog steeds niet kon ontdekken. In een andere vertaling was
de auteur zo creatief met tijdstippen, dat een van de hoofdpersonen over een of
meerdere dubbelgangers zou moeten beschikken om op alle plaatsen te zijn waar hij
op een bepaald moment was gesignaleerd. Over een blindheid voor de eigen tekst
gesproken!
Ook vertalers kunnen een bepaalde blindheid voor hun werk ontwikkelen, maar
die ligt op het gebied van verschrijvingen, spelfouten en dergelijke. Naarmate je een
vertaling vaker doorleest, raak je meer vertrouwd met de tekst en vallen fouten minder
op. Het is uitermate vervelend als je je werk eindelijk in boekvorm in huis krijgt, je
er enthousiast in begint te lezen en je een, of meerdere, spelfouten ontdekt. Ik lees
mijn vertalingen dan ook nooit als ik ze maanden nadat ik ze heb ingeleverd, gedrukt
thuisbezorgd krijg. Helaas heeft mijn omgeving daar geen last van en worden
opgespoorde fouten, al dan niet correct, steevast met een priemende wijsvinger onder
mijn neus gewreven, waarna zich de volgende conversaties kunnen ontwikkelen:
‘Kijk eens, dit is toch fout?’
‘Nee, zo schrijf je dat volgens het Groene - of Witte - Boekje.’
‘Hahaha, een spelfout.’
‘Oeps, inderdaad.’
‘Stom van je.’
‘Tja, als ik alle fouten uit een tekst zou kunnen halen, was ik misschien wel
corrector geworden.’
‘Jee, je hoeft niet meteen zo chagrijnig te reageren.’
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Een bijzonder lastig fenomeen is het vertalen van humor, en dan vooral woordgrappen.
Ik heb eens een boek vertaald waarin op elke bladzijde drie of vier (Duitse!)
woordgrappen stonden. Razend moeilijk om te doen, want vind maar eens een goed
Nederlands alternatief, maar erg bevredigend als het lukt, nadat je omringd door
woordenboeken, synoniemenboeken en rijmwoordenboeken, en met de hulp van
internet, soms na dagenlang nadenken en 's nachts piekeren een vergelijkbare
woordgrap hebt gevonden.
Hoewel een vertaler lang niet altijd de waardering krijgt die hij verdient, zijn er
ook geluiden te horen dat vertalen gewoon schrijven is. Daar ben ik het volledig mee
eens. Je zult een behoorlijke dosis schrijftalent moeten hebben om een goede vertaling
te maken. Hoewel je je eigen fantasie natuurlijk niet kunt gebruiken, is er veel
taalgevoel voor nodig om een goede, verantwoorde en prettig leesbare vertaling op
papier te zetten; een vertaling waarin je je eigen identiteit min of meer wegcijfert,
omdat het de bedoeling is dat de identiteit van de originele auteur naar voren komt.
Het is bijna onmogelijk om als vertaler een eigen identiteit te ontwikkelen. Je
maakt jezelf tenslotte ondergeschikt aan de buitenlandse tekst en onderdrukt jezelf
en de eigen fantasie in hoge mate. Een vertaler kan hooguit een identiteit ontwikkelen
in de hoeveelheid spelfouten die in de tekst achterblijven, zijn geschiktheid om
woordgrappen te vertalen, zijn vermogen om fouten uit de originele tekst te halen,
de reputatie die hij opbouwt voor wat betreft het tijdig inleveren van teksten, de mate
waarin hij in staat is om een vloeiende, prettig leesbare vertaling te creëren die zo
dicht mogelijk bij het origineel ligt en die de sfeer van het originele boek zo trouw
mogelijk benadert. Een dergelijke identiteit is echter alleen merkbaar voor de uitgever,
en niet voor de lezer.
Creativiteit en taalgevoel is onontbeerlijk voor een vertaler, maar een duidelijke
identiteit die in de vertaalde tekst naar voren komt? Naar mijn mening benadert de
identiteit van een goede vertaler nog het meest die van een kameleon. Ze gaan met
behulp van hun creativiteit en taalgevoel onzichtbaar op in hun werk.
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Joris Gerits
Noirceur: kern van het schrijverschap van Pol Hoste
In de rubriek ‘In de kast!’ brengen personen uit de wereld der letteren
schrijvers of boeken die ten onrechte vergeten zijn, weer onder de
aandacht. In deze ‘In de kast!’ bespreekt emeritus hoogleraar letterkunde
van de Universiteit Antwerpen Joris Gerits het oeuvre van de in Nederland
lang niet zo bekende Vlaming Pol Hoste. Hij bespreekt enkele romans van
deze schrijver en prijst zijn omgang met taal. Het is tijd dat men boven de
Moerdijk ook en masse Hoste gaat lezen.
De titel van de eerste van twee novellen die in Ontroeringen van een forens (1993)
staan luidt: ‘Een schrijver die geen schrijver is’. Het is meteen het antwoord op de
vraag: wie is Pol Hoste?
Waarom positioneert hij zich als dusdanig? Omdat schrijven voor Pol Hoste gelijk
staat aan het tot stand brengen van een tekst die hij in de eerste plaats zelf wil lezen.
Zijn tekst is zoals zijn leven: onaf, fragmentarisch, met alleen relatieve verbanden.
Gebeurt het schrijven voor anderen, dan moet aan de tekst een slot gemaakt worden
waardoor hij ophoudt veranderlijk te zijn. Met het einde van de tekst houdt ook het
schrijven onherroepelijk op, de lavastroom van woorden stolt. In Een dag in maart
(2006), het slot van het drieluik van een schrijfproject met de overkoepelende titel
‘Carnet’, vat hij het zo samen: ‘De tekst heeft geen begin. Niet zoals de Aarde op de
eerste dag. De tekst heeft ook geen einde. Niet zoals de zon en de wereld. De woorden
spiegelen zich in hun betekenissen’. (76) Met een begin en een slot wordt de tekst
dan een verhaal. Lezers van de teksten van Pol Hoste moeten alle stemmen die erin
klinken op elkaar betrekken. Ze moeten de tekstfragmenten verzamelen en er zelf
een compositie van maken. Daarbij zullen ze ervaren dat de idee, dat zij de bonte
mengeling en verscheidenheid van taalregisters, personages, anekdoten en
beschouwingen in het proza van Pol Hoste in het keurslijf van een afgerond en
gestructureerd geheel kunnen dwingen, een waanidee is. Pol Hoste schrijft geen
romans met een intrige, een spanningslijn en een dramatisch verloop dat de lezer kan
volgen van begin tot eind. De boeken van Pol Hoste weerspiegelen daarentegen op
een bijzondere en in ons taalgebied vrij unieke wijze ons gefragmenteerd bestaan in
een complex, multicultureel en transnationaal geworden wereld.
High Key (1995), heeft als ondertitel ‘Monologen, dansen en verhalen’. High Key
is een ballet van woorden, de auteur een choreograaf van een tekst als theater, want
‘Alleen het theater geeft het woord een plaats. Un lieu-dit’. (53) Woorden worden
veran-
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kerd en gelokaliseerd in teksten en verhalen. Zoals disparaat ijzervijlsel een figuur
vormt als het in de buurt van een magneet komt, zo blijken, door de schrijfactiviteit
van de auteur, over het hele boek verspreide zinnen, overwegingen en gebeurtenissen
te gaan samenklitten, configuraties te vormen. Het denken, spreken en handelen van
Hostes personages wijkt sterk af van het denken, spreken en handelen dat algemeen
als zinvol, nuttig of van betekenis geacht wordt. Met meer dan een vleugje
postmoderne ironie rekent Pol Hoste in zijn boeken af met een cultuuropvatting
waarin het conventionele verhaal functioneert en floreert. Hij fictionaliseert de malaise
door het scheppen van een corpus van teksten en commentaren, voortgebracht door
gonzende stemmen.
Hoste is een auteur die uniformiteit schuwt en pluraliteit omhelst. Hij bekritiseert
de visie op de mens als een louter op economische productie en vooruitgang gericht
wezen. Hij wijst het geloof in een vooruitgangsethos met een uitgesproken lineair
karakter af. In High Key kiest hij voor het maken van danspassen op de plaats. Voor
hem is het heden, het nu, geen doorgangstijd die zo vlug mogelijk verlaten moet
worden op weg naar de toekomst, want time is money. Voor hem is het heden, het
nu, een standplaats, een speelruimte voor personages die de werkelijkheid beleven
als een dansend gebeuren, vol onverwachte, niet voorgeprogrammeerde bewegingen
en onvermoede mogelijkheden. Pol Hoste nodigt de lezer uit om zijn tekst niet alleen
te lezen maar ook te acteren, te dansen zelfs.
In het eerste Carnet, De lucht naar Mirabel (1999) maakt Pol Hoste, als de verteller
Passant, de lezer erop attent dat zijn aantekeningen niet alleen gelezen, maar ook
beluisterd en bekeken moeten worden. Hij gebruikt daarvoor tekens - asterisk,
gedachtestreepje, zwart vierkantje- die respectievelijk aanwijzen/waarschuwen dat
de erop volgende alinea niet voor lectuur bestemd is, stemmen laat horen die zijn
Carnet onderbreken, als ‘beeldopnamen’ geregistreerd moeten worden. Duidelijk is
dat Pol Hoste De lucht naar Mirabel tegelijk proza, theater en beeldverhaal wil laten
zijn. Pol Hoste confronteert de lezer in zijn eerste Carnet met beschouwingen -zonder
systematiek en samenhang, maar niet zonder belang -over diverse systemen (taal,
politiek, economie, kunst) waarmee wij de wereld organiseren. Die ordening is niet
zo vanzelfsprekend als ons wordt voorgehouden, luidt zijn oordeel. De versplintering
van de tekst in een mozaïek van zeer vele stilistisch glanzende fragmenten drukt op
formele wijze zijn ongeloof uit in overkoepelende zekerheden afkomstig van welk
systeem dan ook.
De meertaligheid van het reizende personage Passant in Carnet I, II en III zorgt
ervoor dat zijn identiteit nooit volledig vastligt. Passant is de ik-verteller die Standaard
Nederlands schrijft, die de taxichauffeur op weg van Gent naar Brussel
‘neerlandofoons’ laat spreken en zijn vriendin Traveller een soort Engels in de mond
legt dat ook te horen valt op bijeenkomsten waar het Engels als voertaal gebruikt
wordt door nietmoedertaalsprekers. In dialogen wordt van het Nederlands
overgeschakeld naar het Engels, het Frans, het Duits. Hoste associeert woordspelerige
combinaties bij elkaar
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als Montréal, mont royal, mon réel, my realm. Hij buit het komische effect uit van
letterlijke vertalingen en van kromtaal.
Ook In Montréal (2003) en Een dag in maart (2006) heerst een dynamische
disharmonie, wordt met stilistisch vaste hand instabiliteit gecreëerd. Hoste fulmineert
er tegen het gevoerde kunsten- en subsidiebeleid. In een artikel ‘Een locatie voor
kunstkritiek’ in het novembernummer 2003 van Yang, waarnaar expliciet verwezen
wordt op pagina 254 van Een dag in maart, formuleerde hij zijn kritiek als volgt:
Ik heb het een stuk moeilijker met de hedendaagse evenementencultuur
die het resultaat is van een kunstenbeleid dat de populariteit van eerlijke
politici moet doen toenemen, het vertrouwen in sociaalvoelende bankiers
moet versterken en de sympathie voor ruimdenkende handelaars moet
opwekken. Van beeldende kunst verlangen dat ze de toeristische activiteit
in de Vlaamse historische steden doet toenemen, heeft te veel met
commercie, consumptie en entertainment te maken en te weinig met wat
dan al kan worden verstaan onder democratisering van de cultuur. (385)
Aan een Arabische vriend die Nederlands leert, probeert hij in Een dag in maart uit
te leggen waarom alle instanties en omstandigheden die de cultuurproductie moeten
ondersteunen en bevorderen als vanzelfsprekend gefinancierd worden, terwijl de
kunstenaar zelf in de kou blijft staan: ‘En wat de kunst betreft, er zal altijd geld zijn
voor kantoren, onderhoud, verwarming, water, elektriciteit, verzekeringen,
organisatoren, bedienden en wat er zoal komt kijken bij cultuurproductie. Maar voor
een kunstenaar?’. (61) Hoste hekelt de administratie van culturele instellingen die
louter zichzelf in stand houdt, uitgesproken meningen vermijdt, de dingen op hun
beloop laat. Passant heeft voor die mentaliteit een woord ontdekt in het Québécois:
noirceur. ‘Het betekent dat alles in orde is omdat er niets klopt. Daardoor blijft het
ook functioneren’. (54) Noirceur, zegt de Franse Van Dale, betekent zwartheid, ook
gemeenheid (doortraptheid) en, verouderd, somberheid, droefgeestigheid, melancholie.
Die laatste betekenis van het woordenboek, samengevoegd met zijn definitie van het
woord in het Québécois, brengen mij ertoe noirceur op te schrijven als het woord
dat zijn hele oeuvre samenvat.
In 2002 kreeg Pol Hoste de Arkprijs van het Vrije Woord omdat hij ‘jarenlang
zonder toegevingen aan de smaak van het grote publiek en daarom vaak ook zonder
de verdiende waardering, hardnekkig en naar eigen inzicht het artistieke woord
hanteert’. Zo klonk de motivering in de radio-uitzending van Het Vrije Woord
(17-06-2002). Hoste weet dat de manier waarop hij als schrijver (over)leeft bij velen
op onbegrip stoot. Geregeld snijdt Passant dat onderwerp zelf aan in zijn carnets.
‘Wat voor werk doet u?’ vraagt iemand. ‘Ik doe niets,’ zeg ik. ‘En daar schrijf ik
sociaal geëngageerde en dus onleesbare rapporten over die literair theoretisch
onderbouwd zijn.’ (80) Aan een oorlogspiloot die deelgenomen heeft aan de
NAVO-bombardementen op de Balkan, vertrouwt Passant vol zelfironie toe: ‘Weet
u,’ zei ik, ‘dat velen vinden
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dat wat ik zeg te wijdlopig is, te vaag, te dubbelzinnig of niet politiek correct genoeg,
te cynisch zelfs, te negatief. Elitair!’ (255)
Net zoals Daniël Robberechts schrijft Pol Hoste taalkritisch proza, teksten zonder
‘verhaal’ waarvan de interpretatie niet naar een vooraf bepaald doel wordt gestuurd.
Daardoor krijgt de lezer vrijheid, speelruimte, projectiemogelijkheid voor een schier
grenzeloze betekenisgeving, betoogt Paul Claes in zijn nawoord bij de onvoltooid
gebleven Totaaltekst van Robberechts. Dit geldt ook onverkort voor de hybride,
meertalige teksten die Pol Hoste uit zijn carnets distilleert.
In het slothoofdstuk van Montréal staat de volgende bekentenis van Passant: ‘Ik
heb altijd geschreven. Met mijn lichaam, met de benen van de letters, met de stelen
van kersen, aan de binnenzijde van mijn bolster.’ (215) Passant moet daarmee
doorgaan. Hij hoort niet thuis in de kast als het spreekwoordelijke lijk. De niet
verkochte exemplaren van zijn carnets, romans en novellen moeten niet op zijn zolder
opgestapeld worden of verramsjt. Het oeuvre van Pol Hoste hoort thuis in de
boekenkast van lezers die beseffen dat een roman ook steengoed en uitermate boeiend
kan zijn zonder plot, zonder realistische personages, zonder parafraseerbare inhoud.
Het oeuvre van Pol Hoste is tegendraads en eigenzinnig, nooit vrijblijvend, altijd
confronterend én geestig. Lezers, omarm het.
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Ben van Humbeeck, Valerie Rousseau & Cin Windey (red.)
Vechten met de engel. Herschrijven in de Nederlandstalige literatuur
Antwerpen/Apeldoorn (Garant) 2009
€29,00
287 pagina's
ISBN 978 90 4412487 3

Jeroen Dera
Kristeva als aartsengel
Eind 2008 publiceerde Liedeke Plate in dit blad een artikel getiteld ‘Rewriting:
literatuur als parallel script’.1 Zij stelde daarin vast dat het genre van de herschrijving
in het Nederlandse taalgebied weinig om het lijf heeft, waaraan je de conclusie zou
kunnen verbinden dat ons taalgebied in internationaal opzicht achterblijft. Uit het
boek Vechten met de engel. Herschrijven in de Nederlandstalige literatuur, dat bij
uitgeverij Garant verscheen onder redactie van Ben van Humbeeck, Valerie Rousseau
en Cin Windey, blijkt echter dat er in de Nederlandse literatuur wel degelijk volop
herschreven wordt. Hoe zit dat?
Een en ander blijkt samen te hangen met een verschillende invulling van het
concept ‘herschrijving’. In hun inleiding op Vechten met de engel distantiëren de
samenstellers zich van Plates operationalisering van die term, die zij volgens hen in
de traditie van het postmodernisme opvat als ‘hernemingen van de plotstructuur van
een bekend verhaal.’ (8) Een dergelijke definitie, die perfect aansluit bij het lemma
‘herschrijving’ in het Lexicon van literaire termen, achten Van Humbeeck, Rousseau
en Windey te nauw. Zij wijzen erop dat in de Franse en Angelsaksische traditie een
bredere invulling van het begrip bestaat, die het werkbaarder maakt voor de
neerlandistiek. Instemmend parafraseert de redactie Éric Bordas:
‘Herschrijven kan in de Franse traditie (...) veel meer zijn dan alleen het
hernemen van klassieke plots en vertelstructuren. De term bevindt zich er
1

Zie: Vooys, 26 (2008), nr. 3, pp. 63-73.
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steditie, intertekstualiteit, citaat, plagiaat, allusie, adaptatie, vertaling, (...)
en kan tegelijk als een overkoepelende term voor al deze dingen beschouwd
worden. (8)
Zo bezien is de herschrijving volgens Vechten met de engel het overkoepelende
concept waaronder men de termen kan scharen die in de literatuurwetenschap gebruikt
worden om de verhouding tussen een brontekst en een doeltekst te beschrijven. Zo'n
oprekking heeft als voordeel dat ze meer recht kan doen aan de grote variëteit van
het fenomeen ‘herschrijvingen’, maar maakt dat fenomeen tegelijkertijd wel erg
breed. Moeten we tekstedities bijvoorbeeld echt als een herschrijving beschouwen
van een zekere oorspronkelijke tekst, gesteld dat zo'n origineel überhaupt bestaat?
En als dat zo is, is een teksteditie dan in dezelfde mate een herschrijving als
bijvoorbeeld een adaptatie?
Op zulke vragen gaan de samenstellers helaas niet in. Eigenlijk is het hun vooral
te doen om het beschrijven en verklaren van de houding die doelteksten ten opzichte
van hun brontekst innemen, een praxis die dicht in de buurt komt bij de kern van het
intertekstualiteitonderzoek zoals dat sinds lange tijd in de neerlandistiek wordt
uitgevoerd. In Vechten met de engel komen drie van zulke (basis)houdingen aan de
orde, die elk een afdeling van de bundel vertegenwoordigen. In de eerste afdeling
staan teksten centraal die hun brontekst grotendeels onaangetast laten, maar via die
intertekst evenwel iets openbaren over het literair-historische klimaat of de
eigenaardigheden en/of preoccupaties van de auteur. Vincent Buyens laat bijvoorbeeld
overtuigend zien hoe Willem van der Borcht in zijn Spiegel der Eyghen-kennisse
(1643) Ovidius' Metamorphosen en Puteanus' Comus op strategische wijze inzet in
de ontwikkeling van een eigen droomtheorie. In de tweede bundelafdeling past zulk
constructief brontekstgebruik veel minder: daar gaat het niet om teksten waarin de
intertekst wordt ingezet voor het realiseren van eigen doeleinden, maar waarin een
zeker evenwicht met de inspiratiebron(nen) wordt nagestreefd. Hier vindt de vertaling
als herschrijving een plaats (een mooi stuk van Elke Brems over vertaling in de
poëzie van Brassinga), maar ook is er aandacht voor dichters die in hun werk de
toestand van de beeldende kunst proberen te imiteren. Hugo Brems gaat bijvoorbeeld
(onder meer) in op de cyclus die Hans Faverey schreef naar aanleiding van de
stillevens van Adriaen Coorte, om te concluderen dat Faverey stillevens probeerde
te maken in taal. Hoewel ze in veel opzichten overlapt met de bevindingen van eerdere
Faverey-exegeten als Ron Elshout en Gisleine Peeters, is Brems' analyse overtuigend
en laat ze zien dat hij het schitterende afscheidsboek Ergens beginnen (2009) meer
dan verdiend heeft.
In het derde en laatste gedeelte van Vechten met de engel gaat het er minder vredig
aan toe: hier staan herschrijvingen centraal waarin de doeltekst de brontekst aanvalt
of domineert. Heel interessant is de bijdrage van Pieter Verstraeten, die laat zien dat
Paul de Vree met zijn novelle Buiten de oevers (1969) zijn debuutroman Een
kringloop. Kronijk van een gezin (1936) zowel vervolgde als radicaal herschreef. Dit
soort herschrijvingen binnen het eigen oeuvre vormt naar mijn mening een terrein
dat binnen het poëticaonderzoek een verdere verkenning verdient.
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Wat is nu de samenhang tussen de drie beschreven afdelingen? In hun inleiding op
Vechten met de engel zoeken Van Humbeeck, Rousseau en Windey de
gemeenschappelijke deler in een klassiek statement over intertekstualiteit: ‘Wat deze
drie categorieën met elkaar gemeen hebben is dat ze alledrie aangeven dat veel
literatuur - zowel oudere als hedendaagse - zijn wortels heeft in andere bronnen dan
enkel de fantasie en het genie van de schrijver.’ (12) In een boek dat eens breder wil
kijken naar de ‘herschrijving’ in de Nederlandse literatuur, is dit helaas nogal een
dooddoener. Echt ‘breed’ blijkt de definitie van herschrijvingen in Vechten met de
engel slechts in theorie, want over het algemeen doen de bijdragen vooral verslag
van (erg goed uitgevoerd) intertekstualiteitonderzoek. Elke Brems spreekt in haar
bijdrage over Anneke Brassinga zelfs expliciet van een ‘intertekstueel weefsel’,
daarmee letterlijk verwijzend naar de opvattingen van Roland Barthes. Het
‘overkoepelende’ karakter van de herschrijving, die ook betrekking zou hebben op
tekstedities en adaptaties, blijft zo wat buiten beeld. Dat is jammer, want ook op deze
terreinen kan ik me heel mooie onderzoeksobjecten voorstellen: verstrippingen en
verfilmingen bijvoorbeeld, of de heruitgave van Favereys bundels Gedichten (1968)
en Gedichten 2 (1972) in 1980, waarbij de dichter zijn eigen tekstopmaak veranderde.
Niet alleen een oprekking van de onderzoeksobjecten had Vechten met de engel
nog wat sterker kunnen maken, ook heeft een bundel als deze er mijns inziens baat
bij wanneer de behandelde kwesties nog wat meer uitgediept worden aan de hand
van institutioneel georiënteerde deelvragen. Veel bijdragen raken weliswaar aan de
motieven die auteurs hebben om iets te herschrijven, maar ze gaan niet in op de vraag
hoe zo'n herschrijving precies in de markt wordt gezet. Cin Windey laat in haar
bijdrage over Paul Bogaers' collageroman Onderlangs bijvoorbeeld zien hoe deze
auteur op tekstniveau geijkte ideeën over ‘ware’ literatuur ter discussie stelt, maar
ze besteedt nagenoeg geen aandacht aan bijvoorbeeld de periteksten van het boek,
dat zich met zijn doktersromanachtige omslag onmiddellijk positioneert ten opzichte
van andere literaire romans.
Vechten met de engel wil kortom graag de breedte in, maar blijft wat steken in de
engte van de intertekst en het tekstonderzoek. Op die terreinen hebben de auteurs
echter superieur werk geleverd. Met Kristeva als aartsengel treden zij in dialoog met
teksten die zelf de dialoog met hun inspiratiebronnen niet hebben geschuwd. Hun
mooie, goed doortimmerde bijdragen zullen naar ik vrees echter niet voldoende zijn
om het lemma ‘rewriting’ in het Lexicon van literaire termen daadwerkelijk te
herschrijven.
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Wilco Versteeg
Realisme van onwilligheid: geesteswetenschappelijke discussies op het
snijvlak van irrelevantie en onwil.
Heden ten dage is het haast ondoenlijk een museum te bezoeken zonder
avant-garde-kunst tegen te komen. Een opsomming van de tentoonstellingen die ik
opzettelijk of per ongeluk heb bezocht: Heilig Vuur. Religie en spiritualiteit in de
moderne kunst, Amsterdam; Max Ernst, Parijs; John Heartfield, Zwolle; Theo van
Doesburg, Leiden; 3x Avant-Garde, Gent; Duits Expressionisme, Groningen; Lizzitsky,
Eindhoven en, juist afgelopen, Kandinsky en Der Blaue Reiter, Den Haag. Deze
opsomming laat zien we nog lang niet klaar zijn met de historische avant-garde.
Mijns inziens is deze fascinatie op twee manieren te verklaren: het feit dat de
avant-garde een terugkeer naar de ‘normale’ kunst van voorheen onmogelijk heeft
gemaakt, en het feit dat er sinds 9/11 een crisissfeer in de westerse samenlevingen
heerst. En crisis is, zoals uit de geschiedenis blijkt, altijd een vruchtbare grond voor
nieuwe kunst. Er waart een geest van onzekerheid door het voorheen onaantastbare
bastion van de Geschiedenis; de geest van de oorlog is met succes buiten de grenzen
van West-Europa gedreven, maar, wat komt daar voor in de plaats? Discriminatie,
verharding, verpaupering, economisch decadentisme, Disneyization van de publieke
ruimte en een herijking op de traditie-die-geen-traditie-wilde-zijn.
Niet alleen musea beantwoorden door het opstellen van grootse en prachtige
tentoonstellingen aan de vraag naar avant-garde. Ook aan universiteiten wordt er
veel onderzoek gedaan naar de impact en doorwerking van vooruitstrevende schilders,
schrijvers en filmmakers uit de eerste helft van de twintigste eeuw. Dit resulteert in
soms belangwekkende studies. Een van de Nederlandse publicaties van de afgelopen
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jaren op dit gebied is Theo Saleminks Een andere Lucebert. Kunstenaar op het
snijvlak van avant-garde en katholicisme. Hans Groenewegen en Jeroen Dera hebben
dit boek, beiden
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op verschillende gronden, afgedaan als een vreemde eend in de
literatuurwetenschappelijke en Lucerbertologische bijt. Theo Salemink, theoloog en
historicus aan de Universiteit van Tilburg, voert samen met Frank Bosman de redactie
over Avant-garde en religie. Over het spirituele in de kunst 1905-1955.
Avant-garde en religie is om meerdere redenen een prachtboek. De omslag springt
direct in het oog, de bladspiegel oogt prettig en is ombekrompen en bij elk van de
dertien artikelen staan vele (kleuren) afbeeldingen ter illustratie. Het is jammer dat
hier en daar de index en de bronvermeldingen niet geheel volledig zijn. Over de
inhoud van dit boek, dat verschijnt in de theologische reeks ‘Utrechtse Studies’, valt
verder weinig te jammerklagen. Niet alle artikelen lezen even makkelijk voor een
simpele literatuurwetenschapper zonder grondige kennis van katholieke theologie
en mystiek, maar dat is geen onvolkomenheid. Zeer doorwrocht en lezenswaardig
zijn bijvoorbeeld ‘Über das Geistige in der Kunst. Van Kandinsky tot Beuys' van
Theo Salemink waarin hij de invloed in de twintigste eeuw nagaat van Kandinsky's
beroemde essay. Léon Hanssens’ ‘Molens, anarchie en mystiek’ over Piet Mondriaan
leest hier als een spannend verhaal uit een jongensboek en daar als het grondig
onderzochte wetenschappelijke artikel dat het is. Door de bank genomen schuwen
de artikelen niet maatschappelijke contexten van crisis in grote lijnen te schetsen om
vervolgens op de persoonlijke en religieuze crisis van de besproken kunstenaars in
te gaan. De diversiteit van de bijdragen (er worden schilders, dichters, Nederlanders,
Duitsers, ...behandeld) maakt Avant-garde en religie ook een gedurfd boek: diversiteit
kan immers ook van de kern afleiden. Dit boek ontwijkt deze valkuil met verve door
altijd het thema ‘religie’ in het oog te houden.
Dan Theo Salemink. Als redacteur van het boek en als contribuant met vijf van
de dertien artikelen heeft hij een grote stempel gedrukt op Avant-garde en religie.
Hij heeft een hoofdstuk, ‘Realisme van het kwaad’, aan Lucebert gewijd en gaat in
dit artikel in op de reacties op zijn eerdere publicatie van Groenewegen en Dera.
Deze reactie is in minder uitgebreide vorm ook te vinden in Vooys 27.2. Waar ging
het in deze discussie ook weer over? Dera stelt dat Saleminks lezing van ‘ik tracht
op poëtische wijze’ geen recht doet aan de complexiteit van Luceberts poëzie. (Dera
2008: 54) Zijn grootste bezwaar is echter ‘het gemak waarmee Salemink Luceberts
gedichten leest als een explicatie van diens opvattingen, gedachten en gevoelens’.
(Dera 2008: 54) Daarnaast stelt Dera dat Salemink weliswaar een prikkelende en
vernieuwende interpretatie van Luceberts gedichten heeft gegeven, maar dat hij
daarin voorbij gaat aan een eeuw literatuurtheorie. Uit Saleminks repliek blijkt zijn
inzet: ‘de historische 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’, om hier geestig aan
toe te voegen dat deze manier van lezen zeer veel ‘technische tools’ behoeft. (282)
Ik heb sympathie voor Saleminks inzet, die inderdaad niet literatuurwetenschappe-
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lijk is, zoals ook Salemink zelf aangeeft: Als dit (zijn allegorische lezing van Lucebert)
op gespannen voet staat met de postmoderne en tekstimmanente lezing van Lucebert,
het zij zo. ‘Ik noem het een kritische allegorische’. (283) En waarom ook niet.
Salemink beschouwt de gedichten van Lucebert namelijk als historische bronnen.
Een tekstimmanente lezing schiet volgens Salemink dan ook te kort om de dramatische
context te begrijpen en om het ‘icoon-karakter van de gedichten van schilderijen van
Lucebert te zien als presentatie van kwaad en hoop, niet als representatie’. (285)
Literatuurwetenschappelijk (dit blijft immers Vooys, ik immers een
literatuurwetenschapper) bezien is er het een en ander tegen deze methode in te
brengen. Hoezo, historische bronnen? Luceberts gedichten als historische bronnen
zien, zou op gelijke voet staan met Genesis als een op een historische werkelijkheid
gebaseerde feitenverslag zien. Maar, natuurlijk schiet een tekstimmanente lezing te
kort. Die schiet namelijk altijd te kort, en kan daarnaast ook flink op de gaapspieren
werken. Salemink staat een lezing voor die de tekst vanuit de context uitlegt, en
tevens de tekst vanuit de auteur, en daarnaast de auteur van uit de tekst om vanuit
de tekst de context te begrijpen. Is het de man die het werk uitlegt, of het werk dat
de man uitlegt, om naar een Franse discussie van tijden her te verwijzen.
Ondanks deze methodologische vraagstukken (een strenger literatuurwetenschapper
dan schrijver dezes zou waarschijnlijk spreken van methodologische brij) boeit de
lezing van Salemink, omdat deze tracht uit de veilige kaders die de
literatuurwetenschap de tekst heeft opgelegd te breken. Bij Salemink hoeft men niet
aan te komen met de Tekst als Autoriteit. Bij hem is tekst een middel om aan te tonen
hoe religie, wanhoop, angst en twijfel aan de leefbaarheid van de wereld na de grote
brand Lucebert en zijn werk hebben beïnvloed. Dit doet hij zonder direct de
sociologische kant van het literatuurwetenschappelijk spectrum op te zoeken. Dera
heeft overigens gelijk als hij stelt dat voor veel aannames die Salemink maakt,
receptieonderzoek of discoursanalyse meer op zijn plaats is. (Dera 2008: 55) Zo'n
uitgebreider onderzoek zal er in elk geval toe bijdragen dat zijn betoog binnen de
literatuurwetenschap minder negatieve reacties doet ontlokken.
Laten we de discussie wat breder trekken, en Salemink en Dera achter ons laten.
De theologie en de literatuurwetenschap lijken hier recht tegenover elkaar te staan.
De literatuurwetenschap beroept zich op een in decennia gegroeide manier van
omgang met teksten, terwijl de theologie probeert zich te beroepen om de juistheid
van haar claims door de tekst als instrument van de geschiedenis te zien. Bij beide
impliciete stellingnames zijn kanttekeningen te plaatsen. Een gebed zonder eind heeft
zijn aanvang genomen.
De synthese kan eruit bestaan dat de tak van literatuurwetenschap die zich nog
bezighoudt met tekstanalyse, over de tekst opgelegde grenzen heen leert kijken. De
theologie zal op zijn beurt de nogal rücksichtsloze toe-eigening van ‘onze’
onderzoeksobjecten minder agressief moeten maken. Om met de historische woorden
van Rodney King te spreken: why can't we all just get along? Is het niet mogelijk
om door één deur te gaan, zonder dat een ieder zich daarna terugtrekt in zijn eigen
weten-
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schappelijke ghetto? Waar blijft de methodische en operationaliseerbare aanpak die
integratie van tekstanalyse, institutioneel en contextueel onderzoek mogelijk maakt?
De faculteiten geesteswetenschap dreigen als paddenstoelen uit de grond te schieten,
maar van een gesamtkunstwerk van de geesteswetenschap kan onder deze
omstandigheden nooit sprake zijn. Interdisciplinariteit heeft mijn voorkeur, maar
men dient elkaar niet de tent uit te vechten. Dit gebeurt helaas maar al te vaak. Een
gezonde gedachtewisseling is wetenschappelijk, maar het minzame vingertje waarmee
men naar elkaar placht te wijzen stoort.
Terug naar de tekst. Of beter: het boek Avant-garde en religie. Deze gaf immers
de aanleiding voor deze overpeinzingen. De bijdragen van historici, theologen en
letterkundigen maken deze studie tot een goede en geslaagde publicatie op het gebied
van avant-garde en religie. Wie weet is deze studie wel een eerste synthese die
voortkomt uit de hierboven geschetste tegenstellingen Niet alleen blijkt uit dit boek
duidelijk waarmee kunstenaars in de eerste helft van de twintigste eeuw worstelden
en wat de maatschappelijke inzet van hun kunst was, ook kan deze studie dienen als
catalogus voor bijna al de eerder genoemde tentoonstellingen. Wat mij betreft hoeft
het nog niet afgelopen te zijn met de avant-garde hype. Aan ons allen om de ogen
open te houden voor een hedendaagse avant-garde variant die ons met onze neus op
als voldongen beschouwde feiten en maatschappelijk scheefgegroeide situaties drukt.
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Marleen van de Pol
Een gevoel van samenhorigheid
Het wordt steeds moeilijker om subsidie te krijgen voor geesteswetenschappelijk
onderzoek. Een onderzoek moet niet alleen methodisch goed onderbouwd zijn, maar
het moet ook relevant zijn. Close readings zijn niet meer toegestaan, tenzij deze tot
doel hebben kennis te verwerven die ook op de hedendaagse maatschappij van
toepassing is. Het gevolg is dat onder andere een grote groep neerlandici zich in
allerlei bochten wringt om aan deze voorwaarde te voldoen. De blik is gericht op het
functioneren van literatuur binnen het literaire veld en daarmee lijkt de inhoud van
het eigenlijke onderzoeksobject, namelijk de tekst, uit het oog verloren te zijn. Het
zou prettig zijn als er een combinatie van beide mogelijk is: close readings die
maatschappelijk relevant zijn. Misschien is dit de reden dat binnen historisch
letterkundig onderzoek ideeën uit het New Historicism tegenwoordig steeds meer
navolging krijgen, omdat hiermee iets gezegd kan worden over de invloed van
maatschappij op teksten en vice versa. Extreem kort door de bocht is namelijk de
kerngedachte van het New Historicism dat tekst en context elkaar wederzijds
beïnvloeden. In de praktijk blijkt het nog niet eenvoudig te zijn om dit type onderzoek
uit te voeren. Toch verschijnen er af en toe publicaties waarin het is gelukt om de
maatschappelijke relevantie van historische teksten te belichten zonder daarbij te
verdrinken in een grootschalig New Historicism-onderzoek; Zingend door het leven
is hier een voorbeeld van.
Natascha Veldhorst is universitair docent muziek en literatuur bij de vakgroep
Algemene Cultuurwetenschappen aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Eerder
publiceerde zij het boek De perfecte verleiding. Muzikale scènes op het Amsterdamse
toneel in de zeventiende eeuw (2004). Zingend door het leven behandelt liedboeken
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uit Nederlands Gouden Eeuw, door zowel in te gaan op de bundels zelf, als op het
functioneren van deze liedboeken binnen hun contemporaine maatschappij. Wat
meteen in het oog springt zijn de vele kleurillustraties. Vrijwel iedere pagina is
voorzien van een bijpas-

Vooys. Jaargang 28

146
sende afbeelding: niet alleen foto's van pagina's uit de besproken liedboeken zijn
afgedrukt, maar ook vele schilderijen waarop te zien is hoe mensen aan het zingen
zijn met een liedboek op schoot. Er is zelfs een tegel afgebeeld waarop een herderin
met een liedboek te aanschouwen is. (50) De geschiedenis van de Nederlandse
liedcultuur komt hierdoor meteen tot leven. Veldhorst benadrukt met woord en beeld
hoe belangrijk het voor de vroegmoderne Nederlander was om deel te nemen aan
het gezamenlijk zingen van liederen.
Dat zingen voornamelijk een collectieve aangelegenheid was, wordt meerdere
malen aangehaald. In veertien hoofdstukken, die afgewisseld worden met twaalf
korte intermezzi waarin afzonderlijke liedboeken worden besproken, komen
verscheidene onderwerpen aan bod. Zo wordt er ingegaan op de verspreiding van
liederen; de oraliteit of mondelinge overlevering van liederen; de invloed van uitgevers
op liedbundels; en liedboeken en het theater. In alle hoofdstukken wordt verteld dat
het zingen voornamelijk plaatsvond in gezelschappen, omdat het zingen een band
schept tussen de deelnemers; zingen reikt tot in het diepst van je ziel. Zingen doet
iets met je en daar waren zeventiende-eeuwers zich van bewust. Dit is dan ook de
reden dat ‘vrijwel iedere groepering en elke gezindte haar eigen liedboekenproductie,
afgestemd op de gewoonten, gebruiken en voorkeuren binnen die specifieke
(geloofs)richting [had]’. (21) Het lied werd dus gezien als een ideaal middel om
groepen mensen te binden, om identiteit te versterken. Veldhorst laat verschillende
keren op overtuigende manier zien hoe, zowel binnen het wereldlijke als het religieuze
circuit, van deze identiteitsbevestigende kracht gebruik werd gemaakt. Met name
nieuwe geloofsovertuigingen werden gepropageerd door middel van liederen. Dat
verschillende geloofsrichtingen zich zeer negatief uitlieten over de onzedige inhoud
van wereldlijke liederen, was voor hen geen reden om niet van deze wereldlijke
liedbundels gebruik te maken. Zo werden populaire en bekende melodieën met
wereldse liedteksten tevens gebruikt door religieuze groeperingen die er een nieuwe
tekst op componeerden. Er was, met andere woorden, gedurende de zeventiende
eeuw een onzichtbare strijd aan de gang tussen wereldlijke en geestelijke liedboeken.
Bovendien, zo stelt Veldhorst, ontstaat uit de vele voorwoorden van de liedbundels
de indruk dat deze strijd ‘een belangrijke grondslag vormde voor de bloei en
levendigheid van het genre. De twee kampen hielden elkaar blijkbaar in stand’. (145)
De wisselwerking tussen wereldlijke en geestelijke liedboeken loopt als rode draad
door het boek. Veldhorst laat goed zien hoe beide partijen gebruik maakten van de
kracht van het lied.
Veldhorst laat niet alleen zien hoe zeventiende-eeuwers zingend door het leven
gingen, maar ook dat zingen iets menseigen en dus tijdloos is. Meerdere malen
verbindt zij het verleden met het heden door middel van vergelijkingen en
voorbeelden. Zo springt zij op pagina 126 tussen verschillende eeuwen door in te
gaan op censuur: ‘De christelijke hetze tegen liederen met verderfelijke,
ondermijnende teksten en opzwepende dansmuziek herhaalde zich in de geschiedenis
nog verschillende malen.’ (126) Ze noemt jazz, rock-'n-roll, de muzikale dialoog in
Plato's Republiek, maar ook het gebruik van muziek in communistisch Rusland en
nazi-Duitsland. ‘Steeds werden
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daarbij die twee kanten van muziek benadrukt: het goede, zuivere dat ingezet kon
worden als propaganda- en opvoedingsmiddel en mensen kon samenbinden, en het
slechte, duivelse dat mensen meetrok in het verderf en dat dus verboden moest
worden’ (126-127), aldus Veldhorst. Deze voorbeelden en doorgetrokken lijnen zijn
origineel en illustratief voor een breed publiek, maar zijn ook een afzwakking van
haar wetenschappelijke argumenten: voorbeelden als deze vragen om een uitgebreide
toelichting voordat ze als algemeen geaccepteerd kunnen worden beschouwd. Het
is nogal wat om nazi-Duitsland in een korte paragraaf rechtstreeks te vergelijken met
de zeventiende-eeuwse situatie.
Dit brengt mij op het punt van het publiek dat Veldhorst probeert te bereiken.
Enerzijds is haar boek wetenschappelijk, anderzijds is haar boek juist toegankelijk
voor een breed publiek. Haar tekst- en schilderijinterpretaties zijn misschien niet
heel uitgebreid of diepgaand, maar geven wel een goed overzicht van wat er in het
vakgebied gaande is. Op relevante plekken worden voetnoten gegeven met uitgebreide
bronvermeldingen. Wat Veldhorst dus eigenlijk doet is de huidige stand van zaken
op het gebied van onderzoek van de liedcultuur uit de zeventiende eeuw presenteren
op een toegankelijke manier. Het is daarom meer dan logisch dat zij op pagina 132
er niet van uitgaat dat de lezer weet wat het ‘utile et dulce-principe’ van Horatius
inhoudt, maar aanneemt dat de lezer een toelichting op deze term behoeft. Een abstract
concept als ‘identiteit’ wordt echter niet geproblematiseerd, maar als algemeen bekend
verondersteld. Veldhorsts prettige toelichtende stijl van schrijven, de vele
kleurillustraties en de vergelijkingen tussen heden en verleden, dragen er toe bij dat
ieder type lezer geboeid blijft doorlezen. Veldhorst weet wetenschappelijke kennis
op een enthousiaste manier op de ‘gewone’ lezer over te brengen. Juist door geen
belemmeringen te zien in tijdsafbakeningen, kan zij de relevantie en het nut van
onderzoek naar zeventiende-eeuwse liedbundels laten zien: nog steeds kunnen liederen
ingezet worden als propagandamiddel om een eigen collectieve identiteit te versterken.
Helaas is Veldhorsts sterkste punt tevens haar zwakste: voor wetenschappelijke
doeleinden is haar boek niet vernieuwend of diepgaand. Ze weet een overzicht te
geven van verschillende onderzoeken door deze in een goed lopend verhaal te
presenteren, maar blijft daarmee aan de oppervlakte hangen. Voor neerlandici en
cultuurwetenschappers zal haar boek alleen bevredigend zijn als het als inleidend
boek ter hand genomen wordt. Dat is niet erg, want het uiteindelijke doel van het
boek is om de grote buitenwereld te enthousiasmeren en te laten zien waarom
geesteswetenschappelijk onderzoek naar historische letterkunde wel degelijk van
belang is. En in dat opzicht is Veldhorsts boek geslaagd. Laat het nu de taak van
andere onderzoekers zijn, in projecten zoals ‘Dutch Songs On Line’ en ‘Popularization
and Media Strategies (1700-1900)’, aan welke recent NWO-subsidies zijn toegekend,
om dit startschot van onderzoek naar de vroegmoderne liedcultuur door te zetten.
Veldhorst heeft een brug weten te slaan tussen ‘het universitaire wetenschappelijke
wereldje’ en ‘de buitenwereld’ door te wijzen op het universele karakter van zingen.
Het is haar gelukt om een gevoel van samenhorigheid op een toegankelijke wijze
onder woorden te brengen.
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Alex Rutten
De doolvaart van de Deltareeks begint bij Poot
Dichter en boer: Hubert Korneliszoon Poot, zijn leven, zijn gedichten is de eerste
manifestatie van de nieuwe koers die de Deltareeks in 2007 besloot te varen. Onder
de vlag van toegankelijkheid tracht zij sindsdien een bredere doelgroep en dus grotere
verspreiding annex verkoop te bereiken, waarbij inbedding in het voortgezet onderwijs
een diepe wens is. Wie dit nieuwe boek uit de reeks in zijn of haar handen houdt, zal
de koerswijziging niet ontgaan: geen monokleurige omslag met een ingekaderde
afbeelding, geen Delta-icoontje op de rug, geen hardcover. Het prijskaartje is wel
nagenoeg hetzelfde gebleven, wat vreemd is omdat kosten - zeker voor scholieren een belangrijk onderdeel vormen van toegankelijkheid. Dichter en boer bevat een
bloemlezing uit Poots werk, voorzien van inleidend commentaar, dat helaas een erg
onoverzichtelijke layout heeft gekregen en waarbij de annotaties van woorden zelfs
in de versregels weergegeven zijn, wat de leeservaring niet ten goede komt. Uit de
inleiding en verantwoording van Schenkeveld-van der Dussen bij deze editie kan
afgeleid worden dat de editiewetenschappelijke uitgangspunten van de Deltareeks
zijn bijgesteld. Sterker nog, de aparte verantwoording van de Deltareeks die bij
eerdere edities aanwezig was, ontbreekt. Daarnaast lijkt het erop dat de typografische
verzorgster van de reeks, Hannie Pijnappels, die voorheen het uniforme karakter in
stand hield, het stuur niet meer in handen houdt. Men zou bijna betwijfelen of het
boek een onderdeel van de Deltareeks is, maar het colofon biedt antwoord. Niettemin
lijkt de Deltareeks uiteen te gaan vallen in een mozaïek en niet meer als voorheen
herkenbaar te zijn als reeks en ‘merk’. Dichter en boer bevindt zich op een snijvlak
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tussen wat de reeks wás en wat zij moet gaan worden, en dat merkt de lezer maar al
te goed.
Hubert Korneliszoon Poot (1689-1733) is sinds 1780 alleen nog maar gebloemleesd
en verschenen in kleine leesedities - vaak als onderdeel van een klassiekenreeks zo-
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als die van Schenkeveld-van der Dussen (Klassiek letterkundig pantheon en
Alfareeks), Geerars (Klassieken Nederlandse letterkunde) en Van Valkenhoff
(Klassiek letterkundig pantheon). Niet alleen een historisch-kritische editie ontbreekt,
ook een studie-editie van Poots lyriek heeft het daglicht nog niet gezien. Zo'n editie
van Poots verzameld werk zou wetenschappelijk relevant en wenselijk zijn, maar
blijkbaar niet goed binnen de nieuwe Deltareeks passen. Eerdere Delta'ers, zoals
Jacques Perk, Leopold en Karel van de Woestijne hebben allemaal voordat zij met
de Stichting Nederlandse Literaire Klassieken in contact kwamen al aanzienlijke en
omvangrijke tekstedities gekregen. Poot heeft deze luxe niet gehad. Hij bevindt zich
in een moeilijke positie als auteur die nog niet dusdanig bekend of canoniek is om
voor een royale editie in aanmerking te komen; daarvoor moet je al een redelijke
mate van bekendheid hebben, want anders is het voor de uitgever natuurlijk niet
aantrekkelijk om zo'n editie te maken. Waarom is deze kwestie van belang? Een
Deltareeksuitgave - zoals we die kennen - van Poots teksten zou zijn aanzien kunnen
vergroten, terwijl het minder opvallende Dichter en boer ‘meer van hetzelfde’ is ten
opzichte van de eerdere reeks bloemlezingen. Immers, hoe vaak is Poot al niet
toegankelijk gepresenteerd? Schenkeveld-van der Dussen heeft sinds haar dissertatie,
Het dichterschap van Hubert Korneliszoon Poot: een vergelijking van de
‘Mengeldichten’ en het ‘Vervolg der gedichten’ (1968), nagenoeg een
monopoliepositie in de literatuurwetenschap wat betreft het onderzoek naar Poot.
Een royale of in ieder geval kritisch becommentarieerde en verzorgde
Delta-reeksuitgave met álle lyriek van Poot - citeerbaar en gezaghebbend, een
naslagwerk met een overzicht van de actuele stand van zaken in het onderzoek naar
de dichter - zou niet alleen rechtvaardig zijn gezien het veelvoud aan toegankelijke
bloemlezingen uit diens werk, maar zou ook meer spelers op het
literatuurwetenschappelijke veld kunnen aantrekken.
De lezer blijft ondanks deze (initiële) teleurstelling niet met lege handen achter:
Dichter en boer bevat een omvangrijke bloemlezing (373 pagina's). Nog nooit
verschenen zo veel gedichten van Poot in één boek. Bovendien heeft Schenkeveld-van
der Dussen elk gedicht van een korte inleiding en betekenisverklaringen voorzien,
wat de leeservaring erg prettig maakt en de gedichten contextualiseert. Poot maakte
bij het vormen van zijn gedichten veelvuldig gebruik van klassieke modellen, en het
is aan Schenkeveld-van der Dussens uitvoerige onderzoek te danken dat veel van
deze bronnen naar boven zijn gekomen, hetgeen weerslag vindt in de annotaties in
de bloemlezing. Daarnaast zijn de gedichten geheel gelaten en herspeld met respect
voor het origineel. Aan de bloemlezing gaat een 76 pagina's tellende inleiding vooraf
en daarin schrijft Schenkeveld-van der Dussen op een persoonlijke en belezen manier
over het leven en werk van Poot. Deze inleiding is voorzien van een aantal
gedichtbesprekingen. Als poëzieanalytica houdt Schenkeveld-van der Dussen er
bijzondere en diverse methodieken op na: ze probeert onbevangen Poots beroemde
gedicht ‘Akkerleven’ opnieuw te lezen (tegen beter weten in) en haalt vervolgens
haar zwager, zelf boerenzoon, aan als autoriteit om aan te tonen dat het werk als boer
geen idyllische bezigheid is; ook lezen we een biografische lezing van ‘Nacht’ waarbij
ze aanneemt dat
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Poot daadwerkelijk buiten in een maanlichte nacht heeft gestaan. Het lijkt erop dat
Schenkeveld-van der Dussen de persoonlijke ervaring van poëzie voorop stelt. Zij
bespreekt het leven en werk van Poot met een persoonlijk elan, dat wetenschappelijk
niet altijd even wenselijk is, maar wel een toegankelijke tekst oplevert.
De bloemlezing zelf is rijk en lofwaardig, evenals de annotaties die zij bevat, maar
het boek als geheel roept vragen op naar wetenschappelijke relevantie en
toepasbaarheid. De boeken uit de Deltareeks zijn bedoeld om in ieder geval te
fungeren binnen onderwijs en academie, en hoewel Dichter en boer voor de eerste
doelgroep ongetwijfeld geschikt is, zal voor de academie de bruikbaarheid tegenvallen.
De grootste crux zit wat dit betreft in de inleiding, die een groot aantal
eigenaardigheden bevat en een gekleurde visie geeft op Poots leven en werk. Neem
bijvoorbeeld de volgende sententie, die binnen de literatuurkritiek discutabel is, laat
staan in de wetenschap: ‘Maar dichters dient men te beoordelen op hun hoogtepunten’.
(19) Mij is geleerd dat wetenschappers überhaupt niet moeten oordelen, maar
Schenkeveld-van der Dussen lijkt willig haar rol als wetenschapster te relativeren
ten behoeve van persuasieve en eigenzinnige opmerkingen of waardeoordelen over
Poot en diens werk. Zij lijkt Poots voortbestaan te willen verdedigen en de middelen
die zij hiervoor inzet zijn soms vreemd: zij haalt de Huizingalezing van Karel van
het Reve aan (en impliciet daarmee een enorm debat), om te stellen dat de teksten
van Poot voor de moderne lezer nog boeien omdat wij allen nog geraakt kunnen
worden door de 18e-eeuwse versregels van Poot. Al met al hebben de uitspraken van
Schenkeveld-van der Dussen in de inleiding een ambivalent karakter: soms praat ze
als een literatuurwetenschapster, soms als critica, soms als een zeer persoonlijke,
‘onbevangen’ lezeres, soms als een emotioneel betrokken niet-jurist. (29) Dit bevordert
een objectieve beeldvorming over Poot natuurlijk allerminst.
De inleiding wordt afgesloten met een reflectie op het lieux de mémoire van Poot,
zijn herinneringsbeeld. Dit is een zeer interessante kwestie. Poot is een bijzondere
dichter in onze literatuurgeschiedenis: zijn gedichten zijn zeer persoonlijk getint,
maar tegelijkertijd verbonden aan allerlei externe invloeden: modellen van
voorgangers, een rederijkerskamer waar hij lid van was, gelegenheidsopdrachten,
de stempel van de uitgever, et cetera. Enerzijds is dit aanlokkelijk voor een biograaf,
die onuitputtelijk interessante verbanden kan leggen tussen leven en werk. Anderzijds
ligt hier ook een gevaar, want Poot is bij uitstek een dichter die in verband kan worden
gebracht met het concept self-fashioning. Schenkeveld-van der Dussen kent het werk
van Stephen Greenblatt - zij was een van de eersten die het in Nederland ter sprake
bracht, zelfs toen al in verband met Poot - en heeft meerdere malen geschreven over
‘zelfpresentatie’ en ‘zelfbeelden’. Met de kennis van deze moeilijke concepten zouden
we vraagtekens moeten zetten bij het beeld dat van Poot ontstaat en is ontstaan. Een
wetenschappelijk kritische biografische tekst zou minstens een apart hoofdstuk
moeten wijden aan hoe om te gaan met de beelden die ontstaan van de auteur, en
hoe externe invloeden (teksten, uitgevers, opdrachtgevers, instituties) hierop invloed
kunnen hebben gehad. Omdat Schenkeveld-van der Dussen zoveel teksten heeft
geschreven over
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Poot, heeft zij natuurlijk veel bijgedragen aan het lieux de mémoire dat wij van Poot
hebben. Met Dichter en boer lijkt zij gehoor te geven aan Poots oproep: ‘Zegt voorts
dan hoe ik d' eerste was / van al de Nederlandse boeren, / die 't zanggodinnendom
belas.’ (91) Het boek zet de hype voort die Poot altijd al is geweest. Met koeienletters
staat het tweemaal op de omslag: dichter én boer. In dof oranje lezen we in de
ondertitel de naam van de dichter. Het zal niet beter verkopen, maar het is wellicht
tijd dat iemand met de kritische ogen van het New Historicism naar de teksten van
Poot gaat kijken. Hier was in deze leeseditie helaas geen ruimte voor, maar wellicht
dat in nieuwe studies wat twijfel over de beeldvorming van Poot gezaaid kan worden.
Zo krijgt Poot weer wetenschappelijke aandacht, en zullen we hem niet alleen
herinneren als dé dichter-boer of gedenken met het epitaaf van de Schoolmeester:
‘Hier ligt Poot./ Hij is dood.’
Zal deze toegankelijkere doch niet-goedkopere editie de Deltareeks nieuw leven
inblazen? Zullen middelbare scholieren 's middags in de pauze praten over de dichter
die ook boer was, en dromen over wat zíj allemaal zouden kunnen worden? En wat
zal de wetenschap(per) krijgen? Enigszins hoopvol maar moeilijk uitvoerbaar klinkt
het idee van de organisatie om van één onderzoeksobject meerdere edities te maken:
‘een wetenschappelijk verantwoorde/digitale variant, een publieksuitgave, dat wil
zeggen een zo toegankelijk mogelijke goedkope, aantrekkelijke handelseditie, die
breed wordt verspreid (bijvoorbeeld verantwoorde hertalingen), en een editie die
geschikt is voor het onderwijs, waarvan afgeleide producten gemaakt kunnen worden.’
(www.deltareeks.nl). De Deltareeks moet zich nu in ieder geval duidelijk positioneren
ten opzichte van haar doelgroep(en) en de editie(s) daarop afstemmen. Dit doe je
niet door een verantwoording van de reeks weg te laten of door je website niet bij te
houden (op www.deltareeks.nl staat Dichter en boer nergens vermeld). Strategisch,
want zo hoef je de wetenschappelijke doelgroep (nog) niet uit te sluiten tijdens het
onder de radar experimenteren met nieuwe edities die slechts in hun colofon de naam
van de reeks dragen. Op deze verheimelijkte experimenten zit echter niemand te
wachten. Hoe dan ook, de Deltareeks vaart nog wel even door, maar de gang is
onrustig en Poots werk en leven leren ons wat een doolvaart allemaal teweeg kan
brengen. In het laatste gebloemleesde gedicht, ‘Academie’, geeft de dichter ons zowel
een angstbeeld als impliciet advies: ‘Hoe bijster zou de wereld dolen, / als in een
onverlichte nacht, / indien 't gelei der hoge scholen / haar niet op rechte wegen bracht!’
(458)
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Personalia
Sander Bax (1977) is als universitair docent Literatuurwetenschap en
Cultuurgeschiedenis verbonden aan het departement Taal- en Cultuurstudies van de
Faculteit Geesteswetenschappen van de Universiteit van Tilburg. In 2007 promoveerde
hij op de studie De taak van de schrijver. Het poëticale debat in de Nederlandse
literatuur, 1968-1985. Hij schrijft onder meer voor Ons erfdeel, Poëziekrant, yang,
Ny, Trouw en De Leeswolf over auteurs als Bernlef, Jeroen Brouwers, Maarten 't
Hart, Mensje van Keulen, Lidy van Marissing en Doeschka Meijsing. Momenteel
werkt hij aan een studie over autonomie en engagement in het oeuvre van Harry
Mulisch.
Drs. Céline Beijer is werkzaam als docente Nederlands in het voortgezet onderwijs.
Zij publiceert en geeft lezingen over moderne Nederlandse en Midden-Europese
literatuur. Daarnaast is zij als recensente moderne Nederlandse, Duitse en Franse
literatuur werkzaam voor Biblion. Eerder verschenen van Céline Beijer en Jan de
Vet artikelen over poëzie van Hans Faverey, Anneke Brassinga en Willem Jan Otten.
Willem Bongers is literatuurwetenschapper (Spiegel der Letteren), literair criticus
(DW B) en dichter (Flarf). Hij studeerde Nederlandse Taal- en Letterkunde aan de
Universiteit van Utrecht, doceerde aldaar in 2009/2010 Nederlandstalige
migratieliteratuur en geeft sinds 2008 college in binnen- en buitenland (Sheffield,
Boekarest, Jakarta). Hij was eind- en hoofdredacteur van Vooys. Momenteel werkt
hij als literair programmeur en (web)redacteur voor het Vlaams-Nederlands Huis
deBuren te Brussel (www.deburen.eu).
Corry van Bree is literair vertaler.
Hans Demeyer studeert de interuniversitaire master na master
Literatuurwetenschappen aan de Katholieke Universiteit Leuven, en is recensent
voor De Leeswolf en DW B.
Lieke van Deinsen rondde vorig jaar de bachelor Nederlandse Taal en Cultuur af.
Op dit moment volgt zij de researchmaster Letterkunde en Literatuurwetenschap aan
de Radboud Universiteit Nijmegen met als specialisme vroegmoderne Nederlandse
letterkunde.
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Jeroen Dera (1986) is sinds maart 2008 hoofdredacteur van Vooys. In de zomer van
2010 rondt hij de onderzoeksmaster Letterkunde en Literatuurwetenschap af aan de
Radboud Universiteit Nijmegen, met een scriptie over Hans Faverey. Hij publiceerde
in onder meer DW B, Ons erfdeel en TS: tijdschrift voor tijdschriftstudies. Tevens
is hij poëzieredacteur bij Meander en recensent voor Poëziekrant.
Gillis Dorleijn is hoogleraar moderne Nederlandse letterkunde.
Onderzoeksbelangstelling: literatuurgeschiedenis vanuit institutioneel perspectief en
poëzie & muziek. Samen met Kees van Rees publiceerde hij De productie van
literatuur (2006).
Joris Gerits (1943) is sinds oktober 2008 emeritus hoogleraar aan het departement
Letterkunde van de Universiteit Antwerpen. Tot 31-12-2009 was hij voorzitter van
de Raad van bestuur van het Vlaams Fonds voor de Letteren. Hij is redacteur van
Streven, medewerker van o.m. Ons erfdeel, Septentrion, DW B en De leeswolf. In
2007 publiceerde hij het dagboek 365.
Daniël Harmsen heeft na anderhalf Grafisch Ontwerp in Arnhem zijn plek gevonden
op de opleiding Game Design and Development in Hilversum. Hij maakt videogames,
webgames en websites, en houdt zich bezig met animeren, 3D-modelleren, tekenen,
schilderen, drukken en fotograferen.
Rick Honings studeerde tussen 2002 en 2006 Nederlandse Taal en Cultuur aan de
Universiteit Leiden en is thans aan diezelfde opleiding werkzaam als aio Moderne
Letterkunde (specialisatie: negentiende eeuw). Sinds 2007 werkt hij aan een dissertatie
over het literaire leven in Leiden in de periode 1760-1860 (promotor: Jaap
Goedegebuure; co-promotor: Peter van Zonneveld). Naast artikelen publiceerde hij
twee boeken, over Willem Bilderdijk en Francois Haver Schmidt.
Marleen van de Pol (1988) volgt de onderzoeksmaster Dutch Language and
Literature aan de Universiteit Utrecht, met een specialisatie in vroegmoderne
literatuur. Zij is redacteur en webmaster 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.
Alex Rutten (1988) is derdejaarsstudent Nederlandse Taal en Cultuur aan de Radboud
Universiteit Nijmegen, waar hij in september een langverwachte overstap hoopt te
maken naar de researchmaster Letterkunde en Literatuurwetenschap.
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Mathijs Sanders (1971) studeerde Nederlandse Taal- en Letterkunde aan de
Universiteit Utrecht en promoveerde in 2002 met zijn studie Het spiegelend venster.
Katholieken in de Nederlandse literatuur, 1870-1940. Hij is als universitair docent
werkzaam bij de afdeling Algemene Cultuurwetenschappen en Literatuurwetenschap
van de Radboud Universiteit Nijmegen.
Matthieu Sergier is als postdoctoraal onderzoeker werkzaam voor de FNRS-FRS
(Belgisch fonds voor wetenschappelijk onderzoek) en verbonden aan de Université
catholique de Louvain (België), waar hij hedendaagse Nederlandse letterkunde
doceert. Hij is de auteur van een proefschrift over Frans Kellendonk en de ethiek
van de lectuur. Zijn huidig onderzoek buigt zich over de zelfrepresentatie van de
auteur in het dagboekgenre.
Wilco Versteeg studeert Amerikanistiek aan de Radboud Universiteit Nijmegen.
Zijn interesses liggen op het gebied van de politieke, maatschappelijke en culturele
impact van 9/11, en moderne Amerikaanse literatuur. Hij is recentelijk afgestudeerd
op de literaire kritieken van John Updike.
Prof. dr. J. (Jan) J.V.M. de Vet, Haarlem 1934, was werkzaam als leraar Nederlands
in het voortgezet onderwijs en als bijzonder hoogleraar cultuurgeschiedenis aan de
Radboud Universiteit Nijmegen. Hij promoveerde in 1980 op een dissertatie over
Pieter Rabus (1660-1702). Van zijn hand verschenen studies die onder meer handelen
over de Verlichting, cartesianisme en spinozisme, de periodieke pers gedurende het
Ancien Régime, Jakob Campo Weijerman, de stadhouder-koning Willem III,
Petronella Moens, Nederlandstalige letterkunde uit de achttiende eeuw en de moderne
tijd.
Lenny Vos studeerde Kunst- en Cultuurwetenschappen aan de Erasmus Universiteit
Rotterdam en Algemene Literatuurwetenschappen aan de Universiteit Leiden. In
2008 promoveerde zij aan de Rijksuniversiteit Groningen op het proefschrift getiteld
Uitzondering op de regel. De positie van vrouwelijke auteurs in het naoorlogse
Nederlandse literaire veld.
Michiel Westbeek (1989) is student Nederlandse Taal- en Letterkunde aan de
Universiteit Utrecht. Daarnaast begint hij volgend jaar aan een tweede bachelor (Fine
Art) aan de kunstacademie.
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[Nummer 3]
Neerlandistiek in internationale context
Voor deze eerste Vooys van het academische jaar 2010-2011 zijn de grenzen
overschreden. De landsgrenzen welteverstaan. Terwijl anderen rust of avontuur
zochten in het buitenland heeft de redactie er gezocht naar de neerlandistiek. Het
resultaat is een themadossier over ‘internationale neerlandistiek’: vier artikelen van
neerlandici werkzaam buiten Nederland.
Allereerst een tweeluik van de Italiaanse onderzoekers Simona Brunetti en Marco
Prandoni, ingeleid door Els Stronks. Brunetti en Prandoni zijn beiden gespecialiseerd
in vroegmoderne literatuur, maar schuwen hedendaagse digitale toepassingen niet.
In hun gezamenlijke artikel laten ze zien hoe dankzij de database van het zogenaamde
Herla-project internationaal georiënteerd onderzoek bevorderd wordt. De professoren
Jan Konst en Johan Snapper bieden elk een meer persoonlijk relaas over neerlandistiek
in internationale context. Konst, al vijftien jaar werkzaam als neerlandicus aan de
Freie Universität Berlin, vertelt op amusante wijze over wat de comparatieve
neerlandistiek volgens hem te bieden heeft. Snapper, emeritus hoogleraar aan
Berkeley, toont het voortdurende gevecht om erkenning dat ‘Dutch Studies’ binnen
de academische wereld in Noord-Amerika moet leveren. Het laatste artikel binnen
het themadossier is afkomstig van Ralf Grüttemeier, hoogleraar Nederlandse
Letterkunde in Oldenburg. Grüttemeier belicht via een Duitse casus hoe rechters
worstelen met de autonomieclaim waar literaire auteurs zich op kunnen beroepen,
en trekt daarbij parallellen met de Nederlandse situatie.
Elk op hun eigen manier tonen deze vier artikelen de vruchtbaarheid van het
bekijken van de Nederlandse letterkunde vanuit een internationaal perspectief. Met
het essay van Harry Bekkering houden we het dichter bij huis, met goede reden.
Bekkering besteedt namelijk speciale aandacht aan Cees Nooteboom - een auteur
die voorheen in Vooys jammerlijk onderbelicht is gebleven - door gepassioneerd en
vakkundig onderbouwd zijn bewondering uit te spreken voor diens oeuvre.
Voor onze vaste rubrieken werd het Nederlandse grensgebied wel weer verlaten.
Redacteuren Maarten van der Graaff en Emy Koopman bezochten de Vlaamse
schrijver David Van Reybrouck in Brussel, daags na zijn terugkomst uit Congo, dat
enorme en geplaagde land waarvan hij een geschiedenis schreef. Het interview
concentreert zich echter niet op Congo, maar op Van Reybroucks schrijverschap.
Het schrijverschap van de beroemde Fransman Michel Houellebecq wordt in de
rubriek ‘De Kop van Jut!’ kritisch bekeken door Jeanette den Toonder. Den Toonder,
specialist op het gebied van Franstalige literatuur, stelt dat Houellebecq geen onaardig
essayist is, maar betwijfelt of de man romans kan schrijven. Wie wel literatuur schrijft
en daarmee een plek ‘In de kast!’ verdient is ons aller Guus Kuijer, althans volgens
Jaap Faber. De vertalerscolumn wordt deze keer verzorgd door Arthur Langeveld,
vertaler van Russische
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literatuur. Langeveld vertelt overtuigend hoe lastig het is om een Karamazov
Nederlands te laten spreken zonder daarbij de ironie van het origineel te verliezen.
Ook bij de recensies komt het internationale perspectief om de hoek kijken. Emy
Koopman las Maria Bevilles Engelstalige Gothic-postmodernism en zet vraagtekens
bij de vernieuwende waarde van deze recente bijdrage in de reeks Postmodern Studies
(Theo D'haen en Hans Bertens, red.). Sven Vitse en Wilbert Smulders, ten slotte,
bespreken beiden boeken die rechtstreeks over internationale neerlandistiek gaan.
Terwijl Vitse zich afvraagt wie A Literary History of the Low Countries (Theo
Hermans, red.) zal gaan lezen, ziet Wilbert Smulders het boek Inleiding
literatuurgeschiedenis voor de internationale neerlandistiek (Judith Gera en A. Agnes
Sneller, red.) als verdienstelijk, maar vreest dat het door zijn ‘modieuze behaagzucht’
snel gedateerd zal raken.
Zoals ook Vitse stelt in zijn recensie is de laatste jaren binnen de academische
wereld de aandacht voor ‘internationalisering’ sterk toegenomen. In een wereld
waarin informatie zich vliegensvlug van het ene continent naar het andere kan
verplaatsen is het zowel verrijkend als noodzakelijk om over de grens te kijken. Door
de blik naar buiten te richten kan de neerlandistiek het eigen denkkader relativeren
en gelijktijdig een beter beeld krijgen van de eigen discipline. Om met David Van
Reybrouck te spreken: zet ramen en deuren open en de verhalen zullen komen, of
dat nu vanuit Nederland, Duitsland, Italië, Noord-Amerika of Congo is.
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Simona Brunetti
Marco Prandoni
Ingeleid door Els Stronks
The Herla project in Flanders1
Hoe kunnen de grenzen van de neerlandistiek verder opengezet worden
voor internationale en interdisciplinaire samenwerking? Els Stronks,
senior onderzoeker bij de afdeling Vroegmoderne Letterkunde van de
Universiteit Utrecht, beschrijft in haar inleiding bij dit tweeluik hoe de
internationaal georiënteerde Italiaanse onderzoekers Marco Prandoni
(neerlandicus) en Simona Brunetti (theaterwetenschapper) met hun werk
aan het Herla-project volop gebruik maken van internationale en
interdisciplinaire netwerken. In het eerste artikel van het tweeluik licht
Brunetti toe wat het Herla-project nu precies is en hoe de omvangrijke
database van dit project is vormgegeven. Prandoni illustreert vervolgens
de mogelijkheden van de Herla-database met een specifieke casus: de
reizen die de Italiaanse hertog Vincenzo Gonzaga naar de Nederlanden
maakte.

Inleiding: wegwijzers uit Italië
Het onderstaande tweeluik over het Herla-project, van Simona Brunetti en Marco
Prandoni, biedt een interessante blik op de nieuwste ontwikkelingen die het vakgebied
van de neerlandistiek doormaakt. Centraal staan de reizen van de Italiaanse hertog
Vincenzo Gonzaga naar Zuid- en Noord-Nederland in 1599 en 1608. Gonzaga maakte
deel uit van de familie die de Noord-Italiaanse stad Mantua tussen 1585 en 1630 tot
het centrum van de Commedia dell'Arte maakte. Hij had van huis uit interesse voor
kunst en cultuur, maar ook voor politieke verwikkelingen en legertactieken. Tijdens
zijn tweede reis naar de Noordelijke Nederlanden wilde hij de opstandige
Nederlanders uithoren, onder meer over de moderne visie op oorlogsvoering van
Simon Stevin.
Waarom verdient het onderzoek naar deze reizen de aandacht van neerlandici?
Het tweede artikel uit dit tweeluik laat zien welke literair-historische kennis we uit
dit materiaal op kunnen doen. De Italiaanse hertog werd overal waar hij kwam in
Europa - hij reisde zeker niet alleen naar de Nederlanden - met alle egards ontvangen,
en dat hield naar de toenmalige gebruiken in dat er toneel- en spektakelstukken voor
hem werden opgevoerd door de bevolking van de steden die hij aandeed. Gonzaga
deed op zijn beurt zijn best de culturele hoogtepunten van zijn eigen stad te
reproduceren in de landen die hij bezocht. Een met hem meegereisd gezelschap van
toneelspelers en muzikanten verzorgde opvoeringen die hij als geschenk aan zijn
gastheren aanbood. Italiaanse voorstellingen van artiesten geschoold in traditie van
de Commedia dell'Arte werden zo geplaatst naast het soort ceremoniële voorstellingen
dat rederijkers gewend waren te geven. Dat kan niet anders dan een botsing van
culturen geweest zijn,
1

With special thanks to our friend Paola Degli Esposti.
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waarvan we de sporen terug kunnen vinden in brieven en dagboeken, en in
archiefstukken waarin de teksten en ensceneringen vastgelegd zijn.
Het eerste artikel dat aan de schets van deze culturele ontmoetingen voorafgaat,
biedt een reflectie op de manier waarop dat onderzoek tot stand is gebracht. Aan tal
van voorwaarden moet worden voldaan: er moeten stukken uit archieven worden
opgedoken, die moeten worden ontcijferd en vervolgens gerubriceerd, en die
archiefstukken moeten worden aangevuld met zoveel mogelijk andere bronnen.
Dergelijk onderzoek vraagt om het opzetten van een database. Daaraan is door
velen te werken, en onderzoekers kunnen de inhoud vervolgens op internet raadplegen.
Het ontwerpen van zo'n database vergt inzicht in het materiaal, alsook in het soort
onderzoeksvragen dat onderzoekers willen stellen. In dit geval gaat het ook nog eens
om materiaal dat in twee opzichten speciaal is: documenten over politieke zaken,
maar ook over theatervoorstellingen; brieven over oorlogsvoeringtechnieken, maar
ook over theologische kwesties. Het zoeken van dat materiaal, en het juist interpreteren
en ontsluiten ervan, vergt veel deskundigheid. Daar komt bij dat de reizen die Gonzaga
maakte de onderzoekers van het ene Europese land naar het andere voeren. Kennis
van zeer uiteenlopende Europese talen (in hun historische verschijningsvormen) is
dus ook een vereiste, net zoals inzicht in de staat waarin de archivering van dit
materiaal verkeert in de diverse landen.
In die laatste dimensie ligt voor neerlandici een aantrekkelijk en interessant aspect
van het Herla-project verscholen. Wie niet zozeer focust op het soort materiaal dat
hier digitaal wordt ontsloten of op het soort vraagstellingen dat hier aan de orde is,
ziet in deze twee artikelen een casus beschreven die de neerlandistiek een fascinerende
nieuwe invulling biedt. Het onderzoek naar het specifieke Nederlandse deel van de
database is ingebed in een breed internationaal netwerk van soortgelijk onderzoek.
Wat er op Gonzaga's reis naar de Republiek in 1608 gebeurde, kan via aanvullend
onderzoek in de database vergeleken worden met andere Europese casussen. Het
eigen karakter van de Noord-Nederlandse ervaringen van Gonzaga kan op die manier
gerelativeerd dan wel bevestigd worden, en zo wordt onderzoek binnen de
neerlandistiek belangwekkend voor veel grotere groepen onderzoekers. Daarbij is
de manier waarop het Herla-project is opgezet voorbeeldig. Dat geldt niet alleen voor
de doordachte manier waarop de database is ingericht, maar vooral voor de manier
waarop de database door mensenhanden gevuld wordt. Overal waar medewerkers
van het Herla-project neerstrijken, zoeken zij ‘lokale specialisten’: onderzoekers die
bekend zijn met het materiaal dat op die specifieke plek in de database ingevoerd
dient te worden.
Dat zo'n ‘lokale specialist’ in het geval van Gonzaga's Noord-Nederlandse reis
niet uit Nederland maar uit Italië komt, geeft het project eens te meer een exemplarisch
karakter. Als internationaal georiënteerde neerlandicus fungeert Marco Prandoni,
samen met Simona Brunetti, als wegwijzer uit Italië. Prandoni en Brunetti maken in
Nederland geschoolde neerlandici duidelijk hoe productief en innovatief het is om
de grenzen van het vak open te zetten voor digitalisering, internationalisering en
samenwerking.
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The Herla project in Flanders - Part I
Inventorying Gonzaga's documentation on performance
(Simona Brunetti)
Located in the north of Italy, in a crucial position in the travel routes of the period,
the town of Mantua played a key role in the context of Renaissance art and culture.
Since the fourteenth century, its ruling house - the Gonzaga family - created a network
of connections with other courts all over Europe, becoming an extraordinary patron
of music, theatre, dance and figurative arts. By the end of the fifteenth century the
Mantuan court had turned into a cornerstone institution for the arts. (Burattelli 1999)
Besides figurative artists and musicians, many companies of comedians served under
the Gonzaga patronage throughout Europe: from 1585 to 1630 the city became the
capital of the Commedia dell'Arte.
Since 1999 the Mantova Capitale Europea dello Spettacolo Foundation has been
operating within the municipal and provincial cultural projects of Mantua. The Herla
archive is the most important project of the Mantuan Foundation and is carried out
by a team of experts, once co-ordinated by Umberto Artioli.2 This Mantuan project
derives its name from the story of ‘Herla King’, one of several versions of a Nordic
saga of the ‘wild hunt’. Leading a ‘hellish band of souls’, King Herla is condemned
to pursue howling wild beasts during stormy nights. This legend is also related to
the origins of the mask of Arlecchino, a mask which has been invented by the Mantuan
actor Tristano Martinelli (1557-1630). (Ferrone 2006) In fact, the lumps that once
were on his black mask (remains of devilish horns) are nowadays interpreted as being
connected to the Herla King legend. (Gambelli 1993)
The Herla archive does not include any pre-existing collection. It is the result of
document research - which is still in progress - carried out in various geographical
areas and on documents written in several languages. The aim of the Herla project
is to collect all sorts of documents related to the spectacular events supported by the
Gonzaga family at the height of their splendour (1480-1630), and to describe and
record these documents in a comprehensive electronic database, available online at
www.capitalespettacolo.it.3
With ‘spectacular events’ we mean not only theatre in the narrow sense (court
theatre, Commedia dell'Arte, opera, Jewish theatre), but also all sorts of events which
required a stage setting - such as sumptuous nuptial banquets (in which actors, dancers
and musicians took part), triumphal entries, funeral celebrations, carnival masquerades

2

Umberto Artioli was professor of History of theatre and performance at the University of
Padua. After his tragic death in 2004, the Foundation was renamed after him to pay homage
to the relevance of his studies. At present the following group of researchers and archivists
has been given the task of selecting and filing documents: Cristina Grazioli (University of
Padua), Simona Brunetti (University of Verona), Licia Mari (Catholic University of Brescia
and vice-director of the Archivio storico Diocesano in Mantua), Barbara Volponi, Roberta
Benedusi, and Vittoria Asioli.

3

The online Herla database is updated three times a year (last update 15th July 2010 with 9338
records).
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and tournaments. The great variety of spectacular typologies implies that a remarkable
diversification of documentary sources needs to be examined: printed volumes of
acted dramas, chronicles from other courts, payments to craftsmen who made the
sceneries, legal deeds which can prove useful to reconstruct artists' biographies, and
correspondences between, amongst others, the Mantua court and comedians. Names
which are apparently unimportant, such as those of the intermediaries between the
Gonzaga family and some actors or musicians, turn out to be important links to
reconstruct artists' spectacular activity. This material, however, is scattered all over
Europe: Paris, London, Madrid, Vienna, Munich, Innsbruck, Lion, Lisbon, all the
Italian cities related to the Mantuan court at that time, and the Netherlands.

Setting out the database
Three years after the beginning of the project, the Foundation started calling in
researchers to collaborate in the project and collect materials outside of Mantua.4
Finding good co-workers was (and still is) not easy, as they should have a basic
knowledge of archival research, be able to read manuscripts and be familiar with the
history of the theatre of that period.
Setting out the database and establishing criteria for filing were essential parts of
our preliminary methodological concerns. To begin with, in order to establish basic
practical and operational rules, a preliminary exploration was made at Mantua State
Archive: about a hundred document samples representing a useful variety of
typologies, or contemplating as wide a range of ‘spectacular cases’ as possible, were
collected. These efforts were fundamental in creating an ideal cataloguing template,
consisting of essential variables as well as the document as a whole.
In the Herla database, each document is recorded in Italian with a strictly archival
description, a brief abstract and five keyword fields: parole chiave (keywords), comici
(comedians), persone notevoli (noteworthy persons), luoghi (quoted places), opere
citate (literary, musical and dramatic works quoted, but also tournaments subjects
and scenarios). If the recorded document has any related item, the documento padre
(father) and documenti allegati (attachments) fields are also filled in. Some criteria
should be mentioned here: only the part of the document dealing with the history of
performance is catalogued, names are not indexed (because of the high number of
minor or unknown figures recorded), and the field comici includes only professional
players (especially jesters and Commedia dell'Arte comedians) whereas all the other
interpreters (musicians, singers, occasionally actors, et cetera) are entered in the
persone notevoli field.
Besides the traditional fields, each record is supplied with a special definition
called struttura (structure), and some categorie (categories). The struttura explains
in detail which kind of document is recorded. This item is strictly linked with the
call number of the record - the so-called segnatura definitiva (final call-number): a
letter (varying ac4

In the past few years the Foundation cooperated with the following scholars: Raffaele Tamalio
(the Spanish area); Otto Schindler (Wien and the Austrian area); Angela Ghinato, (the Estensi
court); Marzia Maino, (Vicenza and the Accademia Olimpica); Federica Veratelli and Marco
Prandoni (The Netherlands).
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cording to the typology of the document)5 and a progressive number. The categories
describe the original document through a grid of terms specifically conceived for
this project, in order to let the researcher compare data which are not available through
traditional searching tools. All the categories conceived link fragments of evidence
in a thematic route - fragments which at first sight often do not seem related.
The Herla database provides two separate search opportunities as well: a multiple
field search and a search by categories. With the first option each field of the database
is searchable, whereas with the second the researcher can choose one item or more
from the complete list of categories. As a result of each search option, the Herla
database produces a list of reports in which the entered data are shown in a particular
order.

The record report
In a dispatch sent on the 21st of October 1599 by Vincenzo Gonzaga to his ambassador
Nicolò Bellone in Milan, the duke of Mantua reports about his safe return back home
from his journey to Flanders. (Herla C4643)6 The report of the record elaborated
from this letter (shown in the picture) provides a closer look at the Herla archive
cataloguing system and hints at a new phase of the project about the Low Countries,
which will be examined in the following paragraph.
The report consists of eight different parts. The first three sections present a heading
(which in this particular case is made of the beginning words of the letter, preceded
by the names of the sender and the receiver) and the archival description of the
recorded document. The archival fields are luogo (place which the document comes
from), data di inizio and data di fine (precise date of the document or a likely period
of time), segnatura definitiva (final call number), definizione (typology of document),
supporto (material on which the item is written), consistenza (amount of papers),
formato (size), stato di conservazione (state of preservation), lingua (language), città
di provenienza and segnatura originaria (city and archive holding the original
document; collection and original call number).
The report also offers a summary of the content of the document and possible
notes. This summary points out that the duke of Mantua was generously hosted in
Brussels by the archdukes Albert of Austria and Infanta Isabel of Spain, who familiarly
dined with him during the entire period of his stay. Moreover, the new rulers of the
Habsburg Low Countries organized a tournament in their palace to pay homage to
their Italian guest. What is worth noticing here is that in this letter Vincenzo recalls
being awarded one of the barriera prizes directly from the Infanta's hands.
The sixth section of the report is dedicated to the already mentioned five keyword
fields. In the parole chiave field the researcher in general will find important

5
6

A (acts, legal deeds, decrees and similar); C (correspondence); I (iconography); L (literary
materials such as plays or chronicles); P (payments); S (printed books).
In order to avoid giving too long archival references, unnecessary for the purposes of this
essay (the document original call-number can be easily obtained on the Herla project on-line
database), we have decided to quote only the Herla database final call-number.
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references to spectacular events. In this case, the word premio (prize) is strictly related
to a speci-
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fic tournament (the barriera). As there are no comedians or literary works quoted in
Vincenzo Gonzaga's dispatch, the field comici and opere citate are left empty, whereas
in the persone notevoli and luoghi fields we find the names or titles of the people
involved in the event (including sender and receiver of the letter) and all the relevant
places mentioned. The seventh section is empty because there are no related items
to this letter.
Finally, in the eighth section the categories associated to this particular record are
shown. Among almost a hundred descriptions (subdivided into fifteen typological
groups)7 only two definitions can correctly identify the duke's letter: 5.1 Ingressi e
visite (Entrances and visits) and 6.8.1 Barriera (Barrier). The first category belongs
to the Apparati cerimoniali (Ceremonial sceneries) group and refers in particular to
the honours the duke received by the sovereigns of the Low Countries. The second
category belongs to the Tipologie spettacolari (Performance typologies) and
Armeggerie (Arms competitions and performances) and indicates the specific kind
of chivalric game which was performed.

Een voorbeeld van een Herla ‘record report’: Herla C4643

7

1. Attori (Players); 2. Itinerari attori (Players' itineraries); 3. Relazioni degli attori (Players'
relationships); 4. Allestimenti di spettacoli (Performance stagings); 5. Apparati cerimoniali
(Ceremonial sceneries); 6. Tipologie spettacolari (Performance typologies) 7. Musica (Music);
8. Danza (Dance); 9. Spettatori e cronache (Spectators and chronicles); 10. Drammaturgia
e altro materiale letterario (Dramas and other literary materials); 11. Editoria (Printed
materials); 12. Teatro ebraico (Jewish theatre); 13. Accademie (Academies); 14. Ruoli teatrali
(Theatrical lines of business); 15. Iconografia spettacolare (Performing iconography).
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A new phase of the project: Vincenzo Gonzaga's first journey to Flanders
The first stage of the project was devoted to exploring the relationships of the Gonzaga
family with the German areas of the Holy Roman Empire. (Artioli en Grazioli 2005)
Later we made a survey of the relationships the Mantuan rulers entertained with
Flanders. The boundaries of this region were not rigidly defined: the area was
conceived in its historical sense, the historical Low Countries. In the Renaissance,
Dutch arts and civilization had a great influence throughout Europe. In the documents
we can read how often artists made journeys to Flanders, following well-settled
commercial routes or accompanying rulers. Relying on intensive teamwork between
scholars of performing arts, literature, modern history, and art history, we decided
to dedicate this new phase of the Herla project to ‘travelling spectacles’. In order to
track down any possible presence of Commedia dell'Arte players in the Low Countries,
we started following the steps of duke Vincenzo Gonzaga in his journeys to Flanders
of 1599 and 1608.
The journey from June to October 1599, leading Vincenzo Gonzaga from Mantua
to Spa and afterwards to Brussels and Antwerp, was the first one to be examined
specifically. The expedition is described in an interesting collection of Italian letters,
which inform us about the main stages of this tour and the many public celebrations
and private festivities organized by sovereigns or municipalities to pay homage to
the duke. (Brunetti 2009) Though the journey was made essentially for health reasons
- Vincenzo was suffering from gout and had decided to go to Spa because of the
benefits of the water - it offers unexpected relevant insight into the history of
performance. Combining heterogeneous information (letters, ambassadors reports,
and orders for payment), it is possible to outline the movements of artists and theatrical
craftsmen between the European courts.
In these kinds of journeys, the duke was not only accompanied by many courtesans,
but also by significant artists, like musicians and actors. At the beginning of June
1599 Vincenzo Gonzaga set off for Spa, obliging two important musicians, Francesco
Rasi and the Jewish Isacchino Massarano, to come along. (Herla C3315, C2014) In
spite of his efforts, however, he could not be joined by the comedians at his service,
because they were already engaged in a series of performances in Bologna. (Herla
C2019)
The duke of Mantua walked through Ala di Trento, Vipiteno and arrived in
Innsbruck in the middle of June. Then he went through Kempten, Lindau, Costanza
and Basilea, where he was given several presents by the city municipalities. Following
a more formalized ceremony, in the outskirts of Nancy and Spa, Vincenzo was
received by soldiers, gentlemen and noblemen. Upon his arrival in Spa, the duke
started taking the prescribed cures. For nearly a month, he drank the sulphurous water
and organized the second part of his journey. In August we find him in Antwerp, at
Francesco Martini's, where this Italian merchant organized a private clavichord
concert to pay homage to him. (Herla A442)
On the fifth of September 1599 the archdukes Albert of Austria and Infanta Isabel
of Spain made their Joyous Entry in Brussels. (Boch 1602; Faing 1882) To celebrate
them, many triumphal arches had been prepared with singers and players hidden
inside. However, as reported in the letters sent by some courtesans to the court of
Mantua, the arches were partly ruined by wind and rain. (Herla C2143) The duke
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Vincenzo Gonzaga walked in a procession behind the sovereigns and then was given
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warm welcome at the royal palace. (Schrickx 1973; Herla C4643)
Before starting his journey back, on the nineteenth of September the duke of
Mantua took part in the already mentioned barriera and by fifteenth of October he
was already back in Mantua. The organization of the tournament is certainly the most
important homage that the rulers of the Low Countries paid to Vincenzo Gonzaga,
but the main part of the contemporary accounts discuss the event only in a couple of
lines:
Paucisque post diebus ludi apparatissimi, provocatore Duce Mantuae, sunt
editi. Certamen fuit pedestre in magna palatii aula celebratum.8 (Boch
1602: 135)
They talk of Barriers & tilting th'one first th'other after. The Duke of
Mantua wilbe one at the Barriers. (J.B. Petit to P. Halyns, Brussels
8-09-1599. In: Schrickx 1973: 317)
Gilles du Faing is the only one, in his chronicle, to recall the coats lively colors and
to name the prizes which the competitors were awarded. (Faing 1882: 523) But only
thanks to the dispatch sent to Nicolò Bellone the connection to Vincenzo Gonzaga
can be made. Comparing and combining items, once recorded in Herla, makes it
possible to shed light on this particular moment of the duke's journey, as well as to
trace another possible future research topic.
In the same way, combining different and scattered documents, we also found the
first indications of Vincenzo Gonzaga's second visit to the Low Countries in
September 1608 - the first visit to the ‘rebel’ United Provinces. Thus, new material
to examine from a spectacular point of view. Before venturing on this quest, though,
a preliminary contextualization of Vincenzo's journey was needed. Since we are well
aware that a broad, international and interdisciplinary platform is necessary to interpret
and contextualize the documents we collect, we keep relying on specialists from
contiguous fields - historical literature, history, art history, music studies - for external
support to Herla. In the case of Vincenzo's journey to the Low Countries in 1608,
Marco Prandoni investigated political and diplomatic aspects.

The Herla project in Flanders - Part II
Subtle diplomat or listless tourist? Vincenzo Gonzaga's visit to the United
Provinces in 1608 (Marco Prandoni)
Vincenzo strove for liberty with a kind of frenzy which fused the old
struggle against the constrictions of his youth, his new struggle against
the constrictions of the age and another, more deep and more obscure,
which was the struggle of his spirit which, although led to find its solutions
in sensuality, was unable to find there complete satisfaction. And like all
men whom the immediate business of life dis8

‘Some days afterwards, at the prompting of the duke of Mantua, sumptuous games
were realized. A pedestrian competition was organized in a wide room of the palace.’
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tracts from a knowledge of themselves to the point they can no longer
recognize the origin of their own unease, he had found a way of distracting
his obsession - a way which was becoming widely diffused at his period.
He travelled, he changed country, horizon and company.
(Bellonci 1947)
Maria Bellonci was an amateur historian and archive-hunter. She disclosed private
documents about Renaissance noblemen and women. But Bellonci surpassed the
domain of historiography, in a sophisticated balance between fidelity to the sources
and fiction. An empathic way to question history in the narrative form: how it could
have been, how it must have felt. Most congenial to her were strong female characters
like Isabella d'Este or Lucrezia Borgia. But one of her first books was I segreti dei
Gonzaga, in which she tried to decipher Vincenzo Gonzaga's elusive figure: born
under the stars of the Contra-Reformation, raised by a strict, physically handicapped
father, and as a reaction to this, eager to enjoy a free lifestyle, suitable to the child
of a Habsburg mother. Hence Vincenzo's unbridled ambition, in a life full of
short-lived military adventures, of art patronage (Claudio Monteverdi, Peter Paul
Rubens), and of shattered dreams, which Bellonci interpreted in the light of the
exhausted colors of the dying Renaissance culture in Italy.
The second visit Gonzaga paid to the Low Countries in 1608 somehow confirms
this picture and seems a mise en abîme of the crucial role Italian princes thought they
played and the small role they actually played at the time.

Vincenzo Gonzaga's traces in historical documents
Vincenzo wanted to pay a visit to the ‘rebel Provinces’ in 1599, but in Brussels he
was kindly advised not to do this, as a war was being fought. However, he let
ambassadors exchange gifts and promises with Maurits near the borders. (Van Meteren
1754: 230; more extensively Bor 1601) In 1602, a new trip was undertaken, but
almost immediately interrupted. (Herla L735) Six years later, coming from the
thermae of Spa to Brussels, he managed to fulfil his wish. Why all this interest in
the United Provinces? Vincenzo must have been attracted by Maurits' military fame:
his ‘modern’ art of war, based on the mathematical principles learnt from Stevin,
was widely known (while Alessandro Farnese, conqueror of Antwerp and Vincenzo's
former father-in-law, was a symbol of traditional warfare). War prisoners told
marvellous stories about Maurits' achievements and chivalry. (Van Meteren 1754:
230) And Vincenzo? He considered himself a great warrior too. He had participated
in three ‘crusades’ against the Turks in Hungary. Those expeditions had turned out
unsuccessful, and were mainly remembered for their artistic extravagance, but
Vincenzo surely was no average mercenary: he had paid for everything himself, with
unrivaled generosity, in the spirit of the old noblesse d'épée. From his military
expeditions he hoped to gain prestige as a Christian prince.
Unlike the situation in 1599, the war between Spain and the United Provinces was
not an obstacle: hostilities had stopped in May 1607 by a ceasefire, and since January
1608 serious negotiations in The Hague had started. The Provinces had had to endure
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1605. War stagnated, and since Queen Elizabeth's death in 1603, direct support from
England had ceased. Moreover, after Nieuwpoort, Maurits was not seeing eye to eye
with Van Oldenbarneveldt. The Spanish delegations comprehended important figures
like Richardot and Spinola.
Which route did Vincenzo follow? In archived documents - letters to Mantua from
his secretary Annibale Iberti on five and thirteen September - we read that he would
be joyfully welcomed in Breda and then travel to Amsterdam and Enkhuizen. (Herla
C2155-2157) On his way back, he would visit the archdukes in Brussels, then travel
forth to Paris. If we now turn to Dutch historiography, Van Meteren stops the narrative
of the negotiations to insert a new paragraph about Vincenzo's visit. (Van Meteren
1763: 86-87) Even in the lay-out we are confronted with the incidental character of
this visit, at least it was perceived this way. After Breda, Vincenzo proceeded,
accompanied by Frederik-Hendrik, to Dordrecht, Rotterdam, Delft, Leiden (where
he visited the university), Amsterdam (where he admired the ships and stayed for
two days), Haarlem (where he drank heavily with the city magistrate), The Hague.
Eventually, he went back to Breda, and from there to the Southern Netherlands.
Was this a planned visit? Probably not. The resolutions of the Staten-Generaal for
1608 report under the promising title External Policy - Mantua only that Maurits
read the missive of the governor of Herenthals, announcing Vincenzo's wish to visit
Amsterdam; not all of the food and wine were used. (Rijperman 1970: 507) That is
all. However, the fact that it probably was a sudden decision of the duke does not
mean that he was not following any political agenda, or that his visit was not used
in the Provinces for any political purposes.
To start with the latter, in the Herla-documents we read that Vincenzo was
welcomed by knights all along the way to Breda and by artillery shots and festivities
in the city: the House of Orange certainly wanted to put emphasis on rituals which
were widespread among ruling houses. (Bellina 2005) This way they could stress
their quasi-monarchal pretensions in front of a representative of the Habsburg nobility
and uphold the juridical claim of the United Provinces to be a sovereign state, at the
moment when precisely this was at stake.
As for Vincenzo's motives and attitude to this visit, two remarks in Van Meteren's
short report seem worth noticing: first of all, even though the duke had been pushed
to insist on the Truce, he said he would not interfere with the negotiations. Secondly,
he travelled hastily throughout the land, not paying much attention to anything he
was shown. Van Meteren finds this visit difficult to interpret. And indeed: why so
much hurry if he did not have anything to do? Was he really just a tourist, even if
quite a listless one?

Looking behind the scenes: a French diplomat
To find an answer to these questions, we must consider the political situation of Italy
in those days. The Italian peninsula was fragmented in a mosaic of states, that mostly
fell under Habsburg control after the Treatise of Cateau-Cambrésis (1559). Mantua
needed the protection of Habsburg against Savoy and France, and the Habsburgs
needed access to the two Mantuan ‘doors to Italy’: Monferrato and Mantua, from
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pirates had made the see-route too dangerous. Moreover, Mantua was a crucial
connection between the Austrian and Spanish branches of the Habsburgs. (Artioli
en Grazioli 2005) However, the importance of the Habsburg element in Italy must
not be exaggerated. Since the nineties, France raised its head again, under the rule
of the freshly converted Henri IV - Hooft's Hendrik de Groote - after decades of
weakness due to religious wars and dynastic instability. Many Italian states understood
that the Pax Hispanica, however prosperous, was also suffocating. The revival of
another superpower encouraged them to display a subtle diplomatic policy (Sella
1997) - this was what the Venetian Republic, the Pope, and Tuscany did, and Mantua
was no exception. Vincenzo showed a growing pro-French attitude, while trying to
keep good relations with the Habsburgs. He felt his dynasty was stable enough, with
no impending danger of extinction in the male line. (Bertazzoli 2002: 137) Time
would prove how tragically wrong he was. Clear evidence of this is the marriage of
his first son Francesco to a princess of Savoy, Margherita - Savoy, under French
influence, had always been an arch-enemy of the Gonzaga's - in the same year 1608.
We should not forget where Vincenzo was heading to after Brussels: Paris. The
suspicion that he might have served French interests was confirmed by the letters of
the French ambassador, Pierre Jeannin, to The Hague. The publication of those letters
in Amsterdam in 1695 is not surprising: Jeannin was celebrated as one of the main
authors of the Truce and therefore of a first international recognition of the Republic,
in close cooperation with Van Oldenbarneveldt. His letters to King Henry IV are
masterpieces of diplomacy. He endeavored for peace, against the stubbornness of
the Spanish king Philip III, which seemed to give free play to the party of war,
captained by Maurits, Zeeland and, unlike in 1648, also by a majority in Amsterdam.9
Precisely the day before Vincenzo's arrival in The Hague, on September eleventh,
the Staten-Generaal would decide whether to give the Spanish delegation more time
or to stop the negotiations. Jeannin had found the only practicable solution to
overcoming the impasse: it would be ‘as if’ the United Provinces were sovereign,
de facto if not de jure, during the years of the Truce. That day, all international
delegations gathered; Maurits was furious, and warned against the hypocrisy of the
Catholics, pressing to restart the war as soon as possible. In this dramatic situation
(‘étant les uns et les autres pleins de colère’, Jeannin 1695: 457), the decision was
postponed to the day after and, because of Vincenzo's visit, eventually to the
thirteenth. Luckily, Jeannin informs us about what Vincenzo did the night of his
arrival. The duke saw Maurits and Spinola as well as the Staten-Generaal. He saw
William the Silent's wife Louise de Coligny twice, then was visited by the English
and the French delegations. Jeannin was assured of Vincenzo's unshaken devotion
to the king and France and gave him the ‘instruction’ to do whatever he could for
peace. Later the same month, Vincenzo would speak to king Henry in person, in
Paris.

9

On the negotiations and the role Henry IV played in them, see at least Van Houtte 1952 and
Van Deursen 2000.
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Illusions and reality
Vincenzo was thus following his own political agenda (for example with the City
Magistrates of Holland), coming to The Hague at a crucial moment for the
negotiations, and not just touring the Netherlands. He hoped to please the French
king, without displeasing the Habsburgs, since they both wanted peace. He certainly
thought he played an important diplomatic role, for which he expected to be rewarded.
Vincenzo's ambition was unlimited: in these very years the Mantuan diplomacy was
operating, together with Paris, to pose his candidature for Rex Romanorum, suggesting
him as the designated successor of the mentally ill, childless emperor Rudolph. Proud
of their pedigree but almost excluded from the political games at a European level,
Italian rulers still cherished very ambitious dreams indeed.
To conclude, how was Vincenzo Gonzaga perceived in the Provinces? Positively,
according to Van Meteren and Jeannin, who record that he was welcomed warmly.
Van Meteren adds that he did not look like an Italian, he could have been Dutch (Van
Meteren 1763: 87). Jeannin writes to his king that Vincenzo is a wise prince,
committed to a superior interest, that of Christianity against the Infidels. (Jeannin
1695: 459) This is what Vincenzo must have done, during his short visit: preach for
the unity of Christianity beyond confessional divisions, in order to profile himself
as the best candidate for the imperial crown. The Habsburg dominions in central
Europe were highly divided along confessional lines, a situation which would escalate
during the Thirty-Year War. The diplomats were fond of this extravagant duke, who
seemed to have sprouted from a glorious gone-by past, and genuinely admired him.
The day after, they probably forgot about him. But this is moving into Maria Bellonci's
domain: historic speculation.
Further research within the framework of the Herla project, moving beyond the
political-diplomatic domain, might bring to light which performances were organized
to welcome the duke during his journey, as well as map the activities of the artists
accompanying him. Another promising research field could be the role of the
chambers of rhetoric (‘rederijkerskamers’) in the main cities of the Low Countries
in organizing spectacular celebrations and their possible collaboration with Italian
artists. The routes of the travelling artists can be revisited, hopefully by an
international, multidisciplinary company.
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Jan Konst
Comparatieve neerlandistiek: de profilering van de vakbeoefening
buiten het Nederlandse taalgebied
Al vijftien jaar is Jan Konst werkzaam als neerlandicus aan de Freie
Universität Berlin. Hij begon als historisch letterkundige, maar ziet zichzelf
nu veeleer als een vergelijkende literatuurwetenschapper. Als
ervaringsdeskundige bericht hij in dit artikel over de onderzoekspraktijk
van de neerlandistiek in Duitsland en de ontwikkeling die zijn eigen
benadering van het vakgebied heeft ondergaan. Daarbij besteedt hij
speciale aandacht aan zijn meest recente interessegebied:
beeldvormingsvragen. Aan de hand van enkele passages uit reisverslagen
van Nederlandse auteurs over Berlijn, waarin boze buurmannen de
hoofdrol spelen, toont Konst hoe onze voorstellingen vooraf onze
interpretaties van nieuwe mensen en plekken sturen.
In zijn ‘Berlijns dagboek zonder data’ uit 1986 bericht de dichter Wiel Kusters over
een verblijf van enkele maanden in een stad die in die dagen nog uit een westelijk
en een oostelijk deel bestond. Over zijn aankomst schrijft hij het volgende:
Toen ik hier met T. en T. arriveerde - zij zouden een weekje blijven en
mij daarna in Berlijn achterlaten - gooide T. van elf onmiddellijk de restjes
van een boterham in kruimels uit het keukenraam, als voer voor de duiven
op de binnenplaats. Daarbeneden was iemand bezig bladeren bijeen te
vegen. Hij keek naar boven en uitte op boze toon een verbod. Het was
moeilijk te verstaan, maar T. riep geschrokken iets terug,
verontschuldigend: ‘Das is mar broos.’ Zo maakte zij haar eigen Duits,
tegen het officiële in. Even later stonden haar de tranen in de ogen. Zo
broos. (Kusters 1987: 9)
Dit fragment laat enkele constanten zien die men opvallend genoeg ook tegenkomt
bij andere Nederlandse auteurs die in de jaren kort vóór de val van de Muur tijdelijk
in Berlijn gingen wonen. Steeds is er sprake van een nieuw appartement dat men al
dan niet vergezeld van familieleden betrekt, er is een buurman die zich opwindt over
een kennelijke overtreding van de (huis)regels en de nieuwkomers voelen zich na
dit eerste contact niet welkom in de vreemde woonomgeving. Zo beschrijft Armando
in Uit Berlijn (1983) hoe hij een nieuw onderkomen in de stad betrekt:
(...) ik sta met m'n spullen voor het flatgebouw en wil gemakshalve eerst
boven de deur openen, voordat ik met de verhuizer alles naar binnen sleep.
De hond gaat mee. Het is vierhoog. Op driehoog gaat een deur open en er
verschijnt een dik, zuur mannenhoofd. Er mag geen hond in deze flats en
als u niet weggaat met die hond bel ik de politie. U moet weg. Gaat u weg.
Dat hier geen hond mag komen is mogelijk, maar om meteen met de politie
te dreigen, dat vind ik niet mooi. (Armando 1983: 149)
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Vergelijkbaar is de beschrijving die Cees Nooteboom in zijn Berlijnse notities (1990)
geeft van zijn komst naar Berlijn, kort voor de Wende. De schrijver is moe van een
lange tocht over een Oost-Duitse transitweg. Hij heeft er nauwlettend op toegezien
dat hij de maximum snelheid nergens overschreed, want de Volkspolizisten uit de
DDR stonden erom bekend dat zij het rijgedrag van buitenlanders goed in het oog
hielden: niet voor niets waren gepeperde boetes een geliefd middel om aan
internationale deviezen te komen. Maar dat regels ook in de BRD nog regels zijn,
moet Nooteboom vaststellen wanneer hij zijn auto voor het Mehrfamilienhaus in de
West-Berlijnse wijk Charlottenburg kennelijk verkeerd parkeert:
Als ik voor de deur van mijn nieuwe huis aangekomen ben krijg ik een
herhalingsoefening. Ik heb de auto nog niet neergezet om mijn bagage en
mijn boeken voor het komende halfjaar uit te laden of er gaat een raam
open en van bovenaf begint een oude man te schreeuwen over unverschämt.
Ik ben thuis. (Nooteboom 1990: 8)
Kusters, Armando en Nooteboom: het eerste contact met de nieuwe buren in Berlijn
verloopt voor auteurs uit Nederland tijdens de jaren tachtig van de vorige eeuw niet
altijd even soepel. Ook na die tijd komt het regelmatig al op de eerste dag tot
conflicten met mensen die in hetzelfde woonblok een appartement hebben, zoals de
dagboekaantekeningen over november 2004 van Adriaan van Dis laten zien. Op de
eerste dag van een verblijf van twee maanden in de hoofdstad van het dan al weer
bijna vijftien jaar verenigde Duitsland loopt hij met zijn straatschoenen over het
parket, maar dat is klaarblijkelijk niet naar de wens van zijn benedenbuurman:
Plotseling gebrul in het trappenhuis, daarna keiharde muziek. Even later
wordt er op de voordeur gebonsd: de onderbuurman - vet, bezweet, in een
walm van bier. Hij heeft griep en kan niet slapen door mijn luide
voetstappen. ‘Schuhe aus, bitte.’ Ook de volgende dagen meldt de
onderbuurman zich zodra ik mijn appartement betreed. ‘SCHUHE AUS.’ Ik
dien mij voortaan vóór het betreden van het appartement te ontschoenen.
Schuhe Aus hört mit. (Van Dis 2007: 489)
De overeenkomsten tussen deze vier tekstfragmenten zijn frappant: de dag van
aankomst, onvoldoende gevoel voor de regels en omgangsvormen ter plaatse en als
gevolg daarvan een knallende ruzie met een buurman. En er valt nog wel meer te
zeggen over deze citaten. In drie van de vier passages wordt Duits geciteerd. Nu is
dat in literatuur over Duitsland op zichzelf niets ongewoons, maar het is opmerkelijk
dat het Duits hier figureert in een context waarin sociale en maatschappelijke regels
ter discussie staan. Zo ontpopt zich de taal van de oosterburen tot het vanzelfsprekende
voertuig van een discours over voorschriften en gedragsnormen. Opvallend is ook
wíe in de vier aangehaalde tekstfragmenten ruzie maken met de nieuwkomers: alleen
mannen. Geen van deze mannen wordt positief gekarakteriseerd. De buurman van
Kusters richt zich tot een kind en ‘uit op boze toon een verbod’. De buurman van
Armando dreigt met de politie en heeft ‘een dik, zuur mannenhoofd’. Nootebooms
buurman blijkt een oude, bemoeizieke man te zijn en die van Van Dis is niet alleen
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worden dat er in geen van de hier besproken gevallen sprake is van een normale
intermenselijke communicatie. Integendeel, er wordt getierd en gescholden. De vier
buurmannen tonen zich op die manier uitgesproken intolerant tegenover de
Nederlandse gasten, die niet vertrouwd zijn met de gedragsmodellen ter plaatse en
daarom niet goed weten wat er van hen verwacht wordt.

Illustratie: Daniël Labruyère

De gefilterde werkelijkheid
Hoe kan het nu dat deze vier beschrijvingen van een eerste dag in Berlijn zo veel
overeenkomsten vertonen? Het is onwaarschijnlijk dat Kusters, Armando, Nooteboom
en Van Dis zich direct door elkaars werk hebben laten inspireren. Evenmin kan men
stellen dat er in Berlijn overwegend onverdraagzame mensen wonen - er bestaat
tenminste geen sociologische literatuur die deze hypothese ondersteunt. Wat is er
dan aan de hand? Ik denk dat de verslagen van Kusters, Armando, Nooteboom en
Van Dis laten zien dat het extreem moeilijk is - om niet te zeggen onmogelijk nieuwe werelden zonder vooringenomenheid waar te nemen. De hamvraag is
welbeschouwd waarom zij juist dít incident van hun eerste dag in Berlijn op schrift
gesteld hebben. Op die dag zullen er - dat hoort nu eenmaal bij iedere aankomst op
een plaats die iemand niet kent - honderden andere dingen voor- en opgevallen zijn,
die wellicht een positiever beeld van Berlijn en zijn inwoners hadden kunnen geven.
Maar op deze dingen hebben de vier Nederlandse auteurs klaarblijkelijk niet willen
wijzen en daaruit mag men concluderen dat allen een bijzondere betekenis aan de
ruzie met een buurman hebben toegekend.
Op dit punt stuit men op een verschijnsel dat beschreven is door de discipline van
de comparatieve imagologie, of, zoals die in Duitsland tegenwoordig vaak genoemd
wordt, de interkulturelle Hermeneutik. Er zijn welbeschouwd twee ‘kenbronnen’
voor werelden die men voor het eerst bezoekt en tussen beide kenbronnen bestaat
een even intrigerende als gecompliceerde wisselwerking. Aan de ene kant is er de
empirische realiteit, dat wat iedereen in een onbekende stad of in een nieuw land
zogezegd met ei-
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gen ogen kan waarnemen. Aan de andere kant gaat niemand volledig onbevangen
op reis en beschikt men in feite over een ‘voorstelling-vóóraf’. Het gaat hier om een
supra-individueel beeld dat nergens in een absolute vorm is vastgelegd. In beginsel
gaat het om een reeks van stereotiepe voorstellingen en vanzelfsprekende associaties.
Vaak is deze voorstelling-vóóraf dermate sterk, dat het de facto onmogelijk is tot
oorspronkelijke en onafhankelijke observaties te komen. De werking van dit
mechanisme kent iedereen die wel eens met een reisgids in de hand door een stad
gelopen heeft: veel meer dan de historische kerk, het mooie uitzicht of het pittoreske
pleintje waarop in de tekst gewezen wordt, ziet men meestal niet. En zo is het precies
met de clichés waarmee ieder mens door bijvoorbeeld de media is opgezadeld. Ze
filteren onze kijk op de werkelijkheid en maar al te vaak blijken ‘objectieve’
waarnemingen weinig meer dan bevestigingen van een voorstelling-vóóraf.
Tegen deze achtergrond is het interessant nóg een Nederlandse auteur aan het
woord te laten die rond het midden van de tachtiger jaren Berlijn bezocht. Het gaat
om Willem Jan Otten, die in het stuk ‘Berlijnse kroniek’ verslag heeft uitgebracht
van zijn belevenissen. Hij stelt in deze tekst aan de orde in hoeverre men een nieuwe
omgeving onbevooroordeeld kan waarnemen. Varen we werkelijk op het kompas
van de eigen waarneming en zijn we altijd in staat tot persoonlijke observaties? Otten
is op dit punt sceptisch:
Natuurlijk bestaat hij niet, de onbevangen reiziger. Het nieuwe landschap,
de nieuwe stad, zij zijn ondenkbaar. Altijd zijn er ogen die al gezien hebben
waar zij naar kijken en die wij lenen om te kunnen zien. (Otten 1994: 195)
Zo wordt in de optiek van Otten de waarneming dus gestuurd en daarmee zijn we
terug bij Kusters, Armando, Nooteboom en Van Dis. Het feit dat ze alle vier over
een vergelijkbare ervaring op hun eerste dag in Berlijn berichten, toont aan hoezeer
ook aan hun beschrijving van de werkelijkheid stereotiepe voorstellingen en
vanzelfsprekende associaties ten grondslag liggen. Aan het waarheidsgehalte van
hun verslagen hoeft niet getwijfeld te worden - immers: waarom zouden ze
onwaarheden vertellen? Maar het feit dat deze auteurs uit de ongetwijfeld talloze
ervaringen van hun eerste Berlijnse dag voor een ruzie met een buurman kiezen, zegt
veel over het beeld dat zij kennelijk op voorhand van de stad en haar bewoners
hadden. Dit beeld is onmiskenbaar negatief en kan in verband gebracht worden met
de vooroordelen die na de Tweede Wereldoorlog het Nederlandse discours over
Duitsland zo lang beheerst hebben. Het is dit discours, deze voorstelling-vóóraf, die
Kusters, Armando, Nooteboom en Van Dis klaarblijkelijk in het gedrag van hun inderdaad weinig sympathieke - buurmannen bevestigd zagen. In dit verband biedt
het citaat van Adriaan van Dis op de keper beschouwd een ondubbelzinnige
aanwijzing, want hij legt een direct verband met het nationaal-socialistische verleden
van Duitsland. De formulering ‘Schuhe Aus hört mit’ verwijst namelijk naar een
uitspraak die tijdens het Derde Rijk berucht was en mensen ervoor waarschuwde
niet al te vrijuit met elkaar te telefoneren: ‘Feind hört mit!’
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Comparatieve neerlandistiek
Vijftien jaar geleden heb ik niet voor Vooys, maar voor een andere - zij het wat
inofficiëlere - Utrechtse periodiek verslag gedaan over de internationale neerlandistiek.
Vanaf mijn Berlijnse standplaats, waar ik toen net benoemd was, berichtte ik voor
het informatieblad Vlugmaren van de afdeling Middeleeuwen en Renaissance over
het vak Nederlands aan de Freie Universität Berlin. Mijn perspectief was dat van
een aan een Nederlandse universiteit opgeleide historisch letterkundige. Ik schreef
bijvoorbeeld:
Duitse studenten vertrouwd te maken met de historische letterkunde is mij
over het geheel genomen niet tegengevallen. Natuurlijk hebben ze op de
middelbare school niet gehoord over Elckerlijc of Lucifer. Daar staat echter
tegenover dat je tijdens de colleges eigenlijk altijd kunt aanknopen bij de
Duitse literaire traditie. (...) Ik probeer een zo breed mogelijk programma
aan te bieden, waarbij ik de aandacht gelijkelijk over de verschillende
perioden, stromingen en genres verdeel. (Konst 1995: 10)
Ik herken mezelf uiteraard nog in deze uitspraak, maar mijn visie op het vak en mijn
eigen functioneren als literatuurwetenschapper is sinds de tijd dat ik deze woorden
schreef sterk veranderd. Die veranderingen hebben alles te maken met de positie
waarin je als internationaal neerlandicus verkeert en de verwachtingen die studenten
en collega's aan een buitenlandse universiteit van je hebben.
Zo wordt er in de eerste plaats een breedte van je verwacht die het in principe
onmogelijk maakt om uitsluitend nog als specialist op het gebied van de
zeventiende-eeuwse letterkunde te opereren. Ik heb me inhoudelijk moeten verbreden
en zowel in mijn onderwijs als in mijn onderzoek ben ik ver buiten het domein van
de vroegmoderne traditie terechtgekomen. In de tweede plaats streef ik in het
onderwijs - anders dan tijdens mijn eerste Berlijnse jaren - niet meer naar volledigheid
en overzichtskennis (‘perioden, stromingen en genres’). Mijn benadering is over het
algemeen exemplarisch en mijn aandacht gaat daarbij bovendien uit naar een bepaald
soort invalshoeken. Die hebben te maken met - en dat is een derde verandering in
mijn professionele ontwikkeling - vergelijkende vraagstellingen (‘aanknopen bij de
Duitse traditie’). Net als veel van mijn collega-neerlandici buiten Nederland en
Vlaanderen ben ik me gaan oriënteren op de onderzoeksmethodes die ontwikkeld
zijn binnen het vakgebied van de vergelijkende literatuurwetenschap. Aan Duitse
letterenfaculteiten bekleedt de Komparatistik vaak een sleutelpositie en veel
universiteiten voorzien in een curriculum vergelijkende literatuurwetenschap. In haar
goed bruikbare inleiding tot de Komparatistik geeft Angelika Corbineau-Hoffmann
de volgende definitie:
Die Komparatistik beschäftigt sich (...) mit all jenen Erscheinungsformen
von Literatur, die Sprach- und Nationengrenzen, aber auch die
akademischen Demarkationen der Künste und Wissenschaften
überschreiten. (Corbineau-Hoffmann 2004: 12)
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De comparatieve literatuurwetenschap hanteert het heuristische instrument van de
vergelijking en beoogt een literair werk of een literair verschijnsel in een
internationaal, dan wel een interdisciplinair kader te belichten. Dit betekent dat zij
teksten beziet tegen de achtergrond van verwante teksten uit andere literaturen, of
vanuit het
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perspectief van ontwikkelingen in aangrenzende kunsten (bijvoorbeeld schilderkunst,
muziek) en/of discoursen (bijvoorbeeld wetenschap, populaire media). De werkwijze
van de vergelijkende literatuurwetenschap is niet principieel internationaal (men kan
bijvoorbeeld een tragedie van Vondel met een historiestuk van Rembrandt
vergelijken), maar in veel gevallen formuleert zij juist wel vraagstellingen die een
blik over de grens impliceert.
De inleidende studie van Corbineau-Hoffmann laat zien dat zij de Komparatistik
allerminst beperkt tot onderzoek naar thema's en motieven (‘thematologie’) en de
typologie van de genres (‘genologie’), traditioneel de kerndomeinen van de
vergelijkende literatuurwetenschap. Andere vraagstellingen die een internationale
aanpak verlangen zijn in haar optiek niet minder typerend voor het brede
onderzoeksdomein van de Komparatistik. Daarbij valt in de eerste plaats te denken
aan het receptie- en invloedonderzoek. Dat is voortgekomen uit de
negentiende-eeuwse Quellenforschung, maar heeft zich tijdens de twintigste eeuw
tot een innovatief onderzoeksdomein ontwikkeld met een grote methodologische
diversiteit. Recentelijk zijn in het bijzonder belangwekkende impulsen uitgegaan
van het onderzoek op het gebied van de transnationale cultuur- en kennistransfer.
Daarnaast ziet Corbineau-Hoffmann de literaire vertaling als een vanzelfsprekend
en eveneens internationaal georiënteerd werkgebied binnen de vergelijkende
literatuurwetenschap. In de vertaalwetenschap (‘translatologie’) staat de verhouding
tussen ‘uitgangs-’ en ‘doeltaal’ centraal en er zijn verschillende methoden ontwikkeld
om die verhouding nader te definiëren. Tenslotte is voor Corbineau-Hoffmann de
comparatieve imagologie belangrijk. Die onderzoekt in een bovennationaal perspectief
het beeld van andere landen en culturen, speciaal ook door clichés en stereotiepe
voorstellingen te ontmaskeren. In het verlengde van deze zogenaamde hetero-imago's
wordt er aandacht gevraagd voor auto-imago's of zelfbeelden, want aan opvattingen
over de ander staan niet zelden ideeën ten grondslag over wie men zelf is. Roept men
tegen deze achtergrond de vier ruziefragmenten nog eens in herinnering, dan is het
bijvoorbeeld opmerkelijk dat de Nederlandse identiteit in tegenstelling tot de Duitse
gekenmerkt wordt door een zekere onafhankelijkheid en een onwil zich aan regels
te onderwerpen - die zijn er, zo lijken de auteurs te stellen, om overtreden te worden.
Veel internationale neerlandici hebben een onderzoeksagenda ontwikkeld waarin
ten dele andere zwaartepunten gelegd worden dan binnen de Nederlandse en Vlaamse
neerlandistiek. Zij doen dat door aansluiting te zoeken bij het soort vraagstellingen
dat in het voorgaande aan de orde gesteld is. Op die manier wordt een principieel
internationaal onderzoekskader geformuleerd en onderzoekt men bijvoorbeeld wat
er buiten de grenzen van het Nederlandse taalgebied met de Nederlandstalige literatuur
gebeurt. Ook belichten veel neerlandici van buiten de beide moederlanden nationale
verschijnselen in het licht van vergelijkbare of juist tegengestelde ontwikkelingen
in andere naties en Kulturräume. In feite hebben zij zich op die manier tot
vergelijkende literatuurwetenschappers ontwikkeld, met dien verstande dat de
Nederlandstalige literatuur altijd begin- en eindpunt blijft. Tegen deze achtergrond
zou men dan ook kunnen stellen dat nogal wat internationale neerlandici een
comparatieve neerlandistiek beoefenen en daarmee opteren voor een - in vergelijking
tot de nationale neerlandistiek - eigen profiel.
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Een paar praktijkvoorbeelden
Na het voorgaande zal niet alleen duidelijk zijn geworden hoe ik er toe gekomen ben
hedendaagse literatuur over Duitsland te gaan onderzoeken, maar ook dat ik mij
inmiddels sterk voor beeldvormingsvragen interesseer. Ik heb iedere keer weer
vastgesteld hoeveel er nog te ontdekken valt wanneer we ons in het onderzoek laten
leiden door de vragen van de Komparatistik. Aan de leerstoel Nederlandstalige
literatuur van de Freie Universität Berlin doen we dat laatste heel gericht. Een paar
voorbeelden uit de praktijk van onze onderzoeksgroep kunnen illustreren op welke
wijze wij aan een comparatieve neerlandistiek gestalte willen geven. Zo hebben we
tijdens de afgelopen vijf jaar intensief onderzoek gedaan naar de vertaling als medium
van (literaire) receptie. Rita Schlusemann en Johanna Bundschuh-van Duikeren
hebben met de financiële ondersteuning van de Deutsche Forschungsgemeinschaft,
de zusterorganisatie van NWO, een inventarisatie gemaakt van Duitse vertalingen
uit het Nederlands tijdens respectievelijk de middeleeuwen en de vroegmoderne tijd.
Er is in de genoemde tijdvakken sprake geweest van een ongekende vertaalactiviteit
- voor de middeleeuwen werden een kleine achthonderd titels getraceerd, voor de
zeventiende eeuw zijn het er maar liefst veertienhonderd. De onderzoeksresultaten
worden in de tweede helft van 2010 en de eerste helft van 2011 in het
literatuurwetenschappelijke fonds van Verlag de Gruyter gepubliceerd. Wie alvast
een voorproefje wil, kan de aan de Freie Universität Berlin geconcipieerde en
onderhouden ‘Internetbibliothek niederländisch-deutscher historischer
übersetzungsbeziehungen’ raadplegen. Momenteel is een tekstbestand met een
omvang van meer dan veertigduizend pagina's beschikbaar en het is mogelijk naast
elkaar op één scherm het Nederlandse origineel en de Duitse vertaling van een
historische tekst te bekijken.1
De vele honderden vertalingen naar het Duits onderstrepen op niet mis te verstane
wijze de goede reputatie van de Nederlandstalige literatuur en boekcultuur.
Tegelijkertijd onderstrepen de vele ook voor ons nieuwe titels dat we nog betrekkelijk
weinig weten over de historische uitstraling van de Nederlandse cultuur naar het
Duitse taalgebied. Daarom werden er verschillende vervolgprojecten geïnitieerd die
op basis van het gevonden materiaal tot een meer synthetiserende beschouwing
moeten komen. Zo houdt Bettina Noak zich bezig met de kennistransfer van Nederland
naar Duitsland tijdens de zeventiende eeuw. Zij concentreert zich onder meer op
reisberichten, medische handboeken en politieke traktaten. Dergelijke geschriften
zijn veelvuldig naar het Duits vertaald en hadden het Duitse lezerspubliek kennelijk
iets te bieden waarop ze in eigen land niet of in onvoldoende mate de hand konden
leggen. Wij willen weten wat dat precies geweest is en proberen tegelijkertijd te
achterhalen langs welke wegen de export van zo veel Wissen precies verliep.
In de loop van de achttiende eeuw neemt de vertaalactiviteit af, of beter gezegd:
zij verandert van richting. Vanaf ongeveer 1700 wordt er steeds minder vanuit het
Nederlands naar het Duits vertaald, en neemt integendeel het aantal vertalingen vanuit
het Duits naar het Nederlands toe. In de tweede helft van de achttiende eeuw is er
dan
1

De ‘Internetbibliothek niederländisch-deutscher historischer übersetzungsbeziehungen’ vindt
men onder het portaal ‘Translation und Rezeption’ (www.indu.niederlandistik.fuberlin.de).
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sprake van een ware hausse en wordt de Nederlandse boekmarkt overspoeld met van
oorsprong Duitse publicaties. In Duitsland gaat dat gepaard met een onmiskenbaar
prestigeverlies van de Nederlandstalige cultuur, die niet langer als richtinggevend
gezien wordt. Er dringt nog wel het een en ander in het Duitse taalgebied door, maar
anders dan in de daaraan voorafgaande eeuwen gaat het toch meestal om
uitzonderingsgevallen. Interessant is bijvoorbeeld een vertaling van de poëzie van
Jacobus Bellamy (1757-1786). Die verscheen in de jaren 1790 en 1791 bij de Weense
boekdrukker Ignaz Alberti onder de titel J. Bellamy's Gedichte. Deze uitgave is op
het moment van verschij - nen opmerkelijk actueel, want de anonieme
vertaler-bewerker heeft te oordelen naar de in de eerste band opgenomen gedichten
in ieder geval ook gebruik gemaakt van de herziene uitgave van de Gezangen mijner
jeugd uit 1790. Illustratief voor de inmiddels lage waardering van de Nederlandstalige
literatuur in het Duitse taalgebied is een opmerking in het voorwoord bij de genoemde
uitgave. De tekstbezorger heeft geen al te hoge pet op van de poëzie uit de
Nederlanden, maar beschouwt Bellamy als een positieve uitzondering:
Da wir bisher in Deutschland so wenig Nachrichten von der Holländische
Literatur erhalten; da wir über diess auch dafür halten, es erscheine in
Holland wenig Merkwürdiges [versta: wat de moeite waard is, J.K.],
besonders in den schönen Wissenschaften, so dacht' ich, es würde jedem
Liebhaber der Literatur überhaupt ein angenehmes Geschenk seyn, wenn
ich ihm einen wirklich originellen Holländischen Schriftsteller bekannt
mache (...). (naar Konst 2008: 76)
Ook op het gebied van de thematologie en de genologie proberen we aan de afdeling
letterkunde van de Berlijnse neerlandistiek enige accenten te zetten. Zo doet Gijsbert
Pols promotieonderzoek naar de naturalistische roman en meer in het bijzonder naar
de opvattingen van de Nederlander Lodewijk van Deyssel (1864-1952) en de Duitser
Arno Holz (1863-1929) over het naturalisme. In het kader van twee werkcolleges,
die beide ook tot publicaties geleid hebben, hielden we ons verder bezig met
postmoderne poëzie in Duitsland en in Nederland, alsook met het noodlotsmotief bij
Adriaan van der Hoop junior (1802-1841) en Adolf Müllner (1774-1829). (Grave,
Konst en Noak 2007; Konst 2006) Müllner is de auteur van het populairste Duitse
noodlotsdrama uit de vroege negentiende eeuw: Die Schuld (1813). Van der Hoop
wilde komen tot een Nederlands equivalent van het Schicksalsdrama en heeft zijn
‘romantiesch treurspel’ Hugo en Elvire (1831) op Müllners toneelstuk gebaseerd.
Hij werkt de rol van het noodlot evenwel op een hoogst eigenzinnige wijze uit en
presenteert een fatum dat zich op wezenlijke punten van het klassieke concept én de
invulling van Müllner onderscheidt. Bij Van der Hoop blijft het noodlot uiteindelijk
ondergeschikt aan het beleid van de christelijke God. Hij postuleert in dat verband
de heerschappij van de Providentia Dei alsook de vrijheid van handelen bij de mens
zo nadrukkelijk, dat men zich zelfs moet afvragen of Hugo en Elvire in de letterlijke
zin des woords nog wel als Schicksalsdrama aangemerkt kan worden.
Recentelijk hebben we - om een laatste voorbeeld uit de Berlijnse
onderzoekspraktijk aan te halen - een nieuw domein ontsloten. We interesseren ons
voor de geschiedenis van de neerlandistiek in Duitsland en zijn onderzoek gaan doen
naar de neerlan-
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distische vakbeoefening in Duitsland sinds de vroege negentiende eeuw. (zie Holzhey,
Hüning en Konst 2010) Vanaf dat moment namelijk - dus lang voordat de universitaire
neerlandistiek in Duitsland vaste voet aan de grond kreeg - zijn Duitse germanisten
zich met de Nederlandstalige, vooral de Middelnederlandse literatuur, gaan
bezighouden. De eerste reguliere hoogleraar Nederlands aan een Duitse universiteit
was Johannes Franck (1854-1914), die ook vandaag de dag nog bekendheid geniet
door zijn Etymologisch woordenboek der Nederlandsche taal (1892). Franck werd
in 1886 aan de Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität te Bonn als buitengewoon
hoogleraar voor de ‘Niederdeutsche und Niederländische Philologie’ aangesteld,
terwijl in 1906 zijn benoeming tot ordinarius volgde. Jaap Grave is inmiddels door
de Deutsche Forschungsgemeinschaft in de gelegenheid gesteld drie jaar onderzoek
te doen naar de ontwikkelingsgang van de Duitse neerlandistiek. Hij zal zich niet
alleen met de geschiedenis van de afzonderlijke instituten en de wetenschappelijke
carrière van Duitse neerlandici bezighouden, maar zal ook bezien wat zij gedaan
hebben om de vakinhoud voor een Duits publiek te populariseren en zal analyseren
in hoeverre hun onderzoek op andere paradigmata stoelt dan het onderzoek dat
neerlandici in het verleden binnen het taalgebied verricht hebben.

Besluit
Vijftien jaar ervaring als neerlandicus aan een Duitse universiteit heeft er in mijn
persoonlijke geval toe geleid dat ik mij van een historisch letterkundige en
vroegmodernist ontwikkeld heb tot een neerlandicus en literatuurwetenschapper die
zich graag beroept op de methodologische concepten van de Komparatistik. De
mensen die samen met mij de Berlijnse onderzoeksgroep uitmaken, hebben er bewust
voor gekozen een comparatieve neerlandistiek te bedrijven. We opereren vaak op
het grensgebied van de neerlandistiek en de germanistiek en we denken dat we
daarmee een profiel ontwikkeld hebben dat een aanvulling is op de accenten die
binnen de nationale neerlandistiek prevaleren. Dit profiel blijft nadrukkelijk niet
beperkt tot ons onderzoek, maar speelt tegelijk een sleutelrol in ons onderwijs, in
het bijzonder op masterniveau. Zo bieden we sinds het academische jaar 2009-2010
samen met de collega's van de Universiteit van Amsterdam de onderzoeksmaster
Komparative Niederlandistik / Comparatieve Neerlandistiek, die studenten als double
degree-opleiding in de gelegenheid stelt een diploma aan beide universiteiten te
behalen.2 Zij worden tot ‘comparatief neerlandicus’ opgeleid, wat voor het
literatuurwetenschappelijk deel van de opleiding betekent dat zij zich in het bijzonder
leren bewegen op het terrein van de internationale receptie van de Nederlandstalige
literatuur, de vergelijkende analyse van literaire teksten, invloeds- en
intertekstualiteitsmechanismen, transferprocessen tussen verschillende landen en
beeldvormingskwesties. Maar vooral leren ze natuurlijk hoe je moet aankijken tegen
Nederlandse auteurs die het in het buitenland aan de stok krijgen met hun buurman.
2

Informatie over de Berlijns-Amsterdamse onderzoeksmaster Komparative Niederlandistik /
Comparatieve Neerlandistiek is te vinden op de volgende websites: www.fu-berlin.de/studium/
studienangebot/master/niederlandistik_komparative/index.html en
www.studeren.uva.nl/ma-comparatieve-neerlandistiek.
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Johan P. Snapper
Dutch Studies in Noord-Amerika: perspectieven van een oudgediende
In Nederland is Amerikanistiek een volwaardige studie, maar hoe is het
in de Verenigde Staten gesteld met de academische belangstelling voor
de Nederlandse taal en cultuur? Johan P. Snapper, Queen Beatrix emeritus
hoogleraar aan de Universiteit van Californië in Berkeley, geeft in dit
essay zijn kijk op het zogenaamde Dutch Studies. Verleden, heden en
toekomst van de neerlandistiek in Noord-Amerika komen aan bod in dit
persoonlijke relaas van een pionier.
Terugkijkend op de geschiedenis van Dutch Studies (neerlandistiek) in Noord-Amerika
gedurende mijn loopbaan, die ruim veertig jaar omvat, valt me op dat de ontwikkeling
van een academisch programma vaak gekenmerkt wordt door onvoorspelbaarheid
en verrassingen. In veel opzichten is Dutch Studies in Noord-Amerika nog steeds
een relatief jong vakgebied, de grootte ervan verandert nauwelijks en het wordt op
nog minder universiteiten aangeboden dan voorheen. Hoewel veel universiteiten
basiscursussen Nederlands aanbieden, zijn er beduidend minder die ook vakken
Nederlandse literatuur - tegenwoordig meestal in Engelse vertaling - in het programma
hebben. In tegenstelling tot sommige Europese landen waar Nederlands extra muros
zich heeft ontwikkeld tot een curriculum waarmee men een diploma kan behalen,
kennen de Verenigde Staten zeer weinig onderwijsinstellingen waar studenten
Nederlands als hoofdrichting kunnen kiezen. Zij moeten zich in plaats daarvan
tevreden stellen met Nederlands als bijvak. Naast U.C. Berkeley, dat het grootste
Dutch Studies programma aanbiedt, is de University of Wisconsin in Madison een
uitzondering op dit gebied. Deze universiteit biedt namelijk een ‘individueel hoofdvak
Nederlands’ aan, waar de student een eigen richting mag bepalen op basis van
gerelateerde vakken en daarnaast een deel van de studie voltooit aan de Universiteit
Utrecht. Op het eerste gezicht zou men kunnen zeggen dat Dutch Studies in de
Verenigde Staten nooit echt volwassen is geworden. In bepaalde gevallen zijn
volledige studierichtingen die voorheen leidden tot een bachelor Nederlands zelfs
zo goed als verdwenen. We zullen zien dat de redenen hiervoor zowel historisch als
praktisch zijn.
In de afgelopen honderdvijftig jaar behoorde de meerderheid van de Nederlandse
emigranten in de Verenigde Staten en Canada tot de Hervormde en de Gereformeerde
Kerk. Er werden dan ook al snel Nederlandse basisscholen volgens de principes van
het christelijk onderwijs opgericht. Uiteindelijk leidde dit tot het ontstaan van
‘christelijke’ universiteiten die als voornaamste doel het opleiden van predikanten
hadden: Hope College in Holland (Michigan) en Calvin College in Grand Rapids
(Michigan) in respectievelijk 1866 en 1876. Hope College, opgericht en ondersteund
door de Her-
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vormde Kerk (Dutch Reformed Church) in Amerika, heeft haar wortels in de Pioneer
School van de Hollandse kolonie in 1851. Deze school ontwikkelde zich op haar
beurt tot de Holland Academy, voordat het Hope College werd. Tien jaar later werd
Calvin College opgericht door de Christian Reformed Church in Noord-Amerika.
Hoewel Calvin College tegenwoordig meer dan vierduizend studenten telt, waren er
bij de eerste inschrijving van Calvin College slechts zeven studenten en werd de
eerste vrouwelijke student toegelaten in 1901. Rutgers University wordt door historici
vreemd genoeg vaak over het hoofd gezien, hoewel deze universiteit honderd jaar
ouder is en in 1746, net als Hope College, opgericht werd door predikanten van de
Nederlands Hervormde Kerk. Naast het opleiden van predikanten was het voornaamste
doel van dit college het veiligstellen van autonomie in geloofsaangelegenheden
tijdens de koloniale periode. Het duurde niet lang voordat op deze universiteiten
curricula voor Nederlandse taal en cultuur werden opgesteld, specifiek bedoeld voor
die studenten die na hun afstuderen in wilden treden in het theologische seminarie.
In het merendeel van de destijds groeiende geloofsgemeenschappen werden de
diensten immers voornamelijk in het Nederlands geleid door geëmigreerde
predikanten, een gebruik dat tot de jaren vijftig van de twintigste eeuw zou blijven
bestaan.
Maar waar vond men gekwalificeerde docenten Nederlands? Het merendeel van
de linguïsten met een universitair diploma of doctoraat mocht het Nederlands dan
thuis geleerd hebben van hun ouders, hun hoger onderwijs volgden ze in andere
vakgebieden, voornamelijk bij departementen Duits aan Amerikaanse universiteiten
die Dutch Studies niet in het curriculum hadden. Voor een opleiding Nederlands
moesten ze toch echt naar Nederlandse universiteiten, de calvinistische Vrije
Universiteit in het bijzonder. Calvin en Hope College zetten al snel gecertificeerde
programma's Nederlands op, vaak met docenten die hun nieuwe specialiteit zelf nog
meester moesten worden. Tegenwoordig biedt Hope College noch Calvin College
een bachelor Nederlands aan en heeft Rutgers zelfs helemaal geen Dutch Studies
programma meer. Dit heeft grotendeels te maken met de afgenomen behoefte aan
Nederlandssprekende predikanten.
Een overzicht van de ontwikkeling van Dutch Studies in de Verenigde Staten en
Canada brengt aan het licht dat de pioniers van de Nederlandse taal en cultuur
voornamelijk waren opgeleid tot germanisten, met diploma's in de Duitse literatuur
en linguïstiek. Ook twee van de invloedrijkste ontwikkelaars van het lesgeven in de
Nederlandse taal waren van huis uit germanist: de inmiddels overleden Walter
Lagerwey van Calvin College en William Shetter van de universiteit van Indiana,
beiden geboren in de Verenigde Staten. Lagerwey ontving zijn doctoraat Duits van
de universiteit van Michigan, Shetter behaalde de zijne aan de Universiteit van
Californië in Berkeley. Shetters Introduction to Dutch (1958/1977, nog steeds in
omloop) en Lagerweys Speak Dutch (1968/1976) waren lange tijd de belangrijkste
handboeken voor het Nederlandstalige onderwijs. Hoewel deze auteurs geen van
beiden zijn opgeleid als Nederlandse taal- of literatuurwetenschapper, werden ze
allebei snel specialisten op gebieden die met Nederlandse geschiedenis en cultuur te
maken hadden. Shetters boek The Netherlands in Perspective (1997) wordt niet meer
gedrukt maar wordt nog steeds gebruikt in de meeste Dutch Studies programma's.
Mijn eigen pad naar de neerlandistiek was nog willekeuriger. Met mijn doctoraat
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Duitse literatuur, behaald in 1966, werd ik als jonge germanist aangesteld in het
departement Duits aan UC Berkeley. Ik werd daar in de eerste plaats benoemd als
specialist achttiende-eeuwse Duitse literatuur, maar werd daarnaast, in deeltijd, docent
Nederlandse taal. Ik was begonnen als respectievelijk theologie- en filosofiestudent
aan Calvin College voordat ik de overstap maakte naar doctoraten in de Duitse
literatuur aan de universiteit van Chicago en de universiteit van Californië in Los
Angeles (UCLA). Hoewel men een logisch verloop kan bespeuren in mijn studie
(een calvinistische opvoeding met het Nederlands als eerste taal gevolgd door een
studie theologie en Duitse literatuur om vervolgens terug te keren naar de Nederlandse
wortels), deed mijn persoonlijke geschiedenis anders vermoeden: als kind van
verzetsstrijders tijdens de Duitse bezetting van Nederland lag een carrière in Duitse
studies niet bepaald voor de hand. In mijn geval werd de professionele terugkeer
naar de Nederlandse taal en cultuur versneld en vergemakkelijkt doordat UC Berkeley
over goede departementen Nederlandse kunst (Svetlana Alpers), geschiedenis (Jan
de Vries), filosofie en koloniale studies (Frits Staal) beschikte. Elk van deze
departementen had eigen vakken met aan Nederland gerelateerde materie op zowel
bachelor- als masterniveau, en een bijbehorende grote bibliotheekcollectie op deze
gebieden. Door Nederlandse taal en literatuur hier aan toe te voegen, moedigde de
decaan ons aan om op interdisciplinair niveau het programma Netherlandic Studies
te vormen, dat al snel een zelfstandige afstudeerrichting werd.
Men moet begrijpen dat de structuur van het Amerikaanse universitaire systeem,
in tegenstelling tot het Europees hoger onderwijs, een open en interdisciplinaire
studie mogelijk maakt en stimuleert, iets wat de minder onderwezen talen aan
Amerikaanse universiteiten geen windeieren heeft gelegd. Meestal hoeft een student
pas een hoofdrichting te kiezen na twee jaar studie, wat hem of haar in de gelegenheid
stelt verschillende vakgebieden te verkennen.
Het Nederlandse consulaat in San Francisco, vlakbij Berkeley, zorgde voor een
extra stimulans door samen met de universiteit en het toenmalige ministerie van
Onderwijs en Wetenschappen een officieel verzoek in te dienen bij de Nederlandse
overheid voor een gesubsidieerde leerstoel in interdisciplinaire Dutch Studies aan
UC Berkeley. Hoewel de jaarlijkse subsidie op dat moment nog bescheiden was, was
het aan de Tweede Kamer om hierover te beslissen. Het voorstel werd met een nipte
meerderheid aangenomen. In 1971 werd met toestemming van de kroonprinses de
Princess Beatrix Chair of Dutch Language, Literature & Culture een feit. Ik was de
eerste leerstoelhouder - of ik er nu klaar voor was of niet.1 De grote Nederlandse
kranten zorgden voor veel publiciteit voor deze historische gebeurtenis en in 1982
bezocht de koningin de campus om de naam van de leerstoel officieel te veranderen
naar Queen Beatrix Chair. Ik had het voorrecht Hare Majesteit en prins Claus bij
deze gelegenheid toe te spreken. Deze reeks onverwachte gebeurtenissen bespoedigde
de opkomst van Berkeley als een belangrijk Amerikaans centrum voor Dutch Studies.

1

Opgemerkt moet worden dat er al eerder twee andere leerstoelen waren opgezet in Amerika:
de Queen Wilhelmina Chair aan Columbia University in New York en de Queen Juliana
Chair aan Calvin College.
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Als ik nadenk over de geschiedenis van Dutch Studies in Noord-Amerika, kan ik
niet anders dan denken aan het woord ‘toeval’ - of misschien ‘geluk’. Een veelzeggend
voorbeeld was de geboorte van nog een gesubsidieerde leerstoel aan Berkeley,
namelijk de Peter Paul Rubens Chair for the History and Culture of the Low
Countries. Dat ging als volgt: professor Arend Lijphart, een vooraanstaand
wetenschapper in Berkeley met de Nederlandse nationaliteit, organiseerde in 1980
een symposium ter ere van de honderdvijftigste verjaardag van de Belgische
onafhankelijkheid. Niet alleen waren belangrijke academici van Nederlandse en
Belgische universiteiten aanwezig, ook de Belgische ambassadeur in de Verenigde
Staten was van de partij. Mijn eigen bijdrage aan deze conferentie was zeer
bescheiden, maar toen ik werd voorgesteld als houder van de Princess Beatrix Chair,
vroeg een deelnemer - vast uit Belgïe - zich hardop af waarom er geen ‘Belgische
leerstoel’ was in Berkeley. Gepaard met een dosis humor kreeg deze discussie een
steeds serieuzer toon, met als resultaat dat de ambassadeur mij formeel verzocht een
blauwdruk te maken voor een dergelijke interdisciplinaire leerstoel voor Belgian
Studies.
Ik gaf hieraan gehoor door een gedetailleerd plan uit te denken voor een biculturele
en tweetalige leerstoel waarin Walen en Vlamingen een gelijk aandeel zouden krijgen.
Dit plan stuurde ik twee maanden later naar de ambassade in Washington, maar
voordat de ambassadeur de kans had mijn voorstel te bestuderen, nam het geheel een
volledig onverwachte wending. Zonder dat de ambassadeur en ik het wisten, had een
aantal Vlamingen hun goede connecties ingeschakeld en de Vlaamse Gemeenschap
in Brussel benaderd met een (succesvol) pleidooi voor de oprichting van een Vlaams
gastprofessorschap in Berkeley, waardoor mijn biculturele plan niet langer ter zake
deed. De jaarlijks wisselende, Vlaamse leerstoelhouder, geselecteerd door een
commissie bestaande uit universitair personeel uit Vlaanderen en Berkeley, moest
zowel een cursus als een openbare lezing geven. Beide moesten gegeven worden in
het Engels en ingaan op aspecten van de Vlaamse cultuur, zoals (kunst)geschiedenis,
sociale wetenschap, literatuur of muziekwetenschap. Dit gebruik duurt nog steeds
voort. De onderliggende politieke rivaliteit tussen de twee ministeries in Brussel had
verrassende resultaten opgeleverd, die in mijn ogen veel duidelijk maken over de
aard van de Belgische geschiedenis en maatschappij.
Hoewel deze ontwikkeling veelzeggend is, stond ze niet op zichzelf. Al snel zetten
enkele veteranen van de Peter Paul Rubens Chair hun zinnen op aanvullende
gastprofessorschappen aan andere Amerikaanse universiteiten, zoals de Bruegel
Chair aan de universiteit van Pennsylvania in Philadelphia en de later opgerichte
Anthony Van Dyck Chair aan UCLA. Een gevolg van deze Vlaams-Amerikaanse
leerstoelen is dat de rol van Vlaamse cultuur in de curricula van Dutch Studies in de
Verenigde Staten groter is geworden. Een aanwijzing hiervoor is dat de huidige
houder van de Queen Beatrix Chair, Jeroen Dewulf, een geboren Vlaming is - maar
dan wel een die, zoals de meerderheid van de Amerikaanse neerlandici, een doctoraat
in de germanistiek heeft. Hetzelfde geldt voor een andere collega in Berkeley, de
Germaanse linguïst Thomas Shannon, die zijn opleiding gebruikt voor zijn cursussen
over Nederlandse linguïstiek en de geschiedenis van de Nederlandse taal. Nog een
wending aan de norm van in het Duits getrainde neerlandici geeft de derde docent
Dutch Studies aan Berkeley, Inez Hollander, die haar doctoraat behaalde in de
anglistiek - in Nederland. Berkeleys ver-
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scheidenheid aan wetenschappelijk personeel in dit departement is niet uniek, maar
eerder kenmerkend voor de meeste vakgroepen Nederlands aan Amerikaanse
universiteiten.
Ik denk dat Noord-Amerikaanse neerlandici zich altijd wat ongemakkelijk hebben
gevoeld bij het traditioneel onderbrengen van Nederlands bij departementen Duits.
Misschien is dat ook de reden waarom vakgroepen Nederlands van oudsher enigszins
defensief zijn. De Nederlandse historicus aan Columbia University, prof. dr. J.W.
Smit, zelf houder van een gesubsidieerde leerstoel, refereerde jaren geleden aan de
verbintenis tussen Duits en Nederlands in een departement als ‘de kus des doods’ en
aan de Amerikaanse departementen Duits als ‘doodlopende weg’ voor Dutch Studies.
In zijn hoofdlezing tijdens het Vierde Colloquium Neerlandicum in Gent (1970)
drong hij aan op een ingrijpende curriculumherziening van Dutch Studies in de
Verenigde Staten. Hij redeneerde dat dit academische programma beter deel kon
uitmaken van de sociale wetenschappen dan van de geesteswetenschappen; hij zag
de Nederlandse literatuur immers als niet meer dan tweederangs (met een kleine
uitzondering voor een handjevol moderne Nederlandse schrijvers). Voor Smit hadden
Nederlandse interdisciplinaire programma's extra muros geen toekomst, tenzij ze
zich zouden richten op uniek bevonden culturele, historische en sociaal-politieke
instellingen.
In een kritisch essay getiteld ‘Nederlands in het buitenland. Heeft het nog zin?’,
in de eerste aflevering van Ons Erfdeel in 1977, sprak ik me uit tegen professor Smits
negatieve oordeel over de gehele Nederlandse literatuur. Achteraf gezien had ik
echter meer moeite met zijn iconoclastische toon dan met zijn protest tegen het
vormgeven van Dutch Studies als een directe kopie van hoe men neerlandistiek in
Nederland beoefende en die kopie, om het nog erger te maken, vervolgens te doceren
binnen de context van een derde (Duits) curriculum.
Wat Smit niet benadrukte maar slechts impliceerde, was dat de Nederlandse taal
zelf een obstakel is om interesse in de Nederlandse cultuur te bevorderen. Ironisch
genoeg is zijn kritiek op een bepaalde manier profetisch gebleken. In het decennium
dat volgde zag men al ingrijpende veranderingen op de campussen. De universiteiten
van Wisconsin, Minnesota en Texas, om er een paar te noemen, maar in het bijzonder
de universiteit van Michigan, waren begonnen met writer-in-residence programma's
voor Nederlandse en Belgische schrijvers die Nederlandse literatuur in Engelse
vertaling doceerden. Dit behoefde geen kennis van het Nederlands en met de soms
lange verblijven van deze schrijvers zorgde dit bij studenten voor veel animo.
In Berkeley deden we dit ietwat anders. De universiteit nodigde vooraanstaande
Nederlandse schrijvers en kunstenaars uit als Regents Lecturers, mogelijk gemaakt
door fondsen van het toenmalige ministerie van Onderwijs en Wetenschappen en
van de universiteit zelf. Als officiële gasten van de bestuursraad (de Regents) van
de universiteit van Californië werden beurzen toegekend aan de schrijvers Cees
Nooteboom, Harry Mulisch, Leon de Winter, Jessica Durlacher, de Iraanse vluchteling
Kader Abdolah en de Vlaamse woordkunstenaar Tine Ruysschaert. Ook andere
Nederlandse sterren uit de cultuurwereld werden ontvangen, zoals theaterdirecteuren
Hans Croiset en Agaath Witteman en journalist Jan Donkers. De publiciteit rond
deze gastdocenten, voor ‘de minder onderwezen talen’ van groot belang, droeg bij
aan een merkbare stijging in de inschrijving voor Nederlandse vakken aan de
participerende
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universiteiten. Dit was opmerkelijk binnen Dutch Studies, waar de gemiddelde student
voorheen nauwelijks een idee had gehad wat het woord ‘Dutch’ precies betekende.
Tijdens de Berkeley Conference on Dutch Literature van 1991 - een tweejaarlijks
terugkerend congres dat afgewisseld wordt met de Berkeley Conference on Dutch
Linguistics - was het thema van het forum: ‘Europe 1992: Dutch Literature in an
International Context’. Een panel van prominente wetenschappers uit verschillende
landen besteedde een middag aan het bediscussiëren van de internationale status van
neerlandistiek - in het Engels. De deelnemers waren de professoren Van den Akker
(Utrecht), Brems (Leuven), Van der Elst (Potchefstroom), Goedegebuure (Tilburg),
Lacy (Butler), Lefèvere (Texas), Müller (VU Amsterdam), Musschoot (Gent), Nathan
(Berkeley), Salverda (London), Sellin (UCLA), Snapper (Berkeley) en Wolf (San
Francisco). Deze ongelijksoortige groep wetenschappers en vertalers bracht een reeks
diagnoses en prognoses naar voren met de onderliggende gedachte dat er inderdaad
serieuze problemen waren met Nederlandse literatuur extra muros en dat deze
problemen zich zowel voordeden in de literaire geschiedschrijving en de kwaliteit
van de literatuur als in de vertaling ervan.
Deels aangewakkerd door Ton Anbeeks Geschiedenis van de Nederlandse literatuur
1885-1985, waarin de auteur de Vlaamse literatuur in het geheel niet opneemt, begon
de discussie met de vraag of de Nederlandse en Vlaamse literatuur als een geheel
gezien moest worden. De verzamelde academici waren, met gepassioneerde betogen
aan beide zijden, gelijk verdeeld in voor en tegen - hetgeen nog steeds het geval is
onder literatuurhistorici.
Het panel richtte zich vervolgens op een meer algemene zorg over de kwaliteit
van de Nederlandse literatuur, hetgeen herinneringen opriep aan Smits opmerkingen
van zo'n twintig jaar eerder over de inferioriteit van de Nederlandse literatuur. De
veronderstelde middelmatigheid van de Nederlandse literatuur werd vergeleken met
de literatuur uit landen als Frankrijk, Duitsland, Engeland en de Verenigde Staten en na uitgebreide evaluatie verworpen. Van den Akker vatte dit samen met het idee
dat zulke mythen (over de twijfelachtige kwaliteit van de Nederlandse literatuur)
door Nederlanders zelf bedacht zijn, misschien vanuit een algemeen cultureel
minderwaardigheidscomplex. Het onderwerp werd afgesloten met de dringende
oproep aan academici en critici zich voortaan ver te houden van dergelijke ‘absurde
nationale karakteriseringen van de Nederlandse literatuur als ondergeschikt aan “grote
wereldliteraturen”.’
Dit geeft echter geen antwoord op de vraag waarom men zich wereldwijd dan zo
weinig bewust is van Nederlandse literatuur. Na het verwerpen van provincialisme
of een inherent gebrek aan kwaliteit zagen de academici het probleem in de
toegankelijkheid en de verspreiding van de literatuur. Hoofdoorzaak van de
onbekendheid met Nederlandse literatuur, zo werd geredeneerd, lag in het niet voor
handen zijn van vertalingen en de onbekwaamheid van de vertalingen die er wel
waren, vooral in het Engels. Gezien deze inherente tekortkomingen was alle
succesvolle internationale marketing gedoemd te mislukken. Nederlandse literatuur
kan in vertaling niet effectief zijn tenzij de vertaling professioneel wordt verricht.
De sprekers benadrukten dat dit de betrokkenheid vereist van ervaren vertalers die
zowel de doeltaal als moedertaal beheersen.
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Lefèvere, zelf een buitengewoon vertaler, onderstreepte het belang van idiomatische
nauwgezetheid om een vertaling te laten slagen of mislukken: ‘Als een vertaling niet
werkt in de doelcultuur, bestaat hij niet.’ Hieraan voegde ik toe dat een goede vertaler
idealiter bekend is met de canon van de doelcultuur en dat een vertaler van poëzie
zelf iets van een dichter in zich zou moeten hebben. Terwijl schaarste aan Nederlandse
literatuur in een kwalitatief goede, Engelse vertaling een negatieve invloed heeft op
de bekendheid en geliefdheid van Nederlandse literatuur in Engelstalige landen, is
Nederlandse literatuur in Frankrijk relatief populair. Door de aanwezigen op het
congres werd deze populariteit grotendeels toegeschreven aan het vertaalatelier van
Philippe Noble in Parijs, dat onder meer Multatuli, Du Perron en Haasse vertaald
heeft. Ook in Duitsland ligt de populariteit van Nederlandse literatuur van bijvoorbeeld
Mulisch en Nooteboom hoger dan in de Engelstalige wereld.
Dat slechte vertalingen zo'n obstakel vormen in het bevorderen van interesse in
Nederlandse literatuur op Amerikaanse universiteiten heeft deels te maken met de
tekortschietende beheersing van idiomatisch Engels onder geboren Nederlandse
schrijvers. In mijn eigen cursussen over Nederlandse literatuur in vertaling heb ik
me vaak geschaamd voor de belabberde kwaliteit van het idiomatisch Engels, met
name als het gaat om Nederlandse schrijvers die ik waardeer. Het gevolg is dat
studenten afknappen op dergelijke romans en de vakken waarin ze behandeld worden.
Andersom, en minstens zo belangrijk, ziet sommige voorbeeldige Nederlandse
literatuur nooit het daglicht in vertaling omdat deze vertaling ondermaats is. Een
bijzonder schrijnend voorbeeld, aangehaald door Lefèvere, is Cola Debrôts roman
Bewolkt Bestaan, vertaald door niemand minder dan de Nederlands-Amerikaanse
schrijver Jan Willem van de Wetering. Toen het manuscript werd gepresenteerd aan
drie Nederlandse professoren, vonden zij de vertaling zo slecht dat deze afgewezen
werd.
Gelukkig zijn er toch enkele goede bloemlezingen van de Nederlandse literatuur
in Engelse vertaling, zoals de mooie twaalfdelige serie Bibliotheca Neerlandica, A
Library of Classics of Dutch and Flemish Literature (1961-1971) en de tiendelige
Library of Netherlandic Literature (1972-1984). De onregelmatige verschijning en
het uiteindelijke stopzetten van de uitgaven van deze laatste reeks was deels te wijten
aan geschrapte subsidies. In de jaren tachtig van de vorige eeuw verscheen de
indrukwekkende twaalfdelige Library of the Indies (1981-2003), onder redactie van
Multatuli Professor E.M. Beekman (University of Massachusetts) - een bijzonder
goed academicus en begenadigd vertaler. Deze serie behandelde de voornaamste
Nederlandse literaire werken die van doen hadden met Nederlands-Indië. Net als de
Library of Netherlandic Literature werd deze laatste reeks gesubsidieerd door de
inmiddels opgeheven Foundation for the Promotion of the Translation of Dutch
Literary Works, de stichting die ook de publicatie van Dutch Interior (1984) mogelijk
maakte. Deze fraaie bloemlezing van naoorlogse Nederlandstalige (inclusief Vlaamse)
poëzie heeft de Nederlandse literatuur zeker geholpen zich een plaats op de
boekenplank in vele Amerikaanse bibliotheken te verwerven. Daarnaast vond deze
bloemlezing haar weg naar Engelstalige cursussen neerlandistiek. Dutch Studies in
de Verenigde Staten is sterk benadeeld door het niet voorzetten van deze
bloemlezingen en van andere voortreffelijke publicaties, zoals Delta, A Review of
Arts Life and Thought in the Netherlands (1958-1974). Aan de andere kant verheugen
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verschijning van The Low Countries: Arts and Society in Flanders and the
Netherlands, dat gepubliceerd wordt in Vlaanderen en dat zelfs niet-Nederlandstalige
Amerikanen voorziet van de noodzakelijke achtergrondinformatie over de
geschiedenis en cultuur van Nederland en Vlaanderen.
Hoewel Dutch Studies nog steeds onderwezen wordt op universiteiten in
Noord-Amerika, worden interdisciplinaire culturele vakken steeds vaker in het Engels
gegeven, met vertaalde literatuur. Deze onderwijsvorm vervangt langzaamaan de
traditionele Nederlandse literatuur. Deze ontwikkeling doet zich binnen de
literatuurwetenschappen overal voor, ten gevolge van een toenemende nadruk op
context, vergelijkende literatuur, geschiedenis en filosofie. Nergens is dat beter
zichtbaar dan in studies naar kleinere talen, als deze überhaupt blijven bestaan. Er
zijn voorbeelden in overvloed, maar het volstaat hier enkele te noemen. Cursussen
die te maken hebben met de Tweede Wereldoorlog (bijvoorbeeld over Anne Frank)
zijn zeer succesvol. Goed geadverteerde cursussen over diversiteit en kolonialisme,
politieke kwesties (bijvoorbeeld ‘Moslims in de Lage Landen’) en feminisme doen
het goed en maken de Dutch Studies vakken tot goedbezochte colleges. Een voorbeeld
van een goedlopend vak dat op dit moment aan Berkeley gegeven wordt, is de
Engelstalige cursus waarin een Rubens professor het thema ‘Brussel’ vanuit
verschillende invalshoeken benadert.
In een tijd waarin studenten in aan populariteit winnende reiscursussen de wereld
over gaan, lijkt alles mogelijk. Alle grote programma's Nederlands in de Verenigde
Staten doen mee aan de tendens om populaire vakken te ontwikkelen die steeds meer
tijd en energie vragen. De programmacoördinator mag zich met recht een
meesterverkoper noemen, of hij of zij zich nu bevindt in Ann Arbor (Broos), Augusta
(Van Tuyll), Austin (Bos), Berkeley (Dewulf, Shannon, Hollander), Bloomington
(Ham), Chapel Hill (Thornton), Grand Rapids (Aay, De Vries), Los Angeles (Kirsner),
Madison (Vanderwal Taylor, Howell, De Jager), Minneapolis (Oosterhoff, Parente
Jr, Wakefield), New York (De Groot), Pella (Webber), Philadelphia (Van
Deusen-Scholl, Naborn) of Sioux Center (Van Beek). De docentenlijst van
(hoog)leraren Nederlands in Amerika van de Internationale Vereniging Neerlandistiek
(IVN) telt 28 docenten en 16 universiteiten. Van deze lijst bieden sommige
instellingen geen Nederlandse les aan en vallen andere curricula volledig binnen de
departementen geschiedenis of kunstgeschiedenis. Andere instellingen doceren geen
Dutch Studies, maar zijn actief op onderzoeksgebied en dragen bij aan het werk van
de Modern Language Association, die sinds 1968 jaarlijkse Nederlandse
discussiesessies organiseert en die zich bezighoudt met een reeks onderwerpen op
het gebied van Nederlandse en Vlaamse cultuur. Helaas zorgt de ongelukkige planning
van deze sessies in afwisselende steden tussen kerst en nieuwjaar voor een vaak lage
opkomst.
Het is interessant om te zien dat andere Nederlandse cultuurorganisaties door de
jaren heen zijn gegroeid en dat academische belangstelling voor Dutch Studies gedijt.
De American Association of Netherlandic Studies (AANS), sponsor van de
tweejaarlijkse Interdisciplinary Conference on Netherlandic Studies (ICNS), trekt
academici die zich vanuit een veelheid van disciplines bezighouden met Nederland.
Onderwerpen variëren van zeer specifieke literaire onderwerpen (bijvoorbeeld een
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log blijven belangrijke onderwerpen, net als koloniale-, Holocaust- en genderstudies.
In 2010 organiseerde Los Angeles de vijftiende ICNS.
Zoals alle andere ‘Nederland-bijeenkomsten’ was deze driedaagse conferentie,
waar de voertaal Engels is, een soort Winkel van Sinkel van onderwerpen, waar
iedereen met belangstelling voor Nederland wel iets van zijn of haar gading kon
vinden. Naast bezoeken aan het beroemde John Paul Getty Museum en het Los
Angeles County Museum of Art en het aanbieden van een uitgebreide groepscursus
Nederlandse taal, waren er ook literaire discussiegroepen met onderwerpen zo divers
als vroegmoderne Nederlandse literatuur (Carel van Mander, Constantijn Huygens),
negentiende-eeuwse Nederlandse literatuur en twintigste-eeuwse Vlaamse literatuur
en een serie lezingen over de twintigste-eeuwse Nederlandse, Vlaamse en Afrikaanse
literatuur en cultuur.
Net zo divers waren de sessies over kunst, van een sessie getiteld ‘Early Modern
Dutch Art History: Dutch Art, War, and Diplomacy in the 17th and 18th Centuries’
tot een sessie over Rembrandt. Zoals gewoonlijk werden er ook een aantal zittingen
aan Nederlandse linguïstiek gewijd. Een extra voordeel voor de deelnemers is dat
de verslagen van Amerikaanse conferenties in boekvorm gepubliceerd worden, zowel
van de ICNS bijeenkomsten als de Berkeley Conferences. Academische bijdragen
van wetenschappers worden doorgaans goed in de gaten gehouden door hun
werkgevers en hoewel de door hen voorgestelde onderwerpen zelden afgewezen
worden, kunnen deelnemers aan de conferenties op deze manier zowel een
wetenschappelijke lezing als een artikel bijschrijven. Dit is vooral een aantrekkelijke
optie voor gevorderde studenten op masterniveau. Noem het maar ‘double Dutch’.
Wat me altijd opvalt is dat meer dan vijftig procent van de deelnemers aan de
ICNS en Berkeley Conferences niet afkomstig is van Amerikaanse universiteiten (dit
jaar waren dat 17 deelnemers) maar van Europese universiteiten (dit jaar waren dat
er 18), en dan vooral vanuit Nederland en België. Interessanter nog is dat bijna de
helft van de academici die tijdens het programma spreken vanuit een departement
zonder curriculum voor Dutch Studies komt. Mooie voorbeelden zijn de dynamische
voorzitter van de AANS, Christine Sellin, een kunsthistorica van de California
Lutheran University, haar vader Paul Sellin, een hoogleraar Engels aan UCLA, en
Margriet Lacy, een Franse literatuurwetenschapper verbonden aan Butler University.
De laatste twee dragen al tientallen jaren bij aan de AANS conferenties. Dit alles
toont aan dat de interesse in de cultuur van de Lage Landen dan veranderd mag zijn
(en soms is afgenomen) binnen de Dutch Studies programma's, maar dat Nederland
en Vlaanderen nog steeds een centrale positie innemen in Noord-Amerika.
De IVN noemt op haar lijst slechts vijf docenten die zich actief bezighouden met
het verspreiden van de Nederlandse taal aan Canadese universiteiten: Toronto
(Verheyen, Van Weel), Waterloo (Van Dolderen) en Edmonton (Dailey-O'Cain,
Richardson). Net als hun Amerikaanse tegenhangers zijn deze docenten allemaal
verbonden aan departementen Duits. Hoewel het cursusaanbod zeer bescheiden is
vergeleken met dat van hun zuiderburen, zijn de Canadezen de afgelopen dertig jaar
erg toegewijd geweest aan de culturele kant van Dutch Studies. Een maand voordat
in Los Angeles de ICNS 2010 plaatsvond, organiseerde de Canadian Association
for the Advancement
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of Netherlandic Studies (CAANS) haar jaarlijkse bijeenkomst aan Concordia
University in Montreal.
Ook dit laatste CAANS congres in mei 2010 werd voornamelijk in het Engels
gehouden, maar bij sommige lezingen en discussies was de voertaal Nederlands. De
onderwerpen waren zeer verschillend, met een nadruk op traditionele onderwerpen
als taalverwerving en de Tweede Wereldoorlog - maar ook bijvoorbeeld
emigratiegeschiedenis, vooral vanuit Vlaanderen. Ton Broos (Ann Arbor) behandelde
dit jaar enkele historische thema's in moderne Nederlandse romans, terwijl Ineke van
Weel (Toronto) verrassend genoeg sprak over ‘Nederlands voor kinderen in het
buitenland’, hetgeen suggereert dat er een nieuwe Nederlandstalige generatie in
aankomst is.
Wat mij het meest fascineert is dat er tijdens dergelijke congressen opnieuw een
centrale plaats wordt toegekend aan het al tientallen jaren oude onderwerp van ‘de
toekomst van de Nederlandse taal en cultuur binnen en buiten de grenzen’, waarover
ik zelf een aantal artikelen geschreven heb. In Montreal werd dit besproken tijdens
een discussiepanel met Rudi Wester, voorheen verbonden aan de Stichting ter
Bevordering van de Vertaling van Nederlands Letterkundig Werk in het Buitenland.
Hoewel de Canadese congressen niet in boekvorm worden uitgegeven, publiceert
de CAANS/ACAEN wel een semi-jaarlijks tijdschrift, het Canadian Journal for
Netherlandic Studies/Revue d'études néerlandaises (CJNS), waarin vaak lezingen
van de conferenties verschijnen. Een overzicht van artikelen die sinds 1979
gepubliceerd zijn, geeft een goed inzicht in de academische vitaliteit en variëteit van
de Nederlandse en Vlaamse cultuur. Het opnemen van boekrecensies en besprekingen
van ‘Dutch conferences’ ten zuiden van de Canadese grens en zelfs in het Verenigd
Koninkrijk maakt het tijdschrift aantrekkelijker en dient de belangen van de
Nederlandse cultuur voortreffelijk.
Het is jammer dat AANS en CAANS geen formele gezamenlijke organisatie
kunnen vormen. Dat komt eigenlijk doordat de Canadese Dutch Studies congressen
structureel verbonden zijn aan het jaarlijkse acht dagenlange Congress of the
Humanities and Social Sciences (met 9000 leden), waarvan Nederlands slechts een
minimaal stukje is. Toch zijn er tekens van hoop. Dankzij dr. Ton Broos, de directeur
van het Nederlandse programma aan de University of Michigan, blijft er een hechte
band tussen neerlandistiek in Canada en de Verenigde Staten. Hij speelt zelfs een
overkoepelende rol als bestuurslid van zowel AANS als CAANS en is altijd een
actieve deelnemer op beide bijeenkomsten.
In het algemeen is het onderzoek in Nederlandse taal en cultuur in Noord-Amerika
nog steeds in goede handen, wat onder meer blijkt uit de deelname aan jaarlijkse
conferenties van de Modern Language Association en vooral de tweejaarlijkse AANS,
CAANS en de Berkeley bijeenkomsten.2 Desondanks is het betreurenswaardig dat
het hoger onderwijs in Noord-Amerika steeds minder faculteitsposities neerlandistiek
beschikbaar heeft. Er zijn nu tien universiteiten minder waar Nederlands gedoceerd
wordt dan dertig jaar geleden. Ook vind ik het jammer dat neerlandistiek aan
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In september 2011 vindt Berkeleys Nederlandse literatuur congres plaats.
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elite-universiteiten (zoals Harvard, Yale, Princeton, Cornell en Stanford) al jaren
genegeerd wordt. Daarbij komt dat aan de meerderheid van de universiteiten waar
Nederlandse taal en cultuur nog wel gedoceerd wordt, de docenten verantwoordelijk
voor taalonderwijs dikwijls hun werk en dus ook hun inkomen te danken hebben aan
de onmisbare financiële steun van de Nederlandse Taalunie, in vele opzichten de
ruggegraat van Nederlands extra muros. Aangezien het aantal taalcursussen geleidelijk
afneemt zullen de ambassadeurs van de Nederlandse taal en cultuur in de Verenigde
Staten en Canada sterker met elkaar moeten samenwerken om de uitdagingen van
een veranderende interdisciplinaire cultuur het hoofd te kunnen bieden.

Literatuur
Anbeek, T., Geschiedenis van de Nederlandse literatuur 1885-1985, Amsterdam
1999.
Holmes, J., & W.J. Smith (red.), Dutch Interior: Postwar Poetry of the
Netherlands and Flanders, New York 1984.
Lagerwey, W., Speak Dutch. An Audio-Lingual Course, Amsterdam 1968/1976.
Shetter, W.Z., Introduction to Dutch. A Practical Grammar, Den Haag
1958/1977.
Shetter, W.Z., The Netherlands in Perspective, Utrecht 1997.
Shannon, T.F., & J.P. Snapper (red.), Janus at the Millennium. Perspectives
on Time in the Culture of the Netherlands, New York 2004.
Shannon, T.F., & J.P. Snapper (red.), Dutch Literature and Culture in an
Age of Transition, Münster 2005.
Snapper, J.P., Post-War Dutch Literature: A Harp Full of Nails, Amsterdam
1971.
Snapper, J.P., ‘Nederlands in het buitenland. Heeft het nog zin?’ In: Ons
Erfdeel, 20 (1977), nr. 1.
Snapper, J.P., ‘De functie en de problemen van de neerlandicus extra muros.’
In: Ons Erfdeel, 32 (1989), nr. 3.

Vooys. Jaargang 28

42

Ralf Grüttemeier
De rechter en de ‘autonomiedoctrine’: over institutionele en poëticale
autonomie in literaire processen
Het aanklagen van schrijvers vanwege de inhoud van hun boeken lijkt
onbegonnen werk; de aangeklaagde kan en zal zich immers beroepen op
de autonomie van de literatuur. Volgens Ralf Grüttemeier ligt dit niet zo
eenvoudig. Grüttemeier is hoogleraar aan het instituut voor Neerlandistiek
van de Carl von Ossietzky Universiteit te Oldenburg en behandelt in dit
artikel interessante jurisprudentie die vragen doet rijzen over de
literatuuropvatting van het gerechtshof. Is de poëticale autonomie van de
literatuur wel zo'n vanzelfsprekend wapen in de rechtzaal? Zowel de Duitse
als de Nederlandse situatie komen in dit artikel ter sprake.
Juridische vervolgingen van schrijvers die ervan verdacht worden met hun literaire
teksten een delict te hebben gepleegd zijn zeldzaam, zowel in Nederland als elders
in democratische rechtsstaten. Veroordelingen van schrijvers om hun teksten zijn al
helemaal zeldzaam, althans in de laatste decennia. Volgens Thomas Vaessens en Jos
Joosten is de verklaring hiervoor simpel:
het is in de westelijke wereld ondenkbaar dat de schrijver om zijn woord
veroordeeld wordt sinds hij zich met succes beroepen kan op de autonomie
van zijn werk. (Vaessens en Joosten 2003: 191; cf. 203)
Die ‘autonomiedoctrine’ werd al in het midden van de negentiende eeuw uitgevonden
(cf. Vaessens 2009: 142), maar het zou nog een tijd duren voordat ook de juridische
macht de autonomieclaim zou erkennen. Vaessens noemt in dat verband het proces
tegen W.F. Hermans uit 1952, naar aanleiding van Ik heb altijd gelijk (1951):
Hermans wordt vrijgesproken. Dit vonnis wordt in de
literatuurgeschiedschrijving geïnterpreteerd als de maatschappelijke
bevestiging van een poëtica die in de literatuur al veel eerder geaccepteerd
was: de poëtica van de autonomie. (Vaessens 2006: 7)
Zo bekeken lijkt het er dus op dat zo'n honderdvijftig jaar geleden in het literaire
veld een middel werd uitgevonden dat in ‘de westelijke wereld’ de schrijver tegen
juridische vervolging kan immuniseren. Toch ligt dit niet zo eenvoudig.
In hetzelfde jaar dat de hierboven aangehaalde stelling werd geformuleerd, werd
in Duitsland in een kort geding op 3 maart 2003 de verspreiding van de roman Esra
van de veelgeprezen Duitse schrijver Maxim Biller verboden. De reden voor de eis
was, kort gezegd, dat twee vrouwen zich in twee personages in de roman herkenden
en in de ro-
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man een schending van hun privésfeer zagen. Het verbod bleef in alle instanties
overeind, de autonomiedoctrine ten spijt. Hoe kan dit?
Ik zal in dit artikel het goed gedocumenteerde Esra-proces gebruiken om de omgang
van de rechter met literatuur in twee opzichten te onderzoeken. Daarbij zal de vraag
centraal staan welke poëticale argumenten voor en door de rechtbank worden gebruikt,
met een bijzondere aandacht voor de absolute autonomie in de zin van de
‘autonomiedoctrine’. Tevens zal ik ernaar kijken welke institutionele relatie tussen
recht en literatuur de processen tegen Biller illustreren. In dit soort processen speelt
immers niet alleen de poëtica - en daarmee mogelijk de poëticale autonomie - een
rol. Het gaat vooral om de omgang van de rechter met literatuur - volgens
institutionele regels die door het recht worden bepaald.1 Afsluitend zal ik enkele
suggesties doen in hoeverre de resultaten van deze case study kunnen worden
doorgetrokken naar de situatie in Nederland.

Maxim Biller, Esra (2003) en ‘Esra’
Biller debuteerde in 1990 met de verhalenbundel Wenn ich einmal reich und tot bin
en was in 2003 reeds een gevestigd schrijver. (cf. Weidermann 2006: 283-288)
Voor de koper die Esra in februari 2003 in handen kreeg was er op het eerste
gezicht niets bijzonders aan de hand. Het nieuwe boek van Biller verscheen bij zijn
vaste literaire uitgever (Kiepenheuer & Witsch), er stond ‘roman’ op de cover en op
de achterflap trof men slechts een enkele zin aan: ‘Is liefde de laatste utopie?’. Zoals
deze paratekstuele gegevens al suggereren, gaat het in het boek inderdaad om een
mislukte liefdesrelatie. In dit geval die tussen een jonge schrijver, Adam, en een
vrouw met een Turkse migratieachtergrond, Esra, die een dochter heeft uit haar
inmiddels gebroken huwelijk. Deze liefdesrelatie wordt met alle ruzies, vrijpartijen
en gesprekken nogal gedetailleerd beschreven. Het enige wat wellicht een van die
eerste vierduizend kopers zou hebben kunnen doen opkijken is een alinea boven het
colofon: ‘Alle personages en handelingen in deze roman zijn verzonnen. Iedere
gelijkenis met levende of overleden personen is daarom puur toevallig en onbedoeld.’
Dat zagen een voormalige vriendin van Biller en de moeder van die vriendin
anders. Zijn spanden een rechtszaak tegen de uitgever van de roman aan om de
verdere verspreiding van Esra te stoppen. Volgens de twee vrouwen zou de roman
intieme en misleidende details uit hun leven openbaar maken en dat wilden zij niet
accepteren onder beroep op hun persoonlijkheidsrecht (Allgemeine
Persönlichkeitsrechte). Zij beargumenteerden hun klacht door duidelijke
overeenkomsten tussen de biografieën van de twee vrouwen ín de roman en búiten
de roman aan te wijzen. De Esra uit de roman heeft bijvoorbeeld op zeventienjarige
leeftijd een gerenommeerde Duitse filmprijs gewonnen voor een rol als actrice en
haar moeder in de roman de alternatieve Nobelprijs - wat allebei ook voor de klagende
partijen geldt. Daarnaast komen veel andere
1

Het gaat in het onderhavige artikel dus noch om law in literature, noch om law as literature
(cf. Gaakeer 1998), maar om een institutionele benadering van de relatie tussen die twee.
Voor de institutionele benadering zie Dorleijn en Van Rees (2006), waarin de interactie
tussen literatuur en recht echter nauwelijks een rol speelt. Voor een poging tot systematisering
van aspecten van autonomie zie Dorleijn, Grüttemeier en Korthals Altes (2007).
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biografische feiten overeen: waar de vrouwen leven (München), de vroegere
huwelijken en echtscheidingen van beiden, het aantal en de leeftijd van hun kinderen,
enzovoorts. Tegen die achtergrond motiveerden de vrouwen hun klacht dat over Esra
veel onthutsende, intieme details worden verteld; op seksueel gebied, maar ook over
een gepleegde abortus en de zware ziekte van haar tienjarige dochter die de familie
voor haar probeerde te verbergen. Wat de moeder betreft is het karakterbeeld uitermate
negatief: zij wordt als een opportunistische en egoïstische dictator gepresenteerd.
Beide vrouwen eisten dus van de rechter een verbod op de verspreiding van deze
roman.

Institutionele autonomie van literatuur?
Wat is nu, om te beginnen, de institutionele context waarin een Duitse rechter zich
over literatuur moet uitspreken? In de Bondsrepubliek Duitsland biedt de constitutie
uit 1949 - het Grundgesetz - de basis voor de relatie tussen literatuur en recht in
processen als dat naar aanleiding van Esra. De vrijheid van de kunst (artikel 5,
paragraaf 3) wordt in de constitutie als een van de grondrechten gegarandeerd: ‘Kunst
en wetenschap, onderzoek en onderwijs zijn vrij.’2 Die vrijheid lijkt zelfs
onvoorwaardelijk te zijn bedoeld - er is tenminste in de wet niets wat op enige
beperking wijst. Hoe valt dat te rijmen met het feitelijke verbod van Esra?
Als men naar het tot stand komen van het betreffende artikel kijkt, wordt men niet
veel wijzer. Er zijn niet al te veel expliciete opmerkingen geweest over dit artikel,
en al helemaal niet over het al dan niet onvoorwaardelijke karakter ervan. Dat zou
er op kunnen wijzen dat de wetgever geen al te revolutionaire veranderingen op het
oog had - en inderdaad is er in de constitutie van Weimar uit 1919 een vergelijkbaar
artikel te vinden (§ 142): ‘De kunst, de wetenschap en het wetenschappelijk onderwijs
zijn vrij.’ Dat is bij mijn weten de eerste keer dat de uitzonderingspositie en de
vrijheid van de kunst expliciet onderdeel van de constitutionele wetgeving werden.
Maar wanneer men naar de feitelijke rechtspraak in Duitsland tussen 1871 en 1933
kijkt, kan men rustig stellen dat er na 1919 in dit opzicht niets verandert. Globaal
gesproken ging in de republiek van Weimar geen rechter ervan uit dat de vrijheid
van de kunst onvoorwaardelijk opgevat moest worden. Het belangrijkste argument
was in dit verband dat het betreffende artikel alleen maar de institutionele vrijheid
voor de kunst garandeert - en geen individuele. Zo zou de constitutie van Weimar
alleen garanderen dat de overheid zich niet in aangelegenheden van de productie,
distributie en receptie van kunst mag mengen. Maar dat betekende voor de
jurisprudentie beslist niet dat iedere kunstenaar mocht doen wat hij wilde.
Het hoogste Duitse gerecht na 1945, het Bundesverfassungsgericht dus, komt tot
een vergelijkbaar resultaat. De beperking van de vrijheid van de kunst ligt volgens
het Bundesverfassungsgericht inderdaad niet in de andere ‘algemene wetten’, zoals
bij de vrijheid van meningsuiting (artikel 5, paragraaf 1 van de grondwet). Toch is
de vrijheid van de kunst niet onbeperkt, en wel vanwege de concurrentie met andere
grondrechten. Wanneer verschillende grondrechten met elkaar botsen moet door de
2

Alle vertalingen uit het Duits zijn door mij gemaakt.
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ook voor Esra, waar het Allgemeine Persönlichkeitsrecht (van de twee vrouwen)
met de vrijheid van kunst (van Biller) botst: ‘Een oplossing kan daarom alleen maar
in een afweging worden gevonden die recht doet aan beide grondrechten’. (BVerfG
2007: 85)
Institutioneel gezien worden kunst en literatuur in Duitsland dus door de erkenning
van een bijzondere institutionele status beschermd. Die erkenning gaat terug tot het
einde van de negentiende eeuw: in 1893 duiken in de rechtspraak van het
Reichsgericht (het hoogste Duitse gerecht tussen 1871 en 1933) de eerste sporen van
een exceptio artis op. (cf. Grüttemeier 2007) De bijzondere status van kunst wordt
dan in 1919 en in 1949 in de grondwet vastgelegd. Tegen deze achtergrond kan men
stellen dat in Duitsland sinds het einde van de negentiende eeuw een relatieve
institutionele autonomie van kunst (en literatuur) juridisch en politiek wordt erkend.
Van een absolute institutionele autonomie van kunst en kunstenaars, literatuur en
schrijvers, was ook in Duitsland op geen enkel moment sprake. Kunst en literatuur
zijn ook in Duitsland geen strafuitsluitingsgrond. De beschreven constellatie van de
relatieve institutionele autonomie van kunst en literatuur geldt vanaf het einde van
de negentiende eeuw blijkbaar in grote lijnen tot aan het begin van de eenentwintigste
eeuw - ook met betrekking tot Billers Esra.

Poëticale autonomie van literatuur in de rechtspraak?
De Bundesgerichtshof 2005
Zoals hierboven aangeduid, wordt het niet als de taak van het recht gezien om zich
in kunstdebatten te mengen. Maar wanneer juristen toch met literatuur te maken
krijgen moeten zij onvermijdelijk uitspraken over de interpretatie van de gewraakte
teksten doen. Daarmee geven zij tevens blijk van een bepaalde literatuuropvatting,
of zij dat nu willen of niet. Welke poëticale keuzes kunnen in het Biller-proces worden
geconstateerd?
In derde instantie (‘Revision’) sprak de Bundesgerichtshof zich op 21 juni 2005
uit over het oordeel van de vorige instanties die de verdere verspreiding van het boek
hadden verboden. Om te beginnen ging het gerecht ervan uit dat de biografieën van
de twee vrouwen ín de roman en búiten de roman min of meer hetzelfde zijn. Daardoor
zijn de romanfiguren voor een niet gering aantal lezers herkenbaar als de twee
vrouwen die de klacht hebben ingediend. Verder leed het voor de Bundesgerichtshof
geen twijfel dat het bij Esra om literatuur gaat - er moest daarom worden gewogen.
Het criterium voor de rechters was daarbij het volgende:
In dat verband moet er naar worden gekeken, of en in hoeverre de
‘afbeelding’ (‘Abbild’) tegenover het ‘oerbeeld’ (‘Urbild’) door de
artistieke verbeelding van de stof en door zijn verwerking in respectievelijk
zijn onderschikking aan het gehele organisme van het kunstwerk zo
verzelfstandigd lijkt, dat het individuele, persoonlijk-intieme ten opzichte
van het algemene tekenkarakter van het ‘personage’ is geobjectiveerd.
(BGH 2005: 14)
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is duidelijk. Kunst moet de alledaagse werkelijkheid op een hoger plan tillen, althans
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zij met andere juridisch beschermde belangen botst. Het sleutelwoord in dit citaat is
‘Gestaltung’ - wat men hier wellicht het best met ‘verbeelding’ kan vertalen. Dit
poëticale sleutelbegrip is in Nederland met min of meer dezelfde strekking
bijvoorbeeld in de poëtica's van Albert Verwey en Hendrik Marsman aan te treffen,
in Duitsland onder andere in die van Georg Lukács. ‘Gestaltung’ wil zeggen dat de
toevalligheden van de concrete werkelijkheid moeten worden getranscendeerd ten
behoeve van een rijkere, hogere, algemenere werkelijkheid. Daarbij wordt uitgegaan
van de opvatting dat het kunstwerk een eenheid is, een organisme
(‘Gesamtorganismus’). De kiemen van een dergelijke kunstopvatting zijn in Duitsland
te herleiden tot het einde van de achttiende eeuw en tot Immanuel Kant, om me tot
een enkele naam te beperken. Je zou zonder overdrijving kunnen zeggen dat die
idealistische literatuuropvatting in het recht in Duitsland dominant is gebleven tot
en met het begin van de eenentwintigste eeuw. (cf. Grüttemeier 2007: 183f.)
Het transformatie-criterium is hecht verbonden met een bepaalde opvatting over
fictionaliteit die het gerecht verdedigt. Het eigen standpunt geeft de Bundesgerichtshof
reliëf door zich expliciet af te zetten van wat hierboven als absolute poëticale
autonomie werd omschreven. Er zouden stemmen in de literatuur zijn die zeggen
dat de roman in een ‘zelfstandige wereld’ (‘in einer eigenständigen Welt’) speelt:
omdat hij niet getrouw zou willen zijn aan de werkelijkheid, zou hij geen
persoonlijkheidsrechten kunnen schenden. Maar dat is niet de opvatting van de
rechters:
Het kunstwerk vormt echter niet alleen een esthetische realiteit, maar
bestaat daarnaast ook in de realia die weliswaar in de presentatie artistiek
worden vervormd, maar daarmee hun sociale uitwerkingen niet kwijt
raken. Deze uitwerkingen op het sociale niveau ontwikkelen zich ‘naast’
het zelfstandige domein van de kunst; desondanks moet ook met de sociale
dimensie rekening worden gehouden bij het bepalen van de reikwijdte van
[de kunstvrijheid in de grondwet, R.G.], omdat de ‘reale’ en de ‘esthetische’
wereld in het kunstwerk een eenheid vormen. Als een romanpersonage op
een werkelijke persoon leunt, wordt deze niet alleen al vanwege haar
inbedding in het verhaal tot een verzelfstandigde afbeelding. Of dit het
geval is, moet in ieder enkel geval worden onderzocht. (BGH 2005: 15)
Bij de afweging nu kwam de Bundesgerichtshoftot de conclusie dat de auteur een
dergelijke objectivering niet heeft gegeven en daarom ook met Esra en Lale geen
zelfstandige literaire personages heeft gecreëerd. De feitelijke overeenkomsten met
de klagers zouden zo talrijk en karakteristiek zijn, dat de verschillen in het niet vallen.
Daardoor zou de toegevoegde negatieve of onthullende presentatie van de privésfeer
van de personages een inbreuk op de persoonlijke rechten van de klagende partijen
zijn, die deze niet hoeven te accepteren, aldus de rechters.
Al te specifiek kan de transformatie-literatuuropvatting van de rechters niet worden
bepaald. Maar belangrijk lijkt mij wel om op te merken dat de rechters een absolute
autonomie van literatuur expliciet afwijzen. De wereld van de roman blijft voor hen
ondanks zijn relatieve autonomie wel degelijk gekoppeld aan de wereld van alledag.
Daarom moet in ieder enkel geval worden gewogen hoe stevig de banden met de
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een eenheid vormen. Een dergelijke opvatting van literatuur laat wel degelijk de
mogelijkheid open dat auteurs in specifieke gevallen op grond van uitspraken of
handelingen van hun literaire personage kunnen worden veroordeeld. Zo ook in het
geval Esra.
Na een oordeel door de Bundesgerichtshof is de laatste juridische optie voor de
veroordeelde een klacht wegens schending van zijn constitutionele rechten
(Verfassungsbeschwerde) bij het Bundesverfassungsgericht. Die dienden de uitgever
en Biller daadwerkelijk in, met een beroep op de vrijheid van de kunst. In hun bezwaar
erkennen zij het uitgangspunt dat een kunstwerk niet alleen een esthetische realiteit
zou bezitten, maar ook een bestaan in de realia. Maar volgens hen hadden de rechters
bij de afweging de esthetische kant uit het oog verloren. Zo zou het onbetwiste
romankarakter van Esra immers reeds bij de vraag naar de herkenbaarheid van de
personages moeten worden meegewogen. Het bezwaar kwam erop neer dat alle
oordelen in deze zaak verkeerd waren omdat de roman fictie was: een tekst zonder
waarheidsclaim, die voor het grootste gedeelte is verzonnen. Daarom zou Esra wel
degelijk een objectivering van het persoonlijk-intieme naar het algemene en het
tekenkarakter van de personages inhouden. (cf. BVerfG 2007: 36-47) Let wel: ook
de uitgever en Biller maakten bij hun betoog geen gebruik van een radicale
autonomieclaim die principieel ontkent dat een schrijver om uitspraken of handelingen
binnen de door hem gecreëerde werkelijkheid kan en mag worden veroordeeld. Wat
zij wel proberen is een opvatting van relatieve poëticale autonomie ingang te doen
vinden die de reikwijdte en het gewicht van de zelfstandige literaire werkelijkheid
bij de rechter nog wat meer vergroot. In hoeverre zijn zij daarin geslaagd?

Illustratie: Daniël Labruyère
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Poëticale autonomie van literatuur in de rechtspraak?
Het Bundesverfassungsgericht 2007
Het Bundesverfassungsgericht laat aan zijn oordeel van 12 oktober 2007 een aantal
leidende principes (Leitsätze) voorafgaan die duidelijk maken dat hier bewust een
richtingwijzende en principiële uitspraak wordt gedaan. Het eerste voor mijn
vraagstelling relevante principe is dat de rechtspraak met een literaire tekst die zichzelf
als roman presenteert op een manier dient om te gaan die adequaat is met betrekking
tot kunst (‘eine kunstspezifische Betrachtung’). (cf. BVerfG 2007: 1) Dit houdt in
dat de rechter ervan moet uitgaan dat het in de tekst om fictie gaat (‘eine Vermutung
für die Fiktionalität eines literarischen Textes’). Daarbij heeft het gerecht een
volwassen en ervaren lezer op het oog die een verschil kan maken tussen aan de ene
kant een ooggetuigenverslag en aan de andere een fictief verhaal (‘fiktive Erzählung’).
Dat houdt in dat een lezer van fictie om te beginnen (‘zunächst einmal’) ervan uit
dient te gaan dat de literaire tekst niet erop gericht is feiten te presenteren (‘keinen
Faktizitätsanspruch erhebt’). (cf. BVerfG 2007: 84) Dit richtsnoer is niet eerder zo
expliciet door een Duits gerecht geformuleerd en het lijkt zonder meer in het voordeel
van de vrijheid van literatuur in processen als deze.
In een andere Leitsatz (cf. BVerfG 2007: 4) wordt een wisselwerking verondersteld
tussen de graad waarin het kunstwerk een eigen esthetische werkelijkheid creëert
enerzijds en de intensiteit van de inbreuk in de privésfeer anderzijds: hoe dichter een
fictioneel personage bij zijn tegenhanger uit het echte leven staat, des te meer het
recht de privésfeer dient te beschermen. En andersom: hoe meer een roman de meest
beschermde domeinen van de privésfeer behandelt, des te groter moet de graad van
fictionaliteit in de roman zijn (‘desto stärker muss die Fiktionalisierung sein’), om
een inbreuk in de wettelijke zin te vermijden. Het Bundesverfassungsgericht blijft
daarbij uitgaan van de hierboven geschetste tweeledige dimensie van het kunstwerk
in het esthetische en in de realia en verwerpt opnieuw expliciet de optie dat men
alleen de esthetische werkelijkheid zou mogen benadrukken.
Uitgaande van onder andere deze twee principes vernietigt het
Bundesverfassungsgericht alle oordelen met betrekking tot de moeder van Esra, Lale.
Haar tegenhanger in de realia zou geen recht op een verbod van de roman hebben,
ook al twijfelt het gerecht er niet aan dat zij in het romanpersonage kan worden
herkend en dat zij uitermate negatief wordt gepresenteerd. Maar, en dat is beslissend:
de roman zou niet suggereren dat wat Lale doet en wat over haar gezegd wordt,
referentiële feiten zijn. Het gerecht redeneert in dat verband structuuranalytisch. Om
te beginnen zou Lale hecht met het motief schuld zijn verbonden. Wiens schuld is
het mislukken van de relatie tussen Adam en Esra? Op dat niveau zou geen enkel
personage vrijuit gaan, ook Adam niet. Daar komt nog bij dat de vertelinstantie bijna
nooit direct over Lale vertelt, maar voor uitspraken over haar de focalisatie bijna
altijd aan anderen geeft. Voor het gerecht houdt dit in dat het boek niet de indruk
wekt dat er feiten over Lale worden verteld. Het veronderstelde uitgangspunt dat het
bij Esra om fictie gaat, blijft dus wat Lale betreft overeind. Daarom moet de vrouw
die zich in Lale herkende de negatieve presentatie van het personage accepteren.
Met betrekking tot Esra bevestigt het Bundesverfassungsgericht de eerdere
vonnissen. Beslissend was dat juist die aspecten van haar privésfeer die in de roman
gepresen-
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teerd werden - onder andere seksualiteit, abortus en de ziekte van haar dochter bijzondere bescherming door de grondwet genieten. Wanneer nu Esra zonder meer
in de werkelijkheid herkend kan worden en de verteller bovendien direct over haar
vertelt, krijgt de lezer niet de indruk dat het om fictieve beweringen gaat. Daarbij
redeneert het gerecht uitsluitend op basis van de indruk die de tekst maakt; of de
geïncrimineerde passages feitelijk zijn of niet doet er niet toe. Vanwege de intimiteit
van deze aspecten kan een bewijs niet worden gegeven - dat mag zelfs niet aan de
betrokken personen worden gevraagd. Dit vonnis werd met een 5:3 meerderheid
besloten.
Voor mijn vraagstelling is het minderheidsstandpunt van belang dat de rechters
Hohmann-Dennhardt en Gaier formuleerden. Daarin is namelijk de poëticale opvatting
van de absolute autonomie van literatuur wel aan te treffen. Zij stellen dat het literaire
werk niet aan de realiteit gemeten ‘mag’ worden omdat het een nieuwe, door fantasie
gevormde werkelijkheid zou hebben gecreëerd. (BVerfG 2007: 111) Deze opvatting
van absolute autonomie wordt elders nog met een citaat uit de ästhetische Theorie
van Theodor W. Adorno geadstrueerd: ‘Want alles, wat de kunstwerken aan vorm
en materiaal, aan geest en stof behelzen, is uit de realiteit in de kunstwerken
geëmigreerd en heeft zich daar van zijn realiteit ontdaan.’ (BVerfG 2007: 125; cf.
Adorno 1973: 158, 425) Interessant is in dit verband nog dat het citaat van Adorno
letterlijk voorkomt in een doorwrocht rapport van de literatuurwetenschapper
York-Gothart Mix en Christian Eichner, dat op 24 mei 2007 aan de voorzitter van
het Bundesverfassungsgericht werd aangeboden. Daarin pleiten ook zij voor de
absolute autonomie van literatuur. Meteen aansluitend op het citaat van Adorno in
hun betoog stellen zij dan ook dat de rechtspraak van de laatste decennia in Duitsland
wat betreft de ‘herkenbaarheid’ van personages ‘structureel foutief’ zou zijn geweest.
De rechtspraak was niet in overeenstemming met wat sinds de jaren zestig van de
afgelopen eeuw de ‘standaard van kunsttheoretische algemene kennis’ zou zijn. (cf.
Eichner en Mix 2005: 30) De zelfpositionering op basis van een absolute
autonomieclaim door deelnemers aan het literaire veld wordt door Eichner en Mix
als onomstreden feit gepresenteerd. Dat ‘feit’ neemt echter alleen een minderheid
van de rechters over.
Samenvattend zou men kunnen stellen dat ook op het gebied van de
literatuuropvatting binnen de jurisdictie in Duitsland de situatie bijzonder stabiel
lijkt. Sinds de negentiende eeuw tot aan het begin van de eenentwintigste domineert
een opvatting van relatieve autonomie van literatuur op basis van een idealistische
transformatiepoëtica. Wel kan worden geconstateerd dat de laatste decennia de strijd
met het standpunt van de absolute autonomie op gang lijkt te komen. Dat blijkt onder
andere uit het hierboven aangehaalde afwijkende minderheidsstandpunt - dit soort
poëticale standpunten komt bij mijn weten vóór 1945 in de rechtspraak niet voor.
Daarnaast zou men ook in het oprekken van het domein van fictie in het oordeel van
het Bundesverfassungsgericht een indicatie van de groeiende druk van de absolute
autonomie kunnen zien. Die verschuiving blijkt uit de nieuwe uitspraak in 2007 dat
de klacht met betrekking tot het personage Lale onder beroep op de kunstvrijheid
moet worden afgewezen. Desondanks blijft deze verschuiving nog steeds binnen de
grenzen die in poëticaal opzicht nu al meer dan honderd jaar vast lijken te liggen.
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Institutionele en poëticale autonomie in Nederland
Is Duitsland nu eerder een uitzondering ‘in de westelijke wereld’, zoals het protest
van vooraanstaande deelnemers uit het Nederlandse literaire veld tegen dit ‘historisch
gevaarlijke en artistiek gesproken onzinnige arrest’ op 20 oktober 2007 in de
Volkskrant lijkt te suggereren? Niets dat daarop wijst - de juridische omgang met
literatuur in Nederland verschilt op de bovengenoemde punten nauwelijks van die
in Duitsland. Ook al is er in Nederland geen expliciete uitzonderingsbepaling in de
wet, in de rechtspraak van de Hoge Raad duikt de exceptio artis in 1908 voor het
eerst op; in verband met literatuur in 1920. Daaronder wordt ook in Nederland verstaan
dat iets wat op zich bekeken een strafbaar feit is, dat mogelijk niet zou kunnen zijn
wanneer het om literatuur gaat. (cf. Beekman en Grüttemeier 2005: 63vv.) Deze
erkenning van de institutionele relatieve autonomie van literatuur geldt tot op heden.
Dat belet echter niet dat ook in Nederland schrijvers vanwege hun teksten kunnen
worden veroordeeld, en ook ná de vrijspraak van Hermans - ik verwijs slechts naar
Han B. Aalberse, L.H. Wiener en Theo van Gogh. (cf. Beekman en Grüttemeier
2005: 70vv.) Hoe ver de overeenkomst institutioneel gaat, blijkt ook uit het feit dat
in het meest recente literaire proces in Nederland - tegen Pieter Waterdrinker naar
aanleiding van verondersteld antisemitisme in zijn roman Danslessen (1998) - de
advocaat-generaal bij de Hoge Raad uitgebreid gebruik maakte van het destijds
richtingwijzende oordeel van het Bundesverfassungsgericht inzake Mephisto. (cf.
Beekman en Grüttemeier 2005: 176) Ook in Nederland is de relatieve institutionele
autonomie van de literatuur binnen het recht al bijna honderd jaar stabiel. Waterdrinker
werd overigens vrijgesproken.
Met betrekking tot de literatuuropvatting binnen het recht verschilt de situatie in
zoverre dat in Nederland de poëtica van de Tachtigers herkenbare sporen in de
jurisdictie heeft achtergelaten. Het esthetische fundament is echter ook in Nederland
onmiskenbaar idealistisch van aard, waarbij ervan wordt uitgegaan dat kunst de
empirische werkelijkheid naar een hoger plan moet tillen. (cf. Beekman en
Grüttemeier 2005: 76vv.) Literatuuropvattingen daarentegen die een absolute
autonomie van literatuur verdedigen komen ook in Nederland binnen de rechtspraak
vrijwel niet voor. Weliswaar heeft Hermans zelf - voor zover ik weet als eerste - in
zijn pleidooi tijdens het proces van 20 maart 1952 een dergelijk absoluut
autonomistisch standpunt ingenomen. Hij deed dat met zijn bekende vergelijking
dat de verhouding tussen schrijver en personage ongeveer die is van ‘de proces-verbaal
opmakende politieagent met de in overtreding zijnde weggebruiker’. Maar dat
standpunt verschilt hemelsbreed van dat van zijn raadsman A. Mout en uiteindelijk
ook van dat van de rechtbank. Die sloten juist de mogelijkheid dat een schrijver op
grond van uitspraken van zijn personages zou kunnen worden veroordeeld niet
categorisch uit. Mout bepleitte vrijspraak op grond van structuuranalytische
overwegingen die gericht waren op de afstand die Hermans van zijn personage in
het boek zou nemen en die redenering nam de rechter in zijn oordeel min of meer
over. (cf. Beekman en Grüttemeier 2005: 102) Van een juridische erkenning dat
‘uitspraken door personages in een literaire tekst gedaan (...) niet op het conto van
de auteur geschreven [kunnen] worden’ kan dus in dit proces geen sprake zijn.
(Vaessens 2006: 7; cf. Vaessens 2009: 86)
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het idee ‘dat een uitspraak in een literaire tekst niet zonder meer op de werkelijkheid
(van de auteur) betrokken mag worden’, zoals Vaessens en Joosten stellen. (2003:
54) De verdediging van Reve was er immers juist op gericht om zich te positioneren
als ‘bekennend schrijver’ die met behulp van ‘uitspraken door personages in een
literaire tekst gedaan’ slechts uitdrukking geeft aan zijn eigen, hoogst individueel
godsbeeld en daar net zo veel recht op meent te hebben als ieder ander. Om die reden
kon dan ook volgens het Amsterdamse Hof en de Hoge Raad niet worden gesteld
dat Reve de bedoeling gehad zou hebben om God te lasteren. En juist die bedoeling
werd door de rechters als noodzakelijke voorwaarde voor een veroordeling gezien.
Een absolute autonomie als poëticaal concept werd echter noch door de rechters
verdedigd, noch door Reve. (cf. Beekman en Grüttemeier 2005: 80vv.)
Dezelfde relatieve poëticale autonomie is uiteindelijk ook in de uitspraak van de
Hoge Raad naar aanleiding van Danslessen te constateren. (cf. Beekman en
Grüttemeier 2005: 165vv.) Wel moet hier meteen aan worden toegevoegd dat het
Danslessen-oordeel van het Amsterdamse Hof van 4 januari 2000 een uitzondering
vormt. Voor het eerst in de Nederlandse jurisprudentie is daar in een vonnis de
opvatting te vinden dat de op zich beledigende woorden van een romanpersonage
niet kunnen ‘worden aangemerkt als een belediging geuit door de verdachte zelf’,
want: ‘de gesproken woorden en de spreker mogen niet worden losgekoppeld’. Juist
op dat punt van de absolute autonomie corrigeert de Hoge Raad echter het Hof. (cf.
Beekman en Grüttemeier 2005: 168vv.) Ook in Nederland domineert dus binnen het
recht een literatuuropvatting die aan literatuur een relatieve autonomie toekent.
Tevens lijkt deze juridische literatuuropvatting ook in Nederland aan het begin van
de eenentwintigste eeuw onder druk te staan van de absolute autonomistische poëtica.
Tot nu toe echter zonder gevolgen voor het hier geconstateerde continuüm.
De juridische omgang met literatuur in Duitsland en Nederland blijkt over de
afgelopen honderd jaar niet alleen bijzonder stabiel in institutioneel en in poëticaal
opzicht, maar toont bovendien ook nog eens voornamelijk overeenkomsten en
parallellen. Opvattingen van relatieve poëticale autonomie domineren, gebaseerd op
de erkenning van een relatieve institutionele autonomie van literatuur binnen het
recht. Absolute poëticale autonomieclaims spelen tot op heden in beide landen slechts
een marginale rol binnen de rechtspraak. Het lijkt erop dat de bekende absolute
autonomieclaims binnen het literaire veld (van het symbolisme via het modernisme
tot aan het postmodernisme) buiten dat literaire veld nooit de gehoopte erkenning
hebben gehad. De stabiliteit van de institutionele relatie tussen literatuur en recht
over een periode van meer dan honderd jaar suggereert tevens dat wat binnen het
literaire veld als wezenlijke verandering en radicale breuk wordt gepresenteerd van
buiten bekeken maar een zeer betrekkelijke verandering is. In ieder geval verdient
het aanbeveling om de poëticale claims van deelnemers aan het literaire veld niet bij
voorbaat voor waar aan te nemen. Veeleer moeten deze claims beschouwd worden
als strategische positioneringen, die door een poëticaal-institutioneel onderzoek en
vanuit een vergelijkend perspectief - hier het Duits-Nederlandse - betrouwbaarder
kunnen worden geanalyseerd.
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Harry Bekkering
‘Altijd honderd schrijvers in je hand, ook al weet je of wil je het niet.’
Een rondreis door het oeuvre van Cees Nooteboom
Nooit eerder verscheen er in Vooys een artikel over Cees Nooteboom.
Dat gebrek aan aandacht trachten we te compenseren met dit uitgebreide
essay van Nooteboom-kenner en hoogleraar Taal en Cultuurstudies Harry
Bekkering. Bekkering zet in dit essay uiteen welke overwegingen geleid
hebben tot zijn bewondering voor het werk van Nooteboom. In zijn rondreis
door het oeuvre vestigt Bekkering de aandacht op de eenheid ervan, op
Nootebooms culturele en literaire bagage, en op diens maatschappelijke
betrokkenheid. Hij sluit zijn beschouwing af met een poging Nootebooms
werk literair-historisch een plaats te geven, met de slag om de arm die bij
zo'n plaatsbepaling hoort.

‘Ontelbare draden, zenuwen, spieren, strengen en kanalen’
In Harry Mulisch' autobiografische essay ‘Zelfportret met tulband’ (in Voer voor
psychologen) staat het volgende te lezen:
Het oeuvre van een schrijver is, of behoort te zijn, een totaliteit, één groot
organisme, waarin elk onderdeel met alle andere verbonden is door
ontelbare draden, zenuwen, spieren, strengen en kanalen, waardoor
onderling voeling gehouden wordt en geheimzinnige berichten heen en
weer worden gezonden, stromingen, seinen, kode. (...) Raakt men het
ergens aan, ergens anders reageert het; een kolossale bloedsomloop is er
in gaande, en een alles omvattend stofwisselingsproces, geregeerd door
haast onvindbare klieren en in het midden: de hypofyse, voorgoed
onzichtbaar. Het oeuvre is het nieuwe lichaam van de schrijver. (Mulisch
1961: 108)
Waarom ben ik deze beschouwing over Cees Nooteboom nu begonnen met een citaat
van zijn goede vriend, maar ook literaire rivaal, Harry Mulisch? De reden is deze:
ik wil de lezer van Vooys deelgenoot maken van een aantal overwegingen mijnerzijds,
die geleid hebben tot mijn bewondering voor het werk van Nooteboom. En de eerste
overweging is, inderdaad, dat elk werk van Nooteboom bij mij ander werk van hem
oproept. Zo is het al geen toeval, dat mijn beschouwing start met een citaat van
Mulisch. In zijn wat mij betreft mooiste roman, Rituelen, herinnert de hoofdfiguur
Inni Wintrop zich dat hij eens met zijn vriend, de schrijver, het Benedictijnerklooster
in Oosterhout heeft bezocht. Deze schrijver, die als weinig spraakzaam wordt
omschreven, had daar urenlang rondgelopen en ten slotte aan een oude monnik
gevraagd ‘of hij er nooit uít had gewild.’ Die vraag verbaasde de oude man in het
geheel niet en het antwoord kwam onmiddellijk: ‘De laatste keer dat ik dat gehad
heb was in 1929, toen de verwarming het niet deed.’ (Nooteboom 1980: 153) Dit
antwoord is aanleiding voor
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hilariteit bij de beide vrienden, maar waar het me in dit verband om gaat is wat erop
volgt. De monnik vraagt op zijn beurt aan de schrijver:
‘En ù? Dit zal wel niet het eerste klooster zijn dat U bezocht heeft. Heeft
U er dan nooit in gewild?’ Ook dat antwoord was van een verpletterende
eenvoud geweest, en Inni had het ook altijd onthouden. ‘Mijn klooster is
de wereld,’ had de schrijver gezegd, en nu had de monnik gelachen, en
verklaard dat hij het begreep. (Nooteboom 1980: 154)
Wat lezen we in Voorbije passages? Daar staat genoteerd: ‘“Mijn klooster is de
wereld,” zei Harry Mulisch toen we later eens samen in dat klooster waren.’
(Nooteboom 1981B: 191)
Ik geef nog enkele voorbeelden van hoe het lezen van Nootebooms werk welhaast
onvermijdelijk, in elk geval bij mij, andere teksten in herinnering brengt. Ooit las ik
in Nootebooms eerste bundeling reisverhalen, Een middag in Bruay, deze passage:
Middagen in Bruay, in Edinburg, in Berlijn, losgepeuterde stukjes tijd,
zonder chronologie bij elkaar gezet, voorwerpen aangespoeld op het
papieren strand van een ochtendblad en daar verouderd zoals de mode op
oude portretten en onbegrijpelijke woorden in een geërfd woordenboek.
(...) Ik neem de foto's in mijn hand en kijk hoe eigenaardig ze eruit zien,
de papoea's, de OAS-ers, de allang niet meer stakende stakers, het
confererende staatshoofd, en vraag me af wat voor kleur en betekenis die
foto's nog zullen krijgen en wanneer. Nu, op dit ogenblik, kan ik niet meer
doen dan ze inplakken - belangrijk en onbelangrijk, verzameld met
sentiment en opinie, in de jaren 1961, 1962, 1963 en gemaakt door dezelfde
camera. (Nooteboom 1963: 9)
Deze passage kwam opnieuw tot leven bij het lezen van Rituelen, waarin het centrale
personage Inni Wintrop te kennen geeft dat, door hemzelf en door ons, op een zeer
individuele, subjectieve en vooral willekeurige manier structuur en betekenis gegeven
wordt aan de amorfe massa van het verleden: stukjes uit een voorbije tijd worden
losgepeuterd en in een persoonlijke orde geplaatst. De ‘scherven en splinters’ worden
met sentiment en opinie uit de werkelijkheid gelezen.
Met deze visie op herinnering vertegenwoordigt Inni ook de mening van
Nooteboom zelf. De theoretische euveldaad die ik nu bega - het met voeten treden
van de wet van de autonomie van het literaire kunstwerk - kan gelegitimeerd worden
via Nootebooms uitspraak in een interview met Jan Brokken, waar hij zegt: ‘Wat
herinner je je? Vandaag de dag herinner je je weer andere dingen dan twee jaar
geleden. In iedere levensfase beoordeel je het verleden anders. Er treedt een zekere
vervalsing op. En in die vervalsing moet je verder leven.’ (Brokken 1982) Bij deze
uitspraak, waarin de herinnering - een kernwoord bij Nooteboom, elke
Nooteboomliefhebber herinnert zich de bijna klassiek geworden aforistische
formulering op de eerste pagina van Rituelen: ‘Herinnering is als een hond die gaat
liggen waar hij wil’ - zo centraal staat, kwamen bij mij bovendien de volgende regels
boven uit het gedicht ‘Spookuur’, uit de bundel Aanwezig, afwezig:
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Jij weet wat ik weet
mijn herinnering verdwijnt met de sneeuw
en met de herinnering aan sneeuw
zoals de middag in zwaluwen verandert
en de zwaluwen in avond
en de avond in dood.
(Nooteboom 1984B: 135)

En deze uit ‘Tijdgenoten’, in Open als een schelp, dicht als een steen:
Zelfs jong zijn ze al oud
van herinnerde tijden.
Hun lente is een winter
vol herhaalde verhalen,
hun ochtend een avond.
Wat ze zeggen een spreekwoord,
wat ze denken geschiedenis
bij gebrek aan iets anders.
(Nooteboom 1984B: 93)

Deze gedichten zijn, om met Mulisch te spreken, met strengen en kanalen verbonden
aan Nootebooms prozadebuut Philip en de anderen, dat voor heel veel van mijn
generatiegenoten - ik ben van 1944 - een bijna romantische herinnering
vertegenwoordigt, een ‘pop-song in prose’. (Anker 1993) In Philip en de anderen
vinden we de volgende, met bovenstaande gedichten corresponderende, zinnen: ‘Je
bent geboren als een oud kind, (...) je zult niets meemaken, alleen maar herinneren,
je zult niemand ontmoeten, tenzij om afscheid te nemen, en je zult geen dag leven,
zonder op de avond te rekenen, of op de nacht.’ (Nooteboom 1956: 38)
En zo zou ik nog wel enige tijd door kunnen gaan, want aan ‘geheimzinnige
berichten, seinen en kodes’ die naar alle kanten uitwaaieren geen gebrek. Om
misverstanden te voorkomen: het leggen van dit soort verbanden is niet alleen een
kwaliteit van de lezer, het werk van Cees Nooteboom roept het ook op, het activeert
deze leeswijze. In Het volgende verhaal lezen we deze zin: ‘“Ik had wel duizend
levens en ik nam er maar een”, dat had ik een keer ergens gelezen.’ (Nooteboom
1991: 5) Ik ook, namelijk in zijn bundel Open als een schelp, dicht als een steen, in
de afdeling ‘Getijde’. (Nooteboom 1984B) Tot zover mijn eerste punt van
bewondering, waarbij ik vooral een - noodzakelijkerwijs beperkt - beeld heb willen
geven van de eenheid en samenhang binnen Nootebooms oeuvre.

‘Al die oude papieren’
Mijn tweede bewonderende overweging kan ik het beste inleiden met het motto dat
Nooteboom vooraf laat gaan aan zijn roman In Nederland (een titel die in latere
drukken, mede op grond van de Engelse vertaling In the Dutch mountains, gewijzigd
zou worden in In de bergen van Nederland). Het is een citaat uit een sprookje van
Hans Christiaan Andersen, ‘Tante Kiespijn’:
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‘Waar hebben wij het verhaal vandaan?’
‘Wil je het weten?’
‘Wij hebben het uit het vuilnisvat, met al die oude papieren.’
Ik had ook deze zin uit dezelfde roman kunnen nemen, uitgesproken door de
schrijver-ingenieur Tiborón: ‘Schrijven bestaat uit het geschrevene anders groeperen,
er zitten altijd honderd schrijvers in je hand, ook al weet je of wil je het niet.’
(Nooteboom 1984A: 138) Elders betitelt Tiborón zijn verhaal als ‘een koekoeksei
dat hij gelegd had in het nest van wel tien andere vogels tegelijk.’ Nooteboom geeft
met dit soort opmerkingen aan dat zijn werk niet bestaat, niet kan bestaan zonder
andere literatuur. Zijn werk bestaat mede - let wel, ‘mede’ - bij de gratie van andere
teksten. Schrijven lijkt bij hem, zoals Maarten van Buuren het eens heeft uitgedrukt,
op een soort recycling, waarbij afval van andere teksten tot een nieuw product wordt
verwerkt. (Van Buuren 1984) Schrijven wordt zo zichtbaar als een proces van selectie,
combinatie en transformatie van voorafgaande teksten.
In deze omschrijving en dan vooral in de twee laatste woorden ‘combinatie’ en
‘transformatie’ ligt tegelijkertijd besloten dat Nooteboom niet zomaar, of alleen
andere teksten gebruikt om zijn grote belezenheid te etaleren, zoals enkele
commentatoren ons willen doen geloven, al valt hem enige koketterie in dit opzicht
niet geheel te ontzeggen.1 Maar als bewonderaar wijs ik er dan onmiddellijk op dat
die koketterie veelal een functie heeft, want in de meeste gevallen dienen de literaire
verwijzingen om bepaalde personages te karakteriseren. Ze fungeren dan als tekens,
verwijzend naar exclusiviteit en esthetische verfijning. Zo laat Nooteboom Bernard
Roozenboom, de kunsthandelaar en verstokte vrijgezel in Rituelen, op een gegeven
ogenblik zeggen ‘Ik woon in de onderwereld, maar ik zoek niemand’, daarmee een
knipoog gevend naar de Orpheusmythe.
Belangrijker is echter dat Nooteboom, net als zijn collega-auteurs en
generatiegenoten Claus en Mulisch, niet eenvoudigweg klassieke en minder klassieke
literatuur expliciet bewerkt en verwerkt. Integendeel, een roman als Rituelen is een
amalgaam van heidense en christelijke bestanddelen, die vaak niet direct of soms
met enige moeite herkenbaar zijn. Van der Paardt stelt in zijn interpretatie van de
genoemde roman terecht vast dat de verschillende elementen uit vroegere literatuur
of culturen in feite een volledige transformatie ondergaan, met als gevolg een tekst
met een nieuwe betekenis, die soms haaks staat op de betekenis van de teksten waarop
ze is geïnspireerd. In dit verband is niet alleen het reeds genoemde opstel van Van
der Paardt - waarin vooral aandacht wordt geschonken aan de Vergiliaanse motieven
(allusies op de Aeneïs) in Rituelen - relevant, maar ook Maarten van Buurens poging
de mythologische onderstroom van dezelfde roman bloot te leggen. (Van Buuren
1984) Ook ikzelf heb me niet onbetuigd gelaten, door de religieuze aspecten en
Kawabata's roman Dui-

1

Mijn leermeester en oudcollega Kees Fens - niet in alle opzichten een liefhebber van het
werk van Cees Nooteboom - omschreef die kant van hem tegenover mij eens als volgt: grote
bewondering had hij voor Nootebooms indrukwekkende kennis van kloosterorden, maar hij
had tegelijkertijd de indruk dat diens belangstelling eerder uitging naar de ‘stof’ van het
habijt dan naar het gekastijde lichaam eronder.
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Cees Nooteboom. Illustratie: Emy Koopman

zend kraanvogels uitgebreid in mijn interpretatie van Rituelen te betrekken. Om ook
iets over In Nederland te zeggen: aan het eind van deze roman verschijnt via de
‘hinkelende’ Tiborón Cortazárs Rayuela (‘Hinkelspel’) in beeld, een boek dat oproept
tot wat Cortazár ‘creatief, medeplichtig lezen’ noemt. In Nederland leent zich daar,
door zijn springerige structuur en zijn vele literaire allusies, bij uitstek voor. Zo word
je als lezer aan het eind van de roman als het ware gedwongen het boek opnieuw te
lezen, maar nu als ‘hinkelspel’.
Hoewel ik er niet al te diep op in wil gaan, toch nog een enkel woord over Rituelen,
onder het motto ‘een interpretator wil zijn gelijk halen’. Het gaat om de volgende
intertekstuele kwestie. Ik kwam hier op, toen ik het citaat uit In Nederland herlas:
‘er zitten altijd honderd schrijvers in je hand, ook al weet je of wil je het niet.’ Het
gaat mij in dit geval om het laatste gedeelte van dit citaat. Ooit heb ik gemeend een
relatie te kunnen leggen tussen Rituelen en De uitvreter van Nescio. (Bekkering
1983) De beroemde eerste zin van het laatstgenoemde boek luidt zo: ‘Behalve de
man, die de Sarphatistraat de mooiste plek van Europa vond, heb ik nooit een
wonderlijker kerel gekend dan de uitvreter.’ De eerste (!) zin van deel 2 (‘Arnold
Taads’) in Rituelen gaat zo: ‘Totdat hij Philip Taads ontmoette, had Inni Wintrop
altijd gedacht dat Arnold Taads de eenzaamste man van Nederland was.’ Enige
overeenkomst kan deze beide uitspraken niet ontzegd worden. Ik verbond én verbind
aan deze vaststelling het volgende: in het verhaal van De uitvreter gaat het om een
figuur, Japi, voor wie het ‘doelloos zitten’ de hoogste levenswijsheid is. Hij doet
niets liever dan uren naar zee en wolken staren, wat hij ‘versterven’ noemt. Ten slotte
wordt hem het ‘versterven’ te machtig en op een mooie morgen stapt hij bij het
opgaan van de zon de Waalbrug bij Nijmegen af. Een geval van zelfmoord dus, van
iemand bij wie asociale en ingekeerde trekken zijn waar te nemen. Wat zien we
gebeuren in Rituelen? In de twee Taadsen keert Japi terug: Arnold Taads
vertegenwoordigt dat asociale element, Philip Taads representeert het ingekeerde
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wolken’ bij Japi - en de beide Taadsen plegen zelfmoord, omdat ze geen greep kunnen
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krijgen op hun eigen leven. Men zou zelfs nog verder kunnen gaan en zeggen dat de
positie van Inni Wintrop te vergelijken is met die van Nescio's alter ego, Koekebakker.
Hoewel deze verwantschap voelt met de mensen die hij beschrijft en met wie hij
optrekt, blijft hij toch steeds de toeschouwer, de getuige van het gebeurde. Zo ook
Inni Wintrop. Wel degelijk geboeid door de beide Taadsen behoudt hij toch afstand
tot hun levenshouding.2
Het blijft een interessante kwestie hoe zwaar je de intentie van de auteur moet
laten wegen. Een laatste voorbeeld. Nogal wat critici, en ook ik, hadden sterk de
neiging om de titel en inhoud van de roman In Nederland te verbinden met Slauerhoffs
gedicht ‘In Nederland’, temeer daar Slauerhoff nog wel eens wil opduiken in het
werk van Nooteboom. (zie bijvoorbeeld Het volgende verhaal; Nooteboom 1991:
22-23) Ik citeer enkele regels uit Slauerhoffs gedicht ‘In Nederland’, die er in dit
verband toe doen:
In Nederland wil ik niet leven,
men moet er steeds zijn lusten reven,
ter wille van de goede buren,
die gretig door elk gaatje gluren.

En dit zijn de slotregels:
In Nederland wil ik niet blijven,
ik zou dichtgroeien en verstijven.
Het gaat mij daar te kalm, te deftig,
men spreekt er langzaam, wordt nooit heftig,
en danst nooit op het slappe koord.
Wel worden weerloozen gekweld,
nooit wordt zoo'n plompe boerenkop gesneld,
en nooit, neen nooit gebeurt een mooie passiemoord.
(Slauerhoff 1992: 823)

Gezien de inhoud van Nootebooms roman, waarin nogal wat kritiek geleverd wordt
op Nederland, lijkt een relatie tussen beide teksten bepaald geen onmogelijkheid.
Toch heeft Nooteboom zich in interviews tegen de verbinding met Nescio en
Slauerhoff verzet. Maar zou hier nu niet sprake kunnen zijn van ‘de schrijvers in de
hand, ook al weet of wil je het niet’? En zijn mijn observaties dan niet eerder een
bevestiging van Nootebooms eigen zienswijze?

2

Goedegebuure vindt mijn interpretatie veel te ver gaan. (1985: 68) Hij acht binnen het
intertekstualiteitsonderzoek een interpretatie alleen acceptabel wanneer bewijsbaar het ene
literaire werk door een andere tekst is beïnvloed, of wanneer een auteur buiten het werk die
invloed heeft aangegeven. Maar wat is bewijsbaar? De auteursintentie gaat zo wel een heel
belangrijke rol spelen. Belangrijker lijkt mij of de ‘intertekstuele’ interpretator erin slaagt
voldoende argumenten te verzamelen, die het voor de lezer plausibel maken om in die
‘invloed’ te geloven. Of de auteur nu onbewust of bewust die invloed ondergaan heeft, is
van ondergeschikt belang.
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Boeken vol literatuur, maar zonder het volle leven?
Tot nu toe zou de indruk gewekt kunnen zijn dat mijn bewondering vooral uitgaat
naar Nooteboom als auteur van literair fraai geconstrueerde bouwsels, als schrijver
van werken die men pas ten volle kan savoureren als men op zijn minst dezelfde
belezenheid bezit als de auteur zelf. Boeken vol literatuur, maar zonder het volle
leven. Het opvallende is nu - en dat is mijn derde punt van admiratie - dat wat Anbeek
‘straatrumoer’ noemde bepaald niet ontbreekt in Nootebooms werk. (Anbeek 1994)
Dat is ook onmogelijk bij een auteur die in zijn reisverhalen met zijn neus of liever
gezegd met zijn bezielde pen als een camera bovenop historisch belangrijke
gebeurtenissen heeft gestaan. Ik hoef alleen maar Berlijnse notities (het vallen van
de Muur) en De Parijse beroerte (Parijs 1968) te noemen om dat te verduidelijken.
In Nederland is bepaald niet alleen een roman over het schrijven, waarin de wetten
van literaire genres (essay, sprookje, roman, reisverhaal) geschonden worden. Het
boek bevat allerlei cultuurkritische toespelingen op onze realiteit, overigens op lichte
wijze gepresenteerd. In een passage over Spanje, Nootebooms tweede vaderland,
laat hij hoofdfiguur Tiborón dit zeggen:
Zij kwam van de kust, waar zij had deelgenomen aan dat nieuwe, jaarlijkse
ritueel, de opstanding van de doden. Ik ben daar een keer gaan kijken. Uit
heel Europa komen ze, de witte lichamen, alsof de bazuin voor het laatste
oordeel geklonken heeft. Naaktstranden zijn hier tegenwoordig toegestaan,
maar zoals vroeger de naaktheid taboe was is het nu verboden om wit te
zijn. Al die lichamen martelen zich om 's avonds voor de spiegel te staan,
en er, die paar weken per jaar, onkwetsbaar uit te zien, onkwetsbaar, en
dus onsterfelijk. Elk zijn eigen verrijzenis. (Nooteboom 1984A: 104)
Ook - of vooral - Rituelen kan gelezen worden als een ‘document humain’ van de
generatie waartoe Nooteboom behoort. Er wordt een sceptisch-melancholisch beeld
gegeven - men denke aan de toeschouwerspositie van Inni Wintrop - van ongeveer
een kwart eeuw, zich uitstrekkend van 1953 tot eind jaren zeventig, van Sartre tot
Baghwan. Op dit punt verschillen de reisverhalen niet wezenlijk van de romans. Ook
in Het volgende verhaal vindt men weer schitterend geformuleerde commentaren op
onze realiteit, bijvoorbeeld in een zin als deze:
Een levende dichter [i.e. Arend Herfst, collega Nederlands van hoofdfiguur
en classicus Herman Mussert, H.B.] en dan nog een die coach is van het
korfbalteam van de school, dat is nog eens wat anders dan een op Socrates
lijkende dwerg die niets anders te bieden heeft dan een stel lijken van
tweeduizend jaar geleden, die de schoonheid van hun taal zo weggeborgen
hadden achter de schansen van een hermetische syntaxis dat de
bewonderaars van levende klassieken als Prince, Gullit en Madonna er
geen schaduw van kunnen terugvinden. (Nooteboom 1991: 22)
Het is zeer waar wat Jaap Goedegebuure over Nootebooms vorm van
geschiedschrijving heeft opgemerkt:
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Het beeld van de recente geschiedenis, dat Nooteboom in Rituelen oproept,
is net zo representatief en net zo willekeurig als de verhalen die een
objectief historicus in naam van de geschiedenis uit de amorfe feitenmassa
zou kunnen samenstellen. (...) Wanneer Nooteboom dan bovendien nog
laat zien hoe de reconstructies die wij verhalen noemen tot stand komen,
dan is daarmee een pleidooi gehouden voor de onvervangbaarheid van de
literatuur. (Goedegebuure 1989: 112-113)
De woorden van Goedegebuure gelden mijns inziens niet alleen voor Rituelen, maar
voor al het werk van Nooteboom.

De perikelen van het onzuivere ik
In Philip en de anderen spreekt de wat excentrieke oom Alexander tot Philip deze
woorden: ‘Ik ben met mezelf getrouwd. (...) Niet met mezelf, zoals ik eerst was, maar
met een herinnering die mij geworden was. Begrijp je dat?’. (Nooteboom 1956: 11)
Philip begrijpt het op dat moment zeker nog niet, maar deze visie van ‘het
verschuivende ik’ loopt als een leidmotief door Nootebooms gehele oeuvre.
Paul de Wispelaere was één van de eersten die dit aspect benadrukt heeft, in een
beschouwing naar aanleiding van De ridder is gestorven - de roman waarin, naast
Zelfportret van een ander, ‘de perikelen van het ik’ zich het meest pregnant
manifesteren. De Wispelaere begint zijn essay met een karakterisering van het werk
van de op dat punt verwante auteur Pirandello, die vrijwel ongewijzigd van toepassing
blijkt op Nootebooms werk: ‘Het (...) werk van deze intellectualistische auteur staat
(...) in het teken van de spanningen tussen “zijn” en “niet-zijn”, tussen verbeelding
en werkelijkheid, tussen leven en verhalen, waardoor de ik-persoonlijkheid
versplinterd wordt.’ (De Wispelaere 1966: 136) In Nootebooms tweede roman De
ridder is gestorven - een roman over een schrijver die schrijft over een schrijver die
gestorven is, en zélf sterft voor hij het boek over de gestorvene voltooid heeft - krijgt
die versplintering een poëticale vertaling: ‘Heb ik het nog over hem? (...) Schrijf ik
hem in de plaats van zijn hoofdpersoon die hij ook was, maar in hoeverre? En ik?
(...) Hier reed ik gisteren voorbij, en ben ik hier en nu nog dezelfde? (...) Ik besta
helemaal niet.’ (Nooteboom 1982: 9, 89) Zo spiegelt zich het probleem van de
schrijver in dat van André Steenkamp (de schrijver, wiens boek de ik-figuur zich ten
doel gesteld heeft af te maken), waardoor die in een dubbele spiegelverhouding komt
te staan: niet alleen is hij het onzekere, problematische product van zijn beschrijver,
maar ook van zijn eigen schrijverschap.
Deze complexe behandeling van identiteitskwesties doet zich niet enkel voor in
de twee eerste werken, ook elders komen we het meer dan eens tegen; wederom
bewijs voor de grote eenheid van Nootebooms oeuvre. In Voorbije passages staat
bijvoorbeeld te lezen: ‘Ik laat mijzelf daar achter, en ga weg.’ (Nooteboom 1981B:
113) Vergelijk deze zin met de volgende, waarnemer en deelnemer in zich
verenigende, overdenking uit Waar je gevallen bent, blijf je:
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Ik zou mij nu fysiek willen vervangen door mijn vroegere zelf, een paar
passen terug doen, en naar mij kijken. Maar dan nog zou ik nooit meer
weten wat ik toen dacht. In die zin ben ik dus al gestorven. Dat is het
geheimzinnige aan deze bewegingen, je
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realiseert je dat je aan een stuk door sterft, (...) dat degene die daar stond
en iets wat dan ook dacht, onachterhaalbaar verdwenen is. (Nooteboom
1983: 341)
Ook in de gedichten is dit ‘labyrint van het ik’ prominent aanwezig, zoals in
‘Trinidad’:
Dit ben ik vaak geweest:
een man op een landweg,
een man in een vliegtuig,
een man met een vrouw.
En dit ben ik vaak geweest:
een man die zich onder een steen
wou verbergen
om geen licht meer te zien.
Deze twee mannen,
ze dragen mijn koffers,
ze lezen mijn kranten,
ze verdienen mijn brood.
Samen trekken we
door het geluid en de lucht van de wereld
op zoek naar het onzichtbare standbeeld,
waar ze alledrie opstaan
in de gedaante van één.
(Nooteboom 1984B: 20)

Zowel in Rituelen als in Het volgende verhaal citeert Nooteboom zichzelf als dichter,
en in beide gevallen verwijst hij naar hetzelfde gedicht. Kennelijk bezit het gedicht
voor hem een bijzondere waarde, in elk geval ‘past’ het binnen de meervoudigheid
van het ‘ik’. Inni Wintrop stelt vast dat ‘men geen duizend levens had, men had er
maar één.’ Herman Mussert citeert echt in Het volgende verhaal, zonder de naam
van de dichter te noemen: ‘“Ik had wel duizend levens en ik nam er maar één”, had
ik een keer ergens gelezen.’ Ik noemde dit citaat reeds in een ander verband, hier
volgen de eerste vier regels van het originele gedicht uit de reeks ‘Getijde’:
In dit getij leer ik mijzelf kennen. Steeds minder:
ik had wel duizend levens
en ik nam er maar één!
(Nooteboom 1984B: 86)

Nooteboom heeft zijn protagonisten - waaronder ook zichzelf, in zijn reisverhalen van begin af aan opgezadeld met het gevoel verzonnen te zijn, niet echt te bestaan.
Er is vaak twijfel aan het bezit van een eigen identiteit, een eigen binnenwereld. Zo
voelt
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Inni Wintrop zich ‘het gat’, ‘een afwezige, iemand die niet bestond’. Het volgende
verhaal bevat soortgelijke passages, bijvoorbeeld:
Want gesteld dat ik ik niet was en dus iemand anders (‘niemand’ ging,
dacht ik, te ver), dan zou ik bij de herinneringen van die ander toch moeten
denken, dat het mijn herinneringen waren, iedereen zegt ten slotte ‘mijn’
herinneringen tegen zijn herinneringen. (Nooteboom 1991: 9)
De identiteitsproblematiek is het meest pregnant aanwezig in de poëticaal getinte
romans Een lied van schijn en wezen en In Nederland. Hierin wordt de schrijver zelf
opgevoerd als fictieve figuur, als iemand die niet helemaal echt is. Ik citeer een
opmerking van één van de twee schrijvers aan het adres van de andere in Een lied
van schijn en wezen: ‘Jij twijfelt niet aan de echtheid van je personages, maar aan
die van jezelf. Als jij iemand kunt verzinnen, kan iemand jou ook verzonnen hebben.’
(Nooteboom 1981A: 60) De kwestie is de volgende: maak je iets echts als je schrijft,
of maak je alleen maar schijngestalten? Of: zijn schijngestalten de echte, de blijvende,
en ben je zelf schijn? Tiborón zegt: ‘Ik wil wel schrijven, maar niet als schrijver
bestaan.’ (Nooteboom 1984A: 86) Datzelfde geldt voor de roman In Nederland in
zijn totaal. Door Nederland andere grenzen te geven en het verhaal in een niet
bestaande tijd te laten spelen geeft Nooteboom aan dat de roman verzonnen is, maar
ook dat de verteller/schrijver een verzonnen figuur is, opgenomen als hij wordt in
het verhaal dat hij zelf vertelt, een bewerking van Andersens sprookje ‘De
Sneeuwkoningin’. Tiborón gaat eigenlijk nog verder. Door een meningsverschil met
een Zeeuwse liftster - ongetwijfeld de noordelijke nuchterheid representerend - voelt
hij zich aangezet na te denken over sprookjes en mythen: ‘Het schrijven van sprookjes
is een vals verlangen naar het schrijven van mythes, en daardoor een verlangen om
niemand te zijn.’ (Nooteboom 1984A: 112; cursivering H.B.)
Het mag geen verwondering wekken dat een auteur die er dit soort opvattingen
op nahoudt, zich nooit ingelaten heeft met met een vorm van literatuur die we in de
moderne Nederlandse literatuur zo goed kennen: autobiografische anekdotiek,
‘afrekeningen’ met het eigen verleden. Het schrijven van dergelijke romans zou
volstrekt strijdig zijn geweest met wat het begrip ‘literatuur’ voor hem inhoudt. Als
er ooit nog eens een biografie van Nooteboom geschreven gaat worden, zal dat een
heel curieus boek opleveren: ‘hoe iemand Iemand kan worden door Niemand te
willen zijn.’ (Anbeek 1994) In feite kan Nootebooms literaire loopbaan worden
samengevat in de twee woorden ‘aanwezig, afwezig’, de paradoxale titel van één
van zijn dichtbundels.3

Een poging tot plaatsbepaling
Nooteboom is, als we het toch een naam willen geven, een maniëristisch auteur, voor
3

Al lijkt Nooteboom met de jaren toch ‘openhartiger’ te worden, getuige Rode regen (2007),
waarin hij zich autobiografischer toont dan ooit: autobiografische notities over zijn bestaan
op het Spaanse eiland Menorca en min of meer poëticale beschouwingen over hoe een
schrijver ‘werkt’. Desalniettemin lijkt me een onversneden autobiografische romanvan
Nooteboom niet te verwachten.
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wie literatuur bestaat bij de gratie van een speels raffinement.4 Dit maniëristische
standpunt verwoordde Nooteboom heel mooi in een lezing op een internationaal
symposium in München, ‘Huis der literatuur heeft oneindig veel woningen’.
(Nooteboom 1992) Na uit zijn roman In Nederland geciteerd te hebben stelde hij:
Zoals bekend zijn er geen bergen in Nederland. Schrijvers zijn mensen,
die het, in mijn opvatting tenminste, over landen hebben die niet echt
bestaan, of die aan landen die wel echt bestaan bergen geven die niet echt
bestaan, kortom mensen die de zogenaamde werkelijkheid niet volgens
verkeerd begrepen aristotelisch recept glanzend imiteren, maar in tegendeel
van de oneindige mogelijkheden van kunst gebruik maken en haar geweld
aandoen, ondergraven, omkeren, onderuithalen of verhevigen, omdat het
anders in deze wereld niet uit te houden is. Daarmee doen ze het enige
wat ze werkelijk kunnen, fabuleren, liegen en toveren. (Nooteboom 1992)
Maniërist dus, of toch liever, wellicht, modernist? Als ik de omschrijving van Bart
Vervaeck lees, keren nogal wat elementen uit Nootebooms oeuvre daarin terug: de
versplintering van het ik, onzekere werkelijkheidsbeleving, de tekst als puzzel en als
mozaïek van intertekstuele verwijzingen, de oneerbiedige afrekening met het fatsoen
(dat komen we minder tegen in het werk van Nooteboom, al zijn de ontmoetingen
van Inni Wintrop met het Brabantse dienstmeisje Petra in Rituelen wel als zodanig
te interpreteren) en ten slotte het spelen met de verwachtingen van de lezer. (Vervaeck
2006) Of is Nooteboom toch een postmodernist? In elk geval moet hij zelf van dat
etiket op zijn werk niet veel hebben, getuige uitspraken van de auteur tegenover
Marjoleine de Vos. Zij stelt:
Het is duidelijk dat Nooteboom geen postmodernist is, met zijn
vanzelfsprekende praten over de werkelijkheid. Bij hem is geen sprake
van een werkelijkheid die fictie is of van een talige werkelijkheid of al dat
soort dingen. Het interesseert de schrijver ook niet, dat soort filosofie. En
dan volgt Nootebooms uitspraak: ‘Dan maar geen postmodernist. Dat er
toch zoiets is als de werkelijkheid, lijkt me evident.’ (De Vos 2004)
Ook tegenover mij sprak Nooteboom zich op vergelijkbare wijze uit. Naar aanleiding
van een opmerking van mijn kant over de aanwezigheid van metafictie in zijn romans,
wat dikwijls als kenmerk geldt van postmoderne literatuur, liet hij weten dat hij
weinig op heeft met dat soort etiketten: ‘Toen ik voor het eerst hoorde dat ik metafictie
schreef, dacht ik: o ja? En wat was dat dan bij Cervantes, Balzac en Sterne? Dat
waren nog niet eens modernisten en die deden het ook.’ (Ros 2006: 106)
Misschien is Esther Op de Beeks genuanceerde omschrijving van Nootebooms
po-

4

Niet zonder opzet hanteer ik de term ‘maniëristisch’. In Waar je gevallen bent, blijf je
beschrijft Nooteboom aan de hand van een studie van Claude-Gilbert Dubois (Le Maniërisme)
maniëristische kenmerken op zo'n manier, dat de overeenkomsten met de poetica van de
beschrijver onmiskenbaar zijn. (1983: 269 en verder)
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sitie, geschreven ter gelegenheid van de verlening van het eredoctoraat aan Cees
Nooteboom door de Radboud Universiteit Nijmegen, nog het meest treffend:
We hebben gezien hoe Nooteboom door metafictie ruimte creëert voor
een filosofische discussie en dat hij kenvragen en zijnsvragen stelt in zijn
romans. Dat Nooteboom op grond daarvan een modernist of een
postmodernist genoemd zou moeten worden gaat mij te ver, laten we het
maar houden op een schrijvende filosoof of een filosofische schrijver, al
zouden reiziger, mysticus of monnik hem ook passen... (Op de Beek 2006:
49)
Ooit, bij mijn proefschrift over Vestdijk, heb ik eens de volgende stelling geponeerd,
die een passend slotwoord vormt in haar bevestiging van mijn bewondering voor het
veelzijdige karakter van het werk van Cees Nooteboom: ‘Men dient er zich voor te
hoeden het werk van een schrijver of dichter bij één stroming onder te brengen. Er
is doorgaans evenveel dat past als niet past.’
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De kop van Jut!
Jeanette den Toonder
Michel Houellebecq: herhaling en provocatie
In de rubriek ‘De Kop van Jut!’ krijgen letterkundigen de gelegenheid om
kritiek te uiten op werken of auteurs die een vanzelfsprekende plek in de
canon lijken te hebben veroverd. In dit nummer richt Jeanette den Toonder,
universitair docent met de specialisatie Franse en Franstalige
Contemporaine Literatuur en Cultuur, haar pijlen op het werk van de
auteur Michel Houellebecq. Zij zet vraagtekens bij de literaire kwaliteit
van zijn boeken en omschrijft het ‘enfant terrible’ van de Franse
letterkunde als een provocateur.
De Franse auteur Michel Houellebecq (pseudoniem van Michel Thomas) is in
Nederland vooral bekend vanwege zijn romans, waarvan Les particules élémentaires
(1998) en Plateforme (2001) de bekendste zijn. Houellebecq is echter ook essayist
en dichter. Een vergelijking van twee dichtbundels geeft de spanning aan die het
werk van Houellebecq kenmerkt. De eerste, Rester vivant, verscheen in 1991; de
tweede, La poursuite du bonheur, publiceerde hij een jaar later. In Rester vivant, dat
wordt beschouwd als een ‘dichtbundel in proza’, vinden we vermakelijke oneliners
die op ironische toon de zwartgallige visie van de auteur op de maatschappij
weergeven, zoals: ‘N'ayez pas peur du bonheur: il n'existe pas’.1 De dichter spoort
de lezer aan een diepe wrok te koesteren ten aanzien van het leven, waarmee de
boodschap al meteen in dit eerste werk duidelijk wordt: wees op je hoede, want de
maatschappij heeft tot doel het individu te vernietigen. Toch blijkt uit de titel van de
bundel uit 1992 dat het eigenlijke doel het vinden van geluk is, ondanks alle diepe
ellende die de romanpersonages ondervinden en waardoor ze ondergedompeld worden
in nihilisme. Op zoek zijn naar geluk terwijl je weet dat het niet bestaat is een paradox
die het werk van Houellebecq interessant maakt, maar niet geniaal of alomvattend,
zoals veel van zijn bewonderaars beweren.
Eind jaren negentig bereikte het werk van Houellebecq een breed publiek. De
kritiek op de huidige consumptiemaatschappij, de beschrijvingen van de leegheid
van het bestaan aan het eind van de twintigste eeuw en de anti-utopische,
sciencefictionachtige situaties in de romans raakten blijkbaar een gevoelige snaar.
Daarbij kwamen nog de vele scènes waarin seksuele begeerte leidt tot haat en ongeluk,
een situatie van liefdeloosheid die naar Houellebecqs overtuiging is ontstaan door
de bandeloosheid van de seksuele revolutie van de jaren zestig. Al deze meedogenloze
kritiek trok de aandacht, maar mijns inziens is deze aandacht voornamelijk
gecultiveerd door de polemieken die al snel ontstonden rondom de persoon van de
auteur. De ophef die vooral de literaire wereld in Frankrijk bezighield en die met
name ging

1

‘wees niet bang voor het geluk; dat bestaat niet’.
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over Les particules élémentaires, sloeg al snel om in heftige discussies tussen
bewonderaars en tegenstanders over Houellebecqs briljante of juist racistische en
reactionaire ideeën. Dergelijke discussies hebben naar mijn mening niets te maken
met het literaire gehalte van het werk.
De auteur speelde zelf een rol in het vergroten van het mysterie rondom zijn
persoon door kort na het verschijnen van Les particules élémentaires naar Ierland te
verhuizen om daar in afzondering verder te schrijven. Tijdens interviews maakt hij
vaak een ongeïnteresseerde indruk: hij rookt aan één stuk door en laat lange stiltes
vallen. De interviewers spreken van nonchalance en ongrijpbaarheid. Juist omdat de
persoon Houellebecq moeilijk lijkt te doorgronden, verlangt het publiek naar het
beslissende woord uit zijn mond. Sommigen zien in hem een hedendaagse profeet.
Aan het eind van de twintigste eeuw kan Houellebecq zeker gezien worden als
literaire provocateur, maar dat betekent niet dat zijn werk literair of stilistisch grote
hoogten bereikt. Zijn gedichten en romans worden gekenmerkt door een weinig
bijzondere vorm omdat ze aansluiten bij een traditionele opbouw en verhalende
intrige. De romans bevatten veel klinische beschrijvingen en wetenschappelijke
termen, door sommige critici als neo -realistisch bestempeld. Naar aanleiding van
het overlijden van de grootvader van de hoofdpersonages in Les particules
élémentaires, de broers Bruno en Michel, vinden we bijvoorbeeld een uitgebreide
observatie over het ontbinden van lijken:
Les matières protéiques en voie de fermentation sont exploitées par les
larves de Piophila petasionis et par les coléoptères du genre Corynetes.
Le cadavre, décomposé et contenant encore quelque humidité, devient
ensuite le fief des acariens, qui en absorbent les dernières sanies. (1998:
51).2
In de proloog van het boek en in het laatste hoofdstuk voor de epiloog blijkt dat de
oude mensheid met al zijn gebreken niet meer bestaat en is vervangen door een nieuw,
meer geperfectioneerd ras. De verteller, die tot het nieuwe ras blijkt te horen, laat
zich dan van een poëtischer kant zien. In wat opgevat zou kunnen worden als poëtisch
proza wordt een beeld geschetst van die nieuw aangebroken periode:
Nous vivons aujourd'hui sous un tout nouveau règne, / Et l'entrelacement
des circonstances enveloppe nos corps, / Baigne nos corps, / Dans un halo
de joie. / Ce que les hommes d'autrefois ont quelquefois pres-/ senti au
travers leur musique, / Nous le réalisons chaque jour dans la réalité
pratique. (1998: 12)3

2

3

‘Van de gistende eiwithoudende stoffen profiteren de larven van Piophila petasionis
en de schildvleugeligen van het geslacht Corynetes. Het ontbonden kadaver, dat nog
een restje vochtigheid bevat, wordt vervolgens het domein van de mijtachtige, die er
het laatste bloederige vocht uit opzuigen.’ (AP, herziene druk, 2001: 43)
‘Wij leven nu onder een geheel nieuwe heerschappij, / En het netwerk der
omstandigheden omsluit onze lichamen, / Omspoelt onze lichamen / In een halo van
vreugde. / Waarvan muziek de mensen vroeger soms een voorgevoel kon geven, / Dat
brengen wij in de praktijk in ons dagelijks leven.’ (AP, herziene druk 2001: 9)
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De opeenvolging van woorden van vier of vijf lettergrepen, het afbreken van het
woord ‘pressenti’, het geforceerde rijm ‘musique - pratique’ en de herhaling van
klanken in ‘autrefois, quelquefois’ getuigen mijns inziens van een weinig evenwichtige
en enigszins schamele tekst wat betreft vorm en woordgebruik. Daarnaast vinden
we in dezelfde roman vergelijkingen die opvallen vanwege hun gebrek aan
originaliteit: ‘Dans le bâtiment de béton blanc et d'acier, là même où sa grand-mère
était morte, Djerzinski prit conscience, pour la deuxième fois, de la puissance du
vide’. (1998: 356)4 Het gebouw van wit beton en staal, het ziekenhuis, is uiteraard
bij uitstek geschikt voor een reflectie op de dood en de leegte. Dit is een mooi
voorbeeld van de afstandelijkheid die het Houellebecquiaanse personage
karakteriseert: cynisme en kilheid voeren over het algemeen de boventoon.
Dit verandert in de roman Plateforme, waar de westerse samenleving het opnieuw
moet ontgelden aangezien personages wederom slachtoffer zijn van het liberalisme
en kapitalisme. In Plateforme vormt het toerisme, en daarbinnen de seksindustrie,
het uitgangspunt van de kritiek. De thematiek uit eerdere boeken wordt dus herhaald,
maar nu is de stijl af en toe persoonlijk:
Le ciel était d'un bleu immaculé, le temps presque doux; c'était sans doute
un des derniers beaux week-ends avant l'automne. Après l'amour, le
dimanche matin, nous fîmes une longue promenade sur la plage. J'observais
avec surprise les bâtiments néo-classiques, un peu kitsch, des hôtels.
Arrivés à l'extrémité de la plage, nous nous assîmes sur les rochers. (2001:
292)5
In dit citaat vinden we alle ingrediënten voor een romantisch samenzijn, maar de
verschillende clichématige beelden (smetteloos blauwe lucht, het maken van een
lange wandeling over het strand, samen op de rotsen zitten) maken het geheel net zo
kitscherig als de gebouwen waar het hoofdpersonage op wijst, terwijl de romantische
verhouding die ontstaat tussen Valérie en Michel toch een sprankje hoop biedt in de
door de seksmarkt beheerste wereld van Plateforme.
Door de functionele romanstijl wordt de aandacht gevestigd op de beschouwingen
en maatschappelijke discussies die in het werk van Houellebecq een belangrijke
plaats innemen. De werkelijke kracht van zijn schrijven bevindt zich in het
essayistische, zoals ook blijkt uit bijvoorbeeld zijn analyse van het werk en de
opvattingen van de Amerikaanse schrijver H.P. Lovecraft en de bundel artikelen en
interviews Interventions (1998) waarin hij zijn artistieke benaderingswijze, zijn
twijfels en doelen uiteenzet. Volgens de schrijver zelf kan de roman alles in zich
verenigen: wetenschappelijke of fi-

4
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‘In het gebouw van wit beton en staal, op precies dezelfde plek waar zijn grootmoeder was
gestorven, werd Djerzinski zich voor de tweede keer bewust van de macht van de leegte.’
(AP, herziene druk 2008: 307)
‘De lucht was smetteloos blauw, het weer haast mild; het was waarschijnlijk een van
de laatste mooie weekends voor de herfst. Op zondagochtend maakten we na het vrijen
een lange wandeling over het strand. Ik keek vol verbazing naar de neo-klassieke,
ietwat kitscherige gebouwen van de hostels. Aan het einde van het strand gingen we
op de rotsen zitten.’ (AP, herziene druk 2008: 240)
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losofische discussies, betogen van sociologische of biologische aard, muzikale kritiek;
alles wat de mens voortbrengt. De illustratie van deze opvatting leidt echter tot teksten
die wel de aandacht trekken en reacties uitlokken, maar die niet getuigen van
uitzonderlijke literaire kwaliteiten wat betreft vorm en stijl.
Houellebecqs provocerende opvattingen zijn inmiddels - twaalf jaar na de eerste
heftige reacties - een bekend onderdeel van zijn werk geworden. Na de periode van
provocatie blijft er vooral meer van hetzelfde. In zijn meest recente roman, La
possibilité d'une île (2005), wordt het onderwerp van genetische manipulatie en
klonen dat in Les particules élémentaires werd geïntroduceerd verder uitgewerkt.
Het verhaal is gesitueerd in een toekomstige wereld waar de mensheid is uitgestorven
vanwege klimaat-en nucleaire rampen. De mensen van het nieuwe ras dat is ontstaan
zijn zich bewust van het feit dat ze biologische machines zijn die kunnen denken
maar niet kunnen voelen. Ook hier is de hoofdpersoon een antiheld, ook hier staat
de sociale en morele satire van onze tijd centraal. De bekende thema's worden verder
uitgesponnen, na de provocatie blijft de kritiek.
Michel Houellebecq is een overtuigend essayist, maar geen groot romanschrijver
of dichter. Zijn literaire werk is volgens mij dan ook erg overschat, zeker nu het
schokeffect heeft plaatsgemaakt voor het herhalen, het herkauwen zelfs, van de
thematiek. Ook kan de auteur opportunisme worden verweten: de Franse uitgeverij
Fayard kocht Houellebecq voor een recordbedrag weg bij zijn oude uitgever
Flammarion. Een staaltje literair kapitalisme, waarbij zich ook nog eens de
mogelijkheid voordeed om zijn laatste roman te verfilmen, aangezien Fayard ook
actief is op audiovisueel gebied. Deze bewerking - een sciencefictionfilm uit 2008
met Benoît Magimel in de hoofdrol - werd geregisseerd door de schrijver zelf.
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In de kast!
Jaap Faber
Guus Kuijers boek voor alle mensen

Illustratie: Ellen Tapia-Quilodrán

In de rubriek ‘In de kast!’ vragen letterkundigen aandacht voor schrijvers
of boeken die ten onrechte over het hoofd lijken te worden gezien. In deze
‘In de kast!’ is het woord aan Jaap Faber, lector Nederlands aan de
universiteit van Boekarest. Volgens Faber verdient de jeugdliteratuur van
Guus Kuijer - en dan met name Het boek van alle dingen - een plek in
ieders kast, niet alleen die in de kinderkamer.
Volkomen onschuldige kinderen: de Nederlandse (jeugd)literatuur wemelt ervan.
Het summum van deze fictieve menssoort is uiteraard te vinden in de Kleine gedigten
voor kinderen van Hieronymus van Alphen: pruimenjantje die, hoewel geteisterd
door welhaast ontembare begeerte, met zichzelf (hardop!) overlegt en in al zijn
volmaaktheid besluit te luisteren naar zijn geweten (‘Maar ik wil gehoorzaam wezen,/
En niet plukken: ik loop heen’). Deze deugd wordt vanzelfsprekend beloond, want
hoe krijg je kinderen anders zo gek de verboden vruchten te laten voor wat ze zijn?
Deze projectie van de Ideale Mens op kleine kinderen bezorgt me op betere dagen
een licht gegrinnik maar vooral kromme tenen - de parodie van John O'Mill is me
dan ook uit het hart gegrepen (‘Jantje zag eens pruimen hangen/ O als eieren zo groot/
De tuinman zag zijn bolle wangen/ En sloeg de vuile gapper dood’). Van Alphen
moet natuurlijk - zo zegt mij mijn leesgeweten - in zijn tijd worden bezien, wat het
misschien allemaal iets minder ernstig maakt. Krommer worden de tenen bij een
serie als De Kameleon, naar mijn beste weten toch geschreven in de twintigste eeuw,
waarin de ‘kwajongens’ qua subversiviteit niet verder komen dan het eten van een
bakje patat als ontbijt of het ‘racen’ met hun ‘speedboot’ over de plas. Waarvoor dan
ook steevast in het volgende hoofdstuk boete wordt gedaan bij respectievelijk vader
of wijkagent. In de kern zijn het goede jongens, die geen kans voorbij laten gaan de
wereld een stukje beter te maken. Zelfs een gewaardeerd auteur als Jan Terlouw kon
het niet laten om de bijkans volmaakte Stach, als voorbereiding op zijn koningschap,
in heel Katoren het D66-programma vast in te laten voeren. Kernpunten: oplichters
zijn slechte mensen, milieuvervuiling is een kwade zaak, maar naastenliefde en
saamhorigheid lossen alles op.
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Op het eerste gezicht lijkt zich in deze reeks van soortgenoten van Pieter Hendrik
Hagelslag (‘Het braafste kind dat ik ooit zag’) ook Thomas Klopper, de hoofdpersoon
uit Guus Kuijers Het boek van alle dingen (2005), te bevinden. Thomas is nog maar
negen maar al de ideale schoonzoon. Als enige jongen uit de buurt durft hij zijn
buurvrouw - van wie iedereen weet dat ze een heks is - te helpen, hij stuurt liefdevolle
briefjes naar de zestienjarige Elisa om haar ervan te verzekeren dat ze ondanks haar
leren been en ontbrekende vingers wél mooi is, en hij biedt aan, wanneer zijn vader
hem een pak slaag wil geven, zelf alvast de houten lepel mee naar boven te nemen.
Bovendien vindt
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hij het pak slaag niet zo'n ramp, als zijn vader er maar mee zou ophouden zijn moeder
te slaan. Geen wonder dat alle engelen in de hemel ‘hopeloos verliefd [waren] op
Thomas’. (101)
Maar waarom wordt de ideale schoonzoon geslagen? Steelt hij appels? Presteert
hij ondermaats op school? Pest hij zijn zusje? Welke duistere karaktertrek ligt ten
grondslag aan deze straf? Welnu: hij zingt fout. Tijdens de zondagse dienst, in een
kerk gevuld met ‘ongeveer twintig stokoude mensen die blind of doof of mank waren’
(13), zingt Thomas tijdens de litanie: ‘Goede stierenheer, verlos onze ellendige
zondagen.’ (14) We schrijven 1951, en zonder er een woord uitleg aan te besteden
heeft Kuijer het milieu geschetst. ‘Er waren twee ergste dingen. Het ene was: fout
geweest in de oorlog. Het tweede was: op zondag in de tram zitten.’ (13) Dixit
Thomas: wijsheden die hij van zijn vader - het absolute gezag - geleerd heeft.
Gezellige opvattingen houdt die er niet op na, dus het godslasterlijk vervalsen van
litanieteksten is een flink pak slaag waard. De realiteit van het opgroeien met een naar hedendaagse maatstaven - godsdienst-mallotige vader wordt door Kuijer
bijzonder levendig geschetst, in een relatief kort verhaal en zonder betweterige
explicitering. De kinderlijke blik van Thomas vormt het venster op de wereld, en het
contrast tussen ‘de werkelijkheid’ en zijn waarneming daarvan is deels de verklaring
dat zijn bijna-heiligheid niet de minste ergernis wekt. Om dat te bereiken is het
noodzakelijk dat die kinderlijke blik overtuigend vormgegeven wordt, en dat is
precies waarin Guus Kuijer zich onderscheidt van vele anderen. De gedachtewereld
van Thomas straalt zo'n natuurlijkheid uit dat hij als karakter geloofwaardig wordt:
hij is zich niet bewust van zijn voorbeeldigheid, net zo min als hij zich bewust is van
zijn blasfemie in de ogen van zijn vader. Illustratief hiervoor zijn de gesprekken die
hij met enige regelmaat voert met Jezus, die zich op onorthodoxe wijze aan Thomas
openbaart. Het Paasverhaal, verteld op school, doet Thomas elk jaar weer verdriet,
maar daar komt verandering in:
Thomas sloot zijn ogen en daar, in het donker achter zijn oogleden,
verscheen hem onverwachts de Here Jezus. Thomas schrok zich een hoedje,
maar hij hield zijn ogen dicht, want hij was benieuwd wat de Heer te
zeggen had.
Jezus glimlachte en zei: ‘Ik laat me nooit meer aan het kruis slaan, ik vertik
het langer. Het is nu wel mooi geweest.’
Toen verdween Hij, even snel als Hij gekomen was.
Dat was goed nieuws, ook voor meester Onstein van school. Die hoefde
dat vreselijke verhaal dus nooit meer te vertellen. Thomas voelde zich
intens gelukkig. (25)
Steeds vaker voert Thomas gesprekken met Jezus, die hem weliswaar niet echt kan
helpen het probleem van zijn vader op te lossen, maar hem toch enigszins weet te
troosten met de mededeling dat Zijn eigen vader ook geen makkelijke was: die liet
Hem immers aan het kruis slaan, of Hij nu wilde of niet.
Guus Kuijer is nooit bang geweest in zijn boeken voor relatief jonge kinderen
moeilijke thema's te verwerken. In principe toch luchtige en vrolijke boeken als de
Madelief-reeks vermijden onderwerpen als dode oma's, slechte huwelijken en racisme
bepaald niet. In Het boek van alle dingen is onder meer religie aan de beurt - een
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onderwerp waarover Kuijer in 2006 het uitstekende essay-in-boekvorm Hoe een
klein rotgodje God ver-
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moordde publiceerde. Hierin toonde hij te beschikken over een zeer heldere,
intelligente kijk op godsdienst in al zijn vormen, en over het vermogen zijn ideeën
daarover op bijzonder spitse wijze te formuleren. In Het boek van alle dingen neemt
de auteur veel minder expliciet stelling, maar de wijze waarop hij in dit boek met
religie omgaat is zo mogelijk nog interessanter, en in het beste geval ook invloedrijker.
Een bijzondere vorm van collectief vrouwelijk verzet in het boek illustreert hoe
Kuijer zonder expliciet te zijn stelling neemt tegen religie. Thomas' moeder durft
nauwelijks tegen haar man in opstand te komen, maar buurvrouw Van Amersfoort,
de heks, heeft daar minder moeite mee. ‘Geluk begint met niet meer bang zijn’,
vertelt ze Thomas. (26) Om de macht van de vader te breken mobiliseert ze een groep
vrouwen, eveneens ‘heksen’, die de huiskamer in beslag nemen en deze vullen met
gezelligheid, vrolijkheid en het lezen van versjes van Annie M.G. Schmidt in plaats
van psalmen. De hekserij bestaat niet uit het brouwen van toverdrankjes, maar uit
een vorm van macht tegenover de vader, de man. Wanneer ook Thomas' zus Margot
besluit zich niet meer door haar vader de wet te laten voorschrijven, niet meer bang
te zijn, ziet Thomas haar ‘voor [zijn] ogen een heks worden’. (98)
Het boek van alle dingen is een pleidooi voor een persoonlijke, individuele en
vrije beleving van religie. Dat blijkt niet alleen uit het geluk van de heksen. De ijzeren
hand waarmee de vader zijn gezin op het ware pad houdt zorgt er alleen maar voor
dat ‘de Vader voor altijd uit [Thomas] was weggeranseld.’ (17) Toch staat dit voor
Thomas geenszins een band met Jezus in de weg, hoe onconventioneel die band ook
is. Het aura van religie en godsdienst als hoog, ernstig, verheven en onaantastbaar
wordt door Kuijer flink door de mangel gehaald ten gunste van een godsbeleving
waarin Jezus een vriend is met wie Thomas op gelijke voet kan praten en waarin
vermakelijke versjes niet minderwaardig zijn aan statige psalmvertalingen. In die
zin vertoont dit boek enige overeenkomst met Kuijers al genoemde essay over religie:
het is hier vaders ‘rotgodje’ dat trams op zondag, spijkerbroeken voor vrouwen en
het lezen van ‘door mensen geschreven boeken’ verbiedt, en dat Thomas' idee van
het goddelijke (bijna) vermoordt. Dat dit goddelijke ook kan bestaan uit gesprekken
met een zelf gefantaseerde Jezus en pikzwarte engelen in de hemel (‘daar zag je er
de laatste tijd steeds meer van’, 101) die verliefd zijn, is een verhaal dat niet alleen
kinderen vaker verteld zou moeten worden.
Wanneer Kuijer in zijn jeugdboeken een zwaar, of op zijn minst serieus, thema
combineert met zijn luchtige, directe stijl, dan gebeurt er iets bijzonders. Dan ben je
niet alleen bereid te geloven dat er in zijn wereld perfecte negenjarigen rondlopen,
maar wil je ook als volwassene maar al te graag weten wat Kuijer kinderen te melden
heeft. Het is op dit gebied dat Het boek van alle dingen zich niet alleen van veel
andere jeugdliteratuur onderscheidt, maar ook uitsteekt boven het meeste andere
werk van Kuijer zelf. Hoewel spelend in 1951 is de thematiek actueel: huiselijk
geweld, al dan niet op religieuze grondslag, komt nog altijd veel voor. Ook religieuze
intolerantie in het algemeen, belichaamd door doen en denken van Thomas' autoritaire
vader, is vandaag de dag aanweziger dan gewenst. Hoewel de oplossing voor beide
zaken niet een-twee-drie voorhanden ligt, en het irreëel zou zijn te verwachten deze
pasklaar in een jeugdroman aan te treffen, rechtvaardigt de manier waarop Kuijer
deze problematiek behandelt in Het boek van alle dingen een plaats in de kast van
de belangrijke boeken.
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David Van Reybrouck. Foto: Emy Koopman

Maarten van der Graaff en Emy Koopman
‘Dat ik mijn gordijnen opendoe, dat is mijn grootste engagement.’
Interview met David Van Reybrouck
In het parkje bij de Hallepoort, vlakbij station Brussel-Zuid, schieten zwarte jongetjes
op elkaar met plastic speelgoedpistooltjes. Nog geen tweehonderd meter verderop,
in een van de prachtige lanen van de multiculturele wijk St. Gillis, zegt David Van
Reybrouck stellig dat kindsoldaten niet vanuit een Unicefperspectief bekeken moeten
worden: ‘Het zijn geen pure slachtoffers, ze hebben een levensinvulling waar ze vaak
zelf voor kiezen en van kunnen genieten.’
Van Reybroucks eigen leven is gewijd aan de literatuur in de breedste zin van het
woord. Niet lang na het halen van zijn doctorsgraad in de archeologie keerde hij de
academische wereld de rug toe en werd auteur. Hij debuteerde in 2001 met een relaas
van zijn onderzoek naar het plagiaat van Maeterlinck (De Plaag) en schreef daarna
reportages, columns, gedichten, theatermonologen (Die Siel van die Mier, 2004; N,
2006; Missie, 2007), een autobiografische roman (Slagschaduw, 2007) en
beschouwingen over politiek (Waar België voor staat, 2007; Pleidooi voor populisme,
2008). Het grote succes is echter pas dit jaar gekomen, met de publicatie van Congo:
Een geschiedenis, waarin hij vanuit het perspectief van ‘gewone’ Congolezen de
bewogen geschiedenis van de voormalige Belgische kolonie tot leven brengt.
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Als wij hem ontmoeten is hij net één dag terug uit Congo, waar hij deze keer was
om een theaterworkshop aan getalenteerde Congolezen te geven. Het is wat
bevreemdend om te beseffen dat deze bleke, magere Vlaming met zijn ingewikkelde
brilmontuur bij een van zijn eerdere bezoeken (voor de documentatie van Congo)
oog in oog heeft gestaan met de meedogenloze rebellenleider Nkunda. Hij doet daar
niet stoer over, geeft juist toe angst te hebben gevoeld. Nu echter zitten we veilig op
het terras van een elegant Jugendstil-café, recht tegenover Van Reybroucks ietwat
minder geornamenteerde maar niet minder elegante appartement. In zijn laat
negentiende-eeuwse huiskamer vol dozen met exemplaren van zijn boeken, oude
houten meubelen en zelfgemaakte beeldjes zal hij ons de komende paar uur vertellen
over zijn schrijverschap.
We wilden het vooral over je werkwijze hebben, want over de inhoud van Congo
heb je al genoeg verteld...
David springt meteen op, rommelt wat in een andere kamer en komt aanzetten met
mooie, ouderwets ogende bruine schriftjes waarin hij de interviews voor Congo
noteerde. Zijn handschrift is piepklein maar netjes.
‘Het zijn altijd dezelfde schriftjes. Toen ik met mijn boek bezig was moest ik zodra
ik een schriftje vol had meteen gaan kopiëren en het in veiligheid brengen, want als
ik er eentje had verloren was ik een week werk kwijt geweest. Die citaten die in
Congo staan, dat is letterlijk wat die mensen gezegd hebben, ik kan ontzettend snel
noteren. Een bandrecorder is tijdverlies. Zeker in Congo, veel mensen slaan dicht
als ze opname-apparatuur zien. Je kunt beter babbelen met de mensen en af en toe
iets opschrijven, dat levert veel meer op.
Zo'n vijfhonderdtal mensen heb ik geïnterviewd in Congo, er staan er zo'n
honderdtal in het boek. Als ik in die cahiers ga bladeren kom ik vast nog wel een
mooi citaat tegen. Maar een citaat op zich is niet interessant, het moet passen binnen
een verhaal. Bij Congo was dat een geschiedenis van onderaf. Ik wilde mensen aan
het woord laten die tot de coulissen van de macht behoorden - aanvankelijk één per
hoofdstuk, maar soms waren de gebeurtenissen zo complex dat je meerdere
perspectieven nodig hebt. Vaak ging ik expliciet op zoek naar iemand die een bepaalde
functie had gehad, zoals een kindsoldaat of een mevrouw die de Nationale Souvereine
Conferentie heeft meegemaakt. In Congo kom je vaak mensen tegen wiens leven
door de geschiedenis is doorploegd. Je vindt de kleurrijke figuren gemakkelijk, want
de anonimiteit van onze steden is niet aan de orde in Kinshasa en mensen hebben
enorme netwerken. Toen ik er vorige week was zocht ik naar de oude leraar van
Lumumba. Ik wist dat hij oud was en blind en ik had een naam. Binnen twee uur zat
ik bij hem thuis, gewoon door rond te vragen. Men zegt altijd dat Congo een moeilijk
land is om historisch onderzoek te doen. Dat is waar als je je beperkt tot de papieren
archieven, maar niet als je de mensen als de interessantste archieven beschouwt.
Tijdens het schrijven zelf, het scheppen, hanteer je geen principes, je werkt vooral
op gevoel. Ik besteed wel ontzettend veel aandacht aan de structuur van mijn teksten.
Bij het schrijven van Missie printte ik de tekst op een gegeven moment uit. Ik legde
de bladzijden uit op de vloer van mijn atelier en begon post-its te plakken, om zo
letterlijk de architectuur van die tekst te zien: waar zegt wie wat, waar komt iets
terug? Dat zijn technieken die ik hanteer om een verhaal te stroomlijnen. Bij Congo
zocht ik steeds
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naar een organische volgorde. Ik werkte volgens een stappenplan, ik maakte
inhoudelijk relevante blokken. Episodes en perspectieven, dat zijn de twee
kernwoorden. Het is het meest interessant om te beginnen met een dramatische
gebeurtenis - een episode - vanuit een bepaald perspectief. Een goed voorbeeld van
een episode is de legendarische boksmatch in Congo tussen Muhammad Ali en
George Foreman. Vanuit zo'n episode blik je terug op de geschiedenis. Dat was een
goede truc voor een aantal van de hoofdstukken.
Ik ben blij dat we het over technische aspecten kunnen hebben. In de receptie van
Congo heeft dat, zeker in Vlaanderen, maar weinig aandacht gekregen. Het ging
vooral over een aantal inhoudelijke conclusies die ik maak. Terwijl het voor mij ook
een literair boek is. Ik heb niet alleen politieke en historische, maar ook artistieke en
literaire keuzes gemaakt.’
Kun je meer vertellen over je keuzes in stijl en met name over hoe je in je werk
balanceert tussen fictie en non-fictie?
‘Zelfs mijn meest literair-klassieke roman, Slagschaduw, was toch heel erg op
research gebouwd. En ook poëzie gaat vaak hand in hand met research. Voor mij is
dat ook een kwestie van inspiratie, waarom zou je alles uit je duim moeten zuigen
als de meest onwaarschijnlijke verhalen zo klaarliggen? Je hoeft maar je deur en
raam open te doen om materiaal te vinden.
Schrijvers met een writer's block, ik kan me daar niets bij voorstellen. Ik vind de
werkelijkheid de beste fantasie. Ik snap niet dat mensen daar zo weinig mee doen.
Dat valt me vaak ook op in de Nederlandse literatuur, nog meer dan in de Vlaamse.
Thomas Vaessens is werkelijk gekielhaald omwille van dat boek [De Revanche van
de Roman, red.], maar ik vond dat een heel noodzakelijk boek. Misschien was het
wat problematisch geschreven en had hij zijn standpunt wat genuanceerder kunnen
onderbouwen, maar ik kan mij met de basisstelling heel erg akkoord verklaren: het
idee dat de Nederlandse literatuur te veel verworden is tot belletrie en daardoor zeer
burgerlijk is geworden. Het verbaast me hoe weinig mensen gebruik maken van die
onwaarschijnlijke rijkdom aan verhalen en tragedies die maar voor het rapen liggen,
en dat men toch vaak weinig verder komt dan virtuoos gepieker over het eigen ego.
Dat vind ik een ongelofelijke verschraling.
Ik zie het ook in de Franse literatuur. Die heeft zo'n rijke traditie, maar zit nu in
haar meest burgerlijke fase ooit. Kijk naar wie de populaire Franse schrijvers van
het ogenblik zijn, ik vind het om van weg te lopen. Eric-Emmanuel Schmitt, Philippe
Claudel... Kitsch, pure kitsch, Biedermeier, echt Biedermeier proza! En dat doet het
ontzettend goed op dit ogenblik, ik snap dat niet. De romankunst lijkt gereduceerd
tot...ik snap dat niet! Volgens de termen van Pleidooi voor populisme: ik vind het
echt proza voor hoogopgeleiden die het gevoel hebben dat ze niet langer begrepen
worden in de wereld van vandaag. Het is een afbrokkelende elite die haar eigen
teloorgang wil bestrijden door wat zij ongetwijfeld als diepzinnige geschriften
beschouwt hogelijk te gaan waarderen, terwijl het in wezen om retro -kitsch gaat.
Men klampt zich vast aan een soort burgerlijke kneuterigheid die eigenlijk een vlucht
in het verleden is. Dat vind ik.
Ik snap het niet, maar tegelijkertijd ook wel, want ik weet dat ik zo rond mijn
twintigste die boeken graag had gelezen. Ik was toen - ben nog altijd - zeer
romantisch... ik
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ben heel erg romantisch, maar... kritisch romantisch. Laten we zeggen dat ik een
groter wantrouwen heb gekregen ten opzichte van de technieken waarvan mensen
zich bedienen, en ook de platitudes. Vroeger dacht ik dat ik naar theater keek, nu
weet ik, doordat ik zelf schrijf, dat het poppenkast is. Die hele diepzinnigheid die
wordt geveinsd, ik heb daar niets meer mee.
Vijftien jaar geleden had ik niet gedacht dat ik dit standpunt zou innemen, maar
omdat ik zelf kunstenaar ben geworden weet ik dat er geen andere weg is dan de
zoektocht en de verkenning. Avant-garde wordt vaak beschouwd als iets kils, moeilijk
doen om moeilijk te doen, pretentieus, vooral gebaseerd op een distinctiedrift van
een artiest, enzovoorts, maar ik heb door eigen ervaring leren begrijpen dat
avant-garde niets anders is dan een soort hartstochtelijke zoektocht naar een nieuwe,
authentiekere vorm van schoonheid. De kern van avant-garde is een romantisch
verlangen, maar veel puurder en veel eerlijker dan bij de Biedermeier kitsch.’
Zie je jezelf dan als een avant-gardist?
‘Ik voel mij op dit ogenblik meer verwant met stromingen binnen de avant-garde
dan met stromingen binnen de belletrie. Het gaat me dan niet om de historische
avant-garde van de jaren tien, twintig, maar wel om figuren als Beckett en Marguerite
Duras. Ik voel me ook meer verwant met bijvoorbeeld Dave Eggers of Grunberg dan
for heaven's sake Philippe Claudel ofzo. Ik heb de meeste affiniteit met de nouveau
roman uit de jaren vijftig in Frankrijk, en eigenlijk ook met de nouvelle vague in de
cinema, die heel erg aan elkaar verwant waren. Omdat je daarin ziet dat een jonge
generatie na-oorlogse kunstenaars heeft proberen te breken met de burgerlijke
vereisten en vormkenmerken van de klassieke roman en film. En nu lijkt het wel of
die strijd niets heeft opgeleverd. Claudels Grijze Zielen is bij vlagen echt meesterlijk,
maar het is net Balzac anno 2010!
Verstilling, dat is misschien wel het woord dat ik zoek. Ik snap die aanvechting
ook, kijk naar mijn appartement, dit is ook Balzac in zekere zin, maar... Tja...
verstilling, op het moment dat de wereld schreeuwt om aandacht!’
Dan moet je naar Congo?
‘Dan moet je naar Congo, absoluut.’
Maar je roman, Slagschaduw, heeft een behoorlijk weemoedige, verstilde inslag...
‘Ja, dat is waar. Dat is waar. Ik heb niets tegen verstilling an sich, maar wel tegen
de sacralisering van de literatuur als een zinvolle route naar een vorm van verstilling.
En in zekere zin is Slagschaduw voor mij het boek dat aan alle andere boeken
voorafgaat, ook al is het mijn tweede boek. Het was mijn nulpunt. Kijk, missionarissen
vertrekken vanuit hun geloof, en hoop. Dat is het beginpunt van al hun werk. Ik denk
dat een kunstenaar iets anders doet, die vertrekt vanuit een besef van wanhoop, een
hartsgrondige tristesse. Vanuit dat nulpunt kun je beslissen welke weg je gaat en ik
heb gekozen voor iets heel vitaals. Ik ben ervan overtuigd dat wanhoop een soort
opmaat is tot mededogen, dat het een heel gunstig uitgangspunt kan zijn om mee
naar de wereld te kijken. Ik ben zeer blij dat ik die wanhoop ken en gekend heb,
enfin, dat die aanwezigheid er is. In momenten van wanhoop ofwel krimpt uw hart,
ofwel wordt uw hart opgerekt. Je

Vooys. Jaargang 28

77
krijgt meer mededogen, je kunt meer begrip opbrengen voor andermans leven en
keuzes. Zo heb ik het eigenlijk altijd gevoeld. En Slagschaduw, dat zonder meer mijn
meest melancholieke, treurigste, misschien ook meest esthetische boek is, is één van
mijn dierbaarste boeken, denk ik. Ik heb nu een paar boeken uit, ik kan beginnen
kiezen.’
Waarom is het jou zo dierbaar?
‘Het is het meest autobiografische. Ik ben heel dicht op mezelf gaan zitten. Niet
autobiografisch in de feiten, of voor een deel wel, maar het omschrijft de blik waarmee
ik de wereld zie. Het schetst de contouren van een bepaalde weemoed. Ik weet nog
dat toen De Plaag verscheen een Nederlandse recensent zei dat het een boek was
van iemand die blijmoedig in het leven staat en nog geen averij heeft opgelopen.
Daar was ik eigenlijk heel pissig over. Ik heb altijd al een speelsheid gehad, maar
die is door ervaringen van wanhoop alleen maar groter geworden. De vrolijke
wetenschap van Nietzsche, dat heb ik altijd wel een beetje behouden. Uit een gevoel
van zwaarte kan een houding van lichtheid zich ontwikkelen en ik heb altijd die twee
gehad.
Wat ik net zei, dat ik een schrijver ben die graag de deuren en de ramen opendoet
om de verhalen van buitenaf op te rakelen, in Slagschaduw heb ik dat het minst
gedaan. Het is letterlijk een introvert boek, in zijn sfeer, in zijn choreografie draait
het de blik naar binnen. Ik moest dat boek op een bepaald moment schrijven. Het is
niet het Fremdkörper in de rest van mijn boeken, ik vind het eigenlijk het boek dat
de andere mogelijk maakt. Het is zo'n beetje als die plek op een station waar de
sporen eindigen, het begin van een spoorwegennet.’
Je gebruikt veel beeldspraak, niet alleen nu in dit gesprek, maar ook in je werk...
‘Een goede beschrijving kan iets ongelofelijks emotioneels zijn. Beschrijvingen
zijn voor mij vaak visueel. Dat komt, mijn moeder is beeldend kunstenares en ik heb
de meeste affiniteit met de beeldende kunst. Beeldspraak en beeldhouwen, het ligt
niet ver van elkaar hè: je maakt iets abstracts tastbaar. Soms denk ik ook wel eens
van mijn gedichten dat het eigenlijk uitgeschreven beeldhouwwerken zijn. Misschien
komt die neiging tot tastbaar maken van het verleden voort uit mijn archeologische
achtergrond. Ik wil bijna een soort verleden visualiseren. Dat zit in het Congo-boek
ook, iemand zei “het is alsof je met een teletijdmachine mee wordt genomen naar de
plekken waar de geschiedenis gebeurde”.
Het is voor mij ook een morele keuze geweest om in dat boek de complexiteit van
het moment te tonen. Het is heel makkelijk om over Lumumba te beslissen als je de
blik van vandaag hebt en je weet wat daarna is gekomen, maar ik vind dat slechte
geschiedschrijving. Ik wil tonen hoe complex het op het moment zelf was. Achteraf
beschouwd kun je zeggen dat de Belgen fouten hebben gemaakt, dat is waar, maar
kijk nu eens hoe moeilijk Nederlanders het vinden om te bepalen welke houding ze
ten opzichte van Wilders moeten aannemen. Ik vind het interessanter, mocht ik over
Nederland schrijven in 2080 - laten we hopen dat ik er dan toch niet meer ben - om
te tonen hoe de kaarten lagen in het voorjaar van 2010. Daarom probeer ik ook om
het verleden tastbaarder, inzichtelijker te maken door beeldend te schrijven, evocatief
te schrijven.’
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Kan dat beeldend schrijven zelfs mededogen opwekken?
‘Maar zonder meer, het is een vorm van empathie als je probeert aan te tonen met
welke vraagstukken mensen worstelden op een bepaald ogenblik. Ik vind het echt
een vorm van schrijven die er volgens mij het best in slaagt om begrip op te brengen
voor de beslissingen van mensen, voor hun dilemma's. Kijk, elke persoon en elk
tijdperk wordt geconfronteerd met een aantal onhoudbare paradoxen. Sartre heeft
ooit gezegd “je moet de paradoxen van uw eigen leven begrijpen als de paradoxen
van uw tijd”, en ik denk dat dat juist is. Welnu, ik probeer de paradoxen van toen
duidelijk te maken; de wrijvingen, de spanningen.’
Voor die houding komt toch het label naar voren waar je zo'n hekel aan hebt:
‘engagement’.
‘Ik ben geen geëngageerd schrijver in de zin dat ik op zou roepen tot bepaalde
politieke of morele stellingnames, want daarvoor dient de literatuur niet volgens mij.
Het engagement in mijn literaire werk is geen engagement dat oproept tot bepaalde
stellingnames, maar het is wel engagement in de zin dat het zich expliciet verhoudt
ten opzichte van de wereld. Dat ik mijn gordijnen opendoe, dat is eigenlijk mijn
grootste engagement, dat ik heel bewust de wereld opzoek. Ik heb zo'n hekel aan
geëngageerd schrijven in de jaren zeventig betekenis van het woord, waarbij de
literatuur een instrumentele functie krijgt. Ik denk dat een kunstwerk een eigen
onherleidbaarheid heeft. Als een kunstwerk herleid kan worden tot een bepaalde
slogan, een bepaalde oproep of een verlangen naar daadkracht, dan was het niet nodig
dat het een kunstwerk was.
Tegelijkertijd is het ook een vorm van engagement om niets op te schrijven zolang
het triviaal of vrijblijvend is. Als ik een boom in het Amazonewoud laat omhakken,
dan het liefst omdat ik iets naar buiten te brengen heb wat voldragen is om naar
buiten gebracht te worden. Niet-vrijblijvende kunst betekent eigenlijk dat er een soort
morele lading is. Ik denk dat ik toch een morele kunstenaar ben, niet moraliserend
maar wel moreel: de inzet is altijd iets moreels.’
Om de verbinding te maken tussen moraliteit en stijl: In Congo zit een passage
over kindsoldaten waarin je het hebt over ‘een dionysisch ritueel van rennen,
grijpen en bijten, een schranspartij met geroosterd geitenvlees [en] zacht
meisjesvlees’. Heb je getwijfeld toen je deze passage zó schreef?
‘Nee, nee. Het boek schreef zichzelf in zekere zin. Dat is niet waar, maar het klinkt
wel goed. In gesprekken met die kindsoldaten merkte ik dat ze zich niet schaamden
en ze praatten er soms ook met plezier over. Het leek op hoe alumni kunnen
terugblikken op de dronken nachten toen ze brallend door de studentenstad trokken.
Een soort heimelijke trots. Het voordeel van een registerwissel is dat je een zekere
empathie kunt wekken voor dat wat totaal abject is. Dan maak je inzichtelijk hoe die
oorlog zulke gruwelijke proporties heeft kunnen aannemen: omdat mensen er ook
onwaarschijnlijk veel plezier aan hebben beleefd.
Ik denk dat het een hogere vorm van moraliteit is om inzicht te verlenen in de
drijfveren van mensen die tot een bepaald handelen leiden, dan om dat handelen te
veroordelen. Dat doe ik ook in mijn andere werk: Missie is een poging tot empathie
met het per-
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spectief van een katholiek missionaris. Pleidooi voor populisme is een poging tot
empathie met een klasse die symbolisch gemarginaliseerd is geraakt, namelijk de
laagopgeleiden in onze samenleving. Mijn broer is psycholoog en van hem heb ik
het onderscheid leren maken tussen intentie en effect. Ik ga als schrijver mensen niet
beoordelen op hun effecten maar proberen te begrijpen volgens hun intenties: hoe
komt het nu dat mensen tot die daad gekomen zijn? Historisch schrijven is eigenlijk
het omgekeerde van het schrijven van theater. Bij theater verdoezel je de drijfveren
van mensen, historisch schrijven is juist die code proberen te kraken. Technische
hulpmiddelen kunnen daarbij helpen. Vonden jullie het onethisch?’
Het is meer dat bij het lezen van die passage de waarden gaan schuiven. Er gaat
een lyrisch register open over zo'n penibel onderwerp als kindsoldaten. Dat
wringt.
‘Heel goed. Dat is de bedoeling. De waarden van de lezer zelf moeten ook gaan
schuiven.
Ik wil die strijd niet verheerlijken, maar ik wil tonen dat voor sommigen die strijd
heerlijk wás. Een vriendin - die daarop gepromoveerd was - vertelde me ooit dat ze
niemand kende die zo vaak de vrije indirecte rede gebruikt als ik. De vrije indirecte
rede is voor een schrijver wat de participerende observatie is voor de antropoloog.
Het staat u toe u tussen twee werelden te begeven, mee te gaan en afstand te nemen.
Het staat toe het standpunt van de lezer te verschuiven richting een standpunt dat
helemaal het zijne niet is. Het is alsof je een dronken gezelschap wil beschrijven in
nuchtere staat, je moet een beetje met die roes meegaan om dat te tonen.
Over het algemeen hoor ik dat mijn schrijven, als het gaat over gruwelijke passages,
redelijk afstandelijk is. Als het gaat over verkrachte vrouwen of vreselijke slachtingen,
dan las ik eerder een soort soberheid in. Maar in het Congo-boek worden ook stijlen
en registers gealterneerd, van het heel poëtische naar het heel analytische, soms ook
het droge. Ik denk dat ik daar het gelukkigst mee ben. Er zijn lyrische passages die
volgen op economische passages, maar toch blijft het een geheel.
Ik denk dat het is zoals met de montage van een film. Het wisselen van registers
helpt de aandacht erbij te houden. Ik houd van trage montages, maar door dat
schakelen, die variatie, ontstaat er één grote lijn. De variatie houdt het vloeibaar en
spannend. Een tekst is goed als de cadans goed is. Het is net als dj'en, zoals ik vroeger
met mijn broer deed. Je kan vier goede nummers verkloten door ze direct na elkaar
te draaien. Door overgangen in te bouwen laat je die nummers pas tot hun recht
komen. Toch kan bij het schrijven de radicale breuk ook ongelofelijk verfrissend
werken; de luxe van een witregel. Even een pauze inlassen en dan weer herbeginnen.
En als het werkt werkt het. Dat is echt geweldig.’
Congo is af. Wat ga je nu doen?
‘De drie andere genres: proza, poëzie en theater. Ik heb voor alledrie een project.
Volgende week ga ik beginnen aan een stuk voor de Koninklijke Vlaamse
Schouwburg: een ensemble-stuk, een stuk voor acht acteurs. Het zal zich afspelen
op de camping van een muziekfestival, voor mij zijn dat de nieuwe Tsjechoviaanse
contexten. Jonge mensen proberen daar een geweldige tijd te hebben in de zomer,
maar ik ben erin geïn-
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teresseerd hoe geweldig die geweldige tijd is. Ik denk dat er veel verveling,
lusteloosheid, tristesse en eenzaamheid in zitten. Ik ga met mijn schriftje, balpen en
werptentje op campings van festivals zitten en die verlaat ik dan ook niet. Ik ga geen
optredens zien, maar mensen interviewen.
Het is heel raar, op dit ogenblik kan ik me beter inbeelden hoe het is om een
katholieke missionaris of een kindsoldaat te zijn dan hoe het is om vandaag zeventien
te zijn in Vlaanderen. Ik vind jongeren eigenlijk het meest exotische dat er is. Ik voel
me ook een beetje geïntimideerd door jongeren. Ze hebben precies zo'n soort
snoeverigheid die ik zelf nooit heb gehad en die absoluut blasé en fake is, maar die
wel werkt bij mij. Ik wil weten wat er achter die façade van zelfvertrouwen zit, ik
vermoed dezelfde kwetsbaarheid als die van katholieke missionarissen. Eigenlijk
heb ik het stuk al in mijn hoofd zitten, maar ik wil materiaal hebben, met name
aangaande de spreekwijze. Verder heb ik nog een roman in gedachten en een episch
gedicht.’
Mogen wij weten waar de roman over zal gaan?
‘Ik ga een pornografische roman schrijven. Toen Louis Paul Boon zijn boek over
Pieter Daens had geschreven - een priester die voor de arbeiders opkwam - werd hij
doodgeknuffeld door de katholieke kerk. Dat vond hij als socialist heel vervelend en
toen heeft hij zijn meest obscene boek geschreven: Mieke Maaike's Obscene Jeugd.
Een redelijk slecht werk, onder ons, maar ik snap heel erg dat verlangen naar
bevrijding. Ik wil niet vastgepind worden op dat ene boek. Maar het is nog iets anders
dan dat. In de Nederlandse literatuur is de beste pornografische literatuur geschreven
in het begin van de jaren zestig, de tijd van de seksuele revolutie: Jan Cremer, Jan
Wolkers, Jef Geeraerts. Misschien is het nu niet meer nódig om zoiets te schrijven,
maar het is toch niet zo dat omdat er zo'n seksuele bevrijding is gekomen dat het
genre heeft afgedaan. Pornografie zit nu in de wereld van de digitale cultuur of in
het slecht geschreven genre. Ik wil deze roman eigenlijk vooral schrijven omdat ik
het stilistisch gezien zo'n uitdaging vind. Goede pornografie schrijven in het
Nederlands is ongelofelijk moeilijk. Dat heeft te maken met de structuur van de
Nederlandse taal, ons register is ofwel klinisch, ofwel vulgair.
Ik weet nog, toen ik Slagschaduw schreef en daar een paar poëtische liefdesscènes
inkwamen, vroeg ik me wel af hoe mijn moeder ze zou lezen, maar die vond ze
prachtig! Ze zijn natuurlijk ook vrij lyrisch, suggestief. Een van mijn lezers zei dat
hij er geweldig bij had gemasturbeerd. Dat moet wel een heel romantische ziel geweest
zijn. Is het boek toch ergens goed voor geweest.’
Voor een langere versie van dit interview, zie de site van Vooys:
www.tijdschriftvooys.nl
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Column
Arthur Langeveld
Het overtikken van een boek in een andere taal
Als het allemaal goed gaat zal de Utrechtse faculteit Geesteswetenschappen binnen
afzienbare tijd, dat wil zeggen over een jaar of twee, een master Literair Vertalen
rijk zijn. De enige in Nederland. Dat een dergelijke opleiding er nu pas komt, is
kenmerkend voor de status van het beroep van (literair) vertaler. Vertalen, wordt
toch algemeen nog steeds gedacht, dat is het overtikken van een boek in een andere
taal, wat voor opleiding heb je daar nu voor nodig. En inderdaad, voor alles heb je
in dit land een diploma nodig, behalve voor het vertalen van literaire werken.
Dat vertalen toch wel iets anders is dan alleen maar overtikken, is een inzicht dat
nog lang geen gemeengoed is. Dat komt niet in de laatste plaats doordat literair
vertalen een merkwaardige positie onder de kunsten inneemt. Een literair vertaler is
in wezen een uitvoerend kunstenaar, iemand die aan de gang gaat met iets dat door
een ander is geschapen en daarvan zijn eigen interpretatie geeft, net zoals een musicus,
een acteur of regisseur dat doet. Maar anders dan bij deze uitvoerende kunstenaars
speelt de activiteit van een vertaler zich niet af op een podium, met applaus aan het
eind, maar in de stilte van zijn werkkamer. En anders dan bij de musici of de
toneelkunstenaars wordt zijn werk niet gezien als een mogelijke interpretatie van
een kunstwerk, maar als de definitieve vervanging ervan. Dus inderdaad als hetzelfde
werk, overgetikt in een andere taal. Niemand zal zich afvragen waarom Daniele Gatti
de Vijfde symfonie van Mahler dirigeert, terwijl Bernard Haitink die toch ook al
heeft gedirigeerd en opgenomen. Maar wanneer er na vijftig jaar een nieuwe vertaling
van een roman van Dostojevski verschijnt, dan vraagt iedereen zich af waarom dat
nodig is. Was de oude dan niet goed, was het Nederlands te ouderwets geworden?
Impliciet klinkt hierbij altijd door: wat heeft het voor zin om datzelfde boek vijftig
jaar later nog eens in het Nederlands over te tikken, wat maakt dat voor verschil,
behalve dat de taal wat moderner wordt? Dat het kan gaan om een nieuwe visie óp,
een nieuwe interpretatie ván het boek, net als bij verschillende uitvoeringen van een
muziekstuk, dat wil er niet in. ‘Ik heb je vertaling van De broers Karamazov
gelezen,’zei een kennis laatst tegen me, ‘het lijkt wel een heel ander boek geworden.’
(Hij bedoelde in vergelijking met de oude vertaling.) Ik vatte het op als een groot
compliment, maar eigenlijk zou het vanzelfsprekend moeten zijn. Natuurlijk is het
een heel ander boek geworden, anders had het maken van een nieuwe vertaling weinig
zin gehad. Vertalen is keuzes maken, en mijn keuzes waren op alle niveaus net even
anders dan die van mijn voorganger, met als resultaat ‘een heel ander boek’.
Een literaire tekst, een verhaal, een gedicht, een roman is een ijsberg met boven
water uitstekend de tekst, maar met onder water een veel groter deel, bestaande uit
een heel netwerk van betekenissen op alle niveaus (klank, woordvolgorde, zinsbouw,
se-
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mantiek, pragmatiek) plus nog een wirwar aan verwijzingen die een beroep doen op
je kennis van de wereld, cultuur en literatuur.
De ideale vertaler (die natuurlijk niet bestaat) is iemand die dat hele netwerk van
onderhuidse betekenissen, plus alle verwijzingen, doorgrondt. Omdat het per definitie,
door de verschillen tussen talen en culturen, onmogelijk is om dat hele netwerk van
de originele tekst in een andere taal over te brengen, maakt de vertaler een keuze.
Hij kiest bijvoorbeeld voor de referentiële betekenis van de tekst, dus voor de aan
de oppervlakte liggende betekenis, en verwaarloost daarbij - opzettelijk of niet - alle
andere tekstlagen, zoals klankelementen, humor, ironie of dubbele bodems. Grappen
worden letterlijk vertaald en verliezen daarbij veel van hun grappigheid. Stijllagen
worden maar mondjesmaat overgebracht. Plat, dialect, archaïsch of bekakt taalgebruik
zijn in de vertaling allemaal ABN geworden. Afwijkend taalgebruik is genormaliseerd.
Dit is een veel voorkomende manier van vertalen, die leidt tot een goed leesbare
tekst in Nederlands waar niemand aanstoot aan zal nemen en waarbij het verhaal
goed tot zijn recht komt, maar ook een waarbij veel van de talige eigenaardigheden
van het origineel verloren gaan. Veel van de oude vertalingen in de Russische
bibliotheek van Van Oorschot zijn volgens dit principe gemaakt. Het is allemaal
goed leesbaar, maar Tolstoj, Gogol, Dostojevski of Tsjechov zijn stilistisch nauwelijks
te onderscheiden, terwijl ze in hun eigen taal volstrekt verschillend zijn.
De broers Karamazov staat niet bekend als een boek vol humor en ironie. Dat ligt
niet aan Dostojevski, ze bleken bij het vertalen verloren te zijn gegaan, ontdekte ik
toen ik bezig was met een nieuwe vertaling, want Dostojevski komt in het origineel
vaak zeer ironisch en humoristisch uit de hoek. Vooral in de talrijke hoofdstuktitels,
die een soort ironisch tegenwicht vormen tegen de vaak bijzonder heftige inhoud.
Het derde hoofdstuk, waarin een overzicht wordt gegeven van het leven van vader
Karamazov, heet letterlijk vertaald ‘Tweede huwelijk, tweede kinderen’. Een klassiek
geval van afwijkend taalgebruik (het is in het Russisch niet normaal om zoiets te
zeggen) dat in de taal van het origineel heel aardig, grappig en enigszins ironisch is,
maar in het Nederlands niet werkt. Dit is iets waar een vertaler vaker mee wordt
geconfronteerd: je hebt iets dat in het origineel heel leuk gezegd is, maar in je eigen
taal wordt het niks. Aan de vertaler dan de taak daar een oplossing voor te vinden.
Twee vorige vertalers hebben hier gekozen voor de referentiële betekenis. Het
hoofdstuk gaat over het tweede huwelijk van de oude Karamazov en de twee kinderen
uit dit huwelijk, daarom is hun vertaling geworden: ‘Het tweede huwelijk en de
kinderen daaruit.’ Dit is een goed voorbeeld van een omschrijvende vertaling waarbij
de vertaler in zijn eigen woorden als het ware uitlegt wat er bedoeld wordt. Dat wordt
inderdaad duidelijk en het is goed Nederlands, dus de nietsvermoedende lezer zal
zich er niet aan storen, maar ja, van enige humor, ironie is geen sprake. Bij het maken
van een nieuwe vertaling heb ik geprobeerd dat beter te doen, maar dat viel nog niet
mee. ‘Tweede huwelijk, tweede kind’ is prima, maar ‘tweede kinderen’ is in het
Nederlands ongrammaticaal en wordt - bleek na een kleine enquête onder familie en
vrienden - raar gevonden in plaats van leuk. Een letterlijke vertaling, mijn eerste
optie, moest ik dus verwerpen. Sommige Engelse vertalers hebben hier overigens
wel voor gekozen, ‘Second marriage, second children’, hoewel dit in het Engels net
zo raar is als in het Nederlands. De oplossing van
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mijn Nederlandse voorgangers vond ik te saai, maar wat dan? Uiteindelijk, na heel
wat zoeken en twijfelen is het geworden: ‘Nieuw huwelijk, nieuwe kinderen’, waarin
het afwijkende taalgebruik niet is overgebracht, maar wel het laconieke en ironische
dat in het Russisch zo pregnant is. En dat het om het tweede huwelijk van vader
Karamazov gaat blijkt genoegzaam uit de context, dus qua feitelijke informatie komt
de lezer niets tekort.
Sommige problemen zijn zo ingewikkeld en vereisen zoveel toelichting dat een
voetnoot - altijd een zwaktebod - de enige oplossing lijkt. In De broers Karamazov
is een scène waar de jongste broer Karamazov, Aljosja, op bezoek gaat bij de familie
van een ziek jongetje. Het gezin leeft in armelijke omstandigheden, vader is aan de
drank, een zuster kan niet lopen en moeder is gek. Aljosja stelt zich voor en de moeder
zegt dan: ‘Zo, meneer Tsjernomazov’ en ook later blijft ze bij die naam, ook al
verbetert haar man haar: ‘Nee, het is Karamazov.’ Nu is het zo dat Karamazov een
naam is die bestaat uit een Tataars element Kara, dat ‘zwart’ betekent, en een Russisch
deel mazov, dat zoiets als ‘smeer’ betekent. Wat de moeder doet is de hele naam in
het Russisch zetten, want tsjerno is het Russische woord voor zwart. Mogelijk heeft
ooit een Tsjernomazov, een Zwartsmeer, zijn niet al te positief klinkende naam
verfraaid door het eerste lid in het Tataars te veranderen. Aangezien de Tataren
Rusland driehonderd jaren hebben overheerst, bestond (en bestaat er nog steeds) bij
Russen een zekere kennis van een aantal elementaire Tataarse woorden, zoals kara
‘zwart’. Dit is vergelijkbaar met het feit dat veel Nederlanders nog steeds Indonesische
woorden als pisang, desa of sarong kennen. Waarschijnlijk wil de moeder met deze
actie zoveel zeggen als: jullie zijn aanstellers met je mooie Tataarse naam, ooit waren
jullie gewoon Zwartsmeers. Zo voelt Aljosja dat ook, net als de Russische lezer. Het
is een goed voorbeeld van de subtiele manier waarop Dostojevski de relaties tussen
de verschillende personages vorm geeft. Maar voor de niet-Russische lezer heeft het
geen enkele betekenis. Het is een goed voorbeeld van iets dat volstrekt onvertaalbaar
is, tenzij je alle namen in het boek gaat vernederlandsen, zodat je daar weer een spel
mee kan spelen, maar dat is een wel erg vergaande stap ter wille van één kleine
woordspeling. In zo'n geval biedt een voetnoot uitkomst, maar het primaire effect
van het origineel gaat natuurlijk geheel verloren. Een grap die moet worden uitgelegd
is geen grap meer.
En zo is literair vertalen een voortdurend schipperen tussen wat nog net kan en
wat echt niet meer kan, waarbij de vertaler, zoals uit het tweede voorbeeld blijkt,
over een niet geringe kennis dient te beschikken van zowel de taal waaruit hij vertaalt
als van de hele cultuur die daarbij hoort. Een tweejarige master, dat is wel het minste.
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Emy Koopman
Terror-terror
Over wat ‘Gothic’ is en hoe het in literatuur tot uitdrukking komt zijn vele boeken
volgeschreven. ‘Gothic’ of het gothische - dat duistere romantische levensgevoel
met haar aandacht voor het bovennatuurlijke, het sublieme en beangstigende - is
blijvend fascinerend. Echter, na haar hoogtijdagen in de literatuur van de achttiende
en negentiende eeuw lijkt zij steeds meer gekaapt door populaire media, van
stripboeken tot actiefilms. Hoe is het gesteld met serieuze kritische aandacht voor
het gothische in contemporaine literatuur? Niet goed, als we Maria Beville mogen
geloven. Zij stelt dat sinds Gothic welig tiert in de populaire cultuur literaire critici
het niet meer zien als een inhoudelijk serieus studieobject. Beville reageert met name
op Fred Bottings opmerking in zijn standaardwerk Gothic: The New Critical Idiom
(1996) dat ‘echte Gothic’ stierf met haar popularisering door de verfilming van Bram
Stokers Dracula (1992). Terwijl Beville - net als Botting - neerbuigend populaire
films en tv-series met gothische kenmerken wegschuift als ‘candy-gothic’, benadrukt
ze dat het gothische in postmoderne literatuur juist een prominente plaats heeft
ingenomen. Het gaat haar daarbij niet om stereotype gothische motieven als
vampieren, kerkhoven en belaagde maagden - het soort ‘oppervlakkige’ elementen
waarvoor critici volgens Beville te veel aandacht hebben - maar om het onderliggende
psychologische doel van Gothic: het tot uitdrukking brengen van sublieme angsten.
In postmoderne literatuur is dat doel belangrijker dan ooit, aldus Beville, die met
deze bijdrage aan de serie Postmodern Studies beoogt om het gothische binnen het
postmodernisme op de kaart te zetten.
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Bevilles claim dat critici onvoldoende aandacht hebben voor het gothische in
postmoderne literatuur is lichtelijk overdreven, net als haar bewering dat de kern
waar Gothic om draait - namelijk de overweldigende angsten die aangeduid worden
met de term ‘terror’ - te vaak over het hoofd wordt gezien. Haar theoretische
hoofdstukken laten al zien dat academici gespecialiseerd in Gothic wel degelijk
erkennen dat ‘terror’ de kern van het genre is en zich ook daadwerkelijk hebben
gericht op gothische ele-
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menten in contemporaine, postmoderne literatuur. Beville verwijst zelf onder andere
naar Catherine Spooners Contemporary Gothic (2006) en naar David Punter en
Glennis Byrons The Gothic (2007), werken waarin geen gebrek aan aandacht is voor
het post-moderne. Echter, zo stelt Beville, deze critici spreken van ‘postmodern
gothic’, wat niet hetzelfde is als haar voorgestelde term ‘Gothic-postmodernism’.
Het is niet slechts zo dat er gothische elementen te vinden zijn in postmoderne teksten,
of dat traditionele Gothic zich ontwikkeld heeft tot een postmodern monster, nee, er
is een diepe verbintenis tussen Gothic en postmoderne literatuur die zich alleen laat
uitdrukken door de term ‘Gothic-postmodernism’. Die diepe verbintenis ligt in het
eerdergenoemde ‘terror’. Voor Beville speelt die gothische angst in verschillende
postmoderne romans een sleutelrol in het belichten van de spookachtigheid van ons
huidige gefragmenteerde bestaan.
Wat Beville met name probeert te doen in Gothic -postmodernism is het verdedigen
van de door haar gelanceerde genreaanduiding. Ze besteedt veel aandacht aan het
herhaaldelijk en tevergeefs ontwarren van haar paradoxale posities: genres zijn
constructies, zo geeft ze toe, maar tegelijkertijd wil ze wel aangeven hoe intrinsiek
‘terror’ zowel de kern vormt van Gothic als van postmodernisme. Door de bewering
dat terror de kern van beide ‘genres’ is, wordt Bevilles term ‘Gothic-postmodernism’
een pleonasme: ‘terror-terror.’ Als lezer ga je je afvragen wat de toegevoegde
verklarende waarde van Gothic is bij het lezen van postmoderne teksten. Dat is echter
een vraag die Beville niet beantwoordt, ze is te druk bezig met het aantonen hoeveel
gothische elementen er wel niet te herkennen zijn in de romans die ze bespreekt:
Paul Austers City of Glass, Kurt Vonneguts Slaughterhouse 5, Martin Amis' Time's
Arrow, Salman Rushdies The Satanic Verses, Mikhail Bulgakovs The Master and
Margarita en Bret Easton Ellis' Lunar Park. Hiermee trapt ze in dezelfde val als de
critici tegen wie ze zich afzet: ze laat erg veel ‘oppervlakkige’ gothische elementen
zien, om maar aan te tonen dat de aanduiding ‘Gothic’ in ‘Gothic-postmodernism’
wel degelijk gelegitimeerd is.
Interessanter wordt Bevilles studie op die - te schaarse - momenten dat ze meer
de diepte ingaat, en probeert verbanden te leggen tussen de romans en de
psychoanalytisch en linguistisch geïnspireerde postmoderne theorieën van denkers
als Derrida, Lyotard, Baudrillard en Žižek. Vooral die laatste twee geven een
verdieping aan haar analyses. Baudrillards idee van hyperrealiteit - hoezeer onze
‘werkelijkheid’ gemedieerd is, tot op het punt dat er van werkelijkheid niet meer te
spreken valt - en Žižeks benadering van het Lacaniaanse ‘Ding’ - een onderdrukte
maar terugkerende traumatische obsessie - blijken perfect inzetbaar om te laten zien
waar Gothic en postmodernisme elkaar kruisen. Dit komt het sterkste naar voren in
Bevilles analyse van Easton Ellis' Lunar Park. In Lunar Park liggen de gothische
elementen er zo dik bovenop dat Beville hier minder energie kwijt is aan het
verdedigen van het label ‘Gothic-postmodernism’. In plaats daarvan kan ze laten
zien hoezeer hoofdpersonage Bret gekweld wordt door zowel zijn eigen onbewuste
als door de massamedia. Zo ontvangt Bret emails van zijn overleden vader, komt het
speelgoed van zijn kind tot leven (in een echo op de film Child's Play) en voelt hij
zich schuldig dat de fictieve moordenaars die hij gecreëerd heeft in de werkelijkheid
nagevolgd worden. Ook zijn eigen identiteit staat op het spel, zoals in meer van de
romans die Beville bespreekt: een tweede verteller, ‘the writer’, duikt telkens op in
het verhaal om het onderscheid tussen het personage Bret en de
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schrijver Bret te ondermijnen. In Lunar Park blijken Gothic en postmodernisme
inderdaad niet meer van elkaar te scheiden.
Bevilles besprekingen van de andere romans zijn aanzienlijk minder overtuigend.
Dat de identiteitsproblematiek van Quinn in Austers City of Glass gerelateerd is aan
postmoderne ideeën over taal is evident, maar in hoeverre we daarvoor per se het
kader van de Gothic nodig hebben blijft discutabel. Vonneguts Billy Pilgrim heeft
inderdaad problemen met het uitdrukken van ‘het onzegbare’, maar is ‘het onzegbare’
het exclusieve domein van Gothic? Beville gaat daarvan uit, maar motiveert dit
onvoldoende in het theoretische deel van haar boek. Pijnlijker is haar opmerking dat
de joden in Amis' Time's Arrow gezien kunnen worden als stereotype gothische
heldinnen in hun slachtofferschap, zeker als we in acht nemen dat er voor de
stereotype gothische heldinnen van bijvoorbeeld Radcliffe en Lewis een zekere
erotische spanning met hun belagers speelde.
Het onderliggende probleem van Bevilles studie is dat ze Gothic inzet al naar
gelang het haar uitkomt in de verdediging van haar term Gothic-postmodernism.
Inderdaad liggen psychologische problemen van identiteitsvorming en de angsten
daaromtrent aan de basis van zowel de besproken romans, postmoderne theorieën
en Gothic, maar dan wel alleen de nauwkeurig geselecteerde ‘classic Gothic’ die
Beville aanhaalt: Oscar Wildes The Picture of Dorian Gray, Stevensons Dr Jekyll
and Mr Hyde, en Eliots The Wasteland. Bij Radcliffe of Walpole - die ze dan ook
niet analyseert maar alleen terloops even noemt - is dergelijke identiteitsproblematiek
zo goed als afwezig. Deze schrijvers worden daarom zo goed als genegeerd, terwijl
ze aan de basis van het genre staan. The Wasteland, daarentegen, wordt normaal
gesproken als een modernistische tekst gezien en niet als een gothische, maar de
angsten die daarin tot uitdrukking komen zijn voor Beville wel bruikbaar, dus
bespreekt ze het als een typisch gothische tekst.
Wat Beville door haar aanpak wel aantoont is hoezeer angsten omtrent
identiteitsverlies centraal staan in literatuur vanaf de late Romantiek tot en met nu
en hoe die angsten gekoppeld zijn aan wetenschap, industrialisatie en medialisering,
kortom: het (post)moderne bestaan in de grote steden. Wat ook blijkt is hoezeer de
psychoanalyse is doorgedrongen tot zowel postmoderne theorieën als postmoderne
literatuur, en in dat verband is het zeker interessant dat bij romans zoals Jekyll and
Hyde psychoanalytische inzichten en Gothic elkaar wederzijds hebben beïnvloed.
In die zin is het onderscheid tussen zowel modernisme en Gothic als tussen
postmodernisme en Gothic eigenlijk artificieel, zo innig lijken ze verbonden. Vandaar
Bevilles circulaire redenering dat angsten aan de grondslag ligt van Gothic en Gothic
aan de grondslag van de in postmoderne literatuur beschreven angsten.
Bevilles Gothic -postmodernism is daarmee waardevol als een benadrukking van
de relaties tussen Gothic en postmodernisme, en ze biedt een uitgebreide categorisatie
van gothische elementen in moderne en postmoderne romans. Het is echter jammer
dat er erg weinig diepgang in haar analyses zit, waardoor ‘the psychological and
philosophical implications of terror in postmodernist literature’ die ze belooft uit te
werken nauwelijks aan bod komen. De gebrekkige onderliggende samenhang tussen
de romans die Beville bespreekt - behalve op het gebied van angst en identiteit - lijkt
hier mede verantwoordelijk voor. Als zowel Bulgakovs The Master and Margarita
(1940) als
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Time's Arrow (1991) en Lunar Park (2005) onder de noemer ‘Gothic-postmodernism’
vallen, dan is het de vraag wat nou precies het onderscheid is tussen modernistische
en postmodernistische angsten en of dat onderscheid überhaupt wel van belang is
voor Beville. Daarbij is het ook jammer dat ze niet ingaat op de verscheidene romans
die de specifiekere problematiek van posthumane subjectiviteit (gemedialiseerde
subjectiviteit in een postmoderne wereld) centraal stellen via gothische motieven,
zoals Murakami's Hard-Boiled Wonderland and the End of the World of Steven Halls
The Raw Shark Texts. Een dergelijke selectie gebaseerd op een ander criterium dan
simpelweg het voorkomen van gothische elementen en ‘terror’ had Bevilles studie
meer overtuigingskracht kunnen geven.
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Sven Vitse
Een goed boek, maar voor wie?
Internationalisering is het universele wachtwoord van de academische wereld en dus
ontsnapt ook de neerlandistiek er niet aan. Dat biedt natuurlijk mooie perspectieven:
de Nederlandse letterkunde richt haar blik niet uitsluitend meer op het eigen
taalgebied, maar plaatst haar bekommernissen in een internationaal herkenbare
theoretische en literair-historische context. Daarbij ontstaan allerhande praktische
problemen: de (geschiedenis van de) Nederlandse literatuur is nauwelijks bekend in
het buitenland, veel werken zijn niet vertaald en in het buitenland begrijpt men de
historische en maatschappelijke context van de Nederlandse literatuur minder goed.
Deze problemen zijn weliswaar niet voor elke periode even groot. Zo is de
Nederlandse gouden eeuw een internationaal referentiepunt, terwijl de Nederlandse
literatuur uit de moderne periode vooral Nederlanders en Vlamingen interesseert.
Het internationale lezerspubliek dat wél dorst naar uitgebreide kennis van
Nederlandstalige literatuur hoeft alvast niet langer te wanhopen: A Literary History
of the Low Countries presenteert in ongeveer zevenhonderd pagina's de belangrijkste
auteurs en teksten uit de literatuur van de middeleeuwen tot heden. Het project is
met de steun van de Nederlandse en Vlaamse letterenfondsen en de Nederlandse
Taalunie tot stand gekomen. Het kan dus in de eerste plaats beschouwd worden als
een poging om de (kennis over) literatuur uit Nederland en Vlaanderen internationaal
te verspreiden.
Dit impliceert dat ‘the literature of the Low Countries’ behandeld wordt als ‘one
multiform identity.’ (viii) Samensteller Theo Hermans wimpelt in zijn voorwoord
eventuele kritische bedenkingen daarbij vanuit institutioneel of historisch perspectief
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preventief weg als ‘the narcissism of small differences’. (viii) De literair-historische
praktijk nuanceert echter deze cultuurpolitieke insteek. Uit de bijdragen blijkt immers
dat Noord en Zuid hun periodes van verwijdering en toenadering hebben gekend.
Zo ontwikkelde het noorden zich na de Nederlandse opstand in de zestiende eeuw
relatief onafhankelijk van het zuiden en kan de Vlaamse literatuur uit de negentiende
eeuw niet losgemaakt worden van specifiek Belgische problemen. Voor de
negentiende eeuw zou een geschiedenis van de Belgische literatuur dan ook uitermate
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verhelderend kunnen zijn. Niet toevallig situeert Anne Marie Musschoot het Vlaamse
symbolisme en Van nu en straks in de context van het Franstalige Belgische (ook
Vlaamse) literaire leven.
Voor de verspreiding van ‘the literature of the Low Countries’ worden
toonaangevende literatuurhistorici ingezet. Aan dit project hebben naast de genoemde
Anne Marie Musschoot onder meer Frits van Oostrom, Herman Pleij, Willem van
den Berg en Ton Anbeek meegewerkt. De bijdragen van deze auteurs maken van dit
boek een handig compendium van de Nederlandse en Vlaamse
literatuurgeschiedschrijving. Een literatuurgeschiedenis voor én door
niet-Nederlandstaligen zou een heel ander project geweest zijn. Dit handboek is
echter niet geschreven door buitenlandse auteurs en heeft niet de bedoeling een (voor
ons) verfrissend extramuraal perspectief op de neerlandistiek te bieden.
Het boek biedt uiteraard een schat aan informatie, ook voor wie denkt de literatuur
enigszins te kennen. De lezer vindt er commentaren op primaire teksten maar
evengoed gegevens over de institutionele inbedding van de middeleeuwse
literatuurproductie, over de genre- en drukgeschiedenis van Mariken van Nieumeghen,
en over veranderingen in de literaire cultuur onder invloed van de boekdrukkunst.
Niet alleen de literaire oeuvres van Huygens, Hooft, Vondel en Bredero komen aan
bod, maar ook embleemboeken, reisverhalen, en de politiek en religieus geïnspireerde
liedcultuur uit de zestiende en zeventiende eeuw. Bovendien is het ontzettend leuk
om een gedicht van Guido Gezelle vertaald te zien in het dialect van Yorkshire.
Kortom, A Literary History of the Low Countries is een erg nuttig en helder
naslagwerk, maar voor wie? Studenten en leraren Nederlandse literatuur vinden in
één band informatie over Jacob van Maerlant, Philips van Marnix van Sint-Aldegonde
en Harry Mulisch (om maar even willekeurig in de index te grasduinen). Maar voor
deze lezersgroep is dit Engelstalige, bij Camden House uitgegeven boek niet bedoeld.
Voor wie dan wel? Ongetwijfeld voor buitenlandse lezers met een bijzondere
belangstelling voor de Nederlandse taal en letterkunde, of voor studenten en
onderzoekers vergelijkende literatuurwetenschap die de Nederlandse letterkunde in
hun studie willen betrekken. Het boek lijkt inhoudelijk echter veeleer afgestemd op
het thuispubliek. De hoofdstukken beschrijven periodes in de Nederlandse en Vlaamse
literatuurgeschiedenis zoals dat in Nederlandstalige handboeken gebeurt, met
verwijzingen naar de internationale literaire context op dezelfde plaatsen als in de
Nederlandstalige naslagwerken (bijvoorbeeld bij het naturalisme en bij Van Ostaijen).
Enkele delen zijn dan ook bewerkingen van (stukken uit) eerder in het Nederlands
gepubliceerde literatuurgeschiedenissen. Zo bewerkt Anbeek in de paragraaf
‘Naturalism in the Netherlands’ een passage uit zijn Geschiedenis van de Nederlandse
literatuur 1885-1985 (1990). Het hoofdstuk van Willem van den Berg over de
negentiende eeuw vat in een kleine honderd pagina's de lijvige literatuurgeschiedenis
samen die hij met Piet Couttenier schreef, Alles is taal geworden (2009). ‘In
Noord-Nederland nam het aantal boekhandels in de negentiende eeuw sterk toe’ (23)
wordt vertaald als ‘In the northern Netherlands the number of bookshops increased
significantly over a hundred -year period.’ (373) Couttenier heeft bovendien
meegewerkt aan de passages in dit hoofdstuk over de Vlaamse literatuur.
In hoeverre is deze literatuurgeschiedenis aangepast aan haar beoogde internatio-
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nale publiek? De paragraaf over Multatuli is een mooi voorbeeld. Een vergelijking
met de corresponderende passage uit Alles is taal geworden laat enkele minimale
toevoegingen zien: een uitspraak van D.H. Lawrence over Max Havelaar en een
citaat uit het voorwoord van de eerste Engelse vertaling van die roman. Multatuli's
meesterwerk wordt daarin vergeleken met Uncle Tom's Cabin, een literaire aanklacht
tegen de slavernij. De rest van het stuk is echter afgestemd op een lezer die geen
verdere uitleg behoeft bij ‘the colonial Netherlands East Indies, where in the district
of Lebak on Java exploitation and corruption are rife.’ (430)
De eerste zin van het volgende hoofdstuk luidt: ‘At the end of the nineteenth
century Dutch literature in the Netherlands was radically transformed by the
appearance of the so-called Generation of 1880’. (463) De auteur wijst vervolgens
op de ‘rapid change that Dutch society was undergoing at the end of the nineteenth
century’ (464) en op het belang van de ‘Higher Public School’ (464) voor de
literatuurvernieuwing, maar gaat verder niet uitvoerig in op de historische context.
Ik kan me voorstellen dat een lezer zonder kennis van de Nederlandse
(literatuur)geschiedenis graag méér wil weten. Hoe verhoudt de ontwikkeling van
de Nederlandse samenleving en literatuur zich tot ontwikkelingen in andere (westerse)
landen? Hoe kan de bijzondere ontwikkeling van de romantiek in de Nederlandse
literatuur literair-historisch geduid worden? Het is nog maar de vraag of een vertaalde
literatuurgeschiedenis volstaat om buitenlandse lezers inzicht te geven in onze
literatuur.
Historische ontwikkelingen die belangrijk zijn geweest voor de Europese
geschiedenis lijken nog de meeste aandacht te krijgen. Zo wordt ingegaan op de
Nederlandse opstand en de Tachtigjarige Oorlog, en op het verdrag van Versailles
en de Belgische opstand. Maar de aandacht voor historische context is wisselvallig
en selectief. De vraag in hoeverre een literatuurgeschiedenis van de Lage Landen
ook een geschiedenis van de Lage Landen moet zijn, wordt des te prangender naarmate
men bij de lezer minder kennis van die geschiedenis mag veronderstellen. Voor
pakweg een Amerikaanse lezer kunnen verwijzingen naar de dertiende-eeuwse graaf
Willem II en zijn zoon Floris of naar de Henegouwse graven hooguit een eerste schets
betekenen. Het spreekt voor zich dat in dit boek de ruimte ontbreekt om historische,
linguïstische en sociologische contexten uitvoerig toe te lichten.
Een voor de hand liggende strategie om de Nederlandstalige literatuur toegankelijk
te maken voor een internationaal publiek is die literatuur in een internationale literaire
en intellectuele context te plaatsen. En dat gebeurt in dit boek ook occasioneel. Jaap
Goedegebuure plaatst het proza rond Forum in de context van het internationale
modernisme. Anne Marie Musschoot brengt het experimentele proza van de jaren
1960 in verband met de Franse nouveau roman én met het concept postmodernisme.
Frits van Oostrom wijst dan weer op de internationale intertekstuele relaties in de
middeleeuwse ridderepiek.
Toch lijkt het erop dat deze internationale situering op geen enkel moment een
prioriteit is geweest bij het samenstellen van deze literatuurgeschiedenis. Enerzijds
is dat begrijpelijk, aangezien het aantal woorden beperkt is en niet de volledige
wereldliteratuur de revue kan passeren. Anderzijds is de kans gemist om lezers met
een internationaal perspectief te helpen de Nederlandse literatuur daarin een plaats
te geven.
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Wilbert Smulders
Verdienstelijk handboek met modieuze behaagzucht
De internationale neerlandistiek is dit jaar verwend met twee handboeken uit het
vaderland. In het voorjaar verscheen eerst Discovering the Dutch: Culture and Society
of the Netherlands, een omvangrijke verzameling opstellen van een groot aantal
Utrechtse geesteswetenschappers onder redactie van Emmeline Besamusca en Jaap
Verheul (AUP: Amsterdam). En nu is daar de eerste literatuurgeschiedenis van
Nederland ten behoeve van studenten Nederlands in het buitenland die ook in het
Nederlands geschreven is.1
Het handboek volgt eensdeels het beproefde patroon van de traditionele
literatuurgeschiedenissen. Dat wil zeggen dat het de bekende periodisering aanhoudt
(middeleeuwen (ca. 1000-ca. 1550), renaissance (ca. 1550-ca. 1660), verlichting (ca.
1660-ca. 1790), romantiek (ca. 1790-ca. 1885), naturalisme (ca. 1885- ca. 1918),
modernisme (ca. 1890-ca. 1945) en postmodernisme (na 1945)), dat het Nederland
én Vlaanderen dekt, en dat in elke periode een schets van de politieke en
maatschappelijke situatie voorafgaat aan de bespreking van de belangrijkste thema's,
auteurs, bewegingen, tijdschriften enzovoorts. Anderdeels wijkt het van een
doorsnee-literatuurgeschiedenis af, doordat het over dit traditionele stramien een
ander patroon heeft gelegd. Dit houdt ten eerste in dat de auteurs in navolging van
F.W. Korstens Lessen in literatuur (Vantilt: Nijmegen 2002) bij elke periode een
bepaald concept uit de literatuurwetenschap behandelen; zo is aan de middeleeuwen
‘representatie’ gekoppeld, aan de renaissance ‘mimesis’, aan de verlichting ‘retorica’,
1

In 1973 verscheen Reinder P. Meijers Engelstalige literatuurgeschiedenis van Nederland,
Literature of the Low Countries.

Vooys. Jaargang 28

aan de romantiek ‘ideologiekritiek’, aan het naturalisme ‘narratologie’, aan het
modernisme ‘visualiteit’ en aan het postmodernisme ‘postkolonialisme’. Ten tweede
houdt dit in dat de behandeling van elke periode wordt afgesloten met een paragraaf
‘Tekstanalyse’, waarin één tekst uit de periode wordt ge-
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analyseerd en geïnterpreteerd; bij de middeleeuwen wordt Mariken van Nieumeghen
(omstreeks 1500) behandeld, bij de renaissance Vondels Joseph in Dothan (1640),
bij de verlichting Elisabeth Wolff-Bekkers opstel Proeve over de opvoeding (1779),
bij de romantiek Hendrik Consciences De leeuw van Vlaanderen (1838) en Geertruida
Bosboom-Toussaints Het huis Lauernesse (1840), bij het naturalisme Cyriel Buysses
verhaal ‘De biezenstekker’ (1890), bij het modernisme Carry van Bruggens verhaal
‘Avondwandeling’ (1921) en bij het postmodernisme Willem Ysbrandt Bontekoes
Het Journaal van Bontekoe 1646) en Abdelkader Benali's verhaal ‘Eet mij op’ (2001).
Het boek wordt afgesloten met een bibliografie van de primaire werken die per
periode behandeld of vermeld zijn, met een - gezien de doelgroep - tamelijk
uitgebreide bibliografie van secundaire werken en ten slotte met een afdeling
‘Opdrachten/ ‘Uitwerkingen’, waarin per periode drie literair-historische opdrachten
worden geformuleerd, die daarna zijn uitgewerkt op een wijze die in meer dan een
opzicht voorbeeldig genoemd mag worden.
Ik zal eerst de verdiensten van dit handboek bespreken, daarna laat ik zijn feilen
de revue passeren. De belangrijkste verdiensten van dit handboek bestaan eruit dat
de cultuurhistorische typeringen per periode uitstekend zijn; ze zijn overzichtelijk
en geven een compleet beeld, zonder onnodig in detail te treden. Ook de
literair-historische behandeling per periode is goed, op één periode na, waarop ik
nog terugkom. De auteurs hebben een goede hand van kiezen waar het de
representatieve gedichten of prozafragmenten betreft; soms is hun keuze buitengewoon
origineel, zoals Henrik Smeeks' Beschrijvinge van het magtig Koninkryk Krinke
Kesmes bij de verlichting, het onbekende gedicht van Kloos ‘Vroeger bestaan’ bij
de romantiek en het nog minder bekende gedicht ‘Bij een Dam van Breitner’ van
Albert Verwey bij het modernisme.
Te prijzen is zeker ook de keuze om bij elk hoofdstuk één tekst wat nader te
bespreken. Dit maakt het handboek enigszins multi-inzetbaar: het kan nu ook
aangewend worden voor onderricht in tekstanalyse. Op één uitzondering na, waarop
ik eveneens nog terugkom, is de keuze van de te analyseren teksten gelukkig te
noemen. In het geval van Betje Wolffs opstel over de opvoeding is die zelfs verrassend
en in haar originaliteit effectief. De beslissing om aan elk hoofdstuk een
literatuurwetenschappelijk concept te koppelen is wel te begrijpen, maar pakt niet
goed uit. Zij is te begrijpen als blijk van het verlangen van de auteurs hun handboek
nóg multifunctioneler te maken: je zou er niet alleen instructie over
literatuurgeschiedenis en tekstanalyse mee kunnen geven, maar ook nog over literaire
theorie. Het effect is dat zij het boek nu te zeer hebben overladen.
En daarmee ben ik gekomen aan de feilen van dit handboek. Die zijn drieërlei:
omissies, fouten in het patroon en een irritante opzichtigheid. Van de omissies
bespreek ik alleen de belangrijkste: de karakterisering van het postmodernisme. Het
is een historische fout het postmodernisme uitsluitend te kenschetsen als een literaire
stroming die zich toelegt op een geraffineerd spel met het (modernistische) literaire
verleden. Velen in Nederland (Van Alphen, Bertens, Ruiter en Smulders) en
daarbuiten (te veel om op te noemen) hebben erop gewezen dat het postmodernisme
tenminste twee schijnbaar onverenigbare polen heeft: het high postmodernism,
waartoe Gera en Sneller zich beperken, en het low postmodernism, die de
democratisering van de cultuur behelst welke sinds de jaren zestig op bijna elk gebied
om zich heen heeft gegre-
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pen en die de literaire cultuur diepgaand veranderd heeft. Het is overigens de vraag
welk van de twee polen het belangrijkste is - de talloze en per land verschillende
mengvormen van beide uitersten zijn zeker het meest dominant, maar om een ervan
volkomen te negeren is simpelweg een omissie.
Dan de fouten in het patroon. Zoals gezegd: het behandelen van
literair-wetenschappelijke concepten in de marge van een literatuurgeschiedenis is
op zichzelf een goed idee, maar werkt hier niet goed uit. Korsten, op wiens boek dit
idee is geïnspireerd, had met zijn boek niet de bedoeling een literatuurgeschiedenis
te schrijven waarmee hij, zoals Gera en Sneller, beginnelingen wilde inwijden. Hij
plaatste met zijn opzet specifieke accenten bij een literair-historisch verhaal dat hij
voor het overige overbekend achtte. Korstens boek is literair-historisch gezien dus
polemisch van aard en ontleent daaraan zijn waarde. Het handboek van Gera en
Sneller dient als eerste oriëntering; door er een onnodige metalaag doorheen te weven
is het niet alleen didactisch gezien te veel een kruiwagen geworden maar zit het
zichzelf ook in de weg. Daar komt bij dat de concepten in dit handboek tamelijk
lukraak gekozen zijn. Ze passen niet bij de periode (‘representatie’ bij de
middeleeuwen), zijn misleidend (‘ideologiekritiek’ bij de romantiek), het verband
met de periode is onzinnig (‘visualiteit’ bij het modernisme) of eenzijdig en
overtrokken (‘postkolonialisme’ bij het postmodernisme).
Een andere weeffout is vrij traditioneel en komt voor rekening van de even
conventionele als fatale keuze om de literatuur van zowel Nederland als Vlaanderen
te behandelen en net te doen of dat één pot nat is. Weliswaar spreekt men in beide
landen zogezegd dezelfde taal, maar dat neemt niet weg dat ze toch echt elkaars
buitenland zijn, elk met een heel andere culturele geschiedenis. Door dit te negeren,
zoals bijna alle literair-historische handboekenschrijvers gewoon zijn te doen, ontstaat
er standaard onevenwichtigheid. Zo valt bijvoorbeeld de keuze van de teksten voor
de paragrafen ‘Tekstanalyse’, op één uitzondering na, steeds op die van Nederlandse
auteurs. Wat is dat voor neerlandocentrisme? De uitzondering valt bij de periode van
de romantiek: daar behandelen de auteurs twee teksten: Consciences De leeuw van
Vlaanderen en Bosboom-Toussaints Het huis Lauernesse. Gera en Sneller construeren
tussen beide historische romans dan een interessant contrast, maar schrijven dit
opmerkelijk genoeg vooral op het conto van gender in plaats van op dat van de
sociaal-politieke context.
Een andere fout in het patroon is de stiefmoederlijke behandeling van de literatuur
uit de periode 1945-1980. Gera en Sneller geven aan de hele periode na 1945 het
label ‘postmodernisme/postkolonialisme’. Ik ken geen literair-historisch werk,
nationaal noch internationaal, dat het postmodernisme laat beginnen in de jaren
veertig van de twintigste eeuw. En het postkolonialisme vangt pas aan - zeker in
Nederland, voorzover het daar überhaupt ooit is aangevangen - na de publicatie van
Edward Saids Orientalism, dat niet eerder dan in 1978 verscheen. Door de hele
periode 1945-heden in het teken te zetten van een wat mij betreft nogal imaginair
postkolonialisme, komen bijvoorbeeld de jaren vijftig en zestig er bij Gera en Sneller
wel erg bekaaid vanaf: in iets meer dan de helft van een bladzijde (pagina 151)
behandelen zij de era van Hermans, Reve, Blaman, Mulisch, Wolkers, Haasse en de
Vijftigers, die algemeen toch beschouwd wordt als een bloeiperiode in onze
naoorlogse literatuur. Vervolgens belan-
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den we via een haastige postmodernisering van Boons Kapellekensbaan (1953) en
een bespreking van ‘Een perfecte moord (een thriller)’ van Tom Lanoye, hup!...in
de wondere wereld van het postkolonialisme. De zeventiende-eeuwse tekst van
Bontekoe in combinatie met het verhaal uit 2001 van de allochtone schrijver Benali,
samen naar voren geschoven als representatief voor de literatuur van na 1945: zo
zout heb ik het nog niet vaak gegeten.
Daarmee ben ik dan meteen aangeland bij wat ik de irritante opzichtigheid van dit
handboek heb genoemd. Ik bedoel dan het overtrokken accent op postkolonialisme.
Vooropgesteld: als het ergens de geëigende plaats is om een postkoloniaal perspectief
te werpen op wat er in Nederland geschreven is over Nederlands-Indië, Zuid-Afrika,
Suriname en de Antillen en op literatuur door allochtone Nederlanders, dan is dat
natuurlijk het literair-historische handboek ten behoeve van de neerlandistiek extra
muros, die immers voor een aanzienlijk gedeelte haar vestigingen heeft in wat in de
postkoloniale tijd De Derde Wereld heet. Maar wie de hele periode vanaf 1945 in
het kader van het postkolonialisme zet, heeft alle verhoudingen uit het oog verloren.
Dusdoende geven Gera en Sneller de aanstaande neerlandici extra muros een indruk
van de naoorlogse Nederlandse literatuur die er totaal naast zit. Wat zullen deze
extramurale neerlandici raar opkijken, als zij eens in Nederland komen en daar een
boekhandel binnenlopen! Op pagina 159 schrijven Gera en Sneller: ‘De Nederlandse
literatuur is doordrenkt van het koloniale verleden.’ Welnu, dit lijkt mij je reinste
geschiedvervalsing. Het is immers veeleer opmerkelijk dat de verbeelding van
kolonialiteit in de moderne Nederlandse literatuur zo'n marginale rol gespeeld heeft.
(In de Vlaamse literatuur heeft zij wellicht een grotere rol gespeeld, maar over Congo
schrijven Gera en Sneller precies tien regels en het destijds spraakmakende werk van
Jef Geeraerts wordt door hen niet eens vermeld.)
Waarschijnlijk vloeit deze irritante opzichtigheid voort uit de misplaatste behoefte
om de Nederlandse literatuur politiek correcter te maken dan zij is. Dat is niet alleen
onnodig, het is ook onzinnig, want de moderne literatuur is per definitie nooit politiek
correct geweest en zal dat per definitie ook nooit worden. Het verband tussen moderne
literatuur en moraal - dat op zichzelf natuurlijk essentieel is - is gelukkig heel wat
gecompliceerder en interessanter dan hier wordt voorgesteld.
De kritiek die ik hierboven uitte, verhindert mij niet dit handboek op veel punten
verdienstelijk te noemen. Wel vind ik het erg jammer dat het de recente periode
behandelt met een modieuze behaagzucht, zó opzichtig dat het voor neerlandici intra
muros binnen korte tijd nogal gedateerd zal aandoen.
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het bijzonder diens romans Rituelen en Het volgende verhaal.
Simona Brunetti is docent-onderzoeker Theaterwetenschap aan de Universiteit van
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Universität Berlin.
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Arthur Langeveld is docent Russische literatuur en geschiedenis aan de Universiteit
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Designer. Op dit moment is hij freelance illustrator, ontwerper en multimediaal
ontwikkelaar.
Wilbert Smulders is docent-onderzoeker bij de afdeling Moderne Nederlandse
Letterkunde van de Universiteit Utrecht en nauw betrokken bij Vooys. Hij
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[Nummer 4]
Redactioneel
Na twee themadossiers - ‘De schrijver in zijn veld’ en ‘Internationale neerlandistiek’
- gaan we met deze Vooys weer terug naar de kern. In dit laatste nummer van jaargang
28 laat Vooys zien een podium te zijn voor promovendi en studenten. Daarnaast
hebben we een speciale primeur: fragmenten uit Ingeborg Leseners vertaling van
Walter Serners Handboek voor oplichters of hen die het willen worden, waarvan nog
nooit een Nederlandse vertaling is gepubliceerd. Daan Rutten en Geertjan de Vugt
geven in hun bijbehorende artikel weer waarom dadaïst Serner zo'n interessante
schrijver en figuur was en is.
Hieraan voorafgaand treft u allereerst een artikel van de hand van Wilco Versteeg.
Versteeg bespreekt de Borges-receptie in het kritische oeuvre van de schrijver John
Updike. Het artikel van Maurice Dumont, vervolgens, gaat - op geheel andere wijze
dan dat van Rutten en De Vugt - over een ondergewaardeerde literaire figuur: Henrik
Scholte, de Filmliga-voorzitter die eeuwig in de schaduw bleef van Menno ter Braak.
Dumonts onderzoek naar de briefwisseling tussen Ter Braak en Scholte viel samen
met zijn medewerking aan de pas gelanceerde site www.mennoterbraak.nl. Op deze
site is onder meer de volledige correspondentie van Ter Braak te bekijken. Wouter
Schrover presenteert daarna een diepgravende analyse van de waarde van het
filosofische begrip ‘transworld identity’ voor de literatuurwetenschap en Hans
Demeyer tracht in zijn essay op eigenzinnige wijze de lichamelijke romanpoëtica
van Saskia de Coster te duiden.
Zoals Rutten en De Vugt enerzijds en Dumont anderzijds, probeert ook Diana
Denissen in de vaste rubriek ‘In de kast’ iemand aan de vergetelheid te ontrukken,
namelijk de achttiende-eeuwse schrijfster Lucretia van Merken. In de andere vaste
rubriek - ‘De Kop van Jut’ - trekt Bram Ieven de ideeën van Nobelprijswinnaar
Solzjenitsyn in twijfel. Ieven gaat met zijn kritiek op Solzjenitsyns De Goelag
Archipel de barricades op voor een hernieuwd communisme. Verder interviewden
Eva Meylink en Rolf Tijssens Abdelkader Benali en in de laatste vertalerscolumn
waagt Ton Heuvelmans - vertaler van onder meer Trainspotting - zich op ‘het
spekgladde ijs van de slang’. Onder de recensies ten slotte vindt u in dit nummer
niet alleen een bespreking door Frank Heinen van Koen Rymenants' studie over
Elsschot (op de valreep van het Elsschotjaar), maar ook een uniek verslag door
redacteur Albert Jan Swart over een symposium gewijd aan Arnon Grunberg.
Kortom, de kleurrijke verzameling van teksten in deze Vooys laat zien dat het
literair-wetenschappelijke veld bloeit en altijd in beweging is.
Wij wensen u een prettige jaarwisseling en hopen u in 2011 weer te mogen voorzien
van verrassende en verdiepende artikelen.
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Wilco Versteeg
A Cosmogonist Without a Theology.
Beeld en functie van Borges in Updikes literaire kritieken (1965-2002)1
Het literaire werk van de Amerikaanse schrijver John Updike (1932-2009)
is veel bestudeerd, maar naar zijn werk als criticus is veel minder
onderzoek gedaan. In dit artikel analyseert Wilco Versteeg,
onderzoeksmasterstudent Letterkunde en Literatuurwetenschap aan de
Radboud Universiteit Nijmegen, dit kritische oeuvre. Hij richt zich hierbij
op één van de favoriete auteurs van Updike: Jorge Luis Borges. Versteeg
laat zien dat het literaire werk van Borges voor Updike in de loop van de
tijd een ijkpunt wordt waaraan hij veel andere literatuur gaat afmeten.
Op deze wijze krijgt het werk van Borges een interessante en steeds
onafhankelijkere functie binnen het kritische oeuvre van Updike.
Het is niet onopgemerkt gebleven: de dood van de Amerikaanse schrijver, dichter,
criticus en vertaler John Updike op 27 januari 2009 werd breed uitgemeten in de
internationale pers. The New York Times noemde Updike ‘the kaleidoscopically
gifted writer whose quartet of Rabbit novels highlighted a body of fiction, verse,
essays and criticism so vast, protean and lyrical as to place him in the first rank of
American authors’ (Lehmann-Haupt 2009: 1), terwijl Le Monde zonder
terughoudendheid van ‘l'un des plus grands écrivains américains du XXème siècle’
sprak. (Zanganeh 2009: 1) Joost Zwagerman, die zijn bewondering voor Updike
nooit onder stoelen of banken heeft gestoken, prees Updike omdat hij zoveel durf
heeft getoond in zijn fictie. (Zwagerman 2009: 1)
Dit is slechts een kleine greep uit de ontelbare necrologieën die naar aanleiding
van Updikes overlijden zijn verschenen. In deze stukken wordt vooral Updikes hoge
productiviteit geprezen, hoewel daar ook kritiek op is. David Foster Wallace heeft
zich ooit retorisch afgevraagd of Updike ‘ever had one unpublished thought’.
(geciteerd in Lehmann Haupt 2009: 3) Deze veel gehoorde kritiek heeft Updike niet
belet naast meer dan twintig romans ook tien kloeke bundels non-fictie te publiceren.2
In deze

1

2

Delen van dit artikel maken deel uit van de scriptie A Giant of World Literature. The
perception and function of ‘Borges’ in John Updike's literary criticism, die ik in het kader
van mijn studie Amerikanistiek aan de Radboud Universiteit Nijmegen heb geschreven. Ik
bedank Dr. Jaap van der Bent en Lies Wijnterp, MA voor hun inhoudelijke commentaar.
Tevens gaat mijn dank uit naar Sigrid Noordam en Dr. Sándor Chardonnens.
Die non-fictie bundels zijn: Assorted Prose (1965), Picked-Up Pieces (1975), Hugging the
Shore (1983), Self-Consciousness: Memoirs (1989), Just Looking (1989), Odd Jobs (1991),
Golf Dreams: Writing on Golf (1996), More Matter (1999), Still Looking (2005) en Due
Considerations (2007).
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collecties bevinden zich honderden, zo niet duizenden essays, over onder andere
beeldende kunst, politiek, schrijverschap, de laatste homerun van Ted Williams voor
de Boston Red Sox, golf en de theologie van Karl Barth. Veruit zijn meeste essays
gaan echter over literatuur. Voor het weekblad The New Yorker heeft Updike zich
decennialang bezig gehouden met het recenseren van voornamelijk niet-Amerikaanse
literatuur. William H. Pritchard, een van Updikes biografen stelt:
If one looks for a country, indeed a continent, whose fiction he seems to
have neglected, Australia might be mentioned; otherwise, give or take the
lack of reference to writers from Lapland and Outer Mongolia, he has
pretty much covered the globe. (Pritchard 2000: 244)
De meest in het oog springende artikelen van Updike gaan over buitenlandse auteurs
als Franz Kafka, Vladimir Nabokov (een genaturaliseerde Amerikaan, maar nauwelijks
het prototype Amerikaanse schrijver) en Jorge Luis Borges.
Borges was een van Updikes favoriete auteurs. Voor Updike was Borges zelfs ‘a
giant of world literature’. (1975: 170) Het zal dan ook niet verbazen dat hij vanaf
1965 maar liefst 33 artikelen heeft geschreven waarin aan Borges wordt gerefereerd.
Zijn eerste en bekendste essay is ‘The Author as Librarian’ (1965). Dit essay wordt
gezien als zeer belangrijk en invloedrijk binnen de Amerikaanse Borgesreceptie.
Updike stelt hierin dat de fictie van de Argentijn ‘can serve (...) as any kind of clue
to the way out of the dead-end narcissism and downright trashiness of present
American fiction’. (1975: 170) De literaire experimenten van Borges konden volgens
Updike als voorbeeld dienen voor de weinig uitdagende literatuur die er destijds in
de Verenigde Staten werd geschreven.
Updikes grote aantal essays over Borges doet de vraag opkomen hoe Borges in
dit kritische werk functioneert en welke verschuivingen in Updikes beeld van Borges
optreden. Deze vragen zullen hieronder beantwoord worden aan de hand van een
verkenning van twee thema's binnen Updikes besprekingen van Borges. Ik zal mij
richten op het beeld dat Updike van het postmodernisme had en hoe hij Borges uit
de greep van deze stroming probeerde te houden. Daarnaast zal ik aandacht besteden
aan Updikes interpretatie van Borges' omgang met God in zijn werk. Alvorens dit
te doen zal ik enkele algemene opmerkingen maken over het soort criticus dat Updike
was en de plaats van Borges in zijn kritische oeuvre.

Updike en Borges
Updike is als schrijver veel bestudeerd. Zijn spannende romans en stilistisch vernuft
nodigen uit tot diepgravende analyses van zijn literaire werk. Zijn werk als criticus
wordt minder bestudeerd. Er zijn echter wel opmerkingen te maken over het soort
criticus dat Updike is. Ten eerste leverde Updike voornamelijk journalistiek werk
af, maar schuwde hij ook de betere essayistiek niet als hij hierom werd gevraagd.
Daarnaast is Updike een impressionistisch criticus met een humanistische en
modernistische inslag. Daarmee bedoel ik dat het voor Updike belangrijk is om een
goed beeld te
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geven van een boek door uitgebreide passages te citeren en door zijn persoonlijke
visie op het werk te laten blijken. Updike neemt ook duidelijk stelling over literaire
werken, maar probeert al te dwingende meningen te vermijden. Daarbij is een van
zijn belangrijkste uitgangspunten de nadruk op het menselijke in de literatuur. De
mens staat voor Updike in het centrum van het universum en emotionele, politieke
en seksuele problemen ziet hij dan ook graag verwerkt in literatuur. Updike spreekt
vanuit zijn persoonlijke opvattingen en daarbij komt ook zijn christelijke geloof
meermaals terug. Het modernisme verkiest hij boven het postmodernisme. Anders
dan in het postmodernisme staat immers volgens hem in het modernisme de mens
nog wel centraal. Ook het literaire experiment van modernisten kan hij waarderen,
maar met oeverloos geëxperimenteel heeft hij niet veel op.3
Zoals gezegd heeft Updike tien boeken met essays en kritieken op zijn naam staan.
Vier van deze boeken bevatten memoires, essays over moderne kunst en
lezenswaardige beschouwingen over golf. Assorted Prose (1965) bevat wel essays
over literatuur, maar hierin zijn geen artikelen over Borges gepubliceerd. In de overige
vijf boeken wordt 33 keer naar Borges verwezen. Bij het afbakenen van mijn corpus
heb ik gebruik gemaakt van Rosengrens ‘mentions techniek’. Rosengren ziet een
‘mention’ als ‘an expression of an association made by the reviewer’. (1987: 298)
Als een bepaalde schrijver door een criticus vaak genoemd wordt gedurende een
bepaalde periode dan valt er te spreken van ‘topicality’ voor die schrijver tijdens die
periode. (Rosengren 1987: 298) Door te kijken naar de ‘topicality’ van Borges over
een lange periode binnen het werk van Updike kan duidelijk worden hoe Borges
functioneert in het denken over literatuur van Updike.
Om de 33 mentions van Borges in context te plaatsen is het nodig te weten hoe
vaak andere auteurs die Updike vaak met Borges vergelijkt genoemd worden in
dezelfde periode. Kafka voert met 55 mentions de lijst aan, Robbe-Grillet volgt met
21, Calvino wordt in 19 verschillende artikelen genoemd en Eco moet het met 10
mentions doen. Het is daarnaast nog interessant te vermelden dat Kafka en Borges
de meest stabiele factoren zijn in het oeuvre van Updike: Robbe-Grillet wordt in
Hugging the Shore (1983) aanzienlijk vaker genoemd dan Borges, maar is in More
Matter (1999) en Due Considerations (2007) vrijwel verdwenen. Dit is belangrijk
omdat hieruit blijkt dat een schrijver als Robbe-Grillet (dit geldt overigens ook voor
Calvino en Eco) een tijd zeer aanwezig is geweest in het referentiekader van Updike,
maar dat zij blijkbaar toch niet van blijvende waarde voor hem waren, terwijl Borges
dit wel bleef, net als Kafka.4

3

4

In dit opzicht is het interessant op te merken dat Updike zich als schrijver zelden aan het
literaire experiment heeft gewaagd. Zijn romans staan bekend om de portrettering van het
leven in Amerikaanse buitenwijken en alle politieke, religieuze en vooral relationele en
seksuele conflicten die daarbij komen kijken. Stilistische en plotmatige aardverschuivingen
komen in het werk van Updike niet voor.
Andere auteurs die belangrijk waren voor Updike zijn bijvoorbeeld Hemingway en Proust.
Hemingway dient in ‘The Author as Librarian’ nog als vergelijkingsmateriaal voor zijn
generatiegenoot Borges, maar deze vergelijking laat Updike snel achter zich omdat schrijvers
als Nabokov, Robbe-Grillet, Calvino en Eco zich als beter vergelijkingsmateriaal aandienen.
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Als uitgangspunt voor dit artikel heb ik de essays genomen zoals ze in bovenstaande
bundels verschenen zijn. Updike heeft deze bundels eigenhandig samengesteld en
soms veranderingen aangebracht in zijn essays: de essays zijn voor hem
eindproducten.

‘Modernist, Postmodernist, What Will They Think of Next?’
Naast de vraag of Borges echt bestaan heeft, houdt de vraag of Borges een
postmodernist is de gemoederen bezig.5 Velen zullen zeggen van wel, maar niet veel
minder mensen zullen stellen dat Borges eerder een modernist is, of zelfs dat hij
boven dit soort kwalificaties staat. Heeft Updike hier ooit stelling in genomen?
Updikes literaire classificatie is niet eenduidig. In ‘The Author as Librarian’ (1965)
is Borges nog een ‘post-modernist’ (sic) volgens Updike, ten tijde van de opkomst
en hoogtijdagen van het literaire postmodernisme vindt hij de term ‘postmodernisme’
toch niet goed bij de Argentijnse meester passen. (1975: 174)
In ‘The Author as Librarian’ stelt Updike dat ‘[a]s a critic and artist both, Borges
mediates between the post-modern present and the colorful, prolific, and neglected
pre-moderns’. (1975: 174) Twee elementen springen in het oog: het
verbindingsstreepje tussen ‘post’ en ‘modern’ en de term ‘pre-moderns’. Het eerste
kan verklaard worden uit het feit dat in 1965 de term ‘postmodern’ nog niet gebruikt
werd om een literaire stroming te duiden: Updike stelt hier slechts dat Borges een
schrijver is die ná het modernisme schrijft. Met pre-modernen verwijst Updike naar
schrijvers als Wells, Chesterton, Shaw en Wilde. Deze schrijvers behoren tot de
favoriete auteurs van Borges en hebben veel sporen in zijn werk achtergelaten. Het
feit dat Updike Borges met deze schrijvers verbindt, maakt het problematisch om
hem als postmodernist te zien. Niet minder problematisch is het voor Updike om in
Borges een postmodernist te zien, omdat hij grote bewondering voor de Argentijn
heeft en zijn bedenkingen heeft bij aspecten van het postmodernisme.
Hoewel de term postmodernisme sinds de eerste helft van de twintigste eeuw wordt
gebruikt, is de betekenis van deze term constant onderhevig aan verandering. In de
Verenigde Staten is John Barths ‘The Literature of Replenishment’ (1979) een van
de stukken die het literaire postmodernisme aan het grote publiek probeert uit te
leggen. Met Barths uitleg van het postmodernisme heeft Updike echter weinig op.
Barth stelt in zijn essay dat zijn ideale postmoderne auteur kennis heeft genomen
van de literatuur van de eerste helft van de twintigste eeuw, maar dat deze niet als
een last meegedragen hoeft te worden. Voor Barth slaagt de ideale postmoderne
roman er op de een of andere manier in ‘[to] rise above the quarrel between realism
and irrealism, formalism and “contentism”, pure and committed literature, coterie
fiction and junk fiction’. (1979: 197) Kortom, onder invloed van andere genres (zowel
hoog als laag) dient de postmoderne roman een hoog niveau te bereiken.

5

Zie voor die eerste discussie Wijnterp, ‘Heeft Borges ooit bestaan?’ (2010). Een duidelijk
overzicht van en toevoeging aan de vraag of Borges een postmodernist is, is te vinden in You
Might Be Able to Get There From Here. Reconsidering Borges and the Postmodern van
Mark Frisch.
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In een essay met de veelzeggende titel ‘Modernist, Postmodernist, What Will They
Think of Next?’ (1984) blijkt duidelijk waaruit Updikes moeite met Barths uitleg
van de term postmodernisme bestaat. Updike noemt in navolging van Barth schrijvers
als Barthelme, Coover, Elkin en Pynchon ‘bona-fide postmodernists’. (1991: 694)
Updike vindt deze definitie echter te mager, omdat Barth geen plaats inruimt voor,
bijvoorbeeld, Britse en vrouwelijke auteurs. Barth vindt volgens Updike dat Britten
en vrouwen zich slechts bezighouden met ‘secular news report’ en dus niet boven
de eerder genoemde genres weten uit te stijgen. Slechts de meest experimentele,
lastig te begrijpen fictie van Amerikanen als Barthelme en Pynchon valt binnen
Barths definitie van het ideale postmodernisme. Naar aanleiding hiervan komt Updike
tot de volgende negatieve duiding van het postmodernisme: ‘So, whatever
postmodernism is, it is not secular news reports... [i]t is not, really, news reports at
all; it is, as I understand Professor Barth's paraphrase of several other professors, a
kind of cartoon-cat version of modernism.’ (1991: 694) Updike reageert ook op
Barths stelling dat het modernisme niet als last hoeft te dienen: ‘Modernism's
“self-consciousness and self-reflexiveness” keep “performing,” but in a “spirit...of
anarchy”.’ (1984: 694) Tegen de zin van Updike verzet Barth zich tegen de voor
Updike vanzelfsprekende erfenis van het modernisme. Dit maakt dat Barth voor
Updike een criticus is die te ver afstaat van zijn humanistische visie op mens en
literatuur.
Net als Updike is Barth belangrijk geweest voor de Amerikaanse Borgesreceptie.
Voornamelijk bovengenoemd essay en het eerdere ‘The Literature of Exhaustion’
spelen hierin een belangrijke rol. In de discussie over definities van postmodernisme
tussen Updike en Barth tekent zich dus meer af. Updike is het duidelijk oneens met
het hokje waarin Barth Borges wil stoppen om zijn eigen punt over het
postmodernisme duidelijk te maken. In zijn reactie zet Updike vraagtekens bij de
manier waarop Barth postmodernisme definieert. Hieruit kan geconcludeerd worden
dat Updike ook vraagtekens zet bij de manier waarop Barth met Borges omgaat.
Allicht blijkt hieruit dat Updike zich op wil werpen als ontdekker en verdediger van
Borges' werk in de Verenigde Staten ten koste van Barth.
In ‘Fairy Tales and Paradigms’ (2001) komt Updike tot een eigen definitie van
postmodernisme die verschoond blijft van bovenstaande ironie. Updike stelt dat
‘(s)elf conscious, eclectic literariness is the hallmark of postmodernism’. (2007: 309)
Slechts omdat Borges zich ook bewust is van zijn schrijven en schrijverschap wil
Updike zover gaan Borges een postmodernist te noemen. Liever echter ziet hij de
Argentijn als ‘the father of postmodern fiction's ramifying, inescapable
self-conciousness’. (2007: 314) De redenen waarom Updike Borges niet als
postmodernist maar als vader ervan, als voorloper ziet, worden duidelijk als je zijn
beeld van Borges vergelijkt met hoe hij over Umberto Eco dacht. Deze vergelijking
laat ook zien waarom Borges als schrijver belangrijk is gebleven in het denken van
Updike over literatuur, en waarom Eco slechts van tijdelijke waarde bleek.
In ‘The Author as Librarian’ stelt Updike dat ‘[a] constant bookishness gives
Borges' varied production an unusual consistency’. (1975: 170) ‘Bookishness’ is hier
een belangrijke term: in ‘Metropolises of the Mind’ (1974) verlangt Updike terug
naar een tijd
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waarin schrijvers ‘any very hungry pressure, in the manner of the pre-war giants,
against the world itself’ uitoefenden, in plaats van zich te verschuilen achter hun
boekengeleerdheid: ‘artistic exploration has taken place along a frontier lined with
other books’ en niet langer in het echte leven. (1983: 473) Kennis heeft aldus Updike
te overhand genomen op ervaring. Boekgeleerdheid wordt door Updike als een slechte
eigenschap gezien, maar Borges komt met zijn studiekamergeleerdheid weg. Borges
doet iets bijzonders met literatuur, schept nieuwe werelden en filosofieën en is een
voorbeeld voor andere schrijvers. Daarnaast is het zich terugtrekken in een universum
van boeken begrijpelijk voor iemand die blind is. Voor de niet visueel noch mobiel
beperkte Eco vindt Updike het echter een groot minpunt dat hij een ‘boekenmens’
is. Borges kon met dingen wegkomen waar de criticus andere schrijvers streng op
aankeek.
Eco's The Name of the Rose (1983) is bijvoorbeeld een werk dat volgens Updike
niet zo echt en eerlijk is als het werk van Borges. In het essay ‘Baggy Monsters’
(1983) stelt Updike dat de roman goed is opgebouwd en allerlei intrigerende
verwijzingen naar literatuur en geschiedenis bevat, maar dat er iets ontbreekt. (1991:
414) Updike mist de mens in het werk van Eco: staat in Borges' werk de mens met
zijn emotionele, religieuze en politieke problemen nog centraal, bij Eco is de mens
van ondergeschikt belang geworden aan taal, logica en literatuur. Dit blijkt uit het
essay ‘In Borges's Wake’ (1989) waarin Updike Borges en Eco vergelijkt. Borges'
korte verhalen en ‘his highly individual literary criticism’ komen uit Borges' diepste
innerlijk, terwijl Eco's werk allesbehalve uit zichzelf komt. In Eco's werk krijgt de
intelligentie de overhand, maar dat is niet genoeg om een literair werk lezenswaardig
te maken volgens Updike. (1991: 690) Bij Borges krijgt Updike niet het idee dat hij
de lezer wil overtuigen van zijn intelligentie: ‘Borges was always brief; he wrote
with a poet's ear; his own blindness and reclusive habits gave his mental explorations
a peculiar and inimitable resonance, an earnest sorrow and uncanny repose.’ (1991:
690)
In ‘Borges Warmed Over’ (1982) wordt Borges' eruditie geprezen: ‘Borges's
erudition, with its quizzical touchstones of quotations and its recondite medieval and
Oriental references, is a parody of erudition wherein the researched and the fabricated
lie side by side ironically.’ (1983: 780) Eco daarentegen zet zijn eruditie in op een
manier die Updike niet kan waarderen. Eco plundert teksten, zijn verhalen zijn een
orgie van citaten en parafrases en alles wordt uitgelegd. (1983: 783) Dit maakt het
werk van Eco voor Updike minder menselijk dan dat van Borges. Ook het feit dat
Borges zijn feitenkennis parodiërend inzet, terwijl Eco dit serieus lijkt te doen, maakt
voor Updike een groot verschil. Anders dan Eco mag Borges zijn werk op andere
teksten en boeken baseren, omdat de Argentijn dit op een menselijker manier placht
te doen.
Uit deze casus kunnen de volgende conclusies worden getrokken. Updike brengt
Borges, anders dan Barth, nauwelijks in verband met het postmodernisme. Waar hij
dat wel doet, doet hij dit zijdelings en slechts om aan te tonen dat Borges een
voorganger is voor veel postmoderne literatuur omdat hij in zijn fictie al speelde met
zelfbewustzijn. In ‘The Author as Librarian’ noemt Updike Borges een
‘post-modernist’. Dit deed hij niet omdat hij tijdens het schrijven van dat essay anders
naar Borges keek,
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maar omdat hij destijds een andere, minder uitgewerkte visie op het postmodernisme
had. Onder invloed van onder andere Barths essay herziet Updike zijn mening over
het postmodernisme. Een schrijver als Eco is voor Updike het proto-type
postmodernist. Eco experimenteert met taal en vertelling en schuwt het bewust
inzetten van intertekst uit hoge en lage cultuur niet. Omdat Updike al een negatief
beeld van het postmodernisme had, is het begrijpelijk dat hij juist in Eco
postmodernistische kenmerken vindt die hij niet waardeert. Borges is voor Updike
een schrijver die boven de partijen staat en die niet in verband gebracht moet worden
met een stroming als het postmodernisme.

Borges' ‘inconsoling theology’
De preoccupaties van Updike komen duidelijk naar voren in zijn kritieken. Updike
was een fervent christen, die zijn geloofsovertuiging liet spreken in zijn kritieken.
God speelde in zijn denkeneen grote rol, zonder dat God in zijn kritieken op de
voorgrond treedt. De theologische interesse van Updike uitte zich bijvoorbeeld in
lovende en diepgaande besprekingen van de theologie van Karl Barth en in een aantal
besprekingen van en verwijzingen naar het (historische) christendom. Ook in het
werk van Borges was Updike op zoek naar God. Waar Updikes beeld van Borges en
het postmodernisme weinig consistent is, is zijn beeld van Borges'omgang met god
veel minder aan verandering onderhevig.
In ‘The Author as Librarian’ stelt Updike dat ‘[i]t would be wrong to think that
Borges dogmatically writes as an atheist. God is often invoked by him, not always
in an ironical or pantheistic way’. (1975: 181) Het aanhalen van God betekent niet
dat Borges christelijk is. Borges' interesse voor het onderwerp uit zich meer in een
preoccupatie met het hiernamaals en het lijden van Jezus. Tot groot genoegen van
Updike behandelt Borges deze thema's op een respectvolle manier. In zijn werk houdt
Borges de mogelijkheid van het bestaan van God open, zonder daar direct het bestaan
van religieuze instituties mee te willen verdedigen: Borges ‘entertains these
possibilities, almost blasphemously; they are isolated, for him, from the corpus of
ethics and argument which is historical Christianity.’ (1975: 181, tweede nadruk
WV) Hiermee impliceert Updike dat hij het anders ziet, maar hij gunt Borges zijn
mening. Borges is met andere woorden niet dogmatisch, maar het christendom ‘slaapt’
in hem.
Volgens Updike is Borges vooral geïnteresseerd in pre-christelijke ethiek. Hiermee
bedoelt hij dat Borges' ‘ethical allegiance is to pre-Christian heroism, to Stoicism’
en dat Borges een pre-christen is ‘whom the memory of Christianity suffuses with
pre-monition and dread’. (1975: 181) Dit neemt niet weg dat ook Borges niet om de
christelijke theologie heen kan. Borges verwijst veel naar grote denkers in dit genre.
In een schijnbare verwijzing naar Boethius, auteur van The Consolation of Philosophy,
noemt Updike de theologie van Borges ‘inconsoling’ omdat ze niet gebaseerd is op
de leer van Jezus: ‘Borges’ voracious and vaguely idle learning, his ecumenical and
problematic and inconsoling theology, his willingness to reconsider the most primitive
philosophical questions' dragen bij aan het beeld dat Updike heeft van Borges als
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In een later essay, ‘Polish Metamorphoses’ (1979), bespreekt Updike de
overeenkomsten in de manier waarop de Poolse schrijver Bruno Schulz en Borges
met religie omgaan. De ‘relative nakedness with which [Bruno Schulz] confronts
the mystery of existence’ (1983: 192) doet Updike aan Borges denken. Net zoals
Schulz is Borges ‘a cosmogonist without a theology’. (1983: 492) Borges is een
cosmogonist, iemand die astrofysische oorsprong en evolutie van het universum
onderzoekt. Dit is evengoed een theologie, maar geen christelijke. Borges wil buiten
kerkelijke instituties om zijn eigen pre-christelijke wereldbeeld vorm geven, aldus
Updike.
In een bespreking van een roman van Álvaro Mutis, ‘The Lone Sailor’ (2002),
tevens het laatste essay waarin Borges wordt genoemd, zegt Updike het vreemd te
vinden dat juist schrijvers uit het meest katholieke continent zich aangetrokken voelen
tot het ‘gloomy polytheism of pre-Christian paganism’. (2007: 399) Dit verheldert
wat Updike bedoelt met de pre-christelijke sporen in Borges' werk: Borges' verhalen
vinden hun oorsprong in een diep christelijke wereld maar zijn zelf niet christelijk.
Een schrijver als Borges probeert deze traditie niet te ondergraven, maar probeert
zich voor te stellen hoe andere denksystemen ook kunnen bijdragen tot een leefbaar
universum.
Updikes perceptie van Borges' omgang met God is consistent. Er zit bijna geen
ontwikkeling in het beeld van Borges als een schrijver die erg geïnteresseerd is in
theologie en in de mogelijkheid van religie en God. Waarschijnlijk is het de
respectvolle omgang met God en religie en de belezenheid van Borges die Updikes
bewondering oogstten. Ook is het goed mogelijk dat Updike zich als christen
aangetrokken voelde door de gedachtes over God. Zelden spreekt hij zo geïntrigeerd
over de religieuze interesses van een schrijver als over die van Borges. Zonder zijn
geloof te verkwanselen probeert Updike, vanuit zijn even grote belezenheid, te leren
van Borges. Religie is het enige thema waarop Updike het zo duidelijk met Borges
oneens is. Maar dit doet niks af aan de waardering die hij voor de pre-christelijke
Argentijn heeft.

Conclusie
Bovenstaande verhandeling bevestigt dat Updike als criticus impressionistisch te
werk gaat en een modernistische poëtica heeft, die het hem onmogelijk maakt veel
begrip voor het postmodernisme op te brengen. Door, soms met grove streek,
verschillen en overeenkomsten tussen Borges en andere auteurs te duiden, wil hij
liever een schetsmatig beeld geven van deze auteurs dan tot ‘harde’ oordelen komen.
Waar Updike stelling neemt over Eco, doet hij dit vanuit zijn persoonlijke visie en
probeert hij die niet te veralgemeniseren. Het modernistische van Updikes kritische
poëtica uit zich in het feit dat hij houdt van het literaire experiment zolang dit op een
menselijk manier gebeurt, anders dan bij het postmodernisme, waarvan Updike
bemerkt dat boekenkennis vaak boven door ervaring opgedane kennis gaat. De
centrale plaats van de mens in het denken over literatuur van Updike en de focus op
het effect dat literatuur op hem heeft maakt dat zijn stukken zijn persoonlijkheid
uitdragen.
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Updikes beeld van Borges is onder invloed van ontwikkelingen in stromingen,
genres en theorie veranderd. Waar hij Borges eerder nog zag als post-modernist,
kreeg de term postmodernisme later een negatieve connotatie die het vrijwel
onmogelijk
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maakte om Borges als postmodernist te blijven beschouwen. Het is daarnaast
opvallend dat de perceptie van Borges' theologie aan minder verandering onderhevig
is. Dit komt omdat dit beeld vooral op Updikes eigen principes is gebaseerd en niet
op het werk van Borges. Updike projecteert zijn eigen wereldbeeld op het werk van
een geliefd schrijver. Tekenend voor zijn omgang met Borges is dat hij het oneens
is met zijn literaire held, maar dat dit geen negatieve invloed heeft op zijn waardering
voor het werk.
Ten tijde van ‘The Author as Librarian’ legde Updike de fundering van het beeld
dat zich in veertig jaar ging vormen. In de loop der tijd begint Borges onafhankelijker
te functioneren in zijn kritische werk. Er kan zelfs gesteld worden dat Borges een
ijkpunt wordt waaraan hij andere literatuur gaat afmeten. Deze andere literatuur moet
het vaak afleggen tegen die van de meester. Het beste voorbeeld hiervan is Eco: na
aanvankelijk gejuich verdwijnt hij geheel uit Updikes oeuvre. De reden waarom juist
Borges een referentiepunt werd voor Updike is dat Borges én vernieuwde én de
menselijke ervaring in zijn werk centraal stelde. In retrospect kan gezegd worden
dat dit ten tijde van de opkomst van het postmodernisme een verademing was voor
de humanist Updike.
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Daan Rutten en Geertjan de Vugt
Walter Serner: Oplichter van het dadaïsme
Wie aan Dada denkt, denkt aan Tristan Tzara, Jean Arp, misschien zelfs
George Grosz. Maar Walter Serner, die is grotendeels zo niet geheel in
de vergetelheid geraakt. Onterecht, zo betogen Daan Rutten en Geertjan
de Vugt. Serner was de werkelijke uitvinder van het dadaïsme. In de roerige
tijd van het interbellum schreef deze excentriekeling een levensleer
waarmee de moderne mens zijn verwarrende omgeving te lijf kon:
Handboek voor oplichters of hen die het willen worden. Rutten en De Vugt
citeren uit de Nederlandse vertaling, die nooit eerder in druk is verschenen.
Na dit artikel volgen meer fragmenten uit het Handboek, opdat ook u kunt
leren een oplichter te worden of er een te herkennen. Want zoals Rutten
en De Vugt hieronder betogen heeft de levensleer van Serner nog steeds
actuele waarde.
Als in 1922 in het blad Comodia een bijdrage van André Breton onder de titel ‘Après
Dada’ verschijnt, waarin hij voor eens en altijd afrekent met de Dada-beweging
omdat het ideaal van authenticiteit en onafhankelijkheid een farce bleek geworden
binnen de beweging, komt een opmerkelijk verzwegen feit aan het licht. Breton:
Meneer Tzara heeft met de uitvinding van het woord ‘Dada’ in het geheel
niets van doen gehad, zoals blijkt uit de brieven van Schad en Hülsenbeck
(...) zoals hij ook ongetwijfeld heel weinig met de oorsprong van het
Dada-manifest uit 1918 te maken heeft gehad. Het vaderschap van dit
manifest komt in elk geval toe aan de doctor in de filosofie Walter Serner,
die in Genève woont en wiens manifest voor 1918 niet in het Frans vertaald
was (...) (geciteerd in het nawoord van Van Altena bij Serner 1986:
129-144)
Inderdaad heeft deze mysterieuze doctor Serner in de periode tussen 1915 en 1918
aan een manifest gewerkt dat onder de titel Letzte Lockerung manifest dada pas in
1920 zou verschijnen bij Paul Steegemann Verlag te Berlijn. Het eerste manifest
bestaat uit ‘veertig pagina's weergaloos proza’ dat grof en elegant om zich heen slaat.
(Sloterdijk 1992: 637) Toen in 1927 het tweede deel eraan toe werd gevoegd,
verscheen het onder de volledige naam Handbrevier für Hochstapler und solche die
es werden wollen. In de periode waarin Serner zijn dadasofie ontwikkelde was hij
bevriend met Tzara, aan wie hij het grootste deel van zijn dadaïstische leer middels
conversatie toevertrouwde. Voor Tzara zou het weinig moeite kosten om deze ideeën
te transponeren naar een Franstalig manifest - Duitstalige teksten werden in het
Frankrijk van na de oorlog sowieso ge-

Vooys. Jaargang 28

17
weerd.1 Hoewel de vermeende diefstal van Tristan Tzara als een bekende gebeurtenis
in de moderne kunstgeschiedenis te boek staat, heeft Serners manifest minimale
bekendheid en erkenning gekregen.
Totdat - en dit kan haast geen toeval zijn - de meer recente Duitse filosofie en
literatuurwetenschap Walter Serner herontdekte. Mede hierdoor beleefde zijn Letzte
Lockerung recent een verzorgde heruitgave bij de Duitse uitgeverij Manesse. Dit
‘handboek voor oplichters’ werd reeds in 1982 vertaald naar het Nederlands door de
Musil-vertaalster Ingeborg Lesener. Misschien is het foute karma van het boek er
schuldig aan dat het volledige manuscript nooit in een prachtige band met stofomslag
terecht is gekomen in het Nederlandse taalgebied. De voormalige Nederlandse uitgever
Peter van der Velden ging failliet en Leseners vertaling zou niet meer verschijnen.
Tot op heden is er dus niets van deze Nederlandse vertaling in druk verschenen.
Sommige uitgevers vinden het een ‘te gevaarlijk’ werk. En dat is het ook, althans,
voor iedereen die predikt dat in de kunsten ‘alles mag en niets moet’, zolang het
uiteindelijk maar bijdraagt aan de liberaal democratische gemeenschapszin. Serners
werk heeft niets met democratie te maken. ‘Wereldbeschouwingen zijn mengsels
van losse woordjes.’2 Zijn levensleer is ondermijnend. Naast het opgaan als een
oplichter/dubbelspion in de gemeenschap stelde Serner een explosief, dandyesk en
decadent elitisme. En anders dan veel tijdgenoten hanteert hij geen floret gedoopt in
ironie, maar een ploertendoder gedoopt in hardgoud. Zo hardboiled als ook zijn
erotische misdaadthrillers geschreven zijn schreef Serner in het oplichterhandboek:
Je moet ze de procenten, de Bijbelspreuken, de meisjesborsten, de
pannenkoeken, de Gauguins, de snotlappen en de wandluizen, al dat spul
dat ze gelijktijdig denken, doen platwalsen, zo bot op elkaar onder hun
neus wrijven, tot ze zich ten slotte lekker voelen, zoals ze zich tot nog toe
alleen dweilerig voelden. Je moet. Je moet nu eenmaal. Teremtete!
Met deze gevaarlijke lectuur moeten we het maar doen. De vereniging van de viriele
oplichter en de vitalistische barbaar is echter ook (opnieuw) een populair mensbeeld
in de hedendaagse populaire cultuur geworden en alleen daarom al is het leerstuk
van Serner de moeite waard. Daarom brengen wij hier een fragment uit het
oplichters-handboek met toestemming van de vertaalster. Naast Serners ‘verbluffende’
schrijfstijl willen we iets van Serners actuele belang laten zien, Een belang waarop
cultuur-en literatuurwetenschappers als Helmut Lethen en Peter Sloterdijk tevens
recent hebben gewezen.

1

2

Het was niet alleen Andre Breton die na het kennisnemen van deze ‘diefstal’ met Tzara brak.
Ook Francis Picabia brak met hem. Voor een uitgebreidere beschrijving van deze zaak zie
het nawoord van Ernst van Altena in Serners De Tijgerin. (1986: 129-144)
Wij citeren hier - met toestemming van de vertaalster - uit de onuitgegeven vertaling van
Walter Serners Handboek voor oplichters.
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American Psycho avant la lettre?
‘Ik ben van mening’, zo schreef de Duitse cultuurfilosoof Peter Sloterdijk in zijn
Kritiek van de cynische rede, ‘dat de specifieke bewustzijnsvorm van de cultuur van
Weimar voor ons weer zichtbaar begint te worden door het prisma van ontwakend
cynisme van onze tijd.’ (Sloterdijk 1992: 604) Dit stelde Sloterdijk al in 1983. Met
die ‘specifieke bewustzijnsvorm’ bedoelt hij het cynisme van de moderne tijd: het
innerlijk van de moderne stadsmens functioneert neurotisch door de convulsieve
ontwikkelingen van communicatietechnologie, oorlog, kapitaal, crisissen, nihilisme,
efficiency, surveillance, bureaus, onbetrouwbare overheden en een Big Brother-cultuur
waarin transparantie het hoogste goed is, maar waar de achterkamers des te vaker
gereserveerd worden voor de Grote Beslissingen. In zo een wereld is naïviteit,
spontaniteit of hartstocht een faux pas: de moderne mens loopt daarmee het risico
op gezichtsverlies. Dat is iets wat koste wat het kost vermeden dient te worden, een
geschaad wezen is als aangeschoten wild: een prooi om overheen te walsen. Het
subject voelt een drang tot bewapening tegen de machten groter dan hemzelf en tegen
de onbekende ander in de metropool. Om de innerlijke neurotische onzekerheid die
de wankele tijd met zich meebrengt te overwinnen zet het subject naar buiten toe
zijn stekels op: hanteert een ‘strategisch immoralisme’ als bestaansmodus.
Theoretiseerde Sloterdijk nog over de donkere jaren tachtig, daar lijken we nu, na
de bijna verontrustend-vrolijke bubble gum jaren negentig als een stilte voor de storm,
aanbeland in een nieuw era dat in een aantal opzichten aan het interbellum en de tijd
van Weimar doet denken. Een economische crisis, onzekerheid over de houdbaarheid
van waarden en systemen, een boze burgerij, nationalisme en apocalyptische
denkbeelden zijn vandaag opnieuw courant. Het antropologische mensbeeld van het
geharnaste subject, toen verbeeld door beeldend kunstenaars zoals Otto Dix, George
Grosz en Christian Schad, lijkt ook nu weer in zwang geraakt in de representaties
van de populaire cultuur. Eens een vrolijke verschijning met zijn maillot (typisch
jaren zeventig), verwerd Batman tot een snoeiharde machine in de acteur Christian
Bale, de acteur met de meest nietszeggende maskerachtige tronie van Hollywood,
die niet voor niets ook al de bankier/seriemoordenaar Patrick Bateman vertolkte in
de verfilming van Ellis' American Psycho. James Bond was eens een ironische
l'Honnête homme, witty and charming. Vandaag presenteert hij zich als een
huurmoordenaar in een maatpak van titanium. De koele killer Dexter, de populairste
Amerikaanse seriemoordenaar uit het vat van televisieproducent HBO, heeft ook
zo'n dubbelrol. En Gordon Gekko, de Wall Street-oplichter zonder scrupules, is terug
op het witte doek. Wat deze figuren bindt is dat ze voor zichzelf een antimoraal
ontwikkelen, die vaak letterlijk gevonden wordt in Duivelse handleidingen die moeten
dienen om richting te geven in een wereld waar de Bijbel niet meer werkt. Of de
Ander in de transmetropolitische wereld zich immers nog aan de hoge maar archaïsch
geworden moraal van het goede, het ware en het schone houdt, is onzeker. Het is
maar beter om daarop te anticiperen. Sommige van deze illustere voorbeelden vinden
een al bestaande handleiding als een wetgever om het leven richting te geven. Gekko
vindt Sun Tzu's Kunst van het oorlogvoeren. Dexter integreert de wetten van zijn
vader (‘geen onschuldige mensen vermoor-

Vooys. Jaargang 28

19
den’ en verder zo gewoontjes mogelijk leven) als een passende levensmoraal.
In het interbellum zien we, zo toonde de cultuurhistoricus Léon Hanssen, ook bij
de Nederlandse dichters en literatoren als Menno ter Braak, hetzelfde nieuw-zakelijke
verlangen naar een richtinggevende antimoraal. Het verklaart de populariteit in die
periode in West-Europa van een how-to-do-boek als het Handorakel en kunst van
de voorzichtigheid, waarin ons de zeventiende-eeuwse jezuïtische levensleer van
Baltasar Gracián wordt gepresenteerd. (Vgl. Hanssen 2001: 147-149) Gracián: ‘Het
komt nu op alles aan, in het bijzonder de houding die u aanneemt.’ (Gracián 2004:
5) Zoals vandaag de dag de president van de Centrale Bank niet meer geloofwaardig
is als de moderne verschijning van de vertrouwenwekkende regelgever met
stralenkrans, zo probeerde men in de Weimar-tijd een oplossing te vinden om te
leven in een tijd van een wankelende democratie waarin het betekenisgevende centrum
in de vorm van het Wilhelminische keizerrijk en de religie was gedesintegreerd. Hoe
nu te leven? Waaraan vast te houden? Meegaan in de maalstroom van het in rap
tempo moderniserende Berlijn en Parijs was het devies. Je persoonlijkheid wapenen
door jezelf als subject te hullen in rollen, maskerade en dubbelspel. Het spel meespelen
en een amorele levensleer voor jezelf ontwikkelen, dat was ook de opdracht die de
ronkende periode meegaf aan de denkers en kunstenaars in Serners tijd. Tegen die
achtergrond kunnen we de actualiteit van Walter Serners levensleer Handboek voor
oplichters of hen die het willen worden begrijpen, maar ook niet zonder meer, betogen
wij, juist omdat Serner Literatuur maakte en geen pulp, juist omdat hij een eigen,
meer idiosyncratische praxis concipieerde, en geen zeloterige houding aannam waarin
de Wet van de vader (Sun Tzu of papa) als stopverf dient om de onzekerheid te
verdrijven.

Dadaïstische praxis
Serner pleitte voor een gevaarlijk en amoreel leven, inderdaad, zij het dat zijn leer
als een van de weinige tegelijkertijd op verbluffende wijze wist te ontsnappen aan
het gevaar van de besmettelijke mimicrymoraal, waarin, om het te vertalen naar
vandaag, Batman in zijn structuur en handelen niet meer te onderscheiden is van de
Joker (vgl. The Dark Knight, 2008), en waarin Hendrik Höfgen (‘Ich bin doch nur
ein Schauspieler’, gebaseerd op het leven van Gustav Grundgen) in Klaus Manns
roman Mephisto niet meer te onderscheiden is van de fascisten voor wie hij zijn
moraal voor het gemak eventjes strategisch opzij zet. Hij blijft het toneelspel spelen
waarin slachtoffer en beul samen een pact vormen waarvandaan geen uitweg meer
bestaat. Serner wist Horkheimer en Adorno's latere waarschuwing uit de Dialectiek
van de Verlichting bij voorbaat al ter harte te nemen: wie zich verweert via mimicry
spiegelt de macht waartegen hij ageert en heeft op die manier de wetten van de vijand
reeds verregaand geïntegreerd in zijn eigen bestaan. Het kwam er voor Serner op
aan om een artistieke strategie te formuleren die zowel resonantie kon vinden bij de
tijd- en lotgenoten en als het ware de lezer tegemoet komt in zijn verlangen naar een
set van leefregels, maar die tegelijkertijd diezelfde moraal subversief doorkruist en
deconstrueert. In het idioom van Gilles Deleuze en Félix Guattari zouden we
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lijn die zegt: wees reëel, je moet je aanpassen aan en opgaan in je omgeving. Er zit
niets anders op dan het spel als een oplichter mee te spelen; de identiteitsfrauduleuze
levensleer van de kille gentleman deels te integreren:
Vermijd zo gewetensvol mogelijk net zo over jouw privé-leven te praten
als je dat met het andere en al het andere gewend bent. Ben je niet in de
laatste instantie gehuld in een sluier van het raadselachtige, bijzondere,
haalt alle superioriteit (on sait) niets meer uit, om je op den duur die invloed
te verschaffen die je voor succes (bedrag) nodig hebt.
Ongetwijfeld zien we in Serners manifest een dadaïstische praxis die analoge trekken
vertoont met het gelijktijdig opkomende fascisme, zoals Sloterdijk fijntjes opmerkt.
De ‘geraffineerde dimensie’ van ‘de grootste poses ondanks inwendige uitholling’,
als tegenreactie op de situatie van ongeloof, cultuurcrisis en interne desoriëntatie,
convergeert hier inderdaad met de nazi-ideologie. Om het maatschappelijke nihilisme
in de periode van Weimar te overwinnen kwamen zowel het fascisme als het dadaïsme
en veel andere - ismen uit die tijd, met een heldhaftig mensbeeld op de proppen om
de tijdgeest te overwinnen. De ‘reflexieve ruimten van het moderne ongelukkige
bewustzijn’, van dadaïsme tot fascisme, ontstonden volgens Sloterdijk dan ook op
zijn minst in dezelfde ruimte. Sloterdijk: ‘Bij Serner zien wij hoe de anders zo vrolijke
Dadasofie omslaat in een humorloze kille romantiek.’ (Sloterdijk, 1992: 619;
606-621). Kille romantiek, in combinatie met een lust om alles op grootse en
meeslepende wijze mee te maken kan snel gevaarlijk worden. Dadaïst George Grosz
geeft misschien de beste beschrijving van hoe dit verging:
We verlangden meer. Wat dat ‘meer’ nu inhield, konden we niet zo
een-twee-drie onder woorden brengen; maar ik en veel van mijn vrienden
zagen de oplossing niet liggen in een puur negatieve houding, in bittere
woede omdat we bedrogen waren uitgekomen en in een ontkenning van
alle tot dan toe geldende waarden. En zo werden we vanzelfsprekend steeds
meer naar links gedreven. Al gauw was ik hals over kop in politiek
vaarwater beland. Ik hield redevoeringen, niet uit een of andere overtuiging,
maar omdat er overal werd gekibbeld (...) (geciteerd in Sloterdijk 1992:
625)
Voor hij het wist, had ook de dadaïstisch artiest zichzelf uitgeleend aan rechts of
links. Maar bij Serner ziet men dat zijn nutteloze strategie van amoralisme onmogelijk
kan stroken met het strategische immoralisme van zijn tijd. Want naast de kille
romantiek loopt er ook een tweede, ondergrondse lijn door Serners handboek voor
oplichters die subversief is en altijd uitwegen en ontsnappingsroutes probeert te
creëren. Het is een lijn die de codes niet overneemt maar constant hercodeert. De
grootse pose is er, maar ontkracht zichzelf tegelijkertijd door het singuliere, arbitraire
karakter ervan. Hier presenteert de oplichter (Hochstapler) zich als de Große
Verbrecher die middels bluf, lach en satire de weg baant richting een vrijer bestaan
voor het aller-individueelste individu:
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Want iedereen wordt gedreven door een geheimzinnige nivelleringsdrang.
Geef je daaraan toe, dan lukt het ze, omdat alles te nivelleren is. Onttrek
je echter belangrijke delen van je wezen daaraan, dan zal iedereen toch
steeds weer worden geplaagd door de twijfel of het bij jou misschien toch
niet zou lukken.
Maar o wee, wie zich opvallend onttrekt, vestigt de aandacht op zich en loopt kans
‘gesnapt’ te worden en te worden gedwongen om (iets van) zichzelf prijs te geven.
Het is daarmee bittere noodzaak om een evenwicht te vinden tussen het aannemen
van een distinctieve habitus - het eigen maken van een gunstig sociaal profiel door
middel van het spelen van rollen en impressiemanagement - en een mogelijkheid
van artistieke ontspanning. De kunst is, om het op zijn Serneriaans te zeggen, tussen
de dijen van de maatschappij te overleven en het leven te vieren als een lunapark,
zonder ten onder te gaan in de nivellerende krachten die het subject omringen: ‘Dijen
zijn kapitaal. Oorlogen enorme afgangen. De vrijheid is een lunapark. De vrede de
catastrofe.’ Serners kunst betekent dus een constante balanceeroefening uitvoeren
op het koord van het leven. Dat is de crux waarin Serners levensleer verschilt van
zijn moderne nazaten en pokeraars als Hendrik Höfgen (of Gustav Gründgen?) en
Gordon Gekko (of Bernard Madoff?), die als soevereine bankier het pokerspel
meespelen en vervolgens slaaf worden van de luxe en de beschermende hand boven
het hoofd, waardoor ze alleen maar harder moeten rennen in hetzelfde
hamstermolentje, of ten onder gaan in een gedrogeerd delirium. Serner beantwoordt
in alles aan de levensleer van het cynische calculatie, maar ook altijd ‘net niet’. Via
komedie vermijdt hij de totale assimilatie, door het ‘alsof’-karakter van zijn leefregels
op de spits te drijven. Letzte Lockerung betekent dan ook niet voor niets de weg van
de artisticiteit: de ‘laatste’ mogelijkheid van ontspanning. Door de ‘kille levensleer’
van zijn tijd over te nemen, te bepotelen en te begiftigen met de geest van Dada, het
artistieke, autonome en anarchistische tegengif in tijden waarin conformeren
onvermijdelijk is, trachtte Serner te verdwijnen zonder zichzelf onschadelijk te maken.
Hij ‘onttrok de belangrijke delen van zijn wezen’ aan het zicht, en daagt zijn lezers
uit om het noodzakelijke rollenspel op het schouwtoneel van het bestaan te laden
met individualiteit en het leven ter hand te nemen.

Subversieve leeswijzer
Met zijn verwijdering van de Dada - die volgens hem reeds ten onder was gegaan
doordat zij was gaan staan voor nabootsing, conformisme en doctrine - benadrukte
Serner nogmaals dat het hem ging om een persoonlijke, singuliere beleving van de
kunst, onttrokken aan iedere vorm van gemeenschapszin. Dit is hoe het Handboek
voor oplichters of hen die het willen worden begint: een uitgebreide beschrijving van
dat wat altijd al vooraf gaat aan het lezen zelf, namelijk de beslissing om te gaan
lezen. En deze beslissing die iedere lezer neemt is altijd een beslissing om de normale
loop der dingen, de bestaande distributie van rollen gebonden aan bepaalde plaatsen,
te doorbreken: ‘Alvorens te lezen neme men een kort, lauw bad, ruste een half uurtje,
begeve zich vervolgens in avondkleding naar een gerenommeerd restaurant en late
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een rustig hoekje in een café of een bar. Wat er bij gedronken dient te worden: Grand
marnier, Ruban rouge en Cerises jubilé. De lezer wordt geacht alleen zijn/haar
lievelingsrookwaar op te steken. En dan volgt nog een waarschuwing: ‘Voor wie
tegen deze voorgeschreven voorbereiding in handelt, zal het effect van dit boek zó
worden [beperkt], dat het doel ervan, hem voor altijd van zijn ketenen te ontdoen,
hem te vormen tot dat wat hij in feite is, zou kunnen mislukken.’ De lezer zij dus
gewaarschuwd. Pas wanneer lezen niet als vrijetijdsbedrijf maar als op zichzelf
staande handeling wordt gezien kunnen we het gevaar van literatuur gaan denken.
Het lezen is niet een handeling waarmee men momenten van doodse verveling
probeert op te vullen of uit te stellen. Men leest niet alleen in de trein of laat op de
avond bij een warme haard, nee, wanneer we dit handboek volgen wordt lezen een
handeling puur omwille van het lezen zelf, of beter, de antimoralistische handeling
pur sang. Hoe moeten we deze inleidende woorden - een mengeling van cultuurkritiek
en cyaankali in Peter Sloterdijks woorden (Sloterdijk 1992: 637) - gericht aan
toekomstige Hochstaplers dan lezen?
De leesplek is nogal van belang. Men zoekt als lezer bij voorkeur een sociale
ruimte, opdat de woorden het best een uitwerking zullen vinden. Het is precies deze
situering die tot het hart van het probleem voert: wanneer we dit handboek volgen
situeert de lezer zich in een zodanige sociale situatie dat iedere, maar dan ook iedere
vorm van sociabiliteit opgeschort wordt. Dit is wat lezen voor Serner inhoudt, het
zich onttrekken aan en het opschorten van iedere vorm van gemeenschapszin. Een
situatie die we kunnen karakteriseren als schijnbaar onschuldig. Hoewel literatuur
in haar talig wezen een gemeenschappelijkheid veronderstelt, lukt het haar ook om
de lezer buiten deze gemeenschap te werpen. De leeshandeling is in eerste instantie
- voor de vorming van wat voor politieke situatie dan ook - een handeling die een
ontheemding met zich meebrengt; een ontheemding midden in het hart van de
gemeenschap. Ergo: Literatuur is niet gevaarlijk omdat het een vrijplaats zou creëren
voor om rabiate taal te uiten en de lezer met een injectienaald te misbruiken en te
vervormen. Alsof de lezer niets te zeggen heeft! Nee, door Serneriaans te lezen is
de lezer veeleer uit iedere vorm van disciplinering gevallen. Hetgeen Serner propageert
is een radicale subjectiviteit: de lezer moet niet deelnemen aan de vervelende klucht
die zicht afspeelt op een kakbal die rond de zon raast. Als lezer moet je je niet op
laten lichten door de wereld, maar juist zelf deze wereld oplichten. Dat wil zeggen:
haar optillen uit haar scharnieren en haar op deze wijze laten hangen. Dat is wat we
moeten doen. Ga lezen, het is de vrijheid van het lunapark. Maar voorkom dat het
vrede wordt in gezapigheid. Maak je eigen handleiding. Teremtete!
Voor Serner zelf werd deze noodzakelijke kunst direct opgedrongen door het leven
zelf. Heel lang was het enige wat men wist over Serner gebaseerd op een biografisch
stukje van zijn eigen hand, te vinden in De Elfde Vinger (Serner 1981: 278-282),
maar wat moeten we daarmee? Door zijn dadaïstische acrobatiek is de waarde daarvan
gelijk aan de inverse van zijn hoogste sprongen, dat wil zeggen, vrijwel niets. De
antimoraal die gepredikt wordt in Letzte Lockerung is naar het schijnt door Serner
op vrijwel letterlijke wijze tot levensethiek in uitvoer gebracht. Om het leven tot
kunstwerk te verheffen was het vooral het overleven dat een kunst bleek te zijn. Als
jood ge-
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boren in het hart van Europa van voor de grote oorlog, verhief hij overleven tot het
meest verfijnde spel: een leven als een vluchtlijn en dan in oorverdovende
letterlijkheid. Kriskras reisde hij door Europa, van hotel naar hotel, van bordeel naar
casino en weer terug, daarbij telkens net lang genoeg verblijvend om geen sporen
achter te laten. En zo verdwijnt hij zelf uiteindelijk ook. Het laatste wat we van hem
weten is dat hij op een transport naar Theresienstadt is gezet, waarna hij op 12
augustus 1942 voorgoed verdween; zijn werk was toen al welhaast vergeten.
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Walter Serner - Handboek voor oplichters of hen die het willen worden
Vertaling Ingeborg Lesener
Uit het tweede brevier:
I. Elementair
1. Er bestaan in feite noch heren noch knechten. Iedereen is de slaaf van zijn
kundigheden en temperamenten. Blijf je dat steeds bewust, dan zal het je niet moeilijk
vallen jezelf en anderen te besturen.
2. Als het je slecht gaat, zorg ervoor dat te verbergen. Maar gaat het je goed, gedijt
haat en nijd om je heen, zorg dan voor een zogenaamde long- of nierkwaal en koop
een graf voor jezelf. Alle vijandigheid zal verdwijnen.
3. Tegenover de machtigen, wie jouw vermogen geen doorn in het oog is maar alleen
een teken, is het voldoende de vermoeide uit te hangen. De vermoeide is ongevaarlijk.
4. Doe altijd alsof je het leven serieus neemt. De verstandigen vinden je, als ze je
geloven, betrouwbaar; geloven ze je niet, verstandig.
(...)
II. Mensenkennis
57. Wie het leven als mooi aanprijst en de mens als goed, is òf een imbeciel òf
iemand voor wie je heel lang op je hoede moet zijn.
58. Vertelt iemand je dat hij vanaf morgen een nieuw leven gaat beginnen, dan kun
je er zeker van zijn dat hem iets heel onplezierigs is overkomen, misschien zelfs iets
tragisch. Of er waaiert alleen een dame met haar boezem achter.
59. Bemoei je niet langer met iemand die aan alles zijn verstand scherpt. Alleen wie
over alles wat te vertellen heeft, kan je van pas komen.
60. Mensen die als de baarlijke tijger rondsluipen zijn meestal op zijn minst lynx.
(...)
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III. Reizen en hotels
113. Wie veel reist, heeft veel pech maar ook veel meer kansen dan anderen.
114. De kans is geen colporteuse; maar niettemin altijd op pad.
115. Overal is het draaglijk. Maar het draaglijkst toch wel in het buitenland.
116. De burgerlijke maffia van alle landen is erg machtig. Maak daaruit op dat elke
autochtoon, als hij net zo zou leven als jij als vreemdeling, binnen een paar maanden
geruïneerd zou zijn. Ze dulden je omdat ze je niet kunnen ruïneren.
(...)
IV. Vrouwen
162. Afleggertjes van hoge heren maintenere men niet.
163. Veel vrouwen lopen als het ware kort aangebonden. Ten dele willen ze moed
vergaren om nee te zeggen, ten dele verraden dat ze niet kort zijn aangelijnd.
164. Veel vrouwen die nooit iets verstandigs zeggen kan men daaraan herkennen als
absoluut niet stom, omdat ze niet het geduld opbrengen naar stommiteiten te luisteren.
165. Wie het in de liefde niet als autodidact tot meesterschap brengt, baat ook alle
vakliteratuur niet. In elk geval is het altijd belangrijk in vorm te blijven.
(...)
V. Trucs
219. De hardhorendheid van velen is meestal maar voor een kwart organisch. De
rest berust in gelijke delen op het niet in staat zijn gecompliceerde zaken te verstaan,
op de ergernis daarover en op de gelukkige inval dat de man te zacht praat. Doe het
en hij zal beter horen.
220. Onze Lieve Heer is een steeds slechter werkend medicijn voor ziekelijken. Ook
met theosofie zul je niet veel meer uitrichten. Vertel de zieke schuine moppen, gemene
anekdotes en dicht zijn verleden sluwe schoftenstreken toe. Hij zal na een week van
je houden, na de tweede je vereren en je na de derde tot erfgenaam benoemen.
221. Wil je in een gezelschap de briljante uithangen zonder ook maar een mond open
te doen, trek dan, zodra iemand iets heel fijnzinnigs zegt, een gezicht of het in je
neus regent. Men zal denken dat je alleen te fijngevoelig bent geweest om het uit te
spreken. (Heb je tijd om het er op aan te leggen, dan kun je je op deze, niet al te
vermoeiende manier, literaire naam bezorgen.)
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222. Veel intelligente mensen houden zich van de domme, zoals een kever zich bij
het naderbij komen van de mens dood houdt. De remedie? Hou je nog dommer en
al spoedig zal de ander zo grenzeloos over je triomferen dat je hem herkent en in de
hand hebt.
(...)
VI. Training
304. Ook jij zult alleen tot toppresentaties komen door je te trainen.
305. Doe 's morgens en 's avonds lichaamsoefeningen, waarvan het aantal en het
soort moeten afhangen van hun effect op jou. Ze moeten je lichaam alleen in volle
beweeglijkheid en frisheid conserveren. Doe niet het minst aan sport. Het kost te
veel energie en maakt je hersens papperig.
306. Leg je slaaptijden niet vast. Slaap zolang je lichaam dat wil. Of dat nu vijftien
uur is of vijf.
307. Dromen werken verzwakkend. Men kan ze voorkomen door met een lege maag
naar bed te gaan en het losmaaklied van buiten te leren.
(...)
VIII. Uiterst belangrijk
422. Waar je je ook moogt bevinden, zeg tegen jezelf: ‘ALLES WAT ER OM ME
HEEN GEBEURT KAN OOK GESPEELD ZIJN.’ Daar zul je gezond bij blijven en het zal
je goed gaan op aarde.
423. Ook een rookbestrijder kan een fumist zijn. En iedereen altijd alles.
424. De verdenking een schoft tegenover zich te hebben wordt door de burger meteen
een voldoende reden geacht zich tegenover deze schofterig te mogen gedragen. Wees
daarom, mocht je een dergelijke reputatie krijgen, dubbel op je hoede voor hen die
recht en orde handhaven.
425. Er bestaat een soort vogelvrijheid die je moet hebben meegemaakt om te weten
wat je te wachten staat wanneer je niet bijtijds ophoudt de staat als moreel te
beschouwen.
(...)
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IX. Mannen
481. Om mannen te kennen is het voldoende jou te kennen.
482. Niveau en formaat van mannen die boven de middelmaat uitsteken te schatten
is vaak onmogelijk. Enkele privé-inlichtingen voldoen echter meestal om je tenminste
niet in het belangrijkste te vergissen.
483. Allesweters heb je alleen van twintig en zestig, de leeftijden waarop men dom
was en weer wordt.
484. Woestelingen zijn vaak heel zachtzinnige heren en altijd amusant, maar heel
hebberig.
(...)
X. Kleding en manieren
490. De kleding laat alleen dan gevolgtrekkingen toe over de drager, wanneer deze
toch al niet moeilijk te beoordelen is. Wanneer je dus redenen hebt aan te nemen dat
je een vent voor je hebt, inspecteer allereerst zijn kleding. Achteraf zegt het je
misschien iets.
491. Zeg nooit, ook niet wanneer dat het geval is, dat je smoking afkomstig is van
Piccadilly. Men zal je ook niet geloven als je de rekening laat zien.
492. Wanneer je al een bonjour draagt, moet hij tenminste een klein beetje afgedragen
zijn.
493. De mode van de zwarte hoornen brillen, die de taak vervullen geest voor te
spiegelen, staat gelijk aan die van de grote snorren, die van dertigjarige snotapen
vijftigjarige respectabele heren maken. Doe niet mee aan dat soort kinderachtigheden,
die je minder vertrouwen zullen doen inboezemen dan een goed gekozen en
geraffineerd gestrikte das.
(...)
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Maurice Dumont
‘Natuurlijke rivalen’.
Een analyse van de briefwisseling tussen Ter Braak en Scholte
Recentelijk is een site over het werk en leven van Menno ter Braak
gelanceerd. Maurice Dumont, docent Nederlands, liep in het kader van
een premastertraject Nederlandse Taal en Cultuur stage bij de Stichting
Menno ter Braak, die deze site in het leven riep. Dumont heeft tijdens die
stage speciale aandacht besteed aan de briefwisseling tussen Ter Braak
en Henrik Scholte. In dit artikel probeert Dumont de bestaande
vooroordelen over Scholte, die vaak is weggezet als ongetalenteerde
opschepper met nazistische sympathieën, bij te stellen. Hij belicht de relatie
tussen Ter Braak en Scholte met precisie. Een artikel over waardering,
conflict en verwijdering.
22 november jongstleden werd de site www.mennoterbraak.nl gelanceerd, een
initiatief van Krijn ter Braak, neef van Menno, zoon van Wim, de broer die Menno
hielp bij zijn zelfmoord aan de (letterlijke) vooravond van de Duitse invasie. De
afgelopen jaren is achter de schermen druk gewerkt: de door Krijn ter Braak
opgerichte Stichting Menno ter Braak heeft zich ten doel gesteld om het volledige
werk, de correspondentie en alle documenten (teksten en afbeeldingen) die betrekking
hebben op Ter Braak, digitaal te publiceren. Het uiteindelijke doel is om deze
documenten te presenteren als doorzoekbare tekst en daarnaast als afbeelding van
het onderliggende handschrift of typoscript. Ook diverse studenten van de opleiding
Nederlands van de Universiteit Utrecht, waaronder ondergetekende, hebben in de
vorm van een stage aan de site bijgedragen.1
Digitale publicatie zal onderzoek naar Ter Braak, zijn tijd en zijn tijdgenoten een
stuk laagdrempeliger maken en mogelijk een nieuwe impuls geven. Bovendien zal
veel materiaal voor het eerst publiekelijk toegankelijk worden: er zijn bijvoorbeeld
ongeveer vierduizend brieven van en aan Ter Braak overgeleverd, waarvan alleen
de briefwisseling met Eduard du Perron uitgegeven is en dus bredere bekendheid
geniet. Bestudering van deze briefwisselingen kan nieuwe inzichten opleveren. In
dit artikel wil ik als voorbeeld hiervan de nog niet eerder gepubliceerde briefwisseling
tussen Ter Braak en Henrik Scholte bespreken.
Het voorbereiden van de publicatie van de briefwisseling tussen Ter Braak en
Scholte omvatte het verzorgen van een zo nauwkeurig mogelijke weergave van de
handschriften, waarbij onleesbare en/of onbegrijpelijke stukken tekst ontrafeld en
van noten voorzien dienden te worden. Daarnaast moest een algemene inleiding op
de

1

Aanleiding hiervoor was een casuscursus ‘Menno ter Braak’, gegeven door dr. Hans Anten.
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briefwisseling gegeven worden. Mijn keuze voor deze briefwisseling, die 85 brieven
uit de periode 1923-1939 omvat, kwam vooral voort uit mijn interesse in de Filmliga,
waarvan Scholte voorzitter en Ter Braak secretaris was. Verder zei de naam Scholte
me niets. Dat bleek niet verwonderlijk, want zo veel als er over Ter Braak te vinden
is, zo weinig bleek er over Scholte te vinden. In mijn onderzoek heb ik daarom
geprobeerd om juist Scholte beter in beeld te krijgen.
Hierbij heb ik dankbaar gebruik gemaakt van het werk van Léon Hanssen, die
voor zijn biografie van Ter Braak veel van diens correspondentie al in kaart gebracht
en bestudeerd had. In die biografie schetst hij ook een zeer verhelderende, maar soms
gekleurde achtergrond bij deze briefwisselingen. Na grondige bestudering van de
briefwisseling en secundaire literatuur over Scholte vond ik dan ook dat er wel enige
nuances zijn aan te brengen in het beeld dat Hanssen van Scholte schetst. Opvallend
is dat Helleke van den Braber recentelijk, in In 1934, Nederlandse cultuur in
internationale context, Scholte zonder verdere bronvermelding als NSB'er en
Kultuurkamerkopstuk neerzet. (Van den Braber 2010) Scholte lijkt, door het ontbreken
van een duidelijk portret, onder geschiedschrijvers vogelvrij te zijn verklaard. Een
eerste aanzet tot een wat duidelijker portret is dus geen overbodige luxe.

Zwart of grijs
Het is eenvoudig Scholte in de literatuurgeschiedenis te reduceren tot een voetnoot
in Ter Braaks leven, temeer daar Scholte vóor de oorlog slechts enkele matig
ontvangen dichtbundeltjes, en na de oorlog níets literairs meer gepubliceerd heeft.2
Evenwel speelde Scholte een grote rol in het begin van Ter Braaks carrière. Scholte
en Ter Braak kwamen waarschijnlijk voor het eerst met elkaar in aanraking op de
Universiteit van Amsterdam. Binnen de redactie van Propria Cures werd steeds één
nihilist toegelaten, vanaf 1922 was dit Henrik Scholte, die Propria Cures volgens
Carel Peeters:
ontegenzeggelijk nieuw leven [had] ingeblazen met zijn talrijke artikelen
over literatuur, film en toneel. Maar hij had ook voor de nodige ergernis
gezorgd. Hij publiceerde herhaaldelijk controversiële artikelen waar de
rest van de redactie niets van wist. (Ter Braak 1978: 7)
Wanneer Scholte zijn functie neerlegt, polst hij Ter Braak, die sinds juni 1923
regelmatig aan het blad bijdraagt, als zijn opvolger, volgens Hanssen omdat Scholte
zijn concurrent Dick Binnendijk de plaats niet gunde.
De manier waarop Hanssen Scholte introduceert in deze anekdote in Ter Braaks
biografie, is meteen al vrij gekleurd. Hij noemt hem ‘de grootste schertsfiguur van
alle vrienden van Ter Braak’, ‘slordig en groezelig’, ‘een bizar product’ van zijn
ouders,

2

Scholte publiceerde na de oorlog onder andere over luchtvaart en het oude Griekenland. Zie
bijvoorbeeld het overzicht van zijn werken in Mededelingen van de Documentatiedienst.
Bron: Nederlands Letterkundig Museum en Documentatiecentrum, Den Haag / Archief en
Museum voor het Vlaams Cultuurleven, Antwerpen 1954-1992 (beschikbaar via DBNL).
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‘zelfingenomen’ en behept met ‘de gave zichzelf te pousseren’. (Hanssen 2000: 192,
197) Bij deze beschrijvingen staan helaas geen bronvermeldingen, en wiens
waarnemingen of opinies Hanssen in deze passage verwerkt heeft, blijft dus
onduidelijk. Aan het eind van deze introductie blikt Hanssen alvast vooruit op Scholtes
leven:
Met zijn meestertitel zou Scholte weinig uitrichten; hij noemde zich zijn
leven lang journalist en letterkundige en paste zijn uiterlijk - vettig haar,
fluwelen jasje - meteen in zijn studententijd aan die begeerde status aan.
Ook daarin botste hij met Ter Braak, die qua kleding onberispelijk oogde.
Er lagen nog tal van botsingen tussen Ter Braak en Scholte in het verschiet,
maar door zijn kwalijke houding tijdens de oorlog verspeelde Scholte
datgene waar hij het meest aan hechtte: zijn reputatie. Na 1945 had hij
geen schijn van kans meer tegen Ter Braak, ook al was die dood. (Hanssen
2000: 198)
Hanssen verwijst na dit citaat naar Venema, die Scholte bespreekt in De kleine
collaboratie, en onomwonden stelt dat hij ‘fout’ was. (Venema 1990) Er zijn
weliswaar meerdere aanwijzingen dat Scholte tijdens de oorlog geen held was en
zich wat te veel en te makkelijk met Duitsers inliet (zie bijv. Hartmans 2007), maar
het bewijs dat Venema voor zijn oordeel levert, is weinig overtuigend: een brief
waarin Scholte gevraagd wordt als lid van de Kultuurkamer, zonder aanwijzingen
dat hij daar ook daadwerkelijk lid van is geworden - laat staan dat hij, zoals Van den
Braber beweert, een kopstuk is geweest. Scholte schreef onder andere voor het Duits
georiënteerde amusementsweekblad Cinema en Theater en werkte voor de
filmmaatschappij van NSB'er Egbert van Putten: Nederland Film. Deze keuze voor
‘pro-Duitse’ baantjes was eerder pragmatisch dan principieel: er moest brood op de
plank komen, en door zijn deels Duitse achtergrond - zijn moeder was een Duitse en
zijn vader was hoogleraar germanistiek - kon Scholte in Duitsland met een zekere
vrijheid in zijn eigenlijke vakgebied werkzaam blijven. Daarom lijkt me dit moeilijk
als echte collaboratie te beschouwen.
Maar Scholte was volgens Venema vóór de oorlog al ‘fout’, zoals blijkt uit zijn
introductie: ‘Ter Braak heeft ook veel te stellen gehad met Henrik Scholte, (...) al
komt dat in de publikaties niet echt tot uiting.’ (Venema 1990: 146) Venema schetst
vervolgens een beeld van de ‘foute’ Scholte op basis van citaten uit de briefwisseling
van ‘de goeden’, nota bene Ter Braak en Du Perron. Maar valt een dergelijke
goed/fout-verdeling jaren voor de oorlog al te maken? Carel Peeters schrijft hierover:
Ter Braak nuanceerde zijn politiek-culturele mening zorgvuldig, in
tegenstelling tot Henrik Scholte, die vóór Ter Braak en nog tijdens zijn
redacteurschap, veel grover en met meer poeha te werk ging. (...) Ter Braak
noemde zich eens ‘een kind van deze fascistische tijd’ en had het wel eens
over ‘edel-fascisme’ in niet al te ongunstige zin. In het milieu van P.C.
werd het woord ‘fascisme’ te hooi en te gras gebruikt. (Ter Braak 1978:
26)
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Zowel Scholte als Ter Braak schrijven in Propria Cures al regelmatig over film.
Beiden zijn enthousiast over de filmavant-garde en geven blijk van een fel
anti-Amerikanisme, waarbij Amerika gelijkgesteld wordt aan Hollywood, waar film
vooral als een commercieel product wordt beschouwd. Met name voor Ter Braak
staat bioscoop Tuschinski symbool voor het kwaad, hetgeen hem in zijn artikelen
een aantal keren tot uitgesproken antisemitische kwalificaties zal brengen. Hanssen
acht het echter ‘ondenkbaar dat Ter Braak ooit, zoals Scholte en ook wel zijn beste
vriend Binnendijk deden, ostentatief in een zwart hemd op straat gelopen heeft als
teken van fascistische sympathieën.’ (Hanssen 2000: 221-222) Ter Braak was namelijk
totaal niet geïnteresseerd in politiek en waakte er dan ook steeds meer voor om
politieke termen te gebruiken in zijn vooral cultuurfilosofisch getinte stukken.
Niettemin illustreert dit voorbeeld de tijdgeest van de jaren twintig en het jeugdige
elan waarmee de nieuwe generatie zijn plek veroverde. Ook Ter Braak voorvoelde
aanvankelijk niet waartoe het fascisme en antisemitisme kon uitgroeien, al had hij
het eerder door dan Scholte.

Carrière en samenwerking
Scholte en Ter Braak zijn beiden nauw betrokken bij de oprichting van de Filmliga
Amsterdam en later de landelijke Filmliga. Voorzitter Scholte stelt het manifest ‘Het
gaat om de film’ op, Ter Braak neemt de taak van secretaris-penningmeester op zich.
Linssen schetst een zeer lezenswaardige algemene geschiedenis van de Filmliga,
waarin ook de persoon Scholte vrij uitgebreid aan bod komt. (Linssen 1999) Hoewel
er regelmatig enige ironie in haar beschrijvingen van Scholte valt te lezen, gaat zij
toch liefdevol met haar onderwerp om. Al te grote subjectiviteit weet Linssen te
vermijden door veel uit Scholtes dagboeken te parafraseren en te citeren. De lezer
trekt zelf de conclusie dat enige ambitie en hoogmoed Scholte niet vreemd was.
Tekenend hiervoor is de in het Duits vertaalde spreuk van Markies de Sade die Scholte
als motto in zijn dagboek had geschreven: ‘Immer der Stärkere sein - das ist das
ganze Geheimnis des Lebens.’ Daarnaast laat zij sterk naar voren komen dat Scholte
het weliswaar duidelijk niet van zijn literaire of visionaire talent moest hebben, maar
met zijn enthousiasme en organisatorische talent toch de motor was van een aantal
initiatieven waarbij Ter Braak betrokken is geraakt en achteraf gezien zeker garen
heeft gesponnen. Linssen noemt Scholte
eigenlijk een van de weinige Liga-voormannen wier naam geen
geschiedenis heeft gemaakt. (...) ook in de meer gespecialiseerde literatuur
over de Filmliga komt de rol van Scholte eigenlijk nergens uitgebreid aan
bod. (...) Maar het is de vraag of de Liga zich zonder het vuur van Scholte
ooit tot zo'n hecht gestructureerde en wijdvertakte organisatie had kunnen
ontwikkelen. (Linssen 1999: 36)
Ook de tegenstelling tussen de wendbare, immer zoekende Scholte en de principiële
Ter Braak schetst zij helder en niet per se in het nadeel van Scholte: ‘Scholte doet
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beschrijft Scholte zijn waardering voor Ter Braak in zijn dagboek: ‘Ik waardeer hem
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meer en objectiever dan hij mij. Aan mij zal het niet liggen als er een conflict mocht
ontstaan, dat dan uitsluitend in persoonlijke motieven zijn oorsprong vindt.’ (Hanssen
2000: 362)
Eind 1931 treden Scholte, Ter Braak en mede-oprichter Leo Jordaan terug uit de
Nederlandsche Filmliga en gaan zij verder als redactie van het van de Liga
losgeweekte, gelijknamige tijdschrift. Het wordt vooral het blad van Scholte en
Jordaan, die er, vanuit hun veel ruimere filmopvattingen, een blad voor de ‘betere
bioscoopfilm’ van maken. Ter Braak zal al in april 1932 zijn redacteurschap
neerleggen. Een conflict om een bijdrage van Du Perron aan het blad is daarbij de
directe aanleiding.

Principes en verwijdering
In 1930 raakt Ter Braak bevriend met Du Perron. Hij lijkt hierdoor in een nieuwe
levensfase te komen, waarin literatuur weer belangrijker lijkt te worden dan de film.
Of was het schrijven over de noviteit film sowieso vooral een manier geweest om
een positie te verwerven in het culturele leven?3 De oprichting van Forum, in
september 1931, is hoe dan ook een volgende stap richting de literatuur en weg van
de film. Du Perron staat negatief tegenover de ‘snobistisch-idiote’ Liga-mentaliteit,
en spoort Ter Braak aan er afstand van te doen.4 Ter Braak daagt Du Perron hierop
uit een ‘leeken’ stukje over film in te sturen naar het blad, om zijn collega's te
‘choqueeren’, en staat in voor de plaatsing ervan. Du Perron schrijft een zeer negatief
artikel over de film Shanghai Express, een film met Marlene Dietrich, die op Scholte
en Jordaan juist veel indruk heeft gemaakt. Scholte verrast Ter Braak door zonder
overleg de bijdrage van Du Perron niet te plaatsen, maar te vervangen door een uiteraard zeer positief - artikel over de film van eigen hand. Ter Braak schrijft een
venijnige reactie voor de volgende Filmliga en dreigt in een brief aan Scholte met
‘uittreden’. In de briefwisseling tussen Ter Braak en Du Perron is uitgebreid te lezen
met hoeveel genoegen dit conflict uitgespeeld wordt. (Ter Braak en Du Perron 1962:
167-169) Ter Braak trekt zich op 5 april 1932 terug uit de redactie. Na deze breuk
lijkt de vriendschap tussen Ter Braak en Scholte definitief bekoeld, hoewel Ter Braak
nog wel sporadisch voor Filmliga schrijft.
Ongewild treden zij echter kort daarna opnieuw tegen elkaar in het strijdperk. In
1933 worden Scholte én Ter Braak namelijk beiden gevraagd om te solliciteren naar
de vacature van medewerker voor literatuur en toneel bij Het Vaderland. Ter Braak
had de
3

4

Linssen gaat nader in op deze vraag, zie Linssen 1999: 142-143. In Ter Braaks Demasqué
der schoonheid, dat hij in 1931 schreef, komt de film er al niet al te best vanaf. Schoots gaat
in zijn artikel ‘De geest maakt levend, het Amerikanisme doodt’ (Schoots 1999) in op de rol
van Ter Braak in de Filmliga, maar ook op de rol van de Filmliga in Ter Braaks carrière.
Brief Du Perron aan Ter Braak, 23 april 1931: ‘En wat mij werkelijk nijdig kan maken - om
de pretentieuze stompzinnigheid ervan en verder niets - is die soort film-eer, of
filmkenners-eer, die niet meer gedoogt dat men “slechte” films ziet, dan wanneer die tegenover
het Liga-protocol althans op één manier verantwoord zijn. (Ik lees wèl detective-romans,
maar nièt La Dame aux Camélias!) De heele houding is bezopen, snobistisch-idioot. Het
wordt voor een behoorlijk mensch tijd om tegen die Liga-wijsheden te militeeren. Wanneer
doe jij het?’ (Ter Braak en Du Perron 1962: 82-83)
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voorkeur van kunstredacteur G.H. 's-Gravesande, alias G.H. Pannekoek. Hanssen
vat deze langslepende nek-aan-nekrace als volgt samen:
De grote kandidaat van de directie was echter Henrik Scholte - daar is hij
weer -, die geen middel ongebruikt liet om bij Het Vaderland te komen.
In feite had hij al een stilzwijgende afspraak met E.A.L. de Lang, directeur
van Het Vaderland, dat híj de opvolger van Borel zou worden. Hij legde
bezoeken af, schreef ellenlange brieven, schakelde de hoofdredacteur van
de N.R.C. in - want sedert de verkoop van het blad in 1924 aan de ‘notoire
courantier’ H. Nijgh stond Het Vaderland onder toezicht van de N.R.C. en probeerde de commissarissen van de Haagse krant voor zich te winnen.
Zo niet Ter Braak, hij bracht geen bezoek, hield zich buiten het gekonkel
en wachtte af. (Hanssen 2001: 189)
Uiteindelijk, na lang in spanning te hebben gezeten, krijgt Ter Braak de baan. Hanssen
schrijft vervolgens:
Henrik Scholte, de afgewezene, verwerkte de gebeurtenissen op zijn manier
door een mythe in het leven te roepen waarin hij de goedheilige was die
eigenlijk zijn neus voor het baantje ophaalde. In een mondeling onderhoud
over Ter Braak verklaarde hij later: ‘Ik heb Ter Braak nog die baan kunnen
bezorgen, f 6.000 per jaar was me eigenlijk te weinig, bovendien had ik
dan moeten verhuizen.’ (Hanssen 2001: 197-198)
De volgende passage uit de briefwisseling Ter Braak - Du Perron vindt Hanssen
helaas níet vermeldenswaardig:
Ik moet tot restauratie van Scholte's reputatie zeggen, dat hij mij vandaag
een zeer hartelijke felicitatie zond, met een oprecht ‘sans rancune’ (oprecht:
hoop ik). (Ter Braak en Du Perron 1962: 218)
De oprechtheid van Scholte valt wellicht te betwijfelen. Toch vind ik het typerend
dat Hanssen niet de moeite neemt om melding te maken van deze brief (Scholte aan
Ter Braak, 7 november 1933) of de passage waarin Ter Braak deze brief noemt. Dat
Scholte zich de mindere wist van Ter Braak komt met name in Linssens portret
duidelijk naar voren. Hij zal zich derhalve beseft hebben alles uit de kast te moeten
halen om deze race met Ter Braak te winnen. Deze ambitie lijkt me geen
diskwalificatie van de persoon Scholte.
De laatste keer dat er sprake is van schriftelijk contact tussen Scholte en Ter Braak,
althans voor zover overgeleverd, is in 1939, als Scholte een emotionele brief aan Ter
Braak schrijft naar aanleiding van een uit de hand gelopen polemiek tussen Ter Braak
en de rechts-liberaal Doe Hans, hoofdredacteur van het Haagse dagblad De Avondpost,
en het daaropvolgende dreigende ontslag van Ter Braak bij Het Vaderland. Het is
de tijd van het ook in Nederland sterk opkomende nationaal-socialisme,
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waartegen Ter Braak zich met hand en tand verzet. Niettemin komt het steeds
dichterbij, zelfs binnen Het Vaderland, waarvoor Ter Braak nog steeds kronieken
schrijft. Vooral in de buitenlandredactie zitten dan nogal wat sympathisanten van
het nationaal-socialisme, waaronder Hendrik Krekel,5 overigens onder leiding van
E. de Lang, de directeur die zich in 1933 fel tegen de benoeming van Ter Braak
verzette en liever Scholte had gehad. Tussen Ter Braak en De Lang heerst dan ook
een groot wederzijds wantrouwen.
Wanneer Krekel in de zondagkrant van 19 maart 1939, naar aanleiding van de
Duitse bezetting van Praag, al te openlijke nationaal-socialistische uitspraken doet,
stuurt Ter Braak, namens zijn zieke hoofdredacteur C.M. Schilt, een protestbrief naar
P.C. Swart, de hoofdredacteur van de NRC, waar Het Vaderland in die tijd deel van
uitmaakt. De Lang wordt naar aanleiding van de brief van zijn ondergeschikte op
het matje geroepen en de NRC-directie maant hem om ‘voortaan in geen enkel artikel
meer blijk te geven van welke levensbeschouwelijke of politieke voorkeuren dan
ook’. Swart, ook al geen Ter Braak-liefhebber, houdt vanaf dat moment een oogje
in het zeil. Wanneer Ter Braak in de polemiek met Hans een politiek gevoelige term
laat vallen - hij verwijt Hans een ‘mentaliteit die soms dicht in de buurt komt van de
fascistische’ - grijpt eerst De Lang en daarna Swart hard in. In een brief sommeert
Swart Ter Braak terug te keren ‘tot het terrein der zuivere letteren en zich vooral niet
[te bemoeien] met alles wat politiek of religie betreft’. Wanneer Ter Braak Swart
telefonisch benadert, wordt hij door hem afgesnauwd en hij ontvangt terstond een
dreigende brief van NRC-directeur Nijgh.6 Ter Braak dient hierop zijn ontslag in. De
affaire spreekt zich rond en levert Ter Braak veel steun op. In de berichtgeving over
het conflict in diverse andere kranten overheerst het beeld van Ter Braak als
slachtoffer van een wraakactie van de met het fascisme sympathiserende directeur
De Lang.7
Naar aanleiding van een soortgelijk bericht in dagblad Het Volk stuurt Scholte Ter
Braak een onverwachte steunbetuiging:
(...) Ik weet ook, dat Isabell, die altijd veel meer aan jouw kant stond, en
een groote sympathie had voor jouw geestelijke weerbaarheid, door deze
gang van zaken ten zeerste getroffen zou zijn. Een andere merkwaardige
parallel in ons leven is echter, dat deze vrouw, voor wie je bij ons huwelijk
getuige bent geweest, juist op dezen dag met de kinderen naar Amerika
gaat: hetzelfde Amerika, dat je tien jaar geleden en bijna op den dag van
ons huwelijk in twee pagina's, die tusschen jou en haar een in al

5
6
7

Krekel wordt uiteraard ook door Venema besproken. (Venema 1990: 142-146) Zie ook
Schöffer 1978: 324-326.
Deze brief is afgedrukt in Cannegieter 1986: 251-252.
De publiciteit rondom de kwestie en de publieke steun voor Ter Braak zullen ertoe bijgedragen
hebben dat de Vaderland-/NRC-commissarissen Van den Bergh en Kraus de deur voor Ter
Braak weer op een kier zetten met een voorstel waarin Ter Braak wordt beschermd tegen te
grote invloed van Swart en De Lang. Opvallend genoeg kiest Ter Braak eieren voor zijn geld
en houdt zijn betrekking aan, hij zal tot het eind van zijn leven blijven schrijven voor Het
Vaderland.
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hun contrast scherp ingesteld contact te weeg brachten, ‘hebt afgewezen’.8
Je hebt haar verleden jaar bij Chez Eliza eens gezegd, dat je thans in je
hart eigenlijk het liefst in Amerika zou zijn. Mocht dat ooit zoo ver komen,
zoek dan mijn gescheiden vrouw in San Francisco op. De wetenschap, dat
zij op dit keerpunt van je leven aan jouw zijde zou staan, is iets, dat ik wil
dat je weet. (Brief Scholte aan Ter Braak, 8 mei 1939)
Of Ter Braak Scholtes brief beantwoord heeft, of dat de twee elkaar nadien nog
gesproken hebben, is niet bekend. Hoe dan ook vormt deze brief een mooi sluitstuk
van een briefwisseling die voortdurend vragen oproept over concurrentie op
persoonlijk en zakelijk vlak en de waarde van vriendschap en principes. De morele
strijd tussen Ter Braak en Scholte blijft daarbij toch eigenlijk onbeslist.

‘Natuurlijke rivalen’
De eigenzinnige, kritische denker Ter Braak en de ambitieuze, pragmatische
organisator Scholte lijken wat hun carrière betreft veel aan elkaar te danken te hebben.
Of er van een echte vriendschap sprake is geweest, is niet duidelijk. Hoewel de twee
lange tijd veel met elkaar optrokken en samenwerkten, leken bij beiden hun ambities
daarvoor de belangrijkste drijfveer. De introverte, sociaal onhandige Ter Braak liftte
mee met de talrijke ondernemingen van Scholte; Scholte zal snel door hebben gehad
dat Ter Braak als schrijver en essayist duidelijk meer talent had dan hijzelf. Zijn
dichtbundels uit die tijd flopten zonder uitzondering, terwijl Ter Braaks werk al vroeg
regelmatig controverse opriep. Uit Scholtes dagboeken uit die tijd blijkt zowel
bewondering als jaloezie ten opzichte van Ter Braak. (Zie bijv. Hanssen 2000: 362)
In zijn eerdergenoemde felicitatiebrief naar aanleiding van Ter Braaks aanstelling
bij Het Vaderland beschreef Scholte hen als ‘andermaal en misschien nog niet voor
de laatste maal de natuurlijke rivalen in het leven’, en in zijn al eerder geciteerde
steunbetuiging aan Ter Braak van 8 mei 1939 schrijft hij:
Mocht ik nog eens op directe wijze tegenover jou in het strijdperk treden,
weet dan, dat ik het zal doen met een overtuiging, die zich op dit oogenblik
wederom dieper dan ooit in mij wortelt, n.l. van eerbied voor jouw blazoen
en een gevoel van naijver bijna op de wijze, waarop jij jouw wapens zuiver
hebt weten te houden.
Het is ook om deze morele superioriteit - die het duidelijkste bleek uit Ter Braaks
principiële stellingname tegen het nationaal-socialisme - dat Ter Braak nog steeds
geroemd wordt. Scholte zal daarentegen nog lang achtervolgd worden door zijn
oorlogsverleden.

8

Scholte verwijst hier naar Ter Braaks artikel ‘Waarom ik “Amerika” afwijs’. (Ter
Braak 1928: 72-83) Zie ook Hanssen 2000: 304.
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Wouter Schrover
Transworld identity: een feit in fictie?
Wat als Obama de verkiezingen verloren had? Er is een ‘mogelijke wereld’
voor te stellen waarin dit het geval is; daar zou zelfs een roman over
geschreven kunnen worden. Is de Obama in de wereld van die
hypothetische roman dan ‘identiek’ aan de Obama die nu in deze wereld
president is, of kan alleen gezegd worden dat hij erop lijkt? Wouter
Schrover, promovendus Literatuur en Cultuur aan de Vrije Universiteit,
betoogt in dit artikel dat de filosofische term transworld identity niet
klakkeloos kan worden toegepast op fictionele werken, zoals sommige
theoretici plachten te doen. Schrover zet uiteen wat de cruciale verschillen
zijn tussen mogelijke werelden en fictieve werelden en toont het belang
hiervan voor de literatuurtheorie.
De notie van transworld identity is oorspronkelijk afkomstig uit de filosofie, maar
is eveneens doorgedrongen in het literatuurwetenschappelijk discours. Zeer
verschillende letterkundigen als Umberto Eco (1989), Thomas Pavel (1986), Brian
McHale (1987) en Bart Vervaeck (1999) maken er - de een op een meer metaforische
wijze dan de ander - gebruik van. Transworld identity duidt de identificatie van
essentieel identieke entiteiten in verschillende werelden aan. Van een dergelijke
identiteit is sprake wanneer entiteiten dezelfde noodzakelijke eigenschappen bezitten,
dat wil zeggen: eigenschappen die maken dat een entiteit, wanneer ze zouden
ontbreken, niet meer wezenlijk hetzelfde genoemd kan worden. In relatie tot (literaire)
fictie kan deze notie mogelijk nuttig zijn: een criticus kan bijvoorbeeld betogen dat
het personage Charles Lindbergh in Philip Roths roman The Plot Against America
(2004) niet wezenlijk verschilt van de historische Charles Lindbergh, de bekende
Amerikaanse vliegenier. De twee mannen zijn dus transwereld identiek ofwel
essentieel hetzelfde volgens de betreffende criticus.
Deze gedachtegang lijkt plausibel, maar bij nader inzien blijken er enkele
problemen te kleven aan de toepassing van transworld identity op (literaire) fictionele
werken. In dit artikel onderzoek ik welke dat zijn. Daartoe bespreek ik enkele
exemplarische voorbeelden van het gebruik van transworld identity in de
literatuurwetenschap en verken vervolgens de betekenis van deze notie in de filosofie.
Tot slot komt, aan de hand van enkele voorbeelden, de verhouding tussen de
filosofische en literatuurwetenschappelijke benadering van transworld identity aan
bod en probeer ik een antwoord te geven op de vraag waarom dit uiteindelijk geen
vruchtbare notie is in relatie tot literaire fictie. Vooral de kenmerkende eigenschappen
van fictieve werelden zullen hierbij van belang blijken.
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Dit artikel vormt een explicitering en - vooral - een uitwerking van het theoretische
kader dat in een eerdere publicatie van mijn hand (Schrover 2010) nog grotendeels
impliciet aanwezig was. Uitgaande van de opvatting dat fictieve werelden autonoom
(ontologisch homogeen) genoemd kunnen worden en daarom ook noodzakelijk
incompleet zijn, beargumenteer ik welke consequenties dit heeft voor bestaande
visies op fictieve werelden als mogelijke werelden en voor de literatuur-theoretische
houdbaarheid van de hiermee verbonden notie van transworld identity.

Transworld identity in de literatuurwetenschap
Met non-fictie probeert een auteur, simpel gezegd, de werkelijkheid van de lezer te
beschrijven: de actuele wereld. Fictieschrijvers daarentegen scheppen een eigen
wereld: ‘a work of fiction creates the world to which it refers by referring to it.’
(Cohn 1999: 13; vgl. Doležel 1998) Een fictieve wereld kan zowel gerelateerd zijn
aan de actuele wereld als aan andere fictieve werelden. In overeenstemming hiermee
worden door literatuurwetenschappers relaties van transworld identity besproken
tussen, ten eerste, entiteiten in een fictieve wereld en entiteiten in de actuele wereld,
en ten tweede tussen entiteiten in een fictieve wereld en entiteiten in een andere
fictieve wereld.
De eerste variant wordt genoemd door Bart Vervaeck in zijn studie Het
postmodernisme in de Nederlandse en Vlaamse roman (1999). Volgens hem is er,
onder verwijzing naar Eco (1989), sprake van transworld identity ‘wanneer “echte”
mensen als romanpersonages optreden’. (Vervaeck 1999: 68) Vervaeck noemt als
voorbeeld het optreden van Alfred Jarry, U.S. Grant en Gertrude Stein in een roman
van Dirk van Weelden. Dergelijke personages zijn ‘immigranten’ die vanuit de echte
wereld in een fictieve context belanden. (vgl. Parsons 1980: 51)
De tweede variant wordt bediscussieerd door Thomas Pavel. Hij verwijst naar het
toneelstuk King Lear van Shakespeare (2001), waarin het personage Cordelia op het
einde sterft, en naar het gelijknamige stuk van Nahum Tate, waarin Cordelia blijft
leven en trouwt met Edgar. Volgens Pavel bestaat er een relatie van transworld
identity tussen de twee Cordelias: ‘Tate has not created a second Cordelia but has
simply provided Cordelia with a happier destiny.’ (Pavel 1986: 34) De vrouwen
verschillen weliswaar in sommige opzichten, maar zijn essentieel hetzelfde. In dit
geval zijn twee personages transwereld identiek in plaats van een personage en een
echt persoon.

Transworld identity in de filosofie
In de literatuurwetenschap wordt transworld identity in verband gebracht met de
fictieve werelden die door fictionele teksten gecreëerd worden. In de filosofie is
dezelfde notie echter verbonden met het concept van mogelijke werelden. Neem het
volgende, veelgebruikte voorbeeld: ‘Stel dat Nixon de verkiezingen verloren had.’
Deze zin duidt niet een werkelijke situatie aan, maar een mogelijke stand van zaken:
er is een wereld denkbaar waarin Nixon de verkiezingen verloren heeft. Deze wereld
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wordt daarom een mogelijke wereld genoemd. Om de relatie met transworld identity
te begrijpen, is het nuttig om de definitie die filosofe Penelope Mackie van deze
laatste notie

Vooys. Jaargang 28

40
geeft te citeren: ‘To say that there is a transworld identity between A and B is to say
that there is some possible world w1, and some distinct possible world w2 such that
A exists in w1, and B exists in w2, and A is identical with B.’ (Mackie 2009: §1.2)
Eén van die mogelijke werelden kan overigens ook de echte wereld zijn - deze wordt
dan gezien als een geactualiseerde mogelijkheid.
Saul Kripke legt transworld identity uit met behulp van de eigennaam als rigide
verwijzer (rigid designator). Een rigide verwijzer verwijst naar een entiteit in elke
mogelijke wereld waarin deze entiteit bestaat. (Kripke 1980: 48-49; Truyen 2005:
210) Kripke illustreert dit aan de hand van het voorbeeld van Nixon die de
verkiezingen verliest. In de mogelijke wereld waarin dit gebeurt is Nixon nog steeds
Nixon, aldus Kripke. Omdat ‘het winnen van de verkiezingen’ geen noodzakelijke
eigenschap is van Nixon, kunnen we aan hem refereren in een situatie waarin hij de
verkiezingen niet wint: ‘It is because we can refer (rigidly) to Nixon, and stipulate
that we are speaking of what might have happened to him (under certain
circumstances), that “transworld identifications” are unproblematic in such cases.’
(Kripke 1980: 49, cursivering in origineel) Met andere woorden, ‘[i]t is given that
the possible world contains this man, and that in that world, he had lost.’ (Kripke
1980: 45-46, cursivering in origineel) In Kripkes visie is er dus geen discussie
mogelijk over de vraag of de man genaamd Nixon in de mogelijke wereld dezelfde
is als de historische Nixon: het is een gegeven feit. De reden daar-voor is dat mogelijke
werelden gestipuleerd worden: ‘not discovered by powerful telescopes.’ (Kripke
1980: 44, cursivering in origineel)
De identiteit van entiteiten in verschillende werelden wordt dus niet ontdekt door
gelijkenissen tussen deze entiteiten op te sporen, maar door deze identiteit simpelweg
te poneren door middel van een rigide verwijzer. Een eigennaam is daarbij geen
afgekorte beschrijving van een set van eigenschappen, op basis waarvan referentie
tussen entiteiten in verschillende werelden gegarandeerd wordt, maar legt zelf de
referentie - door verschillende werelden heen - vast. (vgl. Truyen 2005: 206) Op
deze manier kunnen we ook een mogelijke Hitler veronderstellen die een deugdzaam
leven leidt. We hoeven niet op zoek te gaan naar overeenkomsten tussen deze Hitler
en de historische Hitler, maar kunnen de relatie van transworld identity tussen de
twee heren simpelweg stipuleren. (Kripke 1980: 77) Hitlers dictatorschap en zijn
orders tot het plegen van genocide zijn immers geen essentiële eigenschappen van
Hitler - hij had een heel ander leven kunnen leiden.
Terugkomend op het voorbeeld met Nixon, kan gezegd worden dat de mogelijke
wereld waarin Nixon de verkiezingen verliest een vertakking vormt van de actuele
wereld. (vgl. Ronen 1994: 8) De werkelijkheid heeft talloze vertakkingen; de
mogelijke wereld waarin Hitler een deugdzaam leven leidt is bijvoorbeeld zo'n
vertakking. Ook fictieve werelden hebben bijna altijd vertakkingen. Neem
bijvoorbeeld de openingspassage van de al eerder genoemde roman van Philip Roth,
The Plot Against America: ‘Fear presides over these memories, a perpetual fear. Of
course no childhood is without its terrrors yet I wonder if I would have been a less
frightened boy if Lindbergh hadn't been president or if I hadn't been the offspring of
Jews.’ (Roth 2004: 1) Er worden in de laatste zin twee mogelijke werelden benoemd:
eentje waarin Lindbergh geen
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president was geworden (dat is in de fictieve wereld van de roman namelijk wel zo)
en eentje waarin hij geen Jood is.

Transworld identity in de literatuurtheorie: een evaluatie
In het voorgaande is al geconstateerd dat er in de literatuurwetenschap regelmatig
gebruik wordt gemaakt van transworld identity. Er zijn echter maar weinig auteurs
die het aanwenden van deze notie literatuurtheoretisch trachten te verantwoorden.
Thomas Pavel (1986) probeert dit, uitgaande van het werk van Kripke, expliciet wél
te doen. Pavel is van mening dat Kripkes theorie van rigide verwijzen eveneens
relevant is met betrekking tot fictie en de relatie tussen entiteiten in verschillende
fictieve werelden. Dit blijkt het best uit het volgende lange citaat, waarin hij zegt dat
de theorie van rigide verwijzen van toepassing is
to fictional names as adequately as to ordinary proper names. ‘Hamlet’ is
not merely an abbreviation for a set of descriptions, since it can be naturally
employed in counterfactual contexts. Our knowledge about this character
can be modified without the name being changed. One can say, for
example:
(5) Had Hamlet married Ophelia, they would have lived happily ever after.
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In the world where Hamlet marries Ophelia and lives happily ever after, he is still
Hamlet and his bride is still Ophelia, in the same way in which, according to Kripke's
arguments, if Napoleon had spent his entire life in Corsica he would still have been
himself. The history of literature offers several examples of changes in literary works
that have left the use of proper names unchanged. The eighteenth century public
could not accept the death of Cordelia in King Lear and preferred the modified version
by Nahum Tate in which Cordelia survives and marries Edgar. (Pavel 1986: 34,
cursivering in origineel)
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De vraag of de theorie van rigide verwijzen ook van toepassing is op fictionele namen,
kan positief beantwoord worden, ik betoogde al dat ook fictieve werelden mogelijke
werelden kunnen hebben. Men kan zich gemakkelijk een mogelijke wereld voorstellen
waarin Hamlet met Ophelia trouwt en nog lang en gelukkig leeft. Deze mogelijke
wereld moet dan, analoog aan de mogelijke werelden van Roths roman, als een
vertakking van de fictieve wereld van Shakepeares Hamlet begrepen worden. (Verschil
is natuurlijk dat The Plot Against America de eerder besproken mogelijke werelden
zelf aanduidt, terwijl de mogelijke wereld van Hamlet extern, namelijk door Pavel,
benoemd wordt.)
Opvallend genoeg zet Pavel echter een extra stap in zijn argumentatie. Hij meent
dat de relatie tussen Shakespeares King Lear en Nahum Tates gelijknamige stuk die een eigenstandige fictieve wereld in het leven roept - evenzeer geldt als een
voorbeeld van de toepasbaarheid van de theorie van rigide verwijzen op fictionele
namen. Pavel denkt, zoals eerder gezegd, dat de twee verschillende Cordelias een
relatie van transworld identity hebben: ze zijn identiek voor wat betreft hun essentiële
eigenschappen. Hij beschouwt de gelijkheid van eigennamen tussen entiteiten in
twee fictieve werelden als een voldoende voorwaarde van transworld identity. (Pavel
1986: 34) Volgens Pavel is het feit dat de theorie van rigide verwijzen toepasbaar is
op fictionele namen met betrekking tot één fictieve wereld en de vertakkingen ervan
dus gelijk aan de bewering dat deze toepasbaar is op entiteiten in verschillende
fictieve werelden. Deze gelijkstelling, zo zal ik betogen, is niet gerechtvaardigd
vanwege het feit dat een eigenstandige fictieve wereld (zoals die van Nahum Tates
Hamlet) nooit als een vertakking van een andere fictieve wereld opgevat kan worden,
hetgeen wel een voorwaarde is om een relatie van transworld identity mogelijk te
maken. Met andere woorden: als de wereld waarin Cordelia trouwt met Edgar
beschouwd wordt als een vertakking van de fictieve wereld van Shakespeares
toneelstuk, dan is de Cordelia van deze mogelijke wereld inderdaad transwereld
identiek met de Cordelia zoals deze gerepresenteerd wordt in Shakespeares King
Lear. De fictieve wereld van Tates stuk is echter autonoom, zoals alle fictieve
werelden. Ruth Ronen legt het verschil tussen fictieve werelden en mogelijke werelden
als volgt uit:
[F]ictional worlds, unlike possible worlds, manifest a world-model based
on the notion of parallellism rather than ramification. Possible worlds are
based on a logic of ramification determining the range of possibilities that
emerge from an actual state of affairs; fictional worlds are based on a logic
of parallellism that guarantees their autonomy in relation to the actual
world. (Ronen 1994: 8, cursivering in origineel)1
Autonomie betekent in dit geval dus ontologische homogeniteit, het duidt aan dat
fictieve werelden een afgesloten domein vormen.2 Neem de wereld van Roths roman,
1
2

Kritiek op de gedachte dat fictieve werelden mogelijke werelden zijn is ook te vinden
bij Thomasson (1999: 17-18), Walton (1990: 64) en Kripke (1980: 157-158).
Deze claim moet niet verward worden met de (overigens wel gerelateerde) verdergaande
bewering dat literatuur zelf (in plaats van alleen de fictieve werelden die de literatuur schept)
autonoom genoemd kan worden. (vgl. Ruiter & Smulders 2010: 76-81) Deze laatste opvatting
van autonomie zal ik in dit artikel verder buiten beschouwing laten.
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waarin Charles Lindbergh president wordt. In de echte wereld is Lindbergh natuurlijk
nooit president geweest. De verteller van The Plot Against America zegt echter niet:
‘Als Lindbergh president zou zijn geworden, dan zou de wereld er als volgt hebben
uitgezien’. In plaats daarvan vertelt hij simpelweg hoe iemand genaamd Lindbergh
president werd van de Verenigde Staten en wat daarvan de gevolgen waren; dit is
een wereld die níet gepresenteerd wordt als een mogelijke wereld, die geen vertakking
is van de actuele wereld of van een andere fictieve wereld. De gelijkenissen tussen
de fictieve wereld van The Plot Against America en de echte wereld moeten door de
lezer zelf ontdekt worden.
Hetzelfde geldt voor Tates King Lear. De fictieve wereld die gecreëerd wordt door
het toneelstuk van Tate is ook geen mogelijke wereld, maar een wereld op zich.
Louter op basis van de gedeelde eigennaam kan dan ook niet gezegd worden dat
Tates Cordelia transwereld identiek is met Shakespeares Cordelia.3 Meer
overeenkomsten zijn nodig om een identificatie tussen de twee Cordelias te
bewerkstelligen. De enige manier om erachter te komen of een dergelijke identificatie
gerechtvaardigd genoemd kan worden, is door te onderzoeken of Tates Cordelia de
eigenschappen heeft die noodzakelijk en voldoende zijn om transwereld identiek te
zijn met Shakespeares Cordelia. Zoals eerder gezegd verwerpt Kripke deze procedure
met betrekking tot mogelijke werelden, maar in relatie tot fictie is er - contra Pavel
- vanwege de autonomie van fictieve werelden geen andere mogelijkheid.
Om te kunnen zeggen of de twee Cordelias een relatie van transworld identity
onderhouden, moet er bepaald worden of zij hun essentiële eigenschappen
gemeenschappelijk hebben, aangezien deze eigenschappen fungeren als de
(noodzakelijke zowel als) voldoende voorwaarden van transworld identity. Al de
andere eigenschappen zijn contingent en mogen verschillen zonder dat daarmee de
relatie van transworld identity teniet gedaan wordt. Het is niet verrassend dat filosofen
van mening verschillen over wat nu eigenlijk de essentiële eigenschappen van een
entiteit zijn. (Pavel 1986: 35-36) Volgens Kripke heeft elke entiteit twee essentiële
eigenschappen, namelijk:
1. Zijn origine: ‘If a material object has its origin from a certain hunk of matter,
it could not have had its origin in any other matter.’ (Kripke 1980: 114, n56)
Met betrekking tot mensen betekent dit dat ‘the genetic structure of the fertilized
egg’ hetzelfde moet zijn in verschillende werelden. (Pavel 1986: 36; vgl. Ronen

3

Lezers worden door de paratekst van Tates King Lear gestimuleerd om zich af te vragen of
de twee Cordelias transwereld identiek zijn, aangezien het toneelstuk door Tate gepresenteerd
wordt als de geschiedenis van King Lear ‘Reviv'd with Alterations’. De tekst zelf toont ons
echter een parallelle, autonome wereld, omdat het op geen enkele manier zinspeelt op de
geschiedenis van King Lear zoals die verteld wordt door Shakespeare.
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1994: 43) Willen twee personen transwereld identiek zijn, dan moeten ze dus
in ieder geval dezelfde ouders hebben. (vgl. Kripke 1986: 113)
2. Zijn substantie: ‘the substance of which [an object] is made is essential.’
(Kripke 1980: 114, n57, cursivering in origineel). Een persoon kan dus niet
degene zijn die hij/zij is zonder een mens te zijn. (Kripke 1980: 46; vgl. Truyen
2005: 208)
Met betrekking tot de twee Cordelias lijkt het op het eerste gezicht zo te zijn dat ze
hun essentiële eigenschappen gemeenschappelijk hebben. Bij nader inzien blijkt dit
echter niet met zekerheid gezegd te kunnen worden, omdat we niet weten wie de
moeders van respectievelijk Shakespeares en Tates Cordelia zijn. In beide
toneelstukken wordt de moeder weliswaar eenmaal genoemd, maar dit geeft geen
uitsluitsel over hun identiteit.
Dit gebrek aan informatie komt voort uit het feit dat fictieve werelden, bepaald
als ze worden door tekstuele activiteit, noodzakelijk incompleet zijn: terwijl we voor
objecten in de echte wereld in principe altijd kunnen zeggen of ze een bepaalde
eigenschap wel of niet hebben, kunnen we dat voor objecten in een fictieve wereld
niet altijd. (Wolterstorff 1980: 131-134) We weten bijvoorbeeld niet hoeveel kinderen
Lady Macbeth heeft en de vraag of Sherlock Holmes een moedervlek op zijn rug
heeft kunnen we ook niet beantwoorden:
Is there such a mole or not? The common view is that neither is the case,
since the texts in which Sherlock Holmes is described simply do not give
any indication to this effect. Accordingly, the relevant statement would
be neither true nor false. (...) Part of the difficulty is the problem of deciding
about the limits of implication. Sherlock Holmes is a man; so he has
kidneys, a mother, four grandparents, ten toes (very probably), at least one
mole (somewhat less probably), etcetera. (...) Where to stop? (Mooij 1993:
119-120)
Met andere woorden: sommige eigenschappen van fictieve entiteiten zijn beschreven,
sommige kunnen afgeleid worden, maar andere eigenschappen kunnen simpelweg
niet toegekend worden.
Over de identiteit van Cordelias moeder in zowel Shakespeares als Tates King
Lear weten we nagenoeg niets. We kunnen daarom niet weten of de twee Cordelias
transwereld identiek zijn. Hetzelfde geldt natuurlijk ook voor vele andere fictieve
entiteiten: vanwege de incompleetheid van fictieve werelden hebben fictieve entiteiten
vaak niet alle essentiële eigenschappen die echte entiteiten noodzakelijkerwijs hebben.
Dit is niet alleen zo in het licht van Kripkes theorie, maar ook in het licht van andere
theorieën van transworld identity - bijvoorbeeld die van Alvin Plantinga, die ervan
uitgaat dat individuatie gerelateerd is aan ‘a non-physical property, sometimes
designated as haeccity, or individual essence.’ (Pavel 1986: 35, cursivering in
origineel; vgl. Mackie 2009)
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Gelijkenis in plaats van identiteit
Transworld identity is dus lastig toe te passen op de relatie tussen entiteiten in
verschillende werelden waarvan er tenminste één fictief is - dit vanwege twee
eigenschappen van fictieve werelden: hun autonomie en hun incompleetheid. Bij
fictie gaat het bovendien niet om essentiële overeenkomsten tussen twee entiteiten
(ongeacht of ze verder veel op elkaar lijken of niet), maar om de mate waarin ze met
elkaar overeenstemmen. Bij het lezen van literatuur is de vraag in hoeverre een
personage in een roman lijkt op een historische persoon of een personage in een
ander werk relevanter dan de vraag of ze identiek zijn wat betreft hun essentiële
eigenschappen. Als lezers zijn we dus geïnteresseerd in overeenkomsten die - in de
ogen van mogelijke wereldentheoretici - zowel essentieel als contingent kunnen zijn.
Op basis van al deze eigenschappen bepalen we of een personage in een bepaald
literair werk een betekenisvolle relatie met een historisch persoon of met een
personage in een ander literair werk (waarmee het betreffende werk dan een
intertekstuele relatie heeft) onderhoudt.
Stel: in roman X is er een personage P. P vertoont vanuit interpretatief oogpunt
een betekenisvolle gelijkenis met de historische personen Q én R. Een literatuurcriticus
wil dan wijzen op de betekenisvolheid van deze beide relaties. Met behulp van
transworld identity kan dit niet uitgelegd worden, aangezien identiteit een transitief
fenomeen is. Transitiviteit wil zeggen dat als entiteit A (transwereld) identiek is met
B, en B met C, dat C dan ook identiek is met A. (Mackie 2009) In het bovengenoemde
voorbeeld zou dat betekenen dat P (transwereld) identiek is met Q, maar ook met R.
Dientengevolge zouden ook Q en R overeenstemmen voor wat betreft hun essentiële
eigenschappen, terwijl ze in dezelfde wereld leven. Dit leidt tot een logisch probleem:
het zou betekenen dat ze dezelfde individuele essentie hebben, hetgeen voor twee
verschillende personen in dezelfde wereld natuurlijk onmogelijk is.
De moeilijkheid is dus dat interpretatief interessante verbanden tussen entiteiten
in verschillende werelden lastig in termen van identiteit te beschrijven zijn zonder
in logische problemen verzeild te raken. Het is dan ook raadzaam om dergelijke
verbanden in plaats daarvan in termen van gelijkenis te beschrijven. Voor het aantonen
van deze relaties zouden ook - maar niet noodzakelijk - specifieke criteria
geformuleerd kunnen worden.4 In ieder geval doet het denken in gelijkenissen meer
recht aan het feit dat fictieve werelden eigenschappen bezitten, te weten autonomie
en incompleetheid, die maken dat zij niet vereenzelvigd kunnen worden met mogelijke
werelden.

Besluit

4

Voor de relaties tussen entiteiten in een fictieve wereld en entiteiten in de actuele wereld heb
ik zelf een voorstel gedaan. (Schrover 2010) De relatie tussen entiteiten in verschillende
fictieve werelden is daarentegen door de incompleetheid van deze werelden veel lastiger te
vatten in algemene termen, maar tegelijkertijd zeer relevant voor onderzoek op het gebied
van intertekstualiteit.
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We hebben gezien dat de notie van transworld identity niet goed toepasbaar is op de
relatie tussen entiteiten in verschillende werelden, waarvan er minstens één fictief
is.
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Het regelmatige gebruik ervan in de literatuurwetenschap kan verklaard worden door
de intuïtieve aantrekkingskracht die deze notie heeft: door middel van transworld
identity kan een direct verband tussen een entiteit in een fictieve wereld en een entiteit
in een andere fictieve wereld of de actuele wereld gelegd worden. Een dergelijk
verband doet, zoals betoogd, echter geen recht aan het verschil dat er bestaat tussen
mogelijke werelden en fictieve werelden:
• Terwijl mogelijke werelden vertakkingen van de actuele wereld zijn, zijn
fictieve werelden autonoom. Er kan daarom niet worden vastgesteld dat een
bepaalde fictieve entiteit identiek is aan een entiteit in een andere wereld.
Transworld identity moet bij fictie dus ontdekt worden.
• Terwijl mogelijke werelden logisch compleet zijn, zijn fictieve werelden
incompleet. Dit impliceert dat entiteiten in fictieve werelden vaak de
eigenschappen missen die het mogelijk maken om een relatie van transworld
identity met een entiteit in een andere wereld te ontdekken.
Bovendien levert het spreken over identiteit in relatie tot fictie uiteindelijk minder
op dan het spreken over gelijkenis. Denken in termen van gelijkenissen kan ons
wijzen op tal van overeenkomsten tussen een personage en een ander personage of
een historische persoon, die vanuit het oogpunt van transworld identity helemaal
niet van belang zijn, maar vanuit een interpretatief perspectief daarentegen wel
bijzonder interessant.
Fictie gehoorzaamt aan een eigen logica. Dit maakt duidelijk dat een notie uit de
ene discipline, in dit geval de filosofie, niet zomaar ingezet kan worden in een andere
discipline, hier de literatuurwetenschap. Interdisciplinariteit is welkom, maar niet
ten koste van methodologische consistentie.
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Hans Demeyer
De taal springt uit zijn vel.
De lichamelijke romanpoëtica van Saskia de Coster
In Nederland is het vervreemdende werk van de Vlaamse schrijfster Saskia
de Coster nog redelijk onbekend. Hans Demeyer tracht hier verandering
in te brengen. Op eigenzinnige wijze probeert Demeyer in dit essay de
lichamelijke romanpoëtica van De Coster te duiden, waarbij hij een
onderscheid maakt tussen het gecodeerde, semiotische lichaam en het
intens verlangende lichaam. Demeyer toont hoe het lichaam bij De Coster
fungeert als kritiek op de bestaande orde buiten de literaire tekst en hoe
het tegelijkertijd de basis is van waaruit het werk van De Coster zich
vormt.
Volgens haar website werkt Saskia de Coster ‘in het grootste geheim (...) aan Het
Boek dat Geen Boek zal zijn, maar een voorwerp waaruit je de woorden moet
kloppen’.1 De afgelopen acht jaar publiceerde de jonge Vlaamse auteur ook enkele
boeken die wel boeken zijn. Vijf zijn het er intussen. Vrije val (2002, VV) en Jeuk
(2004, J) zijn ‘grimmige sprookjes’ (Brems 2006: 647), ‘geen grote historische,
maatschappelijke, psychologische of encyclopedische romans, maar esthetisch proza
van de korte adem’. (Van der Straeten 2004: 618) Tijd en plaats zijn onbestemd, en
de personages zijn eerder archetypisch dan uitgewerkte figuren. Vanaf haar derde
roman, Eeuwige roem (2006, ER), maakt De Coster een beweging naar een wereld
die wij (her)kennen, een beweging die zich voortzette met de novelle Held (2007,
H) en een voorlopig eindpunt kent bij Dit is van mij (2009, DM). Eeuwige roem zet
ook een andere evolutie in. De beeldenvolle taal maakt plaats voor een meer sobere
en observerende stijl.
Die twee evoluties zorgen voor een verschil in receptie. Bart van der Straetens
recensies van de eerste drie romans kunnen daarvoor als exemplarisch gelden. Vindt
hij de eerste twee romans wel ‘mooi, poëtisch en beeldrijk’, dan schat hij die derde
roman toch hoger in omdat die meer te maken heeft met de wereld ‘waar u en ik in
leven’. (Van der Straeten 2006: 769) Niettemin blijven critici die wereld even
onvatbaar vinden als de onbestemde sprookjeswerelden van haar eerste romans. Zo
vindt Van der Straeten dat de wereld in Eeuwige roem zich voornamelijk manifesteert
als chaotisch en complex. (2006: 769) Andere recensenten trekken zich terug in vage
omschrijvingen. De Coster zou ‘de werkelijkheid uit het lood slaan’ door die met
bizarre elementen te injecteren. Zo toont ze aan de lezer ‘een andere kant van de
werkelijkheid’. (Bassant 2007: 6-7)

1

http://www.saskiadecoster.com/saskia_de_coster.php, bezocht op 19-10-2010.
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Op die manier wordt de vervreemding die De Coster met haar bizarrerie creëert niet
verklaard, maar blijft ze in een onbegrijpelijke ruis steken. Inderdaad dient het werk
van De Coster zich op het eerste gezicht aan als een onontwarbaar kluwen van
beelden, plotlijnen, ongewone wendingen en zonderlinge personages. Toch heeft
deze vervreemding een functie: de lezer moet op een afstand geplaatst worden van
waaruit hij de werkelijkheid beter kan observeren: ‘Mensen zitten te dicht op de
wereld om hem te kunnen zien’ (H 72); ‘van op een afstand naar iemand kijken: dat
is een goede ontdekking van de mensheid.’ (ER 140)
De concrete werkelijkheid toont zich in het werk van De Coster voornamelijk via
het lichaam. De Coster laat zien hoe allerlei talige coderingen het lichaam dwingen
tot gedragingen die sociale (machts)structuren bevestigen. De taal vormt zo het
lichaam, maar het omgekeerde is ook het geval. Het lichaam bij De Coster is namelijk
ook vaak een intens verlangend organisme. In die hoedanigheid verstoort het lichaam
de oppervlakkige, talige codes en roept het op tot een nieuwe taal die haar oorsprong
kent in datzelfde lichaam. Het lichaam heeft dus een poëticale betekenis in het werk
van De Coster: ‘Ze wil, meer dan ooit, zelf iets maken. Ze wil letters optrekken die
tot het einde der tijden overeind zullen blijven staan, letters uit onverwoestbare,
onsplitsbare neuronen opgetrokken.’ (ER 126)
In dit artikel richt ik mij op deze wederzijdse relatie tussen taal en lichaam. Ik
behandel eerst het taalgeworden lichaam en daarna de lichamelijke taal. Daarbij
besteed ik aandacht aan de middenpositie die het lichaam in dit oeuvre inneemt: het
vormt de verbinding met de concrete werkelijkheid en dient tegelijk als sleutel tot
het werelden mensbeeld van De Coster.

Het semiotische lichaam
In Vrije val lezen we: ‘Zij knepen in mijn weke vlees (...), zij lazen mij als een boek.’
(VV 111) De manier waarop ik het lichaam in deze boeken wil lezen vat ik samen
onder de noemer ‘semiotic body’. (Hoffman 2006) Ik doel daarmee op de manier
waarop de gebruikte beschrijvingen en beelden van het lichaam dienen als een ‘central
nexus of narrative meanings’ om het verhaal voort te stuwen. (Brooks 1993: 25) In
het geval van De Coster uit deze nexus zich in een simpel basispatroon. Het contrast
tussen de gecodeerde lichamen en de verlangende, zichzelf opheffende lichamen
zorgt voor narratieve spanning.
Dat het lichaam niet louter natuurlijk is, maar een cultureel gecodeerde entiteit,
liet de cultureel antropoloog Marcel Mauss in 1934 al blijken in het artikel ‘Les
techniques du corps’. Die lichaamstechnieken omschrijft hij als ‘les façons dont les
hommes, société par société, d'une façon traditionnelle, savent se servir des corps’.2
(Mauss 1960: 365) De manier waarop de mens zijn lichaam gebruikt is niet natuurlijk
gegeven, maar wordt cultureel opgelegd via educatie en imitatie.

2

Vertaling [Hans Demeyer]: ‘de wijzen waarop de mens, van maatschappij tot maatschappij,
op een traditionele manier, zich weet te bedienen van zijn lichaam.’
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In Le sens pratique (1980) toont Pierre Bourdieu verder aan hoe ‘het samenspel van
biologische, psychologische en sociale factoren (...) het lichaam cultuur-specifiek
maken, tot een “cultuurding” maken’. (Voestermans 1993: 18) Bourdieu laat zien
hoe de mens de sociaal-maatschappelijke condities onder andere via de opvoeding
opslaat in het lichaam. Deze incorporatie zorgt ervoor dat die condities een natuurlijk
karakter krijgen, dat zich uit in lichamelijke automatismen (‘en automatiques
corporels’). (Bourdieu 1980: 116) Door die automatismen lijken lichaamsgedragingen
natuurlijk en onschuldig. Bourdieu toont aan dat dit niet zo is. De verschillende
gecodeerde gedragingen maken van het lichaam immers een ‘dépôt où sont conservées
les valeurs les plus précieux’.3 (Bourdieu 1980: 115) De meest simpele
basishandelingen belichamen in feite de fundamentele waarden van een maatschappij.
Maar door de incorporering zijn die waarden buiten de greep van het bewustzijn en
de verklaring geplaatst. (Bourdieu 1980: 117) Zo is het beter te begrijpen dat bepaalde
lichaamsgedragingen leiden tot sociale uitsluiting.

Het gecodeerde lichaam: orde en regelmaat
Het lichaam is dus allesbehalve een onbeschreven, zuiver wit blad. Het is een ‘drager
van betekenissen, ofwel een tekst’. (Van Heijst 1993: 26) In Vrije val stuurt een
dictatoriale president werkloze professoren erop uit om mensen te ‘lezen’: ‘Mensen
kon je zien als verzamelingen woorden.’ (92) De geleerde Konrad werkt aan een
‘studie over de vormgeving van het lichaam door de geest’ (66), want het lichaam
vormt ‘een sleutel tot ons gedrag’. (146) En:
Een koppige geest huist in een strak geproportioneerd lichaam, een
gierigaard is te herkennen aan zijn naar voren gekromde schouders. Perfect
werkende lichamen zijn niet het toevallige resultaat van eeuwen
voortplanting, van een geslaagde samenwerking tussen zaad en schoot.
Via wetten en toespraken van de president worden de geesten gekneed.
Verlichte geesten zorgen voor gesterkte lichamen. (VV 66)
Konrad verbindt verschillende waarden met verschillende lichamelijke gedragingen,
waarbij die waarden het biologische overstijgen en zelfs bepalen. Vormt de mens
deze relaties normaal onbewust, dan zorgt de explicitering ervoor dat
lichaamsgedragingen als een vorm van macht en controle worden voorgesteld.
Niettemin blijven de culturele coderingen onbewust bij Konrad. De verlichte waarden,
afkomstig van de heersende macht, zorgen naturellement voor een gezond lichaam:
‘Je gekalmeerde geest zal je lichaam herscheppen.’ (VV 148-49)
De waarden waarop de president in Vrije val zijn ‘rijk vol rust en vrede’ (91) wil
bouwen zijn ‘[O]rde en regelmaat’. (148) Ieder die daarvan afwijkt wordt aangehouden
en opnieuw gedisciplineerd. Deze waarden herhalen zich ook in het lichaam, zoals
bij prins Carl in Jeuk: ‘Gekrulde tenen, stevige dijen, gespierde bovenarmen,
melkwitte borstkas. Een paar goudgroene ogen (...) Hij opende zijn mond en tikte
met zijn wijs3

‘een opslagplaats waar de meest belangrijke waarden in worden bewaard’.
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vinger tegen het koude ivoor van zijn tanden.’ (37) Aan dit lichaam wordt een
welomlijnde identiteit en waarde gekoppeld. De prins geldt als een stichtend voorbeeld
voor zijn volk: ‘elke stap die hij zette had belang - er was een richting, een
bestemming’ (48). Die richting is echter voornamelijk een herhaling van hetzelfde:
‘Prins Carl heeft zich belast met de voortgang van de tijd. Hij zorgt ervoor dat de
uren elkaar opvolgen, in de juiste volgorde, in eindeloze herhaling.’ (24)
Deze combinatie van een harmonisch lichaam met orde en regelmaat vindt zijn
oorsprong in het tijdloze, essentiële naakt van de Oude Grieken. Die lichaamsvorm
‘functions as a model, whose background is often mathematized and geometrized,
and takes on the value of an ideal as it fixes an identity of essence’. (Jullien 2007:
33) Doordat het naakt datgene is waar onze perceptie eindigt (er is geen extra laag
meer om af te schrapen) vormt het een ‘natuurlijke’ essentie die de waarde krijgt van
een ideaal. Wat lichamelijk geordend, regelmatig of harmonisch is, is moreel goed.
Daarvan afwijkende vormen zijn dan automatisch moreel slecht. In Jeuk wordt het
‘schrikbarend lelijk lichaam’ van de bastaardzoon Boris beschouwd als het natuurlijke
gevolg van zijn waanzin: ‘Na verloop van tijd werd Boris helemaal gek, en ook zijn
lichaam vormde zich naar zijn verstoorde karakter.’ (42)
Orde en regelmaat zijn geen aangeboren waarden, maar worden verworven via
imitatie en vooral via educatie. De taal onderwerpt het lichaam aan disciplinerende
codes. Het kind ontwikkelt zich daardoor niet vrij, en moet:
opgaan in de groep. Alles gebeurde in groep. De kinderen begonnen zich
helemaal op elkaar af te stemmen.
Ze zongen altijd samen.
Ze aten samen hun boterhammen op
Ze leerden samen woorden. Op hetzelfde ogenblik begonnen de letters tot
hen te spreken en zagen de kinderen in wat ze betekenden. (ER 48)
In Held legt De Coster de conditionering van het lichaam door de taal bloot door die
laatste te verbinden met kledij en mode: de taal vormt het lichaam tot een aanvaardbare
norm. ‘Coole frasen waren de kleren van mijn leeftijdsgenoten,’ stelt hoofdpersonage
Lien. (9) Ze voelt zich niet op haar plaats bij haar klasgenotes ‘die zich met de grootste
vanzelfsprekendheid van zinnen bedienden die hen als gegoten zaten’. (9-10) Wanneer
Lien echter met ‘pasklare woorden voor de dag moet komen’ (9) is ze verloren en
voelt ze zich niet op haar plaats, buitengesloten. ‘Goed terechtkomen (...) was het
allerbelangrijkste’ (27), wordt Lien verteld. En dat wil ze ook:
Ik en mijn woorden wilden goed terechtkomen. Hoewel ik me met de foute
woorden kleedde, ergens moesten ze in de mode zijn. Ergens. Ooit. (...)
Het kwam erop aan te zoeken naar de juiste combinaties, de juiste
doseringen. (H 27)
Lien zal echter ontdekken dat er slechts één combinatie, één dosering mogelijk is.
Al wat afwijkt, wordt geplaatst in een ‘strafregime van horen en zien’. (53)
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Kinderen worden in een keurslijf gedwongen. Ook dat is een onbewust proces, getuige
de vele uitspraken van volwassen personages waarin zij de vele mogelijkheden van
het kind benadrukken: ‘Het kindje was nog niets en kon nog alles worden’ (ER 9);
‘Kinderen bonken vanbinnen en botsen vanbuiten. Ze gaan alle kanten op. Larven
die nog duizenden vormen zullen aannemen voor ze op hun verouderde pootjes
terechtkomen’. (DM 150) Allen zullen ze echter evolueren tot ouderlingen met een
versmalde blik: ‘Een oude man kijkt door een wc-rol naar de wereld.’ (DM 203) In
het wereldbeeld van dit oeuvre zit deze evolutie ingebakken in het leven zelf:
Leven is letterlijk het tegenovergestelde van geboren worden: het is alsof
een lichaam van jaren zich om ons heen heeft gesloten. Ons lichaam krimpt
in het grote lichaam van de tijd en er blijft haast niets over, hooguit nog
een steentje, een fossiel van ons. (H 113)
Ook de wereld nestelt zich in ons lichaam: ‘De wereld kromp en boog, paste zich
aan naarmate zij groeide.’ (ER 17) Deze citaten maken duidelijk dat De Coster wereld
en tijd niet als statische entiteiten beschouwt, maar als iets beweeglijks. Dit wijst
vooruit op de manier waarop De Coster haar beschrijvingen van het lichaam laat
doorwerken op de schriftuur. Zij ziet het lichaam immers als dynamisch en beweeglijk,
intens en verlangend.

Illustratie: Daniël Labruyère
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Het lichaam van verzet
Als het lichaam het centrum is waarin zich de culturele codes inschrijven, dan kan
het tegelijk gelden als de plaats van verzet. Atlantis rebelleert in Vrije val tegen het
dictato - riale bewind van zijn president. Hij laat zijn lichaam injecteren met allerlei
insecten die zich verder voortplanten in zijn lichaam: ‘Neem van mij over. Ik ben
een gasbel vol gif, open spattend voor de ogen van de president, een vuurwerk van
verzet.’ (97) De bewegingen van orde en regelmaat worden vervangen door
bewegingen van samenkomen en uitzaaien. Vele kleine beestjes troepen samen om
uiteindelijk te exploderen in een onoverzichtelijke wolk. In Jeuk zorgen dergelijke
bewegingen voor de val van het koninkrijk. Een rattenplaag is verantwoordelijk voor
de verspreiding van de quam-vrucht, ‘die vol larfjes zat en die een man in een reptiel
kon veranderen nadat honderden wormen zijn hele lichaam hadden leeggezogen’.
(44) Het lichaam vervalt op die manier in de botsende en bonkende beweging van
kinderen: ‘heen en weer stuiteren, tussen totale opwinding en volstrekte rust.’ (103)
Volgende uitspraak hoeft dan niet te verbazen: ‘Honderd kinderen samen zijn chaos,
een keten van verzet.’ (VV 101). Ze zijn een samenscholing die naar alle kanten kan
uitbarsten en zodoende niet te controleren valt.
De Coster verbindt zulke beelden telkens met de natuur, of met het kind als primaire
vorm van de mens. Ze benadrukt daardoor de eigen wil van het lichaam ten opzichte
van de culturele codes: ‘Mijn lichaam daagt mij uit.’ (VV 9) Het bezit een oerkracht
die zich nooit volledig laat inperken door de controlerende, culturele codes: ‘Opeens
gebeurt het, buiten haar om. Iedere porie laat zijn tranen los, haar lichaam trekt samen,
ik word uitgeknepen als een spons (...), het is geen verdriet, het is een lichamelijke
noodzaak, het is iets wat gebeuren moet.’ (ER 77)
Deze bewegingen van samentrekken en uitzwermen zijn de bewegingen van een
intens ‘obsessief verlangen’. (Van der Straeten 2006: 769) In een ander moment van
ontembaar verdriet zakt een personage steeds dieper ‘naar iets onbestemds’, dat zij
uiteindelijk herkent: ‘dat iets waar ze zo hartstochtelijk naar kon terugverlangen.’
(ER 45) Het verlangen hangt vast aan een lichamelijke noodzaak: ‘Ik verlang zo hard
dat ik angstiger word. Waarschijnlijk is het niet eens een gevoel maar een noodzaak.
Gewoon een lichaam dat een ander nodig heeft.’ (DM 92)
Zoals Bousset beargumenteert kennen de meeste personages van De Coster een
hevig ‘verlangen om zichzelf te verliezen en weggegumd te worden’. (Bousset 2004:
186) Dit kan gebeuren via een intense angst of pijn: ‘Pijn die bedwelmt,
zenuwendraden doorknipt, bloed buiten zijn baan jaagt. Wormen zuigen zich vol,
de zwarte aarde drinkt. Als een fles word ik leeggegoten.’ (VV 115) Maar het kan
ook plaatsvinden wanneer ‘lichamen in een opperste vorm van genot werkelijk in
elkaar kunnen binnenstappen, overgaan en verdwijnen’. (ER 147) En vaak gaat het
zelfs om pijn en genot: ‘een weerloos lichaam (...) het wil niets anders dan pijn zijn,
een harde bal van pijn en genot (...), ze zal oplossen in het water.’ (ER 104)
Tijdens die momenten van intens verlangen heft het ‘zelf’ zich op. Dit veronderstelt
dat het zich onttrekt aan een stabiele identiteit: ‘Is zij dat werkelijk? Is het nog steeds
haar stem?’ (ER 153) Maar ook aan de lichamelijke orde: ‘Ik groei en verander onop-
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houdelijk.’ (VV 157) Deze dynamiek maakt uiteindelijk ook de gangbare taal
nutteloos: ‘Op je huid verdamp ik. Neem mij van mij over. Leer mij een andere taal.’
(VV 89) De schijn van orde en regelmaat grift zich via de taal in het lichaam. De
vastomlijnde identiteit, taal en lichamelijkheid zijn slechts oppervlakteverschijnselen,
en worden doorbroken wanneer het verlangen zich vanuit de diepte van het lichaam
manifesteert: ‘Zijn woede stijgt naar de oppervlakte van zijn huid en verandert daar
in iets anders, iets waarmee hij vertrouwd is maar wat hij niet kan benoemen. Woede
en begeerte raken soms zo verweven dat ze niet van elkaar te onderscheiden zijn.’
(ER 185, mijn accentuering) Hier toont zich iets wat als reëel kan worden bestempeld:
‘Het was de enige blik die je niet kon oefenen, die van onversneden angst en genot.’
(H 89)
Echter, dat reële is niet kenbaar. Het verbergt zich in de duisternis van het lichaam:
Een geheim zit steeds aan de binnenkant. Een buitenkant is een
noodzakelijke dekmantel. Neem nu een lichaam. Binnen in een lichaam
komt nooit een straaltje zon, niet eens een glimpje van de buitenlucht.
Alles ligt er in een eeuwig, bonkende duisternis verzonken. (H 73)
Verschillende machtsinstituties proberen deze duisternis te controleren. Atlantis, met
zijn afwijkend beweeglijk lichaam, wordt in Vrije val gescand, maar de dokters
kunnen slechts staren naar de ‘volledig zwarte röntgenfoto (...). Hun waarheid
verbleekt bij mijn bewegingen’. (9)
Net in dat duistere reële plaatst De Coster haar literatuur: ‘In het diepste zwart
kunnen beelden tot leven komen.’ (J 69) De Coster wil haar literatuur onttrekken
aan eenvoudige representaties: de identiteit, de taal en het lichaam aan de oppervlakte.
Net als Lien in Held lijkt ze zich te willen ontdoen van woorden die als kleren het
lichaam vervormen tot een bepaalde norm. Lien wil vervluchtigen door uit haar
lichaam te treden. Maar aangezien dat niet kan, moeten haar botten ‘verschoven
worden en tot in mijn woorden geduwd worden. Mijn vlees werd dan mijn kleding’.
(H 38) Wie zichzelf niet kan opheffen, moet zijn taal laten raken aan het diepste en
duisterste van het lichaam. ‘Het vlees is woord geworden,’ stelt Hugo Bousset terecht
vast over het werk van De Coster. (Bousset 2008: 94) In wat volgt ga ik na hoe het
vlees de taal en schriftuur van De Coster vormt.

Het literair gecomponeerde lichaam
Over de lichamelijke vormgeving van taal werd vooral onderzoek verricht in de
psychoanalytische literatuurstudie. Didier Anzieu schreef in zijn lijvig werk Le corps
de l'oeuvre (1981): ‘[T]oute parole (...) est une métaphore du corps.’4 (Anzieu 1981:
348) Problematisch bij dergelijke psychoanalytische benaderingen is dat zij het
lichaam altijd herleiden tot een buitentekstueel gegeven: het lichaam van de lezer of
de schrijver. De tekst wordt herleid tot de driftmatige tendensen van de auteur: ‘The
body (...) presents us with a fall from language, a return to an infantile presymbolic
space in which primal
4

‘elk spreken (...) vormt een metafoor voor het lichaam’.
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drives reassert their force.’ (Brooks 1993: 7) Roland Barthes lijkt het
psychoanalytische lichaam op te nemen in zijn studie Le plaisir du texte (1973). Als
structuralist deelt hij het lichaam op in verschillende functies om vervolgens de tekst
te verbinden met het erotische lichaam van de lezer: ‘Le texte a une forme humaine,
c'est une figure, un anagramme du corps? Oui, mais de notre corps érotique.’5 (Barthes
2000: 26)
Ook De Coster hanteert dergelijke patronen. In dicht tegen kitsch aanleunende
passages met zweempjes erotiek laat ze woorden aanbrengen op het lichaam: ‘In de
vlekkeloze nacht schreef de hand letters op haar rug. Haar lichaam lag stil te ademen
(...) Dit was de allereerste aanraking die een moment tot haar doordrong.’ (ER 62)
Ook neemt het schrift de vorm aan van een lichaam daarbuiten: ‘Het was een schrift
op Misbaksels maat, helemaal rondom hem geschreven. Het had zijn vorm
aangenomen na al die tijd.’ (H 116)
Zulke passages en benaderingen blijven echter steken in een vage metaforiek
waarbij taal en lichaam verschillende entiteiten blijven. Mij interesseert hoe het
lichaam op een literaire, tekstuele manier vorm krijgt. Daarom is ‘het literaire lichaam’
(‘corps littéraire’) voor mij nooit een gewoon lichaam, maar - om Guillaumin te
volgen - een ‘samengesteld lichaam’. (Guillaumin 1980: 245) Met het semiotische
lichaam heb ik al een onderdeel van die compositie onder de loep genomen. Nu wil
ik mij richten op het tweede aspect van die compositie, namelijk de literaire
vormgeving. Dit doe ik aan de hand van de focalisatie en de metaforiek.

De blik
De blik speelt een belangrijke rol in het werk van De Coster: ‘Het wezen van de
mens ligt in het gezicht, in de ogen.’ (H 105) Dat wezen vertaalt zich in de manier
waarop mensen observeren. Hier sluiten De Costers narratieve teksten aan bij een
recente ontwikkeling in de narratologie. Door een proces van ‘rehumanization and
representation’ toonde de postklassieke narratologie aan dat focalisatie geen neutraal
narratief instrument is. (Herman en Vervaeck 2005: 117) De zintuiglijkheid geeft
uiting aan een persoonlijkheid met een bepaalde ‘vision, worldview, ideology’.
(Herman en Vervaeck 2005: 119)
In haar werk confronteert De Coster een wereldbeeld van oppervlakkige orde en
evenwicht (inclusief een vaststaande taal, lichaam en identiteit) met een visie die
dieper peilt. Een mooi voorbeeld daarvan is de merkwaardige wij-verteller uit Eeuwige
roem. De identiteit van deze verteller is moeilijk te bepalen, maar een deel van ‘hun’
vertelstrategie ent zich op een paparazzistijl, volgens het principe ‘Wij hoeven niet
te denken, wij kijken naar wat er enkel hier en nu gebeurt’. (202) Dit zorgt ervoor
dat de tekst met een enorme vaart voorbijraast, via het opsommen van oppervlakkig
behandelde gebeurtenissen: ‘het is vermeld maar we kunnen er nu geen aandacht
aan besteden.’ (179) De blik van deze verteller in Eeuwige Roem verspringt in de
tijd: ‘wij volgen, springend over een hindernisje van de tijd, wij gaan de kamer
binnen.’ (185-86). Het
5

‘De tekst heeft een menselijke vorm, is het een figuur, een anagram van het lichaam? Ja,
maar van ons erotisch lichaam.’
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zou niet juist zijn aan de wij-verteller een soort metafysische kracht toe te dichten;
het gaat veeleer om het idee dat er telkens wel paparazzi op de loer staan om bekende
figuren te observeren. De personages lijken dan ook vaak op herkenbare figuren uit
de sensatiepers: de hypocriete politieke activist, de drugsverslaafde muzikant met
een enorm ego en losse handjes, de aandachtsgeile societygirl die voortdurend
getroffen wordt door het ongeluk.
Bij dergelijke clichés uit de riooljournalistiek valt de taal samen met de oppervlakte:
het lichaam wordt gedwongen in de hierboven opgesomde keurslijven. De
wij-vertellers falen echter wanneer het lichamelijke verlangen zich aan de oppervlakte
komt vertonen. Wanneer de geliefden Babs en Julie elkaar ontmoeten, zijn de
verlangens zo intens dat zij geen controle meer over zichzelf hebben. Vanuit Babs'
perspectief weten we dat ze ‘vanbinnen borrelt’ (ER 95), waarop ze begint te hakkelen
en stotteren. De wij-vertellers kunnen dit echter niet kaderen in hun beeld van de
wereld:
Kijk, hier komt het hakkelstottermoment, euh euh, hier gaat het aan onze
neus voorbij, het moment dat we niet kunnen terughalen en op de
onderzoekstafel leggen ter ontleding. Wie zal ooit weten waarom ze
hakkelen en stotteren? (ER 95)
De spanning tussen het oppervlakkige lichaam en het intens verlangende lichaam
bepaalt dus mede de vorm van de tekst bij De Coster. De blik die enkel aan de
oppervlakte registreert wordt afgewisseld met en tegengewerkt door de blik die de
diepte probeert vast te stellen. De blik zorgt er echter paradoxaal genoeg voor dat
het zelf kan bestaan. In Held is het juist Liens grootste vijand die haar een identiteit
schenkt: ‘Het beeld bleef verschijnen, ik spiegelde me eraan. (...) Een weke jongen
die mijn handen aangeraakt had met zijn blik. Ik wilde het stille beeld vasthouden
voor altijd.’ (23) Wanneer Lien er echter van overtuigd is dat deze jongen dood is,
verliest zij de capaciteit om zelfstandig te vertellen en te focaliseren. Vanaf nu
focaliseert een extradiëgetische verteller haar. Slechts in de brieven die zij haar vijand
schrijft, wordt zij weer een ‘ik’. Er is zodoende sprake van een merkwaardige
verhouding tussen activiteit en passiviteit. Het ‘ik’ wordt immers pas actief wanneer
het als passief object wordt waargenomen door de ander.
Een dergelijke verhouding keert voortdurend terug in het werk van De Coster. In
Vrije val observeert Atlantis Charlotte: ‘Hoe meer vogels in haar mond verdwijnen,
hoe meer zij op een vogel lijkt in haar mantel van pluimpjes en veren.’ (36) Meteen
daarna maakt Charlotte Atlantis tot (lust)object: ‘Ik trek het hemd uit dat het mijne
niet is. Haar ogen zuigen zich vast aan mijn borstkas.’ (36) De geleerde Konrad
bestudeert voortdurend hun gedragingen, maar voelt zich tegelijkertijd door hen
bespioneerd. In het voorlaatste hoofdstuk gaan de drie verschillende blikken in elkaar
over. Ze worden alledrie gestuurd door een verlangen. De geleerde wil zijn werk
beëindigen, Atlantis wil vluchten, Charlotte wil Atlantis bij haar houden. De intensiteit
neemt toe: ‘Waar begint zij? (...) Waar was ik? (...) Waar raak ik aan jou, waar begin
jij en waar ik? In woorden.’ (VV 162) De verlangende lichamen raken elkaar in de
taal waarin de een overvloeit in de ander; afgebakende identiteit en
machtsverhoudingen vervagen.
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Lichamelijke beeldspraak
Ook op het vlak van de lichamelijke beeldspraak merken we hoe De Coster
oppervlakte en stabiliteit uitspeelt tegen diepte en dynamiek. De Coster onderstreept
Lakoffs idee dat alle taal vertrekt vanuit de lichamelijke ervaring door de
onderliggende lichamelijke ervaring te expliciteren. Zo schrijft ze niet dat een kamer
best wat frisse lucht nodig heeft, maar dat die net als een organisme ‘zuurstof’ nodig
heeft. (DM 237) De zon laat haar ‘lange vingers’ (VV 131) over de wereld glijden,
‘handen van water’ (ER 104) betasten een lichaam. Door telkens opnieuw de aandacht
te vestigen op de lichamelijke ondertoon van elk beeld, wordt het onderscheid tussen
taal en lichaam uitgewist. Ze komen op gelijke hoogte, beide tonen zich aan de
oppervlakte van de tekst.
Hetzelfde gebeurt wanneer De Coster gedachtespinsels als een lichaam voorstelt.
In Held is er sprake van een sprekende gps, die geldt als de rationele stem van de
steeds meer verdoolde Lien. Dat beeld krijgt een lichaam (ze ‘jammerde dat ze bijna
gestikt was’, 102), dat zijn eigen wil oplegt. Dat zorgt ervoor dat net als bij de
surrealisten de belichaamde beelden niet kunstmatig zijn, maar deel van de realiteit.
(zie Short 1991: 301) De gedachtespinsels hebben geen aparte status in de
romanwerkelijkheid: ze zijn even reëel als Lien zelf. Door het lichamelijke beeld
wordt alles opnieuw gelijkgeschakeld aan de oppervlakte.
Toch zorgt De Coster evenzeer voor rimpels in die oppervlakte. Ze toont aan hoe
taal en lichaam nooit eenzijdig kunnen samenvallen met elkaar, hoe ze zich telkens
dynamisch verhouden. De volgende passage lijkt op het eerste gezicht een bevestiging
van de oppervlakte:
Eveline is zoals wij weten een hond, maar Eveline is veel meer dan enkel
een viervoeter.
Onder invloed van het theater en om te ontsnappen aan de kebabmolen is
Eveline veranderd in een rasechte volbloed metafoor. Eveline is trouw als
een hond, ziek als een hond, ziek van liefde, ja Eveline heeft een holte in
de werkelijkheid gevonden waar ze in past, ze kan nu, als metafoor, alles
aan. Ze laat haar inferieure collega's, rasechte honden, achter (...). (ER
181)
Taal en lichaam lijken samen te vallen. In de roman is Eveline immers een enorm
trouwe hond: ze volgt haar baasje voortdurend, en wanneer die haar opzettelijk
kwijtspeelt, duikt ze telkens onverwacht weer op. Er is hier met andere woorden
sprake van literalisering: de beeldspraak wordt letterlijk genomen. Zoals Vervaeck
heeft gesteld: ‘Taal, lichaam en beeld vloeien samen in het letterlijk nemen van de
lijfelijke beeldspraak.’ (2007: 84) Tussen taal en lichaam is geen onderscheid, alles
valt samen aan de oppervlakte.
Het taalspelletje met ‘rasecht’ zorgt echter voor een barst. Er is sprake van rasechte
honden. Dit zijn reële, gewone honden, in tegenstelling tot Eveline, die meer is ‘dan
enkel een viervoeter’. Zij is namelijk een reëel, levend beeld: ‘een rasechte volbloed
metafoor.’ Het beeld heeft met andere woorden een eigen lichaam dat niet volledig
samenvalt met de taal. Op die manier ontstaat er een ‘holte’: het is de plek waar taal,
li-
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chaam en beeld niet volledig samenvallen, maar zich telkens opnieuw tot elkaar
moeten verhouden. De identiteit van de hond is dan ook niet stabiel: respecteren we
het beeld, dan is zij onvatbaar want zij is een niet te controleren lichaam. Opteren
we voor de literalisering, dan vallen taal en lichaam samen op een schijnoppervlakte:
de hond is dan een stabiele taalentiteit.
Een mooi voorbeeld van een dergelijke destabilisering is het abstracte beeld dat
de dieper liggende lichamelijke ervaring expliciteert: ‘Hoe kan het verleden ons altijd
inhalen (...) hoe kan dat dan zo snel lopen op die kromme oude poten?’ (ER 163)
Het expliciet maken van het lichaam toont aan dat de mens zich in een dynamische
relatie verhoudt tot de tijd. Tijd valt niet te verdelen in een duidelijke hiërarchie en
valt niet te vatten in termen van orde en regelmaat. Het is een leugen van de taal, die
door de expliciete lichamelijke beeldspraak ontkracht wordt. Andere abstracte termen
als ‘tijd’, ‘wereld’ en ‘stad’ krijgen eenzelfde behandeling door De Coster. Al deze
termen dragen een bepaalde hiërarchie in zich die zich zou moeten herhalen om tot
orde en vrede te komen. Door ze als lichamen voor te stellen, toont De Coster hoe
die orde een zich telkens opnieuw regelende verhouding is.

Conclusie
In De Costers meest recente roman Dit is van mij omschrijft de conceptuele
kunstfotografe Jade Weinberger haar beelden als ‘kleine vlinders’ die samen ‘één
grote reuzenvlinder worden die de hele wereld voor een moment in haar schaduw
zet’. (163) Die reuzenvlinder moet na dat moment ‘opnieuw uitzwermen in miljoenen
kleine vlinders’. (164) Het kunstwerk moet zich volgens Jade niet opsluiten in de
‘kooi van een galerie’ (163), maar moet onaangekondigd plaatsvinden in de stad.
Daardoor verstoort het de ‘openbare orde’. (155)
Jades kunstwerk kunnen we beschouwen als de belichaming van de lichamelijke
poëtica van Saskia de Coster. De vlinders troepen samen om weer uit te zwermen
en doorbreken zo de alledaagse orde van herhaling en evenwicht. Zoals ik heb willen
tonen dient het lichaam in het werk van De Coster als kritiek op de bestaande orde
buiten de literaire tekst, en is het tegelijk de basis van waaruit haar werk zich vormt.
Haar werk als literaire, lichamelijke compositie krijgt ten eerste vorm in een
semiotisch lichaam: een gecodeerd, disciplinair lichaam staat in contrast met een
intens verlangend lichaam. Ten tweede keert dit semiotisch lichaam terug in de
literaire vorm door op het vlak van de blik en de metaforiek oppervlakte en diepte
tegen elkaar uit te spelen. Daardoor krijgt de tekst een beweeglijk karakter dat stabiele
identiteiten verstoort. Alles wordt opgenomen in een flux tussen actieve beweging
en passief oppervlak.
Het is de taak van de lezer om de vervreemding niet passief te ondergaan, maar
ze actief te gebruiken als een afstand, die toelaat te bekijken wat er gebeurt in deze
teksten. Maar dat is, zoals steeds, een moeilijke evenwichtsoefening: ‘Hun twee
lichamen balanceerden een moment op een randje van de wereld en vielen er dan
af.’ (H 108)
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In de kast
Diana Denissen
Strijdbare vrouwen zijn nooit saai
In de rubriek ‘In de kast’ vragen letterkundigen aandacht voor schrijvers
of boeken die ten onrechte over het hoofd lijken te worden gezien. In deze
‘In de kast’ bespreekt Diana Denissen, onderzoeksmasterstudent
Letterkunde en Literatuurwetenschap aan de Radboud Universiteit
Nijmegen, het werk van de achttiende-eeuwse schrijfster Lucretia van
Merken. Denissen betoogt dat het literaire werk van Lucretia van Merken
allerminst saai of braaf is, maar juist sprankelt en uitdaagt.
Als er één vrouw is die bewijst dat roem vergankelijk is, dan is het wel de
achttiende-eeuwse schrijfster Lucretia Wilhelmina van Merken (1720-1789). Terwijl
ze in haar eigen tijd zeer hoog gewaardeerd werd, is haar werk tegenwoordig alleen
nog bekend bij een kleine kring van onderzoekers. Als je goed zoekt dan kun je een
paar sporen van haar terugvinden, zoals de ‘Lucretia van Merkenstraat’ in Leiden:
een schattig, maar ook klein en onopvallend straatje in de wijk Stevenshof. Veel is
het echter niet en dat is jammer, want ik ben ervan overtuigd dat Lucretia van Merken
een onterecht vergeten schrijfster is, die veel meer aandacht verdient dan ze nu krijgt.
Voordat ik haar werk gelezen had, verwachtte ook ik dat het werk van deze schrijfster
‘saai’ en ‘braaf’ zou zijn, maar het tegendeel bleek waar.
Het brave imago van Lucretia van Merken bestaat al een tijdje. Tijdens haar leven
werd de kwaliteit van haar literaire werk vergeleken met dat van de befaamde Griekse
dichteres Sappho (Van Oostrum 2006: 39), maar haar goede reputatie begint een
paar decennia later al flinke scheuren te vertonen. Zo komt haar leerdicht Het nut
der tegenspoeden (1762) ter sprake in het verhaal ‘De familie Stastok’ uit Camera
Obscura. (Hildebrand 1839) Mejuffrouw van Naslaan vertelt in dit verhaal dat zij
Het nut der tegenspoeden een mooi verzenboek vindt en ze fluistert één van de andere
dames in het gezelschap toe: ‘het is een heerlijk boek, en door een vrouw geschreven;
maar ik kan je zeggen dat je 't met geen droge oogen lezen kunt.’ (Hildebrand 1839:
87) Hierop verhaspelt de heer Dorbeen de titel van het boek tot ‘het nut der
regenhoeden’ en ‘er ontstond een groot gelach over deze aardigheid’. (Hildebrand
1839: 87) Dit leerdicht van Van Merken (waarvan de laatste druk uit 1818 dateerde)
was in 1839 dus nog wel bekend bij het publiek, maar werd niet meer echt serieus
genomen. (Meijer Drees 2004: 20)
Vijftig jaar daarvoor werd het literaire werk van Van Merken wel serieus genomen.
Van Merken werd geboren in Amsterdam, maar kort na haar huwelijk met de schrijver
Nicolaas van Winter verhuisde het echtpaar naar Leiden, waar zij in 1774 tot
ereburgers van Leiden werden benoemd. Het toneelstuk dat Van Merken in 1774
schreef ter
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Illustratie: Michiel Westbeek

ere van de viering van tweehonderd jaar ontzet, Het beleg der stad Leyden, zal hier
zeker een rol bij hebben gespeeld. In dit toneelstuk is een glansrol weggelegd voor
de vaderlandse heldin Magdalena Moons. Doordat zij haar Spaanse verloofde, de
legerleider Valdez, tijdens de belegering van Leiden door de Spanjaarden in 1574
kan overhalen om de aanval op de stad uit te stellen, behoedt zij Leiden voor de
ondergang. In het toneelstuk wordt duidelijk dat Magdalena Moons haar liefde voor
Valdez ondergeschikt acht aan haar liefde voor het vaderland en Leiden.
Het beleg der stad Leyden is in mijn ogen een betekenisvolle en erg interessante
literaire tekst. Dit toneelstuk kan namelijk gezien worden als een tekst die op geheel
eigen wijze heeft deelgenomen aan het maatschappelijk debat van de late achttiende
eeuw over de rol en positie van de vrouw. De heldin van Het beleg der stad Leyden
bevindt zich in een vrij ingewikkelde positie, want met haar strijdbare houding lijkt
zij niet te voldoen aan het verwachtingspatroon dat destijds over haar sekse bestond.
Marijke Meijer Drees, senior docent-onderzoeker aan de Universiteit Utrecht, spreekt
in dit verband over ‘de paradox van de strijdbare vrouw’: ‘de verzwegen (want
vanzelfsprekende) norm in het verhaal is dat vrouwen in het algemeen, in tegenstelling
tot mannen, niet strijdbaar mogen zijn; zijn ze dat toch, dan gaat het om een tijdelijke,
door buitengewone omstandigheden veroorzaakte afwijking van die norm.’ (Meijer
Drees 1995: 44) Als heldin betreedt Magdalena Moons als het ware een mannelijk
domein van ‘heldendom’ en zij neemt dus een speciale plek in tussen deze traditioneel
mannelijke helden. Net als veel van die helden is zij bereid haar leven te riskeren
om haar stad en haar vaderland te verdedigen:
Ik zelf zal in de spits de stormers tegentrekken
en helpen dus de Vest voor hunnen aanval dekken
Of zo de zwakke muur door 't stormen nederstort.
En de ingang voor uw volk daardoor ontsloten wordt
Zult gij mij in de bres voor haar behoud zien stryden. (Van Merken 1774: 51)

Het hart van Magdalena Moons wordt echter wel verscheurd tussen haar liefde voor
het vaderland enerzijds en haar liefde voor haar verloofde, de Spaanse legerleider
Valdez, anderzijds. De uiteindelijke keuze voor het vaderland is weliswaar
vanzelfsprekend voor Magdalena, maar zeker niet eenvoudig. Wanneer Leiden met
behulp van
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haar heldendaad is ontzet zegt zij: ‘Ik deel in het heil der Stadt, maar Myn minnend
harte schreit, midden in de vreugd, om Valdez schaamte en smarte.’ (Van Merken
1774: 77) Door juist ook de rol van Magdalena als (toekomstig) echtgenote te
benadrukken, lijkt Van Merken de strijdbare en actieve houding die Magdalena
aanneemt ten opzichte van het vaderland wat te willen ‘vervrouwelijken’. Maar als
vaderlandse heldin verkiest Magdalena wel het algemeen belang boven haar
persoonlijk belang.
Wanneer Magdalena Moons haar Spaanse verloofde overhaalt om de stad Leiden
toch niet te bestormen heeft zij nog wel een geheim wapen achter de hand, namelijk
haar tranen: ‘Aanschouw mijn tranen, zie dit afgetreurd gelaat. 'k Verkwijn uit angst
voor 't lot dat ons te wachten staat.’ (Van Merken 1774: 50) Magdalena dreigt dus
wel dat zij de wapens ter hand zal nemen, maar in de praktijk zijn het haar tranen en
haar charme waarmee zij Leiden uiteindelijk weet te bevrijden. De verliefde Valdez
is namelijk niet bestand tegen de (valse) tranen van zijn toekomstige vrouw. Hiermee
komt Magdalena Moons, ondanks haar positie als strijdbare vrouw, toch ook in een
klassieke ‘vrouwenrol’ terecht: zij weet met haar kunsten (charme en tranen) het
hoofd van mannen op hol te brengen.
De manier waarop Magdalena Moons wordt gerepresenteerd in Het beleg der stad
Leyden blijkt dus een reservoir van conflicterende beelden te bevatten. Aan de ene
kant spreekt uit de manier waarop deze heldin gerepresenteerd wordt een groot
zelfbewustzijn. Magdalena is immers een sterke vrouw met een centrale functie
binnen het verhaal. Aan de andere kant wordt deze representatie gekenmerkt door
een zoektocht naar de grenzen en kaders van de vrouwelijke rol. Magdalena Moons
wordt hierdoor allerminst een saai en braaf karakter, maar een personage dat sprankelt
en uitdaagt.
Niet alleen Het beleg der stad Leyden is interessant, Lucretia van Merken heeft
nog veel meer (toneel)werk op haar naam staan dat de moeite van het onderzoeken
zeker waard is, zoals het eerder genoemde Het nut der tegenspoeden, het treurspel
Jacob Simons-zoon de Rijk en het omvangrijke heldendicht David. Simon Vuyk
constateerde in 2002 dat het vreemd is dat de in de achttiende eeuw zo gewaardeerde
Van Merken het nog altijd zonder biografie moet stellen. Het lijkt me hoog tijd dat
iemand aan die biografie begint.
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De kop van Jut
Bram Ieven
Communisme of Goelag?
Over Aleksandr Solzjenitsyns De Goelag Archipel
Wie communisme zegt, zegt goelag. Het beroemde boek De Goelag Archipel
van Solzjenitsyn heeft hier volgens Bram Ieven sterk aan bijgedragen. In
de laatste aflevering van ‘De Kop van Jut’ van deze jaargang kritiseert
Ieven de literatuuropvatting van de Russische Nobelprijswinnaar en plaatst
hij vraagtekens bij de politieke ideeën van Solzjenitsyn. Uiteindelijk werpt
Ieven de vraag op hoe hedendaagse vormen van destructie moeten worden
beschouwd, welke rol communisme daarbij speelt en hoe zwaar de
geschiedenis weegt.
In februari 1956 houdt Nikita Chroesjtsjov een toespraak waarin hij de
persoonlijkheidscultus en interne zuiveringen van zijn voorganger Jozef Stalin scherp
veroordeelt. De regimeverandering die de vrijlating van talloze politieke gevangenen
garandeert, is op dat moment al ingezet. Ook Aleksandr Solzjenitsyn, schrijver en
politiek slachtoffer van Stalins terreur, wordt gerehabiliteerd. Een tijdlang is
Solzjenitsyn een prominent schrijver in de USSR, en internationaal vergaart hij grote
roem. In 1970 ontvangt hij zelfs de Nobelprijs voor zijn oeuvre. Het succes dat hij
in de USSR oogst is echter van korte duur. Hij keert zich tegen het regime en wordt
in 1974 finaal het land uitgezet. Hij zal pas terugkeren naar Rusland na de val van
de Sovjet-Unie.
Al vanaf de jaren zestig schreef Solzjenitsyn aan een uitzonderlijk werk dat fictie
en geschiedenis vermengt, uiteindelijk duizenden pagina's zou tellen en een
literair-politiek monument van ongezien niveau zou vormen. Een werk waarin de
horror van het communisme voor ieder die het lezen wil te peilen is: De Goelag
Archipel. Solzjenitsyn heeft zijn plaats in de canon goeddeels verworven door dit
boek, waarmee de Russische term goelag (rynar) een mondiaal en alledaags begrip
werd, onlosmakelijk verbonden met de toekomst van het communisme. Al ontving
Solzjenitsyn de Nobelprijs reeds voorafgaand aan de publicatie van het eerste deel
van zijn beroemde zevendelige trilogie, de lezing die hij schreef (maar niet kon
uitspreken) bij de toekenning van de Nobelprijs draagt alle sporen van de visie die
hij in zijn magnum opus ontwikkelde. In De Goelag Archipel wordt het verhaal van
het ontstaan en de rol van de goelag in de communistische USSR gedocumenteerd.
Het verhaal vermengt fictieve gesprekken en verhalen van anderen met historische
analyses en bespiegelingen, maar bevat ook het relaas van Solzjenitsyns eigen
gevangenschap in de werkkampen van Siberië. Mede dankzij het feit dat Solzjenitsyn
honderden mondelinge getuigenissen in zijn boek verwerkte, kan De Goelag Archipel
gelezen worden als een literair monument voor al
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wie omkwam in de goelags. De poëticale opvatting die ten grondslag ligt aan het
boek, wordt helder uiteengezet in Solzjenitsyns Nobelprijslezing. Daarin schrijft hij
dat de drijfveer achter zijn werk het besef is dat er een volledige nationale literatuur
in de goelags achterbleef en teloorging:
Those who fell into that abyss already bearing a literary name are at least
known, but how many were never recognized, never once mentioned in
public? Virtually no one managed to return. A whole national literature
remained there, cast into oblivion not only without a grave, but even
without underclothes, naked, with a number tagged on its toe. Russian
literature did not cease for a moment, but from the outside it appeared a
wasteland. (Solzjenitsyn 1970)
Wie schrijft komt sneller in de goelags, suggereert Solzjenitsyn, die zelf werd
veroordeeld omwille van enkele kleine opmerkingen over Stalin in een brief aan een
kameraad. Meer zelfs, het fragment suggereert dat iedereen schrijft of een literair
vermogen in zich heeft. Literatuur is voor Solzjenitsyn immers de oorspronkelijke
expressie van een volk. Literatuur, schrijft hij: ‘conveys irrefutable condensed
experience (...) it becomes the living memory of the nation (...) literature, together
with language, protects the soul of the nation.’ (Solzjenitsyn 1970) Wanneer dat volk
onderdrukt wordt door een totalitair regime, wordt schrijven onmogelijk.
Communisme maakt de oorspronkelijke expressie van een volk onmogelijk en
vernietigt daardoor haar literaire capaciteit. De Goelag Archipel wordt door
Solzjenitsyn dan ook wel een ‘common, collective monument’ genoemd voor wie
nooit tot schrijven kwam.
In Solzjenitsyns opvatting over de nauwe relatie tussen literatuur en volk weerklinkt
een vorm van Russisch liberalisme dat de USSR begrijpt als een accidentele aberratie
van wat wezenlijk Russisch is. Deze opvatting is onder andere ook terug te vinden
in het werk van de invloedrijke denker Isaiah Berlin. In een essay uit 1990 spreekt
hij de hoop uit dat de val van de USSR tot een opleving van een werkelijk Russische
cultuur zou leiden: ‘The Russians are great people, their creative powers are immense
and once they are set free there is no telling what they may give to the world.’ (Berlin
2004) Lang voor Berlin was Solzjenitsyn ervan overtuigd dat de Russische ziel
herwonnen moest worden. De Goelag Archipel, dat als monument diende voor die
unieke ziel, was een poging daartoe. Na de val van de USSR pleitte Solzjenitsyn ook
steeds nadrukkelijker voor een terugkeer naar traditioneel Russische waarden; hij
ging zelfs zo ver te verlangen naar een herinvoering van de Russische monarchie.
Natuurlijk was Solzjenitsyns aanklacht tegen de goelag en tegen het totalitaire
regime van de USSR terecht. Problematisch is echter dat zijn poëticale opvatting
literatuur reduceert tot de expressie van een volk. De mogelijkheid om via literatuur
een universele kwestie te behandelen wordt daarmee tenietgedaan. Toch is er voor
Solzjenitsyn een universele, transhistorische waarheid die hij steeds weer laat
doorklinken in De Goelag Archipel. Deze opvatting is dat iedere vorm van
communisme of socialisme uiteindelijk tot een goelag leidt. Niet enkel Stalin, of
zelfs Lenin, maar iedere vorm van communisme mondt daarin uit. In diverse lezingen
is de schrijver hierover zeer direct
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Illustratie: Josha Stribos

en noemt hij communisme ‘a false and dangerous current (...) [that] leads to a total
destruction of the human spirit and to a levelling of mankind into death’. (Solzjenitsyn
1978)
Willen we de huidige relevantie van Solzjenitsyn als schrijver inschatten, dan
moeten we ons niet enkel afvragen of zijn opvattingen over literatuur en volk vandaag
nog overtuigend zijn; we moeten ook de vraag durven stellen of zijn afkeer van iedere
vorm van communisme wel terecht is. We leven in een wereld waarin de globalisering
de koppeling van volk en literatuur heeft achterhaald. We zien ook niet langer de
oude goelags die volgens Solzjenitsyn de destructie van de geest doorvoerden. Er
zijn echter nieuwe goelags, nieuwe destructies. Het huidige politiek-economische
systeem produceert een enorme sociale ongelijkheid: ruim een vierde van de totale
wereldpopulatie leeft in absolute armoede, het aantal groeit ieder jaar en iedere dag
sterven vijftigduizend mensen aan armoede of door aan armoede gerelateerde ziektes
die makkelijk verholpen zouden kunnen worden. Het huidige politiek-economische
systeem zet ook een enorme druk op het ecosysteem. Het gevolg: een destructie die
minstens zo ontzagwekkend is als de destructie die Solzjenitsyn ervoer. Het is voor
die destructie dat we vandaag een oplossing nodig hebben. De oplossing zal niet
particulier mogen zijn - niet de unieke expressie van één volk - maar mondiaal en
universeel: de gemeenschappelijke inspanning van ieder. Hierbij zou het wel eens
kunnen blijken dat een - laten we zeggen: minimale - vorm van communisme
noodzakelijk is willen we de massale destructie die vandaag toeslaat tegengaan. De
claim van Solzjenitsyn zou daarmee dus omgedraaid worden: niet communisme is
goelag, maar communisme óf goelag. Laat ik een voorbeeld geven om dit te
illustreren.
Arme landen of inheemse volkeren die rijk zijn aan bosgebied kunnen hun
financiële schulden niet langer betalen, of trachten een weg te vinden uit de armoede
waarin ze leven. Ze verkopen bosgronden aan privébedrijven die de bomen kappen,
of ze kappen de bomen zelf en verkopen het hout als kapitaalproduct aan bedrijven.
Dit is vaak de enige uitweg voor ontwikkelingslanden met een zekere hoeveelheid
bos en een onaflosbare internationale schuld. Maar de ontbossing neemt momenteel
ongekende proporties aan. Ons ecosysteem wordt in toptempo uit balans getrokken
en de onom-
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keerbaarheid van dit proces is reëel. Dit is een gevolg van sociale onrechtvaardigheid
en armoede. Zolang het systeem van internationale schuldopbouw en privatisering
van natuurgebieden niet gewijzigd wordt zal deze situatie niet veranderen. Een vorm
van ecocommunisme, waarin we ervan uitgaan dat het ecosysteem gemeenschappelijk
goed is dat niet aan privatisering (en daarmee aan economisch winstbejag) ten prooi
kan of mag vallen, lijkt nu bijna onvermijdelijk. De eis dat de basisonderdelen van
ons ecosysteem een gemeenschappelijk goed zijn, is echter volkomen inhoudsloos
zonder ook een einde te maken aan de systematische uitbuiting die inheemse groepen
dwingt hun bossen te kappen. Om dat te bereiken moeten de landen die in een vicieuze
cirkel van internationale schulden zitten, ook geholpen worden. Een verregaande
beweging richting mondiale sociale rechtvaardigheid is hier verbonden aan pertinente
ecologische maatregelen.
Wat hieruit blijkt, is dat het particularisme en de aandacht voor de ziel van het
volk nu niet langer relevant zijn - zo ze dat ooit al waren - en dat de door Solzjenitsyn
verguisde begrippen ‘universeel’, ‘destructie’ en ‘communisme’ vandaag de dag en wellicht altijd al - een heel andere inhoud hebben: communisme is het tegenwicht
van een politiek-economisch systeem dat als gevolg van haar basisprincipes de
overgrote meerderheid van de wereldbevolking tot armoede dwingt. Communisme
is een politiek standpunt dat stelt dat de afbouw van de druk op het ecosysteem alleen
mogelijk is wanneer we ervan uitgaan dat het ecosysteem iedereen toebehoort, dat
het niet als economisch product verhandeld kan worden, en dat we daarvoor ook de
nodige mondiale politieke en economische maatregelen moeten treffen. Dit staat ver
van de ideologische misconstructie waardoor Solzjenitsyn werd verblind. In 1974,
in een uitstekende recensie van De Goelag Archipel, schreef de Marxistische econoom
Ernst Mandel: ‘[T]he international bourgeois wants to concentrate attention on The
Gulag Archipelago in order to divert attention from its own crimes and to whip up
hostility toward communism.’ Ook vandaag is het van belang dat we ons concentreren
op de destructie die we in onze tijd kunnen zien en ons niet laten verblinden door de
spoken uit het verleden.
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Eva Meylink en Rolf Tijssens
Een schrijverschap in beweging.
Interview met Abdelkader Benali

Abdelkader Benali.
Foto: Tessa Posthuma de Boer

We ontmoeten Abdelkader Benali op de laatste zomerdag van 2010 in hartje
Amsterdam. In cultuurcafé De Balie neemt aan onze tafel een charmante man van
tegen de veertig plaats. Hij oogt ontspannen, maar blijkt in de loop van het interview
wel degelijk alert te zijn.
Op Facebook lazen we dat zijn kat ziek is. Als we hiernaar vragen glimlacht Benali.
‘Ik was gisteravond bij wat vrienden. We discussieerden over waar mensen op
Facebook wel en niet op reageren. We besloten een experiment te doen. Ik postte
een bericht dat mijn kat ziek was. Mijn vrienden waren ervan overtuigd dat er
nauwelijks reacties op zouden komen; reacties zouden volgens hen alleen maar komen
op serieuze berichten over de actualiteit of op berichten met in ieder geval wat meer
inhoud. Al eerder had ik een keer iets over mijn kat gepost. Het was een filmpje met
de webcam van de mij van mijn werk houdende kat die over het toetsenbord wandelt.
Daar waren tientallen reacties op gekomen. En inderdaad, al vrij snel stroomden de
reacties van het kattenminnende gedeelte van mijn vrienden binnen.’ Op het
Facebookprofiel van een van 's lands bekendste schrijvers wordt niet alleen
gediscussieerd over de actualiteit, nieuwe boeken en wereldproblemen, het gaat ook
over katten.
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Het gecreëerde imago
Met Facebook kun je volgens Benali gecontroleerd een imago creëren. Toen hij op
zijn eenentwintigste debuteerde met Bruiloft aan zee (1996) controleerde hij zijn
imago nog niet zelf. ‘Er werd me een imago aangemeten, een imago dat werd
geconstrueerd door op commercie gerichte redacteurs. Het voordeel van Facebook
is dat er een laag tussenuit gehaald is: ik heb zelf rechtstreeks contact met de lezers
van mijn berichten en heb dus ook zelf in de hand hoe ik mij presenteer. Daar krijg
je een veel “echter” of reëler imago van.’ We vragen hem waarom hij ooit is begonnen
met het bijhouden van een online profielpagina. ‘Ik was in het buitenland en daar
hadden mijn vrienden het over Facebook. Ik heb dat toen aangemaakt om contact te
houden met die buitenlandse vrienden. In de beginperiode was zeker 85% van mijn
Facebookvrienden een contact uit het buitenland. Toen kwam de leegstroom van
Hyves. Binnen no-time rezen mijn vriendenaantallen de pan uit. In plaats van een
plek om het contact te onderhouden met mijn buitenlandse vrienden werd Facebook
een ontmoetingsplaats voor mij als schrijver en mijn lezers. Hierdoor kreeg ik controle
over wat de mensen van me zagen. Een groot contrast ten opzichte van het interview,
zowel het televisie-interview als het geschreven interview, waarin een bepaald beeld
van je wordt gepresenteerd.’ Tegenwoordig beperkt hij het aantal interviews tot een
minimum. Het is hem te vermoeiend. Bovendien heeft hij via internet nu zijn eigen
imago onder controle.
Volgens de schrijver is ‘zichtbaar’ zijn in deze op beelden gerichte maatschappij
heel belangrijk. ‘De Nederlandse schrijver is ijdel. In het buitenland speelt dat minder.
Hier is het imago, het beeld dat van je bestaat, of dat nu op de werkelijkheid of op
andermans woorden is gebaseerd, van groot belang. Aan de ene kant vond ik het heel
moeilijk om daar in mee te gaan, aan de andere kant weet ik dat het onontkoombaar
is. Daarom heb ik het creëren van mijn imago gedeeltelijk in eigen hand genomen.
Door het gestructureerd posten van berichten houd ik de beeldvorming in de hand.
Daarnaast ben ook ik gewoon op zoek naar bevestiging. Die ijdelheid is mij dus niet
geheel vreemd.’

Sandra's slaapkamer
Benali groeide op in een religieus gezin met acht kinderen, waarin hij samen met
zijn zus de oudste was. Het was een beschermde omgeving. Hij spreekt over zijn
altijd aanwezige fascinatie voor de ander: hoe deze leeft, handelt, denkt. ‘Ik kwam
niet vaak bij andere kinderen thuis. Als ik daar wel kwam dan viel me op hoeveel
speelgoed ze hadden. Wij waren thuis niet arm, maar veel speelgoed hadden we niet.
Er was genoeg geld voor kleding en eten, maar andere kinderen mochten meer eisen,
kregen meer gedaan van hun ouders. Ik luisterde naar mijn ouders, want zij hadden
het geld: zo simpel was het. Op de basisschool had ik een Nederlands vriendinnetje,
Sandra. We konden het goed met elkaar vinden, maar zagen elkaar vooral op school.
Toen ik voor het eerst bij Sandra thuiskwam viel me op dat de geur zo anders was.
Ik ruik hem nu nog: de geur van het onbekende. Als ik dood ga, dan is die geur dat
wat me nog het meest helder voor de geest zal staan, helderder dan alle andere
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‘Het rook er anders dan thuis.
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Veel naakter, er was veel meer naakt vlees. Het rook er naar naakt. Bij Sandra thuis
zag ik voor het eerst de leefomgeving van de ander. Ze stond heel dicht bij me, maar
was toch ook een vreemde. Ik was verwonderd: “dus hier slaapt ze!”.’
De interesse in de ander is een constante in het oeuvre van de auteur. ‘Ik ben
continu benieuwd naar de ander. Ik zie dat als een van mijn grootste talenten: het
begrijpen en doorgronden van de ander. Je kunt bijvoorbeeld aan iemand zien of het
slecht met hem gaat op het moment dat iemand zich slechter begint te verzorgen. Je
ruikt dat. Dat inzicht in de psyche van de ander is mij altijd van pas gekomen bij het
schrijven.’ Benali gaat verder over ‘echtheid’ en aan de andere kant het opzetten van
een masker voor de buitenwereld. Taal speelt daarin een belangrijke rol. ‘Ik merk
dat als mensen anders zijn als ze in hun moedertaal spreken in plaats van in het
Nederlands. Ze zetten een ander masker op. In sommige talen praat je meer over
gevoel, in andere meer over abstracte begrippen.’ Via het begrijpen, doorgronden
en doorbreken van het masker van de ander ging Benali op zoek naar zijn eigen
identiteit.

‘Ik weet niet wie ik ben’
De verhoudingen bij Abdelkader Benali thuis waren duidelijk. Dankzij een strenge
en religieuze opvoeding kreeg hij een sterk gevoel voor hiërarchie mee. ‘Toen ik
ging studeren wilde ik een nieuwe start maken, op nul beginnen. Het was een
beweging om me van mijn ouders af te zetten. Ik had in Leiden een aantal goede
vrienden. Er was één groot verschil: zij kwamen uit milieus waarin ze het drinken
gewend waren. Ik had nog nooit gedronken.’ Ondanks het verzet tegen zijn ouders
kwam Benali erachter dat je nooit volledig los kunt komen van je opvoeding. ‘Het
kwam als kind niet bij me op om iets van mijn ouders te eisen. In mijn eigen omgeving
kom ik tegenwoordig regelmatig het tegenovergestelde tegen, bij het vrijzinnige
“Montessorikind”. Zo'n kind staat in het middelpunt van de belangstelling. In plaats
van dat de ouder zegt “we gaan dit doen”, wordt aan het kind gevraagd “wil je dit?”.
Ik vind een dergelijke verhouding tussen ouder en kind vreemd. Dat komt doordat
ik het in mijn opvoeding anders heb geleerd. Daarmee kan ik dus niet ontkennen
waar ik vandaan kom: je draagt die verworvenheden uit het verleden met je mee. Je
identiteit wordt bepaald door wat je mee hebt gemaakt. Je opvoeding is daar de basis
van.’
‘Je hebt nu op televisie het programma “Oh oh Cherso”. Dat gaat over acht Haagse
jongeren waarvan het merendeel van de bevolking zal zeggen dat het “tuig” is. Deze
jongeren worden op hun zuip- en feestvakantie in het Griekse plaatsje Chersonissos
gevolgd door camera's. Natuurlijk is een gedeelte geregisseerd, maar de mensen, die
zijn echt.’ Benali refereert aan de docusoap om duidelijk te maken dat deze jongeren
wellicht anders zijn, als ‘de ander’ getypeerd kunnen worden, maar dat ze tegelijk
wel worden gezien als ‘onze ander’, ‘ons tuig’. ‘Bij de migrantenjongere ligt dat
anders. Die blijft, ondanks dat hij Nederlands spreekt, toch veel meer de ander.’
Benali vertelt over een documentaire die hij hoogstwaarschijnlijk gaat maken. ‘Ik
ben bezig, en dat is een primeur, met een documentaire over migrantenkinderen die
terugkeren naar het land van herkomst. Deze jongeren zijn de beeldvorming rond
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opbouwen met het idee dat ze daar horen, zonder steeds als de ander neergezet te
worden. Ik vraag me af of ze daar het anders-zijn niet zullen voelen. Waar je ook
komt, je neemt altijd iets mee van waar je vandaan komt. Als die jongeren straks in
hun nieuwe, oude land komen, nemen ze iets van de Westerse wereld mee, dus ook
daar zullen ze tegen het probleem van het anders-zijn aanlopen.’

Schrijverschap en identiteit
De zoektocht naar identiteit speelt in het werk van Abdelkader Benali een belangrijke
rol. In zijn vroegere werk (Bruiloft aan zee, de Langverwachte) legde de schrijver
vooral de nadruk op de moeilijkheid van migratie en de integratie in een nieuwe
wereld. Daardoor kreeg hij in interviews en in wetenschappelijke literatuur het label
‘migrantenauteur’ opgeplakt. In zijn latere werk (Laat het morgen mooi weer zijn,
De stem van mijn moeder) zien we steeds meer een zoektocht naar persoonlijke
identiteit zonder dat daarbij de nadruk op het migratieprobleem gelegd wordt. In haar
scriptie Er(tussen)in concludeert Lys Norbruis dat het in het werk van Benali niet
langer draait om de verhouding tussen verschillende bevolkingsgroepen, maar om
het maken van individuele keuzes.
Ook de schrijver zelf constateert een verandering in zijn oeuvre. ‘Door te schrijven
probeerde ik orde in de chaos die “ik” heet te scheppen. Schrijven gaf en geeft me
het gevoel dat ik besta, dat ik echt ben. Nu ik wat ouder word heb ik meer inzicht in
het leven gekregen. Door het inzicht van de onbeantwoordbaarheid van bepaalde
vragen ben ik rustiger geworden. Tot op de dag van vandaag weet ik niet wie ik ben
en daar zal het voor mij ook altijd om blijven draaien, om de vraag: “wie ben ik?”
Ik berust echter steeds meer in het onbeantwoordbare karakter van die vraag.’
Er loopt een vrouw langs ons tafeltje. In haar handen draagt ze een kooitje. Wij
merken het niet op. De schrijver wel. ‘Hé kijk! Een kat!’, glimlacht Benali, terwijl
zijn alerte blik de zich van ons verwijderende vrouw volgt. We volgen zijn blik.
Inderdaad, een kat.
De onrust van de jonge schrijver Benali zien we terug in de hoofdpersonages van
zijn eerste werken. ‘Je ziet het bij Lamarant uit Bruiloft aan zee, bij Mehdi uit De
Langverwachte, maar ook bij Malik uit Laat het morgen mooi weer zijn. Allemaal
wat naïeve, onwetende personages, op zoek naar wie ze zijn in een verwarrende
wereld.’ Het verhaal in Laat het morgen mooi weer zijn gaat over Malik, een jonge
man, zoon van migranten, die na de dood van zijn moeder door zijn vader op reis
wordt gestuurd om een man te worden. Het verhaal begint echter met een veel oudere
Malik die zichzelf nog steeds niet gevonden heeft en opnieuw besluit de zoektocht
naar een beter leven aan te vangen. ‘Toen ik Laat het morgen mooi weer zijn schreef,
zat ik in een moeilijke periode. Dat is te zien in de roman, waarvan het verhaal geen
afgerond geheel vormt; de zoektocht levert uiteindelijk geen antwoorden op.’ Dit
boek kwam uit in 2005 en terwijl in Nederland zijn boeken steeds gretiger aftrek
vonden, ging de zoekende schrijver op reis.
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Op jezelf teruggeworpen
In 2006 vertrok Abdelkader Benali naar Beiroet. Hij geeft in de inleiding van zijn
boek Berichten uit een belegerde stad (2006) de motivatie voor zijn reis: ‘Mijn doel
was in een
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Arabisch land leven en Arabisch leren en daar een boek over schrijven als het moment
daar was. Meer wilde ik niet. Het leek me ingewikkeld zat.’ Tijdens Benali's verblijf
in Beiroet brak de oorlog tussen Hezbollah en Israël uit. Benali besloot te blijven en
hield vanaf dat moment een weblog bij voor Vrij Nederland waarop hij zijn
persoonlijke oorlogservaringen met de lezer deelde. Deze blogberichten werden
uiteindelijk gebundeld in Berichten uit een belegerde stad.
‘Vanuit Nederland kreeg ik sms'jes van familieleden en vrienden die mij verzochten
terug te komen. Een van mijn vrienden vroeg me waarom ik eigenlijk bleef. Ik schrijf
dat ook in Berichten uit een belegerde stad. Ik bedacht een smoes, omdat ik het zelf
eigenlijk niet wist. Ik sms'te hem dat ik het mijn plicht vond als intellectueel om van
de oorlog verslag van te doen. Gaandeweg begon ik steeds meer in die smoes te
geloven. Het was een goede motivatie om mezelf op de been te houden, om de deur
uit te gaan. Mijn beweegredenen waren echter ook deels egoïstisch. Ik zag de
gebeurtenissen als materiaal voor mijn toekomstige werk.’
Die dubbelzinnigheid, die spagaat tussen het naar buiten gericht zijn en tegelijk
het naar binnen gericht zijn, wordt voor Benali duidelijk in een van zijn favoriete
boeken. ‘Mijn favoriete boek is De ondraaglijke lichtheid van het bestaan, van
Kundera. Ik houd van lekker eten. Tegelijk ben ik een intellectueel en zie ik de
zwaarte en de problemen van het bestaan. Het lichte van het bestaan is op die manier
aan de ene kant heel moeilijk, het relativeert het zware wellicht te veel, maar aan de
andere kant heel fijn, omdat je uiteindelijk heel gelukkig wordt van een goed bord
eten. Op zo'n moment maakt het niet uit dat het daarbuiten naar de klote gaat.’
De manier waarop Benali over zijn belevenissen in de oorlog schrijft, maakt indruk.
Zijn boek is een persoonlijk verslag geworden van een observator. Juist de ‘gewone’
zaken krijgen de aandacht en maken daarmee de situatie in oorlogstijd heel
voorstelbaar. Aan de manier waarop hij erover vertelt merk je dat het hem heeft
veranderd. ‘Je valt tijdens een oorlog terug op routine. Dingen waar je normaal
gesproken niet bij stilstaat zijn nu je enige strohalm. Het nog kunnen poetsen van je
tanden, het op zoek gaan naar een wasmachine om een vuile was te draaien. Een van
mijn meest opmerkelijke constateringen is dat de verveling kan toeslaan. Je bent
continu bezig met wat er zal gaan gebeuren en als het moment uitblijft probeer je de
verveling te doden met dat wat overblijft van je dagelijkse routine. Je beseft dat die
dagelijkse routine bijzonder is: als die bom niet twee kilometer verder was gevallen
maar recht op jouw woning, dan zou je plotseling niets meer hebben.’

De beschrijver van een zoektocht
Tijdens het interview geeft Benali aan bezig te zijn met een familieroman. In het
nieuwe boek staat de relatie tussen broer en zus centraal, zoals dat ook in zijn eigen
leven het geval is. ‘Mijn zus en ik kennen elkaar heel goed, maar toch is mijn zus
ook altijd een mysterie voor me gebleven. We schelen in het echt maar een jaar. In
het boek maak ik de afstand in jaren groter. Het hoofdpersonage is een naïeve jongen,
die benieuwd is naar wie zijn zus eigenlijk is. In het boek draait het echter niet alleen
om de relatie tussen broer en zus, maar ook om de verhoudingen binnen de hele
familie. Ik fictionali-
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seer mijn eigen ervaring, probeer door middel van het schrijven mijn eigen situatie
te begrijpen.’
Het oeuvre van Abdelkader Benali is aan verandering onderhevig. Wij zien twee
opvallende veranderingen. Ten eerste gaat het in zijn huidige werk niet meer alleen
om de problemen van de omgeving - van het migrant zijn - maar veeleer over de
fundamentele, universele identiteitsvraag. Wat dat betreft is de schrijver Abdelkader
Benali het label ‘migrantenauteur’ ontgroeid, mocht dat ooit een label zijn geweest
dat het kleurrijke werk van deze auteur kon dekken. Inmiddels doet die classificatie
zijn continu evoluerende schrijverschap zeker tekort. Daarnaast is er de basis, het
fundament waarop dit schrijverschap gebouwd is: een fascinatie voor de ander. De
ander is het materiaal waarmee vorm wordt gegeven aan de meest fundamentele
levensvraag. Door ‘wie ben ik?’ te combineren met ‘wie ben jij?’ construeert Benali
een oeuvre dat iedere lezer inzicht kan verschaffen in de zoektocht naar het zelf en
de ontdekking van de ander.
Een paar dagen na het interview lezen we op Facebook dat Benali's kat weer is
genezen. De hypothese van zijn internetexperiment met de ander blijkt te kloppen.
Ook op dit bericht volgen weer vele reacties van kattenliefhebbers.
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Column
Ton Heuvelmans
Levend slang
Hoewel ik van oorsprong beëdigd tolk en vertaler ben, en dat soort werk zo nu en
dan nog steeds verricht, heeft mijn loopbaan zich in de loop van de jaren vrijwel
geheel verschoven naar het terrein van het literaire vertalen van Engelstalig werk
naar het Nederlands. Als vertaler ben ik bekend komen te staan als deskundige op
het gebied van Engels en Amerikaans slang. Mijn carrière begon in 1974, toen ik
volstrekt onverwacht The Soft Machine van William Burroughs ter vertaling
aangeboden kreeg.
Met The Soft Machine begaf ik me als vertaler op het spekgladde ijs van het slang,
waar ik later zo goed in thuis bleek te zijn dat uitgevers er een reden in zagen om
mij specifieke vertaalopdrachten te gunnen. Slang is onder vele begrippen bekend.
Of je het nu slang noemt, vernacular, groepstaal, sociolect, jargon, bargoens of argot,
het is en blijft een uiterst schimmig gebied in het rijk van de taal. Een gebied dat zich
onttrekt aan alle regels, waar de anarchie lijkt te heersen en dat zich uiterst dynamisch
ontwikkelt.
Bij het vertalen van The Soft Machine was mijn enige steun en toeverlaat een toen
al redelijk bejaard exemplaar van Wolters' Woordenboek Engels-Nederlands van K.
ten Bruggencate. Dat bleek verre van toereikend om het taaleigen van Burroughs
mee te lijf te gaan. Burroughs begaf zich in het milieu van junks, dealers, drop-outs,
zeelui en ander gespuis, en hield zich op in duistere kroegen, opiumkitten en
homobars. Zijn taal is doorspekt met jargon uit die kringen, dat voor sprekers van
Algemeen Beschaafd Amerikaans onbegrijpelijk was. Hoe goed ik mijn best ook
deed om me in te leven in de wereld van The Soft Machine, het bleef vaak gokken
naar wat de helden precies tegen elkaar zeiden. Gelukkig verkreeg ik in die tijd mijn
eerste slangwoordenboek, het Dictionary of American Underworld Lingo uit 1950.
De bandbreedte was beperkt - veel slang uit de wereld van de penoze, een soort
bargoens dus, en veel legertaal uit de recente Tweede Wereldoorlog - maar heel wat
duistere begrippen, uitspraken en contexten kregen plotseling enige duidelijkheid.
Ik moest hieraan denken toen ik vorig jaar werd gevraagd een nieuwe vertaling te
maken van Naked Lunch, ook van William Burroughs. De oorspronkelijke vertaling
was gemaakt in 1972, twee jaar voordat ik The Soft Machine deed. De vertalers
hebben waarschijnlijk met dezelfde problemen gekampt als ik: tekortschietende
reguliere woordenboeken en een gebrek aan slangwoordenboeken. Hoe anders was
het toen ik me in 2009 aan Naked Lunch zette: ruim een meter slangwoordenboeken
op de plank en de beschikking over internet. Afgezien van wat men inhoudelijk van
mijn nieuwe vertaling van Naked Lunch vond, ze was in ieder geval vele malen
accurater en vollediger dan de eerste uit 1972, waardoor de duistere wereld van
Burroughs veel van haar geheimen prijsgaf. Er bestaat zelfs een site die helemaal
gewijd is aan het idioom van Na-
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ked Lunch. Zo bleek dat de popgroep Steely Dan zich in de jaren zeventig vernoemd
heeft naar een in Naked Lunch voorkomende reuzendildo.
Niet alleen houdt het slang zich aan geen enkele taalkundige regel, het ontwikkelt
zich razendsnel en beperkt zich ook nogal eens tot een bepaald milieu of vakgebied.
Als het al ingewikkeld is om de ontwikkeling van het Algemeen Beschaafd Nederlands
te volgen, dan is het volgen van de substandard varianten daarvan een gekmakende
bezigheid. Er zijn grammatica's, er is een Algemene Nederlandse Spraakkunst, er is
een spellingscommissie, kortom: er bestaan allerlei instanties en maatstaven die de
ontwikkeling van het Nederlands in kaart brengen en binnen de perken moeten
houden. En zelfs dan wordt er geklaagd over ‘groter als’, ‘hun staan op de camping’,
of ‘het rapport wat ik las’. Om nog maar te zwijgen over hedendaagse barbarismen
als ‘we zijn weer up today’, of ‘op een gegeven momentum’.
In 1993 kreeg ik de vertaalopdracht voor Trainspotting, het debuut van de Schotse
schrijver Irvine Welsh. De roman speelt zich af in de late jaren tachtig van de vorige
eeuw, in het Groot-Brittannië van Margaret Thatcher. Om precies te zijn in Edinburgh,
om nog preciezer te zijn in de havenwijk Leith, in kringen van losgeslagen,
gedesillusioneerde jongeren die hun dagen slijten met zuipen, spuiten, slikken en
vechten. Het is de ‘no-future generatie’, die zich zonder enig maatschappelijk
vooruitzicht overgeeft aan het enige wat voor handen is om de tijd te doden: drank,
voetbalgeweld en goedkope heroïne van slechte kwaliteit.
Vanuit een taalkundig perspectief bezien is dit een zeer interessante groep. Irvine
Welsh legt zijn personages een mengelmoes in de mond van de dialecten van
Schotland, Edinburgh en Leith, vermengd met het idioom van junks, dealers,
voetbalhooligans, kroegvolk en penoze. Alsof dat nog niet erg genoeg is, schrijft
Welsh dit koeterwaals ook nog eens fonetisch op. Toen ik de te vertalen tekst voor
het eerst onder ogen kreeg schrok ik me een hoedje. Er was werkelijk geen touw aan
vast te knopen. Hoe moest ik weten dat ‘Skatlin’ en ‘fitba’ respectievelijk ‘Scotland’
en ‘football’ betekenden, en dat ‘stoatin’ the baw' verwees naar seks met
minderjarigen? De sleutel tot het raadsel bleek even simpel als doeltreffend: in arren
moede begon ik de tekst hardop te lezen, en toen vielen de meeste puzzelstukjes op
hun plaats. Alleen het excentrieke idioom bleef over, maar daar waren inmiddels
slangwoordenboeken voor, en uiteindelijk ook het internet.
Maar er diende zich onmiddellijk een ander probleem aan: de tekst grotendeels
begrijpen was één ding, maar hoe dat alles te vertalen? Het meest voor de hand
liggend leek om de roman om te zetten in een equivalent Nederlands dialect, maar
dat bleek niet haalbaar; moest het plat Amsterdams (‘traane kaake’), of plat Haags
(‘trènah kèkah’) worden? Al snel bleek dat in het Nederlands het dialect toch een
geheel andere rol vervult dan in het Engelse taalgebied.
Na overleg met de uitgever heb ik toen besloten om voor mijn vertaling niet te
kiezen voor een dialect, maar voor een idioom, voor groepstaal, sociolect, zeg maar
voor de poëzie van de straat. De levendige jongeren- en straattaal werkt in het
Nederlands wél goed. Zodoende is Trainspotting niet vertaald in een bepaald dialect,
maar in wat een recensent ‘algemeen verslaafd Nederlands’ noemde. De meningen
over deze keuze lie-
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pen nogal uiteen. Tom Lanoye vond dat het boek het best in plat Antwerps had
kunnen worden vertaald (uiteindelijk ook een havenstad met een vergelijkbare
problematiek) en Herman Brood had de roman zelf wel willen vertalen, waarschijnlijk
in het hem vertrouwde sociolect van de junk. De titel bleef onvertaald, omdat ten
tijde van het verschijnen van de vertaling ook de gelijknamige film van Danny Boyle
uitkwam.
Toch bleven er genoeg vertaalproblemen over. Het woord ‘cunt’, dat, afgezien
van de vrouwelijke connotatie, op straat veelvuldig gebruikt wordt als scheldnaam,
maar evenzeer als kameraadschappelijke benadering van leden van de peer group:
‘Hey, ya cunts, fancy ‘nother un?’ ‘Lul’ leek voor de hand te liggen, maar dat kun
je, zoals in het voorbeeld, niet in het meervoud gebruiken. Even dacht ik nog aan
‘lullo’, maar juist in die tijd begonnen ze bij Jiskefet met hun beroemde Lullo's, en
die hadden een totaal andere sociale achtergrond. Er zat, zo meende ik, niets anders
op dan afhankelijk van de context een passend equivalent te zoeken. Zo passeerden
‘spuuglul’, ‘tyfuslijer’ en ‘klootzakken’ regelmatig de revue. Daarmee ging dat ene
woord verloren, maar de gevoelswaarde bleef bewaard. Ook van deze keuze bleken
er evenveel voor- als tegenstanders te zijn. Je kunt het nu eenmaal nooit iedereen
naar de zin maken.
Iedere pagina was ook rijkelijk bestrooid met allerlei flexies, inflecties en
declinaties van het woord ‘fuck’, maar dat neemt in het standaardvocabulaire van de
Angelsaksische straatbewoner nu eenmaal een prominente plaats in. Of zoals een Ier
mij in een pub ooit toevertrouwde: ‘I wish I'd invented the fuckin' word, I'd be fuckin'
rich!’ Toen ik Trainspotting vertaalde, was het gebruik van ‘fucking’ in het
Nederlands nog niet of nauwelijks doorgedrongen. Dat woord, of een verbastering
ervan (‘fokking’), werd pas gemeengoed toen het in de loop van de jaren negentig,
onder invloed van onder andere MTV, in de Nederlandse straattaal werd opgenomen.
In Trainspotting moest het omschreven worden met andere krachttermen, die ik
overigens wel voorradig had. De simpelste was ‘godverdomme’ (‘Waar is m'n spuit,
gvd?’), maar dat kon je niet attributief gebruiken (‘Waar is m'n godverdomde spuit?’).
In het latere werk van Irvine Welsh (bijvoorbeeld Glue en Porno) kon ik personages
echter rustig dingen laten zeggen als ‘Waar is mijn fucking prins op het witte fucking
paard?’, omdat het Nederlandse taaleigen dat inmiddels toeliet.
In 2006 vertaalde ik Londonstani van Gautam Malkani, een roman die zich in
Londen afspeelt onder criminele randgroepjongeren van Indiase en Pakistaanse
komaf. Die groep hanteert een sociolect dat taalkundig niet alleen vanwege geografie
maar ook vanwege etnische achtergrond drastisch verschilt van dat van de jongelui
uit Edinburgh. Toch bleek het vrij eenvoudig om te zetten in het inmiddels gangbare
Nederlandse rappersidioom, met naast Nederlandse ook Marokkaanse en Antilliaanse
invloeden. Zo kon het ook in dat boek rijk gezaaide ‘fucking’ consequent worden
vervangen door het Nederlandse ‘fokking’.
Met het klimmen der jaren wordt het voor een vertaler steeds moeilijker om op
de hoogte te blijven van de allernieuwste ontwikkelingen in de straattaal. Het vertalen
van dat soort teksten kan dan ook beter voorbehouden blijven aan jonge vertalers,
die nog met één been ‘op straat staan’. Knarren als ik kunnen zich qua slang beter
beperken tot teksten als Hell's Angels van Hunter S. Thompson, waar ik momenteel
aan werk, en dat zich afspeelt in de voor mij vertrouwde sixties.
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Te zeer aan de zijlijn
De titel van het proefschrift waarmee Koen Rymenants in 2004 aan de K.U. Leuven
promoveerde is afkomstig uit de roman Tsjip. Wéér een studie over Elsschot, van
wiens leven en werk zowel de wetenschap als de lezers na ruim een halve eeuw maar
geen genoeg lijken te kunnen krijgen. Een hoopje vuil in de feestzaal toont echter
aan dat er nog altijd vernieuwende gezichtspunten op het oeuvre van Willem Elsschot
mogelijk zijn.
Al in de eerste alinea van de inleiding van Een hoopje vuil in de feestzaal noemt
Rymenants het voornaamste en meest opvallende verschil tussen Willem Elsschot
en tijdgenoten als Maurice Roelants, Gerard Walschap en Stijn Streuvels:
De waardering voor Elsschot heeft allerminst het karakter van een bijzetting
in het pantheon; de schrijver lijkt bijna vijftig jaar na zijn dood nog volop
deel te hebben aan het hedendaagse literaire leven. Alleen al zijn
aanwezigheid in de boekhandel wijst daarop. (Rymenants 2009: 7-8)
Wat volgt is een opsomming van talloze boeken, verfilmingen, genootschappen,
themanummers, essays, mono- en biografieën. Allemaal hebben ze 's mans oeuvre,
's mans leven of beide tot onderwerp. Rymenants bespreekt deze overdonderende
hoeveelheid studies in zijn uitgebreide inleiding aan de hand van één werk, het boek
Willem Elsschot. Zijn leven, zijn werk en zijn betekeenis als prozaschrijver van Frans
Smits. Smits' boek, gepubliceerd in 1942, is volgens Rymenants ‘om diverse redenen
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een interessant voorbeeld’ (Rymenants 2009:11) van de talrijke publicaties over
Elsschots leven en werk, omdat het de eerste (en lange tijd ook de enige) beschouwing
over Elsschot in boekvorm was. Bovendien smolten in Smits' essay zowel het oeuvre,
de brieven en de recensies als persoonlijke ervaringen van Smits (als achterneef van
Elsschot) samen. Het boek heeft lange tijd een belangrijke positie in Elsschot-studies
behouden.
Rymenants heeft andere ambities met zijn proefschrift, zo betoogt hij verderop.
Waar de ‘Smits-traditie’ zich toelegde op sterk synthetiserende analyses van Elsschots
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werk, waarbij het leven van Alfons de Ridder en het werk van Elsschot niet zelden
parallel werden behandeld - uitgaande van het kennelijk onmiskenbaar
autobiografische karakter van het werk - kiest Rymenants voor de tekstanalytische
benadering van Elsschots oeuvre, een stroming waarin volgens hem nog veel te
winnen valt. Naast de editie van het Volledig Werk door 't Hoen en De Bruijn noemt
Rymenants onder meer het spraakmakende werk Aan Borms. Willem Elsschot, een
politiek schrijver (2007) van Matthijs de Ridder. Probleem, aldus Rymenants, is dat
de meeste van deze op nauwkeurige bestudering van de teksten gerichte
wetenschappelijke benaderingen zich voornamelijk beperken tot de ‘hoogtepunten’
van Elsschots oeuvre: Lijmen/Het Been, Kaas en Het Dwaallicht.
Rymenants situeert Een hoopje vuil in de feestzaal in deze traditie van tekstanalyse.
Ook Rymenants kiest, net als al die voorgangers die hij heeft besproken of toch
tenminste genoemd, voor een selectie van een ‘beperkt aantal teksten’, ‘in de
wetenschap dat zelfs die selectie daarmee niet uitputtend behandeld is’. (2009: 19)
De selectie van de werken - Villa des Roses, De Verlossing, Tsjip en Pensioen - is
vooral gebeurd vanuit het oogpunt dat deze werken tot op heden weinig bestudeerd
zijn. Die redenering lijkt een simplificatie, zeker in een inleiding die zo uitputtend
beschrijft wat de doelstelling van het onderzoek zou moeten zijn. Wel benadrukt de
auteur het feit dat de werken in verschillende stadia van Elsschots literaire carrière
zijn gepubliceerd, zodat ‘constanten en ontwikkelingen in het oeuvre en de kritische
receptie aan het licht kunnen komen’. (Rymenants 2009: 19) Toch is met name de
afwezigheid van Het tankschip (1942) - het sluitstuk van Elsschots romanoeuvre spijtig, al verwijst Rymenants hiervoor naar een studie van De Ridder. Echter, de
voorkeur van Rymenants' voorgangers voor Lijmen/Het Been, Kaas en Het Dwaallicht
kan onmogelijk slechts gebaseerd zijn op hun status van ‘hoogtepunt in het oeuvre’.
Ook aan deze selecties zal in de eerste plaats een academische interesse ten grondslag
hebben gelegen. Hierover leert de lezer van Rymenants echter weinig.
De vier analyses vallen grofweg uiteen in een historisch en een tekstanalytisch
deel. De historische stukken, waarin iedere keer uitgebreide aandacht is voor de
receptie van het onderhavige werk, zijn interessant, mede omdat vrijwel uitsluitend
gerefereerd wordt aan recensies en essays uit de periode van publicatie. Zo wordt
bijvoorbeeld duidelijk dat verschillende gezaghebbende recensenten bij publicatie
van Elsschots debuut Villa des Roses (1913) opvallende overeenkomsten ontdekten
met de roman Een Huis vol Menschen (1908) van het inmiddels volkomen vergeten,
maar destijds populaire schrijversechtpaar Carel en Margo Scharten-Antink. Het
zwaartepunt ligt echter in iedere analyse vanzelfsprekend bij de beloofde tekstanalyse,
daar de receptiedelen toch vooral een inleidende, goed geordende, maar tegelijk
weinig oorspronkelijke aanloop vormen naar het eigenlijke onderzoek.
Per werk kiest Rymenants voor een andere werkwijze. Zo wordt in het onderzoek
naar Villa des Roses de nadruk gelegd op thematieken als ‘Parijs en Frankrijk’, ‘Stad
en land’ en ‘De villa en de wereld’. In de meeste gevallen zijn de vondsten en met
name de uitgebreide argumentatie van die vondsten interessant, maar soms ook lijken
de resultaten omslachtig naar een bepaalde thematiek te worden toegeredeneerd.
Zoals in het
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geval van het vervormde wereldbeeld van de bewoners van de Villa en hun in de
roman ter discussie gestelde afkomst: ‘Niet alleen het beeld van de buitenwereld
wordt binnen de Villa op karakteristieke wijze ge- of vertekend, ook de diverse
bewoners zijn allerminst betrouwbare vertegenwoordigers van hun land van herkomst.’
(Rymenants 2009: 73) Deze zin had net zo goed een introductie voor een
identiteitsvraagstuk in het werk kunnen zijn dan een argumentatie voor het ‘De Villa
en de wereld’-thema. Het aangename aan de invulling die Rymenants aan zijn studie
geeft is dat hij niet dwangmatig vasthoudt aan een vaste opbouw van de verschillende
onderzoeken, maar dat hij de specifieke kenmerken van ieder boek bestudeert. Slechts
eenmaal keert een thema terug: in zowel Tsjip als Pensioen is de studie naar ‘De
metaforen van Laarmans’ een cruciaal punt.
De tekstanalyse in Een hoopje vuil in de feestzaal is boeiende lectuur, niet alleen
omdat Rymenants met invalshoeken op de proppen komt die in sommige gevallen
volkomen nieuw zijn, maar ook omdat hij zijn betogen iedere keer op een voor de
roman logische wijze opbouwt. Meelezen wordt op die manier vergemakkelijkt.
Toch had het monnikenwerk van Rymenants, die talrijke passages uit de vier werken
op hun literaire merites beoordeelt zonder in de valkuil van de synthetisering te
vallen, nog waardevoller kunnen zijn. Iemand met een dergelijke kennis van het werk
van Elsschot én een duidelijke voorkeur voor een wijze van onderzoek van dat werk,
beknot zich in zijn mogelijkheden door de vier werken uitsluitend als ‘complexe
literaire kunstwerken’ te bestuderen. Een hoopje in de feestzaal was nog interessanter
geweest als dieper was ingegaan op de in de inleiding opgeroepen vraag waarom
Elsschot, in tegenstelling tot veel van zijn tijdgenoten, nog zo'n voorname rol speelt
in het hedendaagse literaire leven. Een vraag die slechts kan worden beantwoord
door een studie als deze, maar dan in combinatie met een persoonlijke analyse van
de onderzoeker. Mogelijk zou een dergelijke visie op literair koffiedik kijken
uitdraaien, want een bevredigend antwoord is onmogelijk te leveren, maar met een
poging in die richting, naar aanleiding van alle bevindingen van iemand met de status
van Rymenants, was het boek mijns inziens gediend geweest. Zoals het nu is blijft
Een hoopje vuil in de feestzaal aan de zijlijn van het Elsschot-onderzoek staan,
weliswaar onmisbaar als aanvulling in zijn precisie en zijn vondsten van terugkerende
metaforiek, religieuze terminologie voor opvallend aardse gebeurtenissen en de
comebacks van verschillende alter ego's, maar tegelijk geen vernieuwing zoals De
Ridders veelbesproken studie Aan Borms dat enkele jaren geleden wel was.
In de slotalinea van zijn nabeschouwing noteert Rymenants het volgende: ‘Als dit
boek ertoe kan bijdragen om het letterkundige gesprek over Elsschot ook in de
toekomst gaande te houden, is het wellicht al in zijn opzet geslaagd.’(2009: 374) Dat
lijkt een nogal beperkte ambitie voor een zo prestigieus en lijvig proefschrift. Het
gesprek over Elsschot zal de komende tijd niet verstommen, mede dankzij het
onvermoeibare Willem Elsschot Genootschap, waarvan de auteur bestuurslid is. En
het letterkundige gesprek over Elsschot? Dat moet Rymenants dan zelf te zijner tijd
maar weer op gang brengen. Hij heeft alle middelen in handen. Het is zoals de auteur
zelf Een hoopje vuil in de feestzaal afsluit: ‘Kom jongen, vooruit is de weg.’ (2009:
374)
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A.B.C. Swart
Arnon Grunberg onder professoren: een verslag van het eerste
Grunbergcongres

Symposium Arnon Grunberg: ‘De wereld als poppenkast’. Illustratie: Daniël Labruyère

Het Academiegebouw van de Universiteit van Utrecht was op dinsdag 7 september
het decor voor het eerste symposium over het werk van Arnon Grunberg. Organisator
was de theoloog Johan Goud, met ingang van september 2010 hoogleraar ‘Religie
en zingeving in literatuur en kunst’.
Hoewel het symposium zo ongeveer de hele dag in beslag zou nemen, van half
elf tot half zes, was de belangstelling groot te noemen. De aula van het
academiegebouw was voor ongeveer driekwart gevuld. Het was dan ook een
bijzondere dag. Niet alleen omdat de inaugurele rede zou worden voorafgegaan door
vier lezingen, maar ook omdat de vier sprekers hoogleraren waren, onder wie drie
neerlandici (Geert Buelens, Thomas Vaessens en Jaap Goedegebuure) en één theoloog
(Erik Borgman). Zij zouden allen over hetzelfde onderwerp spreken: de
levensbeschouwelijke aspecten van het werk van Arnon Grunberg (of Marek van
der Jagt), die zelf de dag zou bijwonen en door Johan Goud zou worden geïnterviewd.
Na een kort welkom gaf Johan Goud het woord aan de eerste spreker: Geert Bue-
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lens. Deze constateerde dat er tot nu toe nauwelijks academische belangstelling voor
Grunbergs werk is geweest. Vervolgens debiteerde hij ‘de gemeenplaats’ dat
Grunbergs werk ‘te rijk, te gelaagd, te divers ook is, om er algemene uitspraken over
te doen’. Bijgevolg had hij besloten zich op ‘de kleinste eenheid’ van Grunbergs
werk te concentreren: de zin. Zijn lezing droeg de titel ‘Aforismen na Auschwitz.
Over de ironie, ernst en overtuigingskracht van Arnon Grunberg en Marek van der
Jagt.’ Volgens Buelens is Arnon Grunberg vooral in het begin van zijn
schrijversloopbaan ten onrechte vaak gezien als een ironisch of nihilistisch schrijver.
Hij toonde overtuigend aan dat Grunbergs werk veeleer wordt gekenmerkt door diepe
ernst. Daarbij concentreerde hij zich op het retorisch gebruik van aforismen en ironie.
Bij Grunberg is de ironie volgens Buelens ‘de voorbode van veel erger’. In het werk
van Grunberg, die in 1996 ‘het schaden van de menselijke soort’ tot de opdracht van
de schrijver uitriep, zijn de aforismen, de axiomatische uitspraken veel belangrijker.1
Buelens noemde mooie voorbeelden uit Grunbergs essays, bijvoorbeeld: ‘Herschrijf
alle woordenboeken. Elk woord is een ander woord voor vernietiging.’ Deze
apodictische uitspraken komen ook voor in zijn romans, zoals Fantoompijn, waarin
de hoofdpersoon Robert G. Mehlman plotseling uitroept: ‘Het is onbegrijpelijk dat
niet meer gezonde, intelligente mensen denken dat ze Jezus zijn.’ Buelens duidde
Grunbergs veelvuldige gebruik van absolutistische aforismen als ‘een hopeloze
poging vat te krijgen op wat onvatbaar en onverteerbaar is, want gebroken’.
Zeer interessant was Buelens' analyse van Marek van der Jagts opvattingen over
de roman. Marek van der Jagt is het pseudoniem waaronder Grunberg twee romans
en het Boekenweekgeschenk uit 2002 publiceerde. Het schuilgaan onder deze naam
heeft Grunberg achteraf steeds als ‘mystificatie’ aangeduid. (Zie Van Zoggel 2010)
Volgens Buelens zou de ‘bittere, benauwende treurnis van De asielzoeker’ niet te
begripen zijn zonder Marek van der Jagt. Van der Jagt wilde de roman opnieuw
relevant maken, aldus Buelens: ‘Niet door geëngageerde boeken te gaan schrijven,
maar door opnieuw de waarheid te poneren als het terrein waarop de roman zich
moet begeven.’ In een reactie in het NRC noemde Grunberg Van der Jagts ‘gedachte
dat een roman in het westen nog gevaarlijk zou kunnen zijn’ lichtelijk naïef, maar
hij had wel enige sympathie voor Van der Jagt en noemde zijn verlangen een
gevaarlijke roman te schrijven, ‘een roman die de wereld aantast, die voor een
aardbeving zorgt’, ‘lang niet gek’. Net als Marek van der Jagt wilde Grunberg de
inzet van zijn romans verhogen.
Op deze wijze vormde Buelens' conclusie een mooie overgang naar de lezing van
Thomas Vaessens. Deze was getiteld ‘Realiteitshonger. De romanschrijver Arnon
Grunberg als journalist’. Zoals de titel al doet vermoeden, was deze lezing een
bewerking van het gedeelte over Grunberg in hoofdstuk 5 uit deel 2 van De revanche
van de roman. (Vaessens 2009) Vaessens' centrale stelling luidde dat Grunbergs
romans steeds meer betrokken zijn bij de ‘werkelijke’ wereld, en uiteraard signaleerde
hij een laat-postmoderne toenadering tussen fictie en non-fictie. (Zie ook De Vries
2010) Hij ver-
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Ik citeer de sprekers in principe tussen enkele aanhalingstekens. Wanneer ik een citaat
overneem dat door de spreker als citaat is gekenmerkt, geef ik dit aan met dubbele
aanhalingstekens.
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wees meerdere keren naar stukken van Yra van Dijk. Zo besprak hij bijvoorbeeld de
receptie van Onze oom. (Van Dijk 2009) Van Dijk zou op deze dag eveneens komen
spreken, maar aanvaardde afgelopen zomer een onderzoeksbeurs van de University
of California in San Diego. Verder week Vaessens' analyse af van die in zijn boek;
hij had een andere invalshoek en andere voorbeelden gekozen. Hij ging in op
Grunbergs journalistieke werk, dat volgens hem vooral in dienst staat van zijn romans.
Grunberg zou zijn romanoeuvre voeden met zijn journalistieke werk, een inzicht dat
Grunberg zelf overigens tijdens het interview met Johan Goud bevestigde. Vaessens
citeerde uit een mooi interview met Grunberg, dat verschenen is in het internationale
vakblad Literary Journalism Studies, waarin de schrijver over zijn reizen zegt: ‘They
are the novelist's oxygen mask.’ (Harbers 2010: 76)
Van een geheel andere orde was het verhaal van Erik Borgman, hoogleraar
‘Theologie van de religie’ aan de Universiteit van Tilburg. Zijn lezing was niet echt
een technische analyse, maar eerder een vrije interpretatie. Zij behelsde ‘De
onontkoombaarheid van de Hoop’ in De asielzoeker en Onze oom. Borgman citeerde
uit een stuk van Grunberg in de Volkskrant, waarin deze schrijft: ‘Ik zou de hoop
dood willen verklaren, opdat wij geen folteraars meer nodig hebben om te weten wat
het is om mens te zijn.’ Hierop volgde een persoonlijk leesverslag van De asielzoeker
en Onze oom. Zo beschreef Borgman het einde van De asielzoeker, als Christian
Beck, die heeft getracht alle illusies te ontmaskeren, het nachthemd en de slippers
van zijn overleden vrouw aantrekt en zo een symbolische dood sterft. Zittend op een
bankje in het park in de regen - het is midden in de nacht - verlangt Beck naar het
moment waarop ziekenbroeders zich over hem zullen ontfermen. Dit ontroerende
slot van de roman deed Borgman denken aan hoe hij als kind op de kleuterschool bij
het verhaal van de rattenvanger van Hamelen had moeten huilen om de kinderen die
in de grot verdwenen. De asielzoeker gaat niet over het einde van Liefde en Hoop,
maar juist over het tegenovergestelde.
Aan de hand van Onze oom illustreerde Borgman nog eens dat God, Liefde en
Hoop in Grunbergs romans helemaal niet dood, maar juist onontkoombaar zijn.
Grunbergs werk toont dat de mens een natuurlijke neiging tot Hoop heeft, die, ‘net
als de aandrang om te urineren’, niet te onderdrukken is, aldus Borgman. Of het nu
gaat om de afgod van onze oom, om het zingen of om de schreeuw - die ‘elementaire
lichamelijke manifestatie van de Hoop’ -, de Hoop is in Onze oom onsterfelijk.
Volgens Borgman verwordt het ongeloof in Grunbergs werk tot een geloof: ‘In de
belijdend ongelovige romans van Arnon Grunberg komt, vanwege die ongelovigheid,
God in beeld.’ Arnon Grunberg zou de Hoop volgens Borgman graag dood willen
verklaren, maar het lukt hem niet: ‘Het is hem te machtig... Dat laten zien, dat is de
grootheid van het werk van Grunberg.’
Jaap Goedegebuure was de vierde en laatste spreker voor aanvang van het
interview. In zijn lezing, met de titel ‘Averechtse betrokkenheid’, besprak hij
elementen uit het werk van Grunberg die typerend zijn voor ‘de groteske’, ‘het genre
dat de lachers op de hand probeert te krijgen waar helemaal niets meer te lachen
valt’. Volgens Goedegebuure geven groteske elementen blijk van betrokkenheid:
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Zonder de echo van het tragische is het groteske een futiel en krachteloos
middel. De zingevende, ethische en volgens sommigen zelfs helende kracht
die de tragedie van nature aankleeft, is in de groteske transformatie niet
helemaal teloorgegaan, zelfs nu we aan het begin van het derde millennium
al sinds lang de fase hebben bereikt, dat vrijwel elke poging tot zingeving
uitloopt op een combinatie van een vraag en een uitroepteken. Het morele
minimum van de groteske vandaag de dag, schuilt in het vermogen om
iedere vorm van moraal en zingeving op scherp te zetten, te ontwrichten
en zelfs onderuit te halen. Maar daarmee wordt de onuitroeibare neiging
ertoe juist in stand gehouden en bevestigd.
In de groteske is echter geen sprake van een eenduidige morele boodschap, evenmin
als in het werk van Bret Easton Ellis, in Bordewijks Bint of Kellendonks Mystiek
lichaam. Polyfonie is hét kenmerk van de roman, zoals Marek van der Jagt schreef.
Een roman die een absolute betekenis heeft, is volgens Van der Jagt geen roman
maar een leerstuk, een pamflet. Goedegebuure vergeleek Van der Jagts ‘poëtica’
(‘zoals dat hier in Utrecht met een deftig woord heet’) met die van Grunberg. Volgens
Goedegebuure is Grunberg in zijn ‘post-Van der Jagtromans’ een genadeloze
cultuurcriticus, die de onleefbare waarheden van onze maatschappij blootlegt: ‘Hij
is even nihilistisch en illusieloos als in zijn eerdere werk, maar hij is toch een
cultuurcriticus, van het soort dat het vrijblijvende postmodernisme ver voorbij is.’
Deze laatste zin van Goedegebuures lezing is opvallend, omdat de formulering doet
denken aan Vaessens' notie van een laatpostmoderne wending in de literatuur, terwijl
Goedegebuure Vaessens' boek in een recensie in Vooys ‘kort door de bocht noemde’
en stelde dat engagement in de literatuur ‘niet nieuw’ is. (Zie Goedegebuure 2009
en Vaessens 2010)
Na een lange pauze was het om kwart over twee tijd voor het interview. Johan
Goud begon goed met een prangende vraag: vond Grunberg het geen vervreemdende
ervaring voorwerp van beschouwing te zijn? Hij vond het inderdaad heel vreemd
om ‘het lijdend voorwerp’ te zijn en had getwijfeld of hij wel bij de lezingen aanwezig
zou moeten zijn. Hij vroeg zich af of hij nog wel iets aan de lezingen moest toevoegen.
Wel zei hij er meteen bij dat hij niet meteen het gesprek wilde beëindigen, een grap
die hij nog een aantal keer in een iets andere versie zou herhalen. Johan Goud
refereerde vervolgens aan een stuk in Vrij Nederland, waarin de vraag werd gesteld
of er eigenlijk wel levensbeschouwelijke aspecten aan het werk van Arnon Grunberg
zitten, waarop iemand had geantwoord: ‘Ik dacht het wel, Arnon doet niet anders
dan levens beschouwen.’ Goud vroeg Grunberg of hij zijn eigen leven weleens
beschouwde. Grunberg:
Ik denk dat je begint met jezelf te beschouwen en na een tijdje ben je
daarmee klaar, dan ga je je richten op andere levens. Dat lijkt me de meest
logische volgorde. Het lijkt me heel treurig, zeker voor een romanschrijver,
als je je alleen maar richt op het beschouwen van je eigen leven. Ook
gewoon omdat het heel erg gelimiteerd is. En op een gegeven moment
hang je jezelf ook de keel uit.
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Waren zijn eerste romans dan ook autobiografischer?
Ja, wellicht. Sommige sprekers voor de pauze hebben ook een onderscheid
gemaakt tussen de vroege Grunberg en de late. Ik denk dat de late niet kan
bestaan zonder de vroege. Het is wel zo dat ik in mijn eerdere boeken
dichter bij de feitelijke autobiografie zit, maar dat betekent natuurlijk nog
niet dat je je daardoor direct met je eigen leven bezighoudt, hooguit dat
je meer één-op-één uit je eigen leven put.
Goud wierp tegen dat zijn eerste boeken toch wel erg autobiografisch leken. Grunberg
antwoordde daarop dat Marek van der Jagts romans óók heel autobiografisch waren.
Johan Goud reageerde op dergelijke antwoorden enigszins verward, terwijl het publiek
ze aanvankelijk zeer vermakelijk vond. Na de eerste vragen, die Goud waarschijnlijk
van tevoren had bedacht, was hij al snel door zijn munitie heen. Waren Grunbergs
antwoorden te ironisch, of was hij te nerveus om een goede interviewer te zijn? Het
leek op dat laatste. Grunberg wachtte na zijn antwoord steeds op een reactie van
Goud. Wanneer een reactie uitbleef, zoals meestal het geval was, begon Grunberg
te twijfelen aan zijn eigen antwoord, en deed hij nogmaals - omdat hij er nog niet
tevreden over was - een welwillende poging zijn antwoord goed te formuleren.
Waarschijnlijk zat Gouds voorbereiding op zijn inaugurele rede het interview in de
weg. Hij had het interview daarom beter aan iemand anders kunnen overlaten.
Tegen het einde van het interview, toen enkele sprekers zich in de discussie
mengden, werd het toch nog interessant. Onderwerp was het verschil tussen fictie
en non-fictie. Grunberg veroordeelde verzonnen verhalen die als waargebeurd worden
gepresenteerd:
Stel dat jij een autobiografie schrijft waarin staat dat je tien jaar bij de
Hell's Angels hebt gezeten, mensen kopen dat en je vertelt over je
ervaringen bij Pauw & Witteman. Als dan blijkt dat je nog nooit een Hell's
Angel van dichtbij hebt gezien, dan is dat geen literair spel meer, maar een
vorm van oplichterij. Nu ben ik niet per se tegen oplichterij, maar dit is
een vorm die kwalijke gevolgen kan hebben voor het vertrouwen in teksten,
zoals wanneer een journalist liegt.
Een fictief verhaal zou dus als roman gepresenteerd moeten worden. Thomas Vaessens
reageerde, hij vond het jammer dat Grunberg suggereerde dat een roman nooit
oplichterij kan zijn, dat je daarin overal mee wegkomt. Grunberg antwoordde dat het
raar zou zijn als mensen hem het volgende verwijt zouden maken: ‘In de roman Tirza
wordt iemand met een cirkelzaag vermoord en nu blijkt, dat jij nog nooit in je leven
iemand met een cirkelzaag hebt vermoord. Wij willen ons geld terug!’ Volgens
Grunberg zou de roman in plaats van de weergave van feiten het ontsluiten van een
hogere waarheid moeten nastreven:
Ik bedoel, de romanschrijver heeft ook de vrijheid om de Tweede
Wereldoorlog in 1962 te laten beginnen. Neem dat boek van Martin Amis,
waarin Auschwitz be-
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schreven wordt als een tijdmachine waarin de tijd terugloopt. Dan kun je
zeggen: ‘dit kan niet, dit klopt niet, dit is oplichterij’, maar het is een
roman. Die vrijheid heeft de roman. Jouw kritiek is dan dat zoiets de roman
ongevaarlijk en vrijblijvend maakt.
Grunberg begreep dat Vaessens het jammer vindt ‘dat er allerlei
ontsnappingsmechanismen zitten in het hele discours rondom de roman’, omdat hij
zelf soms ook graag zou willen dat de roman gevaarlijker zou kunnen zijn. Hij wees
Vaessens echter op het grote belang van de vrijheid die wij hebben toegeschreven
aan de roman en aan kunst in het algemeen. Grunbergs kritiek op Vaessens deed
sterk denken aan een artikel dat begin dit jaar in TNTL verscheen, waarin wordt
gesteld dat Vaessens de autonomie van de literatuur niet serieus neemt. (Ruiter en
Smulders 2010)
Om kwart over vier was het tijd voor de academische plechtigheid. In zijn
inaugurele rede getiteld ‘Ons verhaal is uit’ gaf Johan Goud een interpretatie van
Grunbergs commentaar op de slotpassage van Dostojevski's Misdaad en straf. In
Grunbergs essay De Mensheid zij geprezen. Lof der Zotheid 2001 is iemand die zich
opwerpt als de advocaat van de mens aan het woord. Deze advocaat typeert de mens
als een marionet van de grote poppenspeler. Wanneer de mens haat of geniet, onttrekt
hij zich aan de rol van marionet, toont hij zich in zijn zuiverste en puurste gedaante.
Volgens Goud is Grunberg voortdurend op zoek naar de waarheid. Om deze waarheid
te vinden, stelt hij zijn personages door middel van uiterste situaties op de proef.
Grunberg is volgens Goud een radicaal denker en schrijver, hij brengt ‘begrippen en
personages aan het dansen’. Op deze wijze verbond Goud Grunbergs oeuvre met
Mikhail Bakhtins noties van het carnavaleske en meerstemmigheid.
Goud noemde een aantal terugkerende elementen in Grunbergs werk, waaronder
Grunbergs kritische distantie van extase (vanwege het potentiele gevaar ervan) en
zijn paradoxale inzicht in moraal en religie - paradoxaal omdat hij ook oog heeft
voor de daarin altijd aanwezige hypocrisie. Goud signaleerde een aantal
overeenkomsten tussen Grunbergs werk en dat van de Joods-Franse filosoof
Emmanuel Lévinas: de verdediging van de mens als ik-zegger, als tegendraads
individu (Lévinas spreekt van ‘onvoorzichtig bewustzijn’), de lichamelijkheid en
sensibiliteit van de mens (en zijn daarmee gepaard gaande kwetsbaarheid) en de
afwijzing van de extase. Goud stelde dat deze aspecten een ‘alertmakende
verontrusting’ van Grunbergs werk doen uitgaan, en dat meer aandacht voor deze
aspecten een andere Grunberglectuur mogelijk zou kunnen maken.
Na deze interessante beschouwing over het werk van Grunberg sprak Goud meer
in het algemeen over het thema van zijn leerstoel: ‘Religie en zingeving in literatuur
en kunst’. Analyse van narratieven zou ons een beter begrip van sociale en ethische
kwesties kunnen geven. Romans hebben vaak het karakter van ‘complete, meerdere
perspectieven bevattende onderzoeken’, die een complexe werkelijkheid oproepen.
Literatuur verdient het sowieso door theologen bestudeerd te worden, omdat verhalen
van zichzelf ‘een zingevende functie’ hebben. Ook kunnen zij beschouwd worden
als ‘bronnen van wereldbeschouwing’ en ons aanzetten tot morele reflectie. De meer-
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stemmigheid van verhalen biedt ons een beter inzicht in de complexiteit van de
wereld. Tussen de regels door pleitte Goud voor interdisciplinaire samenwerking
tussen de theologie en de literatuurwetenschap. Net als de wetenschap leveren kunst
en religie een belangrijke bijdrage aan ‘de opbouw van een voor een vrije samenleving
noodzakelijke publieke ruimte’. De wijze waarop kunst ons over complexe thema's
genuanceerd kan laten denken behoeft bestudering van beide disciplines, aldus Goud.
Zoals Buelens aan het begin van zijn lezing vaststelde, is er eindelijk wat meer
academische belangstelling voor het fenomeen Arnon Grunberg. Dit symposium was
het eerste symposium over zijn werk. Daarnaast verschijnen nu ook de nodige
zelfstandige publicaties. Tegen het eind van dit jaar verschijnt bij uitgeverij Klement
te Kampen een bundel met daarin de teksten van de tijdens dit symposium gehouden
lezingen, alsmede een weergave van het interview en een artikel van Yra van Dijk.
(Goud 2010) Op het moment van schrijven verscheen ook het themanummer van
TNTL (jaargang 126, aflevering 3) over Arnon Grunberg, met daarin artikelen van
Yra van Dijk, Suzanne Fagel, Thomas Vaessens, Albert Verbeek en Sabine van
Wesemael. En afgelopen zomer verscheen bij de ‘bibliofiele uitgeverij’ Ekstreem
het eerste nummer van het door Eddy Esman uitgegeven tijdschrift Blauwe
maandagen. Dit buitengewoon fraai verzorgde tijdschrift ‘over leven en werk van
Arnon Grunberg’, dat drie keer per jaar moet gaan verschijnen, is inderdaad, zoals
Maarten Moll in Het Parool schreef, ‘een must voor de Grunbergfanaten’. (Moll
2010) Helaas is het wel wat aan de dure kant (€25,- per los nummer, €67,50 per jaar).
Hoewel het interview enigszins tegenviel en de Grunbergkenner Yra van Dijk
helaas niet aanwezig kon zijn, was het, ook dankzij de aanwezigheid van Grunberg
zelf, een mooie en interessante dag. Naast de publicatie van het themanummer van
TNTL bieden de op deze dag gehouden lezingen van de vijf hoogleraren verschillende
mogelijkheden voor een serieuze bestudering van Grunbergs werk. Het eerste
symposium over Arnon Grunberg was de moeite meer dan waard.
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Personalia
Hans Demeyer volgde de bachelor Taal- en Letterkunde en de master Vergelijkende
Moderne Letterkunde aan de Universiteit Gent, gevolgd door de master
Literatuurwetenschappen aan de K.U. Leuven. Hij publiceert kritieken en essays in
onder meer De Leeswolf, DW B, Ons Erfdeel en De Reactor.
Diana Denissen volgt de onderzoeksmaster Letterkunde en Literatuurwetenschap
aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Haar bachelorwerkstuk schreef zij over de
representatie van de heldin Magdalena Moons in het toneelstuk Het beleg der stad
Leyden (1774) van Lucretia van Merken.
Maurice Dumont is docent Nederlands op een havo/vwo-school in Deurne. Via een
premastertraject is hij begonnen aan de master Nederlandse Taal en Cultuur. Als
eindwerkstuk van deze premaster liep hij stage bij de Stichting Menno ter Braak.
Frank Heinen volgt de Master Nederlandse Literatuur aan de Universiteit Utrecht.
Hij publiceerde eerder verhalen in Lava, Met Andere Zinnen en Gierik & NVT.
Momenteel schrijft hij over sport in de Volkskrant, De Muur en Hard Gras, over
literatuur op 8weekly en over het studentenbestaan in Spits.
Ton Heuvelmans heeft vele jaren lang internationaal onderwijs gecombineerd met
vertaal-activiteiten. Tegenwoordig richt hij zich uitsluitend op het vertalen van
moderne Britse en Amerikaanse literatuur. Hij vertaalde werk van onder anderen
William Burroughs, John Updike, Paul Auster en Douglas Coupland. Ook doceert
hij aan de Vertalersvakschool.
Bram Ieven doceert literatuurwetenschap aan de Universiteit Utrecht. In juni 2010
organiseerde hij samen met Frans-Willem Korsten de onderzoeksconferentie ‘Waiting
for the Political Moment’ (zie: www.waitingforthepoliticalmoment.org). In de herfst
van 2010 is hij als visiting scholar verbonden aan het ‘Program in Literature’ van
Duke University.
Daniël Labruyère is illustrator. Voorbeelden van zijn werk zijn te vinden op
www.potjeart.com. Voor opdrachten en informatie kunt u mailen naar:
daniel_labruyere@hotmail.com.
Ingeborg Lesener woont en werkt te Amsterdam als vertaalster. Zij vertaalde onder
meer Musils Man Zonder Eigenschappen.

Vooys. Jaargang 28

87
Eva Meylink is oud-redacteur van Vooys. Momenteel volgt ze de master Nederlandse
Literatuur aan de Universiteit Utrecht en is ze hoofdredacteur van De Uitvreter
Magazine.
Daan Rutten is promovendus aan de Universiteit Utrecht. Hij doet onderzoek naar
W.F. Hermans en de autonome en geëngageerde literatuur.
Wouter Schrover studeerde Literatuurwetenschap in Leiden en Amsterdam (VU).
Momenteel is hij als docent en promovendus verbonden aan de afdeling Literatuur
en Cultuur van de Vrije Universiteit. Hij doet onderzoek op het gebied van literatuur
en geneeskunde en bereidt een proefschrift voor over de representatie van euthanasie
in literatuur en film.
Josha Stribos woont, studeert en werkt in Rotterdam. Op de kunstacademie aldaar
heeft hij gedurende twee jaar het nodige bijgeleerd over illustratie en animatie.
Momenteel volgt hij de bachelors Geschiedenis en Filosofie aan de Erasmus
Universiteit. Voor informatie over illustratiewerk kunt u mailen naar:
joshastr@hotmail.com.
A.B.C. Swart studeerde Literatuurwetenschap en Duits in Utrecht. In het voorjaar
van 2010 besloot hij zich in Berlijn te vestigen. Reeds een half jaar later keerde hij
echter terug naar Nederland, rondde daar zijn beide studies cum laude af en begon
met de onderzoeksmaster Nederlandse Letterkunde aan de UvA. Hij is redacteur en
penningmeester van Vooys.
Rolf Tijssens volgt de Master Nederlandse Literatuur aan de Universiteit Utrecht.
Hij schrijft columns onder de titel ‘overpeinzingen van een vrijgezel’ voor uitblad
De Uitvreter. Eerder interviewde hij voor Vooys Jacq F. Vogelaar. Na tweeënhalf
jaar penningmeesterschap is hij sinds juni 2010 hoofdredacteur van Vooys.
S. Loyd Trumpstein is beeldend kunstenaar en cartoonist werkend in Tilburg.
Wilco Versteeg heeft Amerikanistiek gestudeerd en volgt op dit moment de
onderzoeksmaster Letterkunde en Literatuurwetenschap in Nijmegen. Zijn
onderzoeksinteresses zijn moderne Amerikaanse literatuur, de impact van 9/11 en
literatuurtheorie. Hij is oud-redacteur van Vooys, en publiceerde eerder in Madoc.
Geertjan de Vugt is promovendus bij de faculteit Geesteswetenschappen aan de
Universiteit van Tilburg. Hij doet onderzoek naar de raakvlakken tussen politiek en
esthetica.
Michiel Westbeek studeert Nederlandse Taal- en Letterkunde aan de Universiteit
Utrecht en Autonoom Beeldende Kunst aan de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht.
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